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سخن ناشر

پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده 
است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی 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 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

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، امری 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر 
علمی دانشجویان رشته ی 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 ی 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 ی 

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 
این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور  ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



مقدمه
آیین  دادرسی مدنی جزء مهم ترین دروس آزمون های حقوقی به شمار می رود و به این دلیل 
نیازمند توجه ویژه ای است، از طرف دیگر مسئلة مهمی که باید به آن توجه شود وقت با ارزش 
و محدود داوطلبان و دانشجویان است؛ چرا که فرصت اندک و منابع دشوار است و بسیاری از 
داوطلبین نیز به دلیل شاغل بودن یا مسئولیت خانواده و یا هم زمانی دانشگاه و آزمون فرصت کافی 
برای مطالعه ندارند. ازهمین رو در این کتاب تالش شده است تا از بیان مسائل غیرمهم و حاشیه ای 
پرهیز شود تا بتواند در کنار اختصار منبعی آسان و تا حد امکان کم حجم باشد. از ویژگی های 

ممتاز نکته نمودار می توان به این موارد اشاره کرد:
1- ارائه مواد قانونی به صورت نمودار تا هم دسته بندی مطالب بر اساس نظم قانونی جلو برود 

و هم نموداری بودن مواد داوطلب را متوجه نکات ریز قانون کند؛
2- ارائه نکته ای تمام مطالب ضروری در زیر هر ماده تا هم از اضافه گویی پرهیز شود و هم 

مطالب به صورت چکیده وار ذکر شود؛
3- ذکر مطالب به صورت نموداری تا مطالعه از خشک بودن خارج شود و حالت پویا به خود بگیرد. 
4- پرهیز از ارائه نظرات شخصی و توجه ویژه به نظرات استاد مسلم آین دادرسی مدنی جناب 

آقای دکتر عبداهلل شمس.
دیگری  منبع  که  دوستانی  حتی  می کنم؛  پیشنهاد  داوطلبین  تمام  به  کتاب  این  مطالعه   -

مطالعه می کنند؛ چرا که ویژگی های این کتاب به شما کمک خواهد کرد.
از تمام داوطلبین آزمون های حقوقی دعوت می کنم تا از صفحه شخصی اینستاگرام من که بزرگترین 
صفحه اختصاصی موفقیت برای حقوقی ها هست دیدن کنند و از مشاوره های مستمر و رایگان آن 

استفاده نمایند. آدرس صفحه Moshaver-Telba @ و با عنوان موفقیت در حقوق است.
آقای دانشور تشکر ویژه  مدیریت آن جناب  بزرگ چتر دانش خصوصاً  از مجموعه  پایان  در 
می کنم که زحمات و تالش های بسیاری برای تعالی رشته حقوق و داوطلبین آزمون های حقوقی 

تا به حال کشیده اند.
 با احترام
مهدی تلبا
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كلیات 

ماده 1- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به

امور حسبی
و

کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی

عمومی
انقالب

تجدیدنظر
دیوان عالی کشور

و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند، 

در دادگاه های 

تشریفاتی بودن: تشریفاتی بودن برای حمایت از اصحاب دعوا در 
برابر خودکامگی قاضی می باشد.

 امری بودن: همه قوانین مرتبط با آیین دادرسی مدنی امری هستند 
به جز قواعد مربوط به صالحیت نسبی دادگاه ها.

عطف به ماسبق شدن: مقررات مربوط به سازمان قضاوتی، صالحیت 
عطف به  ماسبق  اخص  به معنای  دادرسی  آیین  مقررات  و  ذاتی 
دعاوی  شامل  قوانین،  فوری  اثر  به علت  دیگر  به عبارت  می شوند. 
محلی  صالحیت  به  مربوط  قوانین  اما  می شوند؛  نیز  مطروحه 

عطف به ما سبق نمی شوند؛ مگر در قانون پیش بینی شده باشد.

ویژگی قوانین 
آیین دادرسی مدنی
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محتوای آیین دادرسی مدنی

قوانین تشکیل، سازمان و 
ترکیب مراجع قضاوتی 

قوانین مربوط به صالحیت

مراجع اداری 

قوانین آیین 
دادرسی مدنی 
به  معنای اخص

مراجع قضایی صالحیت محلی  صالحیت ذاتی 
)صنف، نوع و درجه(

مراجع حقوقیمراجع کیفری

نکته

دادرسی  آیین  با  مرتبط  قوانین  همه  مدنی:  دادرسی  آیین  با  مرتبط  قوانین  امری بودن 
مدنی از جمله مقررات آیین دادرسی به معنای اخص، امری هستند به جز قواعد مربوط به 

صالحیت نسبی دادگاه ها.

در صورتی که به موجب قانون الحق، احکام قطعی صادره در حکومت قانون سابق قابل شکایت 
اعالم گردد، نباید آن را بر احکامی مؤثر دانست که قباًل صادر گردیده است، چه در این 
صورت به حقوق مکتسبه محکوم له خلل وارد می شود. روشن است که اجرای این قاعده در 

صورتی مجاز است که قانون گذار خالف آن را پیش بینی ننماید. )شمس، ج 1: ش 17(.

