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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین 
را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های 
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. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
ارزشمند  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و  انکارناپذیر است.  امری 
برای 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

سخن ناشـــر
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قانون آیین دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  
1379/1/21

 کلیات

    ماده 1  آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی 
و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های  عمومی، انقالب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر 

مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند، به کار می رود.
جرایم  دادرسی  آیین  قانون  و 631  مواد 575، 576  ماده 1 ق.آ.د.ک مصوب 1392؛  مواد مرتبط: 

نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393؛ ماده 2 ق.ا.ح. 
مورخ  شماره23944  رأی   ،1360/2/7 مورخ   3530 شماره  رأی  مرتبط:  رویه  وحدت  رأی 

1360/9/11، رأی  شماره 47 مورخ 1363/10/17
واژگان دشوار: امور حسبی: کلیه امور پسندیده ای که شرع و قوانین اسالم خواستار اجرای آن شده 

اما شخص خاصی را مسئول آن ندانسته است مثل اداره اموال مفقوداالثر.

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 2   هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع 
یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده  قانونی آنان رسیدگی به  دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مواد مرتبط: مواد 68 و  بند الف ماده 64 ق.آ.د.ک؛ ماده 1 ق.ا.ح؛ ماده 3 آیین دادرسی کار مصوب 
1392

واژگان دشوار: قائم مقام: جانشین/ نماینده  قانونی: آن نمایندگی هست که در قانون به طور مشخص 
پیش بینی شده است مانند نمایندگی پدر و جد پدری از صغیر

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................



9 کلیات

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 3  قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا 
فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین  موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصاًل قانونی 
در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و  اصول حقوقی که 
مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا 
تعارض قوانین از رسیدگی  به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند واال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و 

به مجازات آن محکوم خواهند شد.
جهت  دیگری  شعبه  به  پرونده  بداند  شرع  را خالف  قانون  و  باشد  مجتهد  قاضی  چنانچه   تبصره- 

رسیدگی ارجاع خواهد شد.
مواد مرتبط: اصول 34 و 167 ق.ا؛ ماده 2 ق.آ.د.ک ؛ ماده 597 ق.م.ا. مصوب 1375؛ ماده 8 قانون 
تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1373 اصالحی 1381؛ ماده 4 آیین دادرسی کار مصوب 

1392؛ بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
رأی وحدت رویه مرتبط: رأی  شماره 61 مورخ 1346/7/19، رأی  شماره 42 مورخ 1358/8/28، 

رأی شماره 37 مورخ 1363/9/19
واژگان دشوار: مستنکف: امتناع کننده

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 4  دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به  طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به  صورت 
عام و کلی حکم صادر کنند.

مواد مرتبط: اصل 166 ق.ا؛ ماده 60  ق.ت.آ.د.د.ع.ا؛  ماده 5 آیین دادرسی کار مصوب 1392

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

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

ماده 7 ق.ت.د.ع.ا.  ماده 27  ق.ا.ح.؛  ماده 1 ق.ا.ا.م؛  آ.د.م؛   مواد 332،331،330 ق.  مواد مرتبط: 
مصوب 1373؛

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 6  عقود و قراردادهایی که مخّل نظم عمومی یا بر خالف اخالق حسنه که مغایر با موازین 
شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

مواد مرتبط: مواد170، 10 و 975 ق.م و مواد 169 و 177 ق.ا.ا.م

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 7  به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله باالتر رسیدگی نمود، تا زمانی که در مرحله 
نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر  به موجب قانون.

مواد مرتبط: ماده 130 و 135 ق. آ .د.م  ؛  ماده 7 آیین دادرسی کار مصوب 1392

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 8  هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از 
اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم  صادر نموده و یا مرجع باالتر، آن هم در مواردی که 

قانون معین نموده باشد.
مواد مرتبط:  مواد 576 و577 ق.م.ا. مصوب 1375؛ ماده 107 ق.ت.آ.د.د.ع.ا؛ ماده 40 ق.ا.ح.



11 کلیات

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 9  رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این 
قانون ادامه می یابد.

 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان 
می باشد، مگر اینکه آن قوانین، خالف شرع شناخته  شود.  نسبت به کلیه قرارهای عدم 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.
مواد مرتبط: ماده 4 ق.م ؛  ماده 8 آیین دادرسی کار مصوب 1392

رأی وحدت رویه مرتبط: رأی  شماره 95 مورخ 1356/7/10، رأی  شماره 113 مورخ 1356/11/24، 
رأی  شماره 71 مورخ 1353/8/29

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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 باب اول: در صالحیت دادگاه ها
 فصل اول: در صالحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها

انقالب  و  دادگاه های عمومی  به دعاوی، حسب مورد در صالحیت      ماده 10  رسیدگی نخستین 
است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را  تعیین کرده باشد.

مواد مرتبط: مواد 544 و 566 ق.ت ؛ ماده 1 قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 1357؛  ماده 
77 قانون شهرداری؛ ماده  225 قانون مالیاتهای مستقیم؛ ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355؛ مواد 
1 و 4 ق.ح.خ.مصوب 1391؛ ماده 10 قانون تشکیالت آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392؛ 
مواد 8 و 9 ق.ش.ح.ا. مصوب 1394؛ ماده  26 ق.ر.م.م. مصوب 1356؛ ماده 4 ق.ت.د.ع.ا. اصالحی 

1381؛ ماده 597 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393
مورخ   2253 شماره  رأی    ،1335/10/10 مورخ   2111 شماره  رأی   مرتبط:  رویه  وحدت  رأی 
رأی   ،1353/3/15 مورخ   27 شماره  رأی   ،1345/7/12 مورخ   1255 شماره  رأی    ،1335/10/25
مورخ   53 شماره  رأی   ،1360/12/17 مورخ   103402 شماره  رأی    ،60/4/30 مورخ   12646 شماره 
1362/3/13، رأی شماره 256 مورخ 1363/11/30، رأی شماره 22 مورخ 1364/7/30، رأی شماره 
504 مورخ 1366/2/10، رأی شماره 507 مورخ 1366/10/15، رأی شماره 537 مورخ 1369/8/1، 
رأی شماره 564 مورخ1369/11/30، رأی شماره 551 مورخ 1369/12/21، رأی شماره 556 مورخ 
شماره  رأی   ،1370/9/19 مورخ   568 شماره  رأی   ،1370/3/7 مورخ   558 شماره  رأی   ،1370/2/10
569 مورخ 1370/10/10، رأی شماره 575 مورخ 1371/2/29، رأی شماره 599 مورخ 1374/4/13، 
رأی شماره 602 مورخ 1374/10/26، رأی شماره 604 مورخ 1374/12/22، رأی شماره 623 مورخ 
1377/1/18، رأی شماره 626 مورخ 1377/4/9، رأی شماره 646 مورخ1378/9/30، رأی شماره670 

مورخ 1383/9/10، رأی شماره 697 مورخ 1385/11/24، رأی شماره 702 مورخ 1386/5/2

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 11  دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده 
در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که  در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان 
محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال  غیرمنقول 
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داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می 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. 

از، قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.  تبصره- حوزه قضایی عبارت است 
تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل  مجتمع یا ناحیه، تغییری در صالحیت عام دادگاه مستقر 

در آن نمی دهد.
مواد مرتبط: مواد 11 تا 22 و 1002 تا 1010 ق.م؛  مواد  48، 50 ،126 تا 129 ق.ا.ح؛ ماده 18 قانون 
ثبت عالئم و اختراعات مصوب 1310؛ مواد 323 و590 ق.ت؛ مواد 12 و 14 ق.ح.خ؛ ماده 10 و 12 آیین 

دادرسی کار مصوب 1392
رأی وحدت رویه مرتبط: رأی  شماره 224 مورخ 1323/7/27

واژگان دشوار: خوانده: مدعی علیه، احضار شده، خوانده شده/ مال غیرمنقول: آن چه قابل انتقال و 
جابه جایی از جایی به جای دیگر نیست مگر با خرابی عین یا محل آن

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

از حق،  مالکیت، مزاحمت، ممانعت  از دعاوی  اعم  اموال غیرمنقول  به  دعاوی مربوط      ماده 12  
تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در  دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع 

است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
مواد مرتبط: مواد 12 تا 18 و ماده 29 ق.م؛ مواد 15 و 158 و 177 ق.ا.د.م

مورخ   612 شماره  رأی   ،1363/10/18 مورخ   221 شماره  رأی  مرتبط:  رویه  وحدت  رأی 
1375/10/18، رأی شماره 672 مورخ 1383/10/1، رأی شماره 643 مورخ 1378/9/16

واژگان دشوار: دعوای تصرف عدوانی: دعوای فرد برعلیه کسی که مالی را از تصرفش بدون اذن یا 
رضایت وی خارج سازد و خودش به صورت غیرقانونی متصرف آن شود. / دعوای مزاحمت: دعوایی که 
متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می کند که نسبت به متصرفات 
او مزاحم شده است. / دعوای ممانعت از حق: دعوایی علیه کسی که مانع می شود تا صاحب حق از 

حق خود استفاده کند.

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 13  در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده 
باشد، خواهان می تواند به  دادگاهی رجوع کند که  عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد 

می بایست در آنجا انجام شود.
مواد مرتبط: مواد 2تا 5 ق.ت ؛ ماده 20 ق.م.

رأی وحدت رویه مرتبط: رأی شماره 9 مورخ 1359/11/29، رأی  شماره 705 مورخ 1386/8/1، 
رأی  شماره 688 مورخ 1385/3/23

واژگان دشوار: اموال منقول: اموال و اشیایی که نقل آن ها از محلی به محل دیگر بدون آسیب به 
خود مال و یا محل آن امکان پذیر است.

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 14  درخواست تأمین دالیل و امارات از دادگاهی می شود که دالیل و امارات مورد درخواست 
در حوزه آن واقع است.