قوانین سازمان قضاوتی اثر فوری داشته و عطف به ماسبق می گردند. به طور مثال اگر قانونی 
تصویب شود که در آن مقرر گردد تعداد قاضی در رسیدگی تجدیدنظر باید پنج نفر باشد، 
این قانون شامل پرونده هایی نیز می شود که در جریان رسیدگی است و به صدور رأی قطعی 

منتهی نشده اند...
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نکته

با توجه به قانون امور حسبی به عنوان یک قانون خاص رسیدگی به امورحسبی تابع ق.ا.ح 
است.

مگر در 
دو حالت 

آیین دادرسی مدنی  قانون  به  امور حسبی  قانون  1- در مواردی که 
ارجاع داده است.

2- در مواردی که قانون امور حسبی ساکت است.
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نکته

در هر حوزه قضایی که دادگاه بیش از یک شعبه داشته باشد؛ شعب به حقوقی و جزایی 
تقسیم می شود. در صورت ضرورت دعاوی در مرجع دیگری می تواند بررسی شود.

تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری به دعاوی خاص از اختیارات رئیس قوه 
قضاییه است.

دادگاه خانواده و کیفری استان از دادگاه های عمومی نخستین هستند.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان در غیر مرکز استان رئیس دادگستری آن شهرستان است 
و بر کلیه دادگاه ها و دادسراهای آن نظارت دارد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاه های شهرستان ها است؛ 
اما رئیس کل دادگستری رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر است و بر کلیه دادگاه های 

تجدیدنظر و کیفری استان و کلیه دادگستری ها، دادگاه ها و دادسراهای آن نظارت دارد.

رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضاییه می تواند تمام یا 
بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاه انقالب به رئیس شعبه اول این دادگاه تفویض 

نماید و او را به سمت معاون خود منصوب کند.

رؤسای کل دادگستری های استان و سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهرهای 
بزرگ می توانند با تصویب رئیس قوه قضاییه به تعداد الزم معاون داشته باشند

رسیدگی قاضی شورای حل اختالف به موجب ماده 18 ق.ش.ح.ا از حیث اصول و قواعد 
تابع قانون آ.د.م و آ.د.ک است.

رسیدگی در دادگاه خانواده به موجب ماده 8 ق.ح.خ با تقدیم دادخواست و بدون رعایت 
سایر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری تابع قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
است؛ اما در موارد سکوت تابع قانون عام آیین دادرسی مدنی می شود، از جمله مواد و 

سکوت شیوه ابالغ است.
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ماده 2- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند؛

  رسیدگی به دعوا را برابر قانون 
 اشخاص ذی نفع یا وکیل 

یا قائم مقام 
یا نماینده قانونی آنان

مگر اینکه شخص یا 

درخواست نموده باشند�

شرایط اقامه دعوا

1- نفع اعم از 
مادی و معنوی

2- سمت
5- مختومه 
 نشدن دعوا

4- اقامه دعوا 
در مدت قانونی

3- اهلیت شامل 
بلوغ، عقل و رشد
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نکته

ویژگی های نفع به عنوان یکی از شرایط اقامه دعوا: حقوقی و مشروع باشد، به وجود آمده 
و باقی باشد و نباید معلق باشد، شخصی و مستقیم باشد. 

در مواردی قانون گذار درخواست ترتیباتی قبل از به وجودآمدن نفع را تجویز کرده است 
مثل تأمین خواسته.

سمت شخص در صورتی باید بررسی شود که درخواست رسیدگی توسط شخص حقیقی 
یا حقوقی غیر از اصیل تقدیم می شود.

قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای تمام حقوق و تکالیف او است مثل 
وارث متوفی.

نمایندگی قراردادی: این نوع از نمایندگی شامل مواردی می شود که 
نمایندگی به موجب قرارداد است.

نمایندگی قضایی: در این نوع از نمایندگی، نمایندگی به وسیله رأی 
دادگاه تعیین و اعالم می شود.

اراده  نمایندگی،  از  نوع  این  در  به معنای اخص:  نمایندگی قانونی 
هیچ یک از دو طرف نقشی ندارد و نمایندگی به طور دقیق در قانون 

پیش بینی شده است.

نمایندگی قانونی به                                                        
معنای اعم شامل:
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مثال های 
نماینده قانونی

پدر و جد پدری 
از فرزند

رؤسای سازمان ها، 
مؤسسات و نهادهای 
انقالبی از سازمان ها، 

مؤسسه ها و نهادها

و به نظر برخی 
نمایندگی وصی 
منصوب از جانب 
پدر و جد پدری

نمایندگی وزرا از 
وزارت خانه ها

مدیران شرکت ها 
از شرکت ها

مثال های 
نمایندگی قضایی

نمایندگی قیم 
از صغیر و 

مجنون

نمایندگی 
امین از غایب 

مفقوداالثر

نمایندگی 
امین از عاجز

نمایندگی 
امین از جنین
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نکته

با توجه به ماده 123 قانون امور حسبی، حقوق و تکالیف وکیل دادگستری در رابطه با 
امین عاجز اجرا می شود؛ اما با توجه به اینکه امین عاجز توسط مرجع قضایی تعیین می شود، 

نماینده قضایی است.