مواد مرتبط: مواد 149 تا 155 ق.ا.د.م و مواد 1321تا 1324 ق.م.
واژگان دشوار: امارات: جمع اماره: نشانه / تأمین دالیل: براساس تعریف قانون آیین دادرسی مدنی 

مالحظه و صورت برداری از دالیل و مدارک می باشد.

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 15  در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه 
دعوا می شود که، مال غیرمنقول در حوزه آن واقع  است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از 

یک منشاء باشد.
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مواد مرتبط: مواد 12 و 19 ق. م. 

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 16  هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت 
دارند، یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان 

می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.
واژگان دشوار: خواهان: مدعی، شاکی، آن که از کسی شاکی است.

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 17  هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به  دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص 
با  اگر  این دعوا  نامیده می شود.  اقامه شود، دعوای طاری  ثالث  بر  از طرف متداعیین اصلی  یا  ثالث، 
آنجا  اقامه می شود که دعوای اصلی در  باشد، در دادگاهی  یا دارای یک منشاء  دعوای اصلی مرتبط 

اقامه  شده است.
مواد مرتبط: مواد 421 و433 ق.ا.د.م؛  ماده 50 ق.ت.آ.د.د.ع.ا؛ ماده 19 ق.ا.ح؛ ماده 70 آیین دادرسی 

کار مصوب 1392؛ ماده 21 ق.ش.ح.ا. مصوب 1394
واژگان دشوار: متداعیین اصلی: هر دو طرف دعوا )یعنی خواهان و خوانده(

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 18 عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده  
)17( نخواهد بود.
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مواد مرتبط:  مواد 294 تا 299 ق.م.
واژگان دشوار: احتساب: رسیدگی به حساب/ تهاتر: تساقط دو طلب با شرایط خاص از دو طلبکار

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 19  هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت 
دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم  از مرجع صالحیت دار متوقف می شود. در این 
مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه 
 رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از 

اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
مواد مرتبط: ماده 328 ق.ت. و ماده 21 ق.آ.د.ک

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 20  دعاوی راجع به تَرَ که متوفی اگر چه خواسته، دِ ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد 
تا زمانی که تَرَ که تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه  می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن 
محل بوده، و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صالحیت دادگاهی 

 است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
مواد مرتبط: مواد  163، 164، 195، 233،232، 235 ق.ا.ح.؛ ماده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت  

مصوب 1309
رأی وحدت رویه مرتبط: رأي شماره 1678 مورخ 1329/10/23

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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    ماده 21  دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا 
ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است؛ و  چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه 
می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معامالت خود شعبه یا نمایندگی داشته یا  دارد.

مواد مرتبط: مواد412، 413 ، 419  و 566 ق.ت و مواد 270-274 ل.ا.ق.ت  و ماده 5 ق.ا.ت.ا.و
واژگان دشوار: شخص متوقف: به معنای در یک جا مانده، درنگ کننده و در اصطالح حقوقی به 
تاجری گفته می شود که از پرداخت دیون خود عاجز شده و دادگاه او را از مداخله در امور مالی خود منع 

کرده یا به عبارت دیگر متوقف کرده است.

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 22  دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، 
همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت، و دعاوی بین  شرکت و شرکاء و اختالفات حاصله بین شرکاء 
و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است، و نیز درصورت انحالل تا وقتی که 

 تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
مواد مرتبط:  مواد413 و  415 ق.ت. و 208 ل.ق.ا.ق.ت؛  ماده 15 آیین دادرسی کار مصوب 1392

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 23 دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد 
در آنجا واقع شده، یا محلی که کاال باید در آنجا  تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه 
می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه 
 با1 اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه 

شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز  دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
مواد مرتبط:  ماده 10 قانون کیفر بزه های راه آهن مصوب 1320

۱- در متن روزنامه رسمی »یا« آمده است.
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.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 24  رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی نخستین 
به دعوای اصلی را دارد، یا ابتدا به آن رسیدگی  نموده است.

آ.د.م؛ ماده 13   قانون حمایت خانواده 1393؛ ماده 505 ق.  اجرایی  نامه  آیین  ماده 5  مواد مرتبط: 
ق.ن.ا.م.م.مصوب 1393؛ بند »ث« ماده 9 ق.ش.ح.ا. مصوب 1394

واژگان دشوار: اعسار: فقر و تهیدستی، عاجز بودن از ادای دین به واسطه فقر و تهیدستی

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

    ماده 25  هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی 
با دادگاه محل صدور سند است؛ و اگر محل تنظیم  سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد، در 

صالحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
مواد مرتبط:  ماده 4 ق.ث ا مصوب 1355

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 فصل دوم: اختالف در صالحیت و ترتیب حل آن

    ماده 26  تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده 
است با همان دادگاه است. مناط صالحیت تاریخ  تقدیم دادخواست است، مگر در موردی که خالف آن 

مقرر شده باشد.
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