نماینده باید دلیل نمایندگی بی واسطه و یا ادله نمایندگی با واسطه مجاز خود را تقدیم 
نماید؛ در غیر این صورت شرط سمت که از شرایط اقامه دعواست، محرز نخواهد بود.

در اقامه دعوا 
فقط این اشخاص 
نماینده محصوب 

می شوند

وکیل 
دادگستری

مشاوران حقوقی 
پروانه دار

موارد منصوصی 
که شخص 

می تواند نماینده 
غیر وکیل 
دادگستری 
معرفی نماید

نمایندگان 
حقوقی وزارت 
خانه ها )ماده 

32 ق.ا.م(
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دعوای عینی: در این دعوا ماهیت حق برای اشخاص نسبت به اعیان 
اموال حاصل می شود مثل حق مالکیت عین و منفعت، حق انتفاع، خلع 

ید، مزاحمت و ممانعت از حق، استرداد سند...

انواع دعوا با                                                        
توجه به ماهیت 
حق مورد اجرا

این دعوا ماهیت حق اصلی شخصی و عهدی  دعوای شخصی: در 
است؛ مانند مطاله دین، االزام به انجام تعهد قراردادی.

دارنده دعوا در شرایطی است که در  این دعوا  دعوای مختلط: در 
عین حال مجاز به اجرای حق عینی و حق شخصی می باشد. 

اول: جایی که شخص با انعقاد قراردادی مالک مالی می گردد. در این 
صورت مالک باید یا اقامه دعوای عینی مالکیت علیه فروشنده به این 
علت که مال ملکی او را در اختیار دارد اقدام نماید و یا علیه او دعوای 
این  در  کند.  اقامه  را  مبیع(  )تحویل  قراردادی  تعهد  انجام  به  الزام 

صورت دعوای اول عینی و دعوای دوم شخصی است. 

تحویل شده؛  معین  عین  انتقال  قرارداد  ابطال  یا  فسخ  دعوای  دوم: 
زیرا در عین حال که دعوای فسخ یا ابطال دعوای شخصی می باشد، 
اما اگر معامله فسخ و یا باطل شود بایع حق مطالبه مورد معامله را 
پیدا می کند. فایده تفکیک دعاوی عینی و شخصی در این می باشد 
اوست می توان  ید  را علیه هر شخصی که مال در  که دعاوی عینی 
اقامه و اجرا کرد، اما دعاوی شخصی علیه کسی که به طور قانونی یا 
نمود. )شمس، ج1:  اقامه  قرارداد حق علیه اوست می توان  به موجب 

ش 587- 591(.

دو حالت ایجاد                                                        
مختلط دعوای 
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دعاوی مالی دارای آثار مالی هستند و حق مورد ادعا قابل تقویم به 
پول می باشد.

دعوای مالی و                                                        
غیرمالی

دعاوی غیرمالی حق مورد ادعا مستقیما قابل تقویم به پول نیست، 
مانند الزام به انجام تعهدات غیرمالی.

غیرمالی 
ذاتی

انواع دعوای 
غیرمالی

غیرمالی 
اعتباری

دعوای خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.

درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع، در صورتی 
که مالکیت مورد نزاع نباشد.

دعاوی راجع به روابط مؤجر و مستأجر به استثنای مطالبه 
اجور.

دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین 
غیرمنقول.

دعوای استرداد سند در صورتی که سند جنبه مالی نداشته باشد.

نکته

اما قانون گذار آنها را در حکم دعاوی  مالی هستند؛  دعاوی غیرمالی اعتباری اگرچه ذاتاً 
غیرمالی قرار داده است؛ بنابراین در این دعاوی تعیین بهای خواسته نیاز نمی باشد.

در دعاوی غیرمالی اعتباری هزینه حق الوکالت وکیل باید مطابق دعاوی ذاتاً غیرمالی توسط 
دادگاه تعیین شود. از آنجایی که غالب حقوق مالی هستند باید اصل را بر مالی بودن دعوا 

قرار داد.
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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

منابع معتبر اسالمی
یا فتاوی معتبر

و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،
با استناد به 

حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانة 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.

پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. قاضی مجتهد باشد 
و قانون را خالف شرع بداند 

تبصره- چنانچه 

نکته: آیا الزم است اصحاب به 
جهات حکمی استناد کنند؟ 

در حقوق ایران، نه تنها هیچ نصی بر لزوم ارائه جهت حکمی توسط اصحاب دعوا یا به 
بیان دیگر استناد به قانون حاکم بر امور موضوعی، صراحت ندارد؛ بلکه رویه های قضایی نیز 
چنین تکلیفی بر اصحاب دعوا تحمیل نمی نماید. بنابراین کافی است که مدعی امور موضوعی 
را ادعا و اثبات نماید و دادگاه با توجه به مقررات قانونی، امور موضوعی اثبات شده را 
عنداالقتضا با گرفتن توضیح از خواهان، توصیف و آثار قانونی الزم را بر آن مترتب خواهد 
نمود. ازاین رو چنانچه مدعی به نصی استناد نماید که به موجب آن مستحق مطالبه می باشد 
و دادگاه مدعی را بر اساس نص دیگری ذی حق بداند مکلف است نسبت به صدور حکم 
به نفع او اقدام نماید؛ مگر اینکه استناد به نص، گویای توصیف امور موضوعی باشد )مانند 

استناد به قانون مؤجر و مستأجر در دعوای تخلیه( )شمس،1389، ج2: ش 70 و 71(.
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آگاهی  عام  عرف  از  باید  خود  دادگاه  قراردادی:  عرف  و  خاص  عرف 
به عهده  قراردادی  و عرف  اثبات وجود عرف خاص  اما  باشد؛  داشته 

مدعی است. 

اثبات قانون خارجی مانند امور موضوعی به عهده طرفی است که به 
آن استناد می کند.

مقررات مربوط به احوال شخصیه سایر مذاهب

استثنائات 
آگاهی 

قاضی از قانون

قاعده وحدت قاضی

در دادگاه های عمومی قاعده وحدت قاضی حاکم است؛ یعنی تحقیق، رسیدگی و صدور رأی 
به وسیلة یک قاضی )رئیس یا دادرس علی البدل( صورت می گیرد.

نکته

دادگاه نمی تواند غیر از خواسته یا بیشتر از خواسته را حتی با علم مورد رسیدگی قرار دهد.

دادگاه در مقام قابل پذیرش بودن دادخواست و دعوا باید زمان تقدیم دادخواست را در 
نظر بگیرد.

 و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر 
مکلفند در مورد هر دعوا 

به طور خاص تعیین تکلیف نمایند ماده 4- دادگاه ها 
کنند.
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2 نکته در 
رابطه با ماده 4

منظور از تعیین تکلیف به طور خاص مستند 
ساختن تصمیم دادگاه به قانون و شرع است.

حکم کلی به دلیل مشخص  نبودن موضوع 
قابل اجرا نیست.

استثانای صدور 
رأی به صورت خاص

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری

نکته

در موارد مقرر در باب چهارم این قانون 
یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل 

نقض یا تجدیدنظر باشند.
ماده 5- آرای دادگاه ها قطعی است مگر 

نکته

رأی قاطع با رأی قطعی تفاوت دارد: رأی وقتی قاطع است که با صدور آن پرونده از آن 
مرجع خارج می شود و در واقع این رأی تکلیف دعوا را در آن مرحله مشخص می کند و 
ممکن است این رأی قابل شکایت و اعتراض و بررسی مجدد باشد؛ بنابراین این رأی احتمال 
دارد تکلیف دعوا را مشخص کرده یا نکرده باشد. بنابراین رأی قاطع با رأی قطعی که 
قابل واخواهی و تجدیدنظر نمی باشد به یک مفهوم نمی باشد )شمس،1389، ج2 ش 418(.

حکم نهایی: به حکمی نهایی گفته می شود که قابل فرجام خواهی نباشد. 



نشر چتر دانش/ نکته  نمودار آیین دادرسی مدنی 2222

احکام نهایی

حکم ابرام شده در دیوان 
عالی کشور چون دیگر 

قابل فرجام نیست.

حکمی که قابل فرجام است؛ 
اما مهلت آن تمام شده.

حکمی که قابل 
فرجام خواهی نیست مانند 
آرای صادره در دعاوی مالی

نکته: فایده این تقسیم بندی در جایی است که حکم تا نهایی نشده قابل اجرا نیست مانند 
حکم مقرر در ماده 22 قانون ثبت اسناد و امالک کشور )شمس،1389،ج2،، ش 467(.

در   
مخل نظم عمومی

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

تفاوت نظم عمومی 
و اخالق حسنه

قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین هستند که هدف از 
وضع انها حفظ منافع عمومی است و نقض آنها نظمی را که 
الزمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حقوق 
خانواده است را بر هم می زند. )کاتوزیان، a ،1389، ش 57(

اخالق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی استیعنی بخشی 
از اخالق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای ان 

فقط وجدان اجتماعی است. )همان، ش 58(.
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در مرحله باالتر رسیدگی نمود 
تا زمانی که در مرحله نخستین 

در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد؛
مگر به موجب قانون�

ماده 7- به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان 

2 نکته در رابطه با 
ماده 7

این ماده اصل رسیدگی دو درجه ای در محاکم را بیان 
می کند.

مرحله باالتر محدود به تجدیدنظر است؛ زیرا رسیدگی 
دیوان عالی کشور در مرحله فرجام شکلی است.

ماده 8- هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا 

دادگاهی که حکم صادر نموده
یا مرجع باالتر

آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد�
از اجرای آن جلوگیری کند،  مگر 

نکته

قاعده فراغ دادرس: طبق این قاعده هنگامی که قاضی حکم یا قرار قاطع صادر کرد دیگر 
نمی تواند حتی با رضایت اصحاب دعوا دخل و تصرف در آن نماید یا به ایجاد تغییراتی 

در آن بپردازد.

در امور حسبی  به موجب ماده 40 قانون امور حسبی هر گاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر 
به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می تواند آن 

را تغییر دهد.
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استثنائات قاعده فراغ دادرس

تصحیح رای بر طبق ماده 
309 قانون آیین دادرسی 

مدنی

اعتراض شخص ثالث

رسیدگی به اختالفات ناشی 
از ابهام و اجمال مفاد حکم 
و اجرای ان بر طبق ماده 

27 ق.ا.ا.م

اعتراض محکوم علیه 
غایب

اعاده دادرسی

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

از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام
 تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد، 

مگر اینکه آن قوانین خالف شرع شناخته شود.
آرای صادره 

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.



2525کلیات

عطف به ماسبق 
شدن قوانین دادرسی 

مدنی

می گردند.  عطف به ما سبق  قضاوتی  سازمان  قوانین 
اثر فوری شامل دعاوی  به عبارت دیگر به علت داشتن 

مطروحه می گردند.

قوانین صالحیت ذاتی عطف به ماسبق می شوند.

قوانین صالحیت محلی عطف به ماسبق نمی شوند.

اخص  معنای  به  مدنی  دادرسی  آیین  قوانین 
عطف به ماسبق می گردند و به عبارت دیگر اثر فوری 
دارند مگر در مواردی که عطف به ما سبق شدن آنها 
به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد کند. )شمس 1389، 

ج1، ش 14 تا 17( 

مقررات جدید در دیوان عالی کشور

هرگاه پس از صدور رای فرجام خواسته، قانونی که در رأی مورد استناد قرار گرفته تغییر 
پیدا کند دیوان عالی کشور به قانون الحق توجه نمی کند؛ زیرا دیوان عالی کشور به اختالف 
رسیدگی نمی کند؛ بلکه رأی را با توجه به قانون زمان صدور آن مورد بررسی قرار می دهد. 
اما چنانچه رأی نقض شود، دادگاه مرجوع الیه باید مقررات جدیدالتصویب را اجرایی کند. 

)همان، ش 17(.
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عطف به ماسبق شدن 
مقررات مربوط به 

صالحیت

مقررات مربوط به صالحیت ذاتی اثر فوری دارند 
و به عبارت دیگر عطف به ماسبق می شوند و شامل 

دعاوی مطروحه نیز می شوند.

عطف به ماسبق  محلی  به صالحیت  مربوط  قوانین 
نمی شوند مگر در قانون پیش بینی شده باشد.

نکته

از آنجایی که قواعد مربوط به صالحیت ذاتی جز قواعد آمره هستند اگر در حین رسیدگی 
به پرونده تا قبل از صدور حکم قانونی تصویب شود که آن دعوا را در صالحیت دادگاه 
دیگری قرار دهد در اینجا دادگاه رسیدگی کننده دیگر صالح نیست و باید با صدور قرار عدم 
صالحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند؛ مگر اینکه قانون گذار خالف آن را پیش بینی 

نماید )شمس، 1389، ش760(.
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باب اول: در صالحیت دادگاه ها

فصل اول: در صالحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها

عمومی
و

انقالب
ماده 10- رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صالحیت دادگاه های 

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

نکته

عام بودن صالحیت دادگاه های عمومی حقوقی: دادگاه های عمومی حقوقی صالحیت رسیدگی 
به تمامی دعاوی و امور حقوقی را دارا می باشند؛ مگر اینکه قانون گذار در مواردی رسیدگی به 
امری را در صالحیت مرجع دیگری قرار داده باشد بنابراین الزم نیست تا قاضی صادرکننده 
رأی در رأی خود به قانونی استناد کند که صالحیت رسیدگی را به او داده است. البته در 
مواردی که به صالحیت دادگاه ایراد می باشد اگر ایراد وارد باشد ابتدا قاضی باید در رأی این 
ایراد را مستدل و مستند رد نماید. )شمس،1389،ج1، ش66(. بنابراین در نتیجه باید گفت 

که صالحیت دادگاه های عمومی حقوقی عام است و اصل بر آن است.

نکته

توافق بر خالف صالحیت نسبی مراجع عمومی پذیرفته شده است؛ اما دادگاه ملزم به 
رسیدگی نیست و می تواند قرار عدم صالحیت صادر کند.

توافق بر خالف صالحیت نسبی در دعاوی خانواده بی اثر است.
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مرجع رسیدگی به 
اختالفات اجرای حکم

به موجب ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، اختالفات ناشی از اجرای 
احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود. 

به موجب ماده 27 قانون مذکور، اختالفات راجع به مفاد حکم همچنین 
اختالفات مربوط به اجرای احکام كه از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم 

به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

نکته

به دعاوی حقوقی، علیه روحانیون در کدام دادگاه رسیدگی می شود: با توجه به نص ماده 528 
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ویژه روحانیت از مراجع استثنایی و فوق العاده است و ادامه 
فعالیت آن تا زمانی است که مصلحت باشد. با توجه به این امر رسیدگی به دعاوی حقوقی 
علیه روحانیون در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ اما در عمل اعمال غیرمجرمانه آنها 
در صورتی که خالف شأن باشد در دادگاه ویژه روحانیون رسیدگی می شود که مخالف نص 

ماده 528 ق. آ.د.م و ناقض قواعد صالحیت است )شمس،1389ج1، ش 112(.

رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: 
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها 
و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی 
و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها ب- تصمیمات و 
اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند »الف« در امور راجع به وظایف آنها.

آراء و تصمیمات قطعی هیئت های  از  اعتراضات و شکایات  به  رسیدگی 
رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، 
هیئت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده )100 ( قانون 

شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری 
و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند )1( و مستخدمان 
مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از 

لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

صالحیت و 
حدود اختیارات 

دیوان عدالت اداری
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نکته

تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در مورد یک و دو نمودار 
پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

مثال: رسیدگی به شکایت از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی در 
صالحیت دیوان عدالت اداری است.

نکته

 تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی 
قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.

دعاوی داخل در 
صالحیت دادگاه خانواده 

دعاوی مربوط به 
نشوز و تمکین 

دعاوی مربوط به 
حضانت و مالقات 

طفل 

دعاوی راجع به 
نصب قیم و ناظر، 

ضم امین و عزل آنها 

دعاوی مربوط به 
شرایط ضمن عقد 

ازدواج

دعاوی مربوط 
به ازدواج مجدد 

حکم رشد دعاوی راجعه به 
نسب 

دعاوی مربوط به 
نفقه معوقه و جاریه 

زوجه و اقربای 
واجب النفقه 

دعاوی مربوط به 
اجرت المثل و نحله 

ایام زوجیت 

دعاوی مربوط 
به جهیزیه 

دعاوی مربوط به 
مهریه  

طالق، فسخ نکاح، 
بذل مدت و انقضای 

مدت 

دعاوی مربوط 
به نکاح دائم و 

موقت
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نکته

دعوای افراز چیست: در مال مشترک اگر شرکا تراضی در تقسیم مال مشترک نتوانند انجام 
دهند هر یک از شرکا که بخواهد می تواند دعوای افراز اقامه برای تقسیم یا مشخص وجدا کردن 
سهم خود از سهم دیگر شرکا نماید به این دعوا افراز گفته می شود. )شمس،1389،ج1، ش 98(.

دعوای افراز ملک مشاعی که جریان ثبتی آن تمام شده باشد در صالحیت اداره ثبت اسناد 
و امالک محل وقوع ملک قرار داد.

رأی اداره ثبت، در دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن پایان یافته، تنها قابل اعتراض 
هر یک از شرکا در دادگاه عمومی است و مهلت این اعتراض ده روز از تاریخ ابالغ است 

و رأی دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است.

ثبت  اداره  قطعیت یافته  تصمیم  به موجب  شده،  آن  افراز  درخواست  که  ملکی  چنانچه 
غیرقابل افراز تشخیص داده شود به درخواست هر یک از شرکا، دادگاه عمومی دستور 
فروش آن را به دایره اجرای احکام دادگاه، صادر می کند. وجوه حاصله پس از کسر هزینه 

عملیات اجرایی، به موجب رأی دادگاه بین شرکا و به نسبت سهام آنها تقسیم خواهد شد.

صالحیت هیئت 
تجدیدنظر انتظامی

به  نسبت  دادرسی  اعاده  تجویز  درخواست  به  رسیدگی 
احکام دادگاه عالی انتظامی قضات

رسیدگی به شکایت از آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی 
قضات در مواردی است که محکومیت از درجه 4 به باال باشد. 
در حقیقت آرای محکومیت متخلف به مجازات انتظامی تا 

درجه 3 قطعی است.
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نکته

 رسیدگی به شکایت مؤدی نسبت به میزان عوارض معینه توسط شهرداری در صالحیت 
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است. رأی کمیسیون در اجرای ثبت و مطابق با مقررات 
اجرای اسناد الزم االجرا به اجرا گذاشته می شود. این رأی قابل اعتراض می باشد و مرجع 

رسیدگی به آن دیوان عدالت اداری است.

نمایندگان 
وزرات کشور

ماده  کمیسیون  اعضای 
77 قانون شهرداری ها

نمایندگان 
دادگستری

نمایندگان انجمن شهر       
)شورای اسالمی شهر(

نکته

 به موجب ماده 1 »قانون اصالح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی« هرکس دستور 
اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت 
از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی 
اقامه دعوا نماید. به موجب ماده 2 قانون مزبور، این دعوا در صالحیت دادگاه محل مرجع 

صادرکننده دستور است که می تواند محل اقامت خوانده )متعهدله سند الزم االجرا( نباشد. 
اجرت عملیات  ریال  میلیون  به خواسته یک صد  اداره دولتی  پیمانکار علیه  دعوای  مثال: 
ساختمانی انجام شده موضوع قرارداد فی مابین، چنانچه اجرت مزبور به دستور رئیس اداره 
پرداخت نشده باشد با توجه به صالحیت عام دادگاه عمومی در صالحیت دادگاه عمومی است.



نشر چتر دانش/ نکته  نمودار آیین دادرسی مدنی 3232

درجه )سلسله مراتب(: به طور مثال دادگاه بدوی 
درجه یک و دادگاه تجدیدنظر درجه دو است.

صالحیت
 ذاتی

صنف

نوع

مراجع قضایی

مراجع اداری

مراجع عمومی: مثال دادگاه تجدیدنظر

مراجع اختصاصی: مثال دادگاه انقالب

مراجع حقوقی

مراجع کیفری

نکته

اگر دعوایی که در صالحیت دادگاه خانواده است در سایر شعب دادگاه عمومی مطرح 
گردد، آن شعبه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند، زیرا دادگاه خانواده از شعب دادگاه 
عمومی است و پرونده از طریق حوزه قضایی به شعبه مربوطه منتقل شود. در حقیقت 
صدور قرار عدم صالحیت شعبه دادگاهی نسبت به شعبه دیگر همان دادگاه منتفی است 

)همان،1389،ج1، ش 694(.

قواعد صالحیت ذاتی از قواعد آمره است؛ بنابراین رسیدگی به آن نیاز به طرح ایراد از 
طرف خوانده ندارد و قابلیت طرح در تمامی مقاطع مراحل رسیدگی را دارد و باید مورد 

رسیدگی و احراز قرار بگیرد. توافق اصحاب دعوا اثری در صالحیت ذاتی ندارد.
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ماده 11- دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده:
در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ 

و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی 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 داشته 
باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است 

اقامه  اقامتگاه خود  باشد، خواهان در دادگاه محل  و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته 
دعوا خواهد کرد.

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

دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

نکته

ماده 20 قانون مدنی مقرر می دارد »کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال االجاره 
یا عین  اینکه مبیع  ولو  از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است،  عین مستاجره، 
مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد«. از طرف دیگر به موجب ماده 13 ق. آ. د. م: »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«. حکم این ماده در رابطه  با اقامه دعوا در دعاوی راجع به 
منقول که از عقود و قراردادها ناشی می شود در رجوع به محل وقوع عقد یا محل اجرای 
تعهد نافی صالحیت عام دادگاه محل اقامتگاه خوانده نیست )شمس،1389،ج1، ش 739(.



نشر چتر دانش/ نکته  نمودار آیین دادرسی مدنی 3434

دعوای  در  دادگاه  صالحیت 
راجع به اموال غیرمنقول

)رأی وحدت رویه شماره 31 هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور(. 

دعوای مطالبه وجوه و اجرت المثل مال غیرمنقول در 
غیر مورد عقود و قراردادها دعاوی راجع به غیرمنقول 

هستند.

مال  اجرت المثل  و  وجوه  مطالبه  به  راجع  دعوای 
دعاوی  و  قراردادها  و  عقود  مورد  مورد  در  غیرمنقول 
راجع به الزام به انجام تعهدات قراردادی که موضوع آن 
حتی به طور مستقیم مال غیرمنقول است منقول است. 

نکته

دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارات وارده بر امالک، غیرمنقول شمرده می شود. برای 
مثال دعوای الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان یا تحویل مال غیرمنقول یا الزام به تنظیم 

سند رسمی مال غیرمنقول، دعوای شخصی و منقول است )همان، ش 596(.

زن شوهردار در چه 
صورتی می تواند 
اقامتگاه شخصی 

داشته باشد؟

چنانچه اقامتگاه 
شوهر نامعلوم 

باشد..

در صورت رضایت 
شوهر

با اجازه دادگاه
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اقامتگاه شخص زندانی با دو 
شرط زندان است:

1- در صورتی که محکوم به زندانی ابد باشد.

2- در صورتی که طول مدت زندان به قدری باشد 
که عرفاً زندانی در رندان ثابت باشد)همان، ش 705(.

مالکیت
مزاحمت

ممانعت از حق
تصرف عدوانی

و سایر حقوق راجع به آن

ماده 12- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی 

در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده 
در آن حوزه مقیم نباشد.

دعوای منقول و غیرمنقول تقسیم 
از حیث موضوع

این تقسیم بندی با توجه به موضوع مشخص می شود 
مال  دعوا  مستقیم  موضوع   اگر  که  صورت  این  به 
غیرمنقول یا حقوق راجع به آن باشد دعوا غیرمنقول 

است.

دعوای منقول دعوایی است که موضوع آن مطالبه 
مال منقول و یا الزام به انجام تعهد باشد.

نکته

دعوایی که موضوع آن حق غیر منقول است به تابعیت از حق، غیر منقول است، مانند 
دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید امانی و غاصبانه و اجبار فروشنده مبیع بر تسلیم مبیع 
غیرمنقول و دعاوی که موضوع ان تملک مال غیر منقول است )دعوای فسخ و بطالن و عدم 

نفوذ معامله انجام شده( )کاتوزیان، 1389: 38(. 
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دعوای تصرف و مالکیت تقسیم 
فرعی از دعاوی غیرمنقول

رابطه  دعوا  منشأ  حق  موضوع  مالکیت  دعاوی  در 
مالکیت خواهان با چیز مادی است. دعوای حق انتفاع 
و حق ارتفاق هم در صورتی که شناسایی این حقوق در 
اصل و ماهیت مورد نظر باشد جز دعاوی مالکیت است.

تصرف  دعوا  منشأ  حق  موضوع  تصرف  دعاوی  در 
قبلی خواهان است؛ بنابراین در دعوای تصرف ادعای 
خواهان مبنی بر استفاده عملی یا در اختیار داشتن 

شیء یا حق است.

2 مثال دعوای 
منقول و غیرمنقول

1- دعوای تولیت غیرمنقول شمرده می شود؛ زیرا یکی از حقوق 
ناشی از مال غیرمنقول است و باید در دادگاه حوزه مال غیرمنقول 

اقامه شود )رأی وحدت رویه ش 1721(.

2- اسناد بهادار در وجه حامل مانند اسکناس، چک های تضمین 
شده، سهام بی نام شرکت ها و برات در وجه حامل و قبول شده در 

زمره اموال منقول است )کاتوزیان، 1389: 40(.

 خواهان می تواند به دادگاهی 
دعاوی بازرگانی و

 دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها 
ناشی شده باشد

ماده 13- در 

عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است 
یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. رجوع کند که 
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نکته

حکم این ماده در رابطه  با اقامه دعوا در دعاوی راجع به منقول که از عقود و قراردادها 
ناشی می شود در رجوع به محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد نافی صالحیت عام دادگاه 
محل اقامتگاه خوانده نیست. قانون گذار در این ماده به منظور ایجاد تسهیل در رسیدگی به 
دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد 
انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است )شمس، 1389، ج 1: ش 739(.

محل وقوع عقد یا 
قرارداد یعنی محل صدور 

دارنده چک می تواند 
تخییراً دعوای خود را در 
این دادگاه ها اقامه نماید.

دادگاه محل انجام تعهد یعنی 
محل استقرار بانک محال علیه 

به موجب قاعده عام به 
دادگاه محل اقامت خوانده 

نکته

صالحیت در دعوای مطالبه مهریه: از آنجایی که کلیة دیون از جهت صالحیت محاکم در 
حکم منقول هستند؛ لذا دعوای مطالبه مهریه از حیث صالحیت دادگاه مشمول ماده 13 ق. 
آ.د.م است )رأی وحدت رویه شماره 705- 1386/8/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(.
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دالیل و امارات مورد درخواست 
در حوزه آن واقع است. ماده 14-  درخواست تأمین دالیل و امارات از دادگاهی می شود که 

نکته

طبق قانون جدید شوراهای حل اختالف، تأمین دلیل در صالحیت شورای حل اختالف 
است،  تشکیل شده  اختالف  که شورای حل  محل هایی  در  رو  این  از  است.  گرفته  قرار 

درخوست تأمین در صالحیت شورای مزبور است )شمس،1389،ج1، ش 737(.

نکته

در رابطه با این ماده تفاوتی نمی کند که دالیل و امارات مورد درخواست تأمین مستلزم 
بررسی اموال منقول باشد یا غیرمنقول. این ماده در رابطه با درخواست گواهی گواهان نیز 

الزم االجراست )همان، ش 737(.

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 یك منشاء باشد�

نکته

حکم مقرر در ماده 15 در صورتی اجرایی می شود که دعوای مربوط به غیرمنقول از آن 
دسته از دعاوی باشد که باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه گردد.



3939باب اول: در صالحیت دادگاه ها

راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف 
اقامت دارند 

حوزه های  در  که  باشد  متعددی  غیرمنقول  اموال  به  راجع  یا 
قضائی مختلف واقع شده اند.

ماده 16- هرگاه یك ادعا 

خواهان می تواند به هریك از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید�

2 نکته در رابطه با 
ماده 16

از دعاوی می باشد  آن دسته  به  مربوط  ماده  این  1- حکم 
که قاعده عام صالحیت محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال 

غیرمنقول در رابطه با آنها رعایت می شود.

2- فرض این ماده که در ابتدای آن نیز اشاره شده است در 
مورد وجود یک ادعا است نه هنگامی که چند ادعای مستقل 

مطرح شده است.

خواهان یا
 خوانده یا

 شخص ثالث یا
 از طرف متداعیین اصلی 

ماده 17- هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف

بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. 

 در دادگاهی اقامه می شود که دعوای 
مرتبط 

یا 
دارای یك منشاء باشد

این دعوا اگر با دعوای اصلی 

اصلی در آنجا اقامه شده است�
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انواع 
دعاوی طاری

دعوای اضافی: این نوع دعوا را خواهان دعوای اصلی در اثنای رسیدگی 
به دعوا علیه خوانده اقامه می کند.

دعوای متقابل: این نوع دعوا را خوانده دعوای اصلی در اثنای رسیدگی 
به دعوا علیه خواهان اقامه می کند.

دعوای ورود ثالث: این نوع دعوا را شخص ثالثی در اثنای رسیدگی به 
دعوای اصلی علیه خواهان و خوانده آن دعوا یا یکی از آنها اقامه دعوا کند.

دعوای جلب ثالث: این نوع دعوا را اصحاب دعوا یا یکی از آنها در 
اثنای رسیدگی به دعوای اصلی علیه ثالث اقامه می کنند.

نکته

ذاتی  نیز صالحیت  اصلی  دعوای  به  رسیدگی کننده  دادگاه  اگر  حتی  طاری  دعاوی  در 
رسیدگی به دعوای طاری را نداشته باشد دعوا در همان دادگاه اقامه می شود، اما دادگاه در 
این صورت قرار عدم صالحیت صادر می کند و پرونده را به مرجع صالح یا مرجع تعیین 
صالحیت می فرستد و دلیل این امر این می باشد که دادگاه باید از آن دعوا آگاه شود. در 

این موارد ممکن است دادگاه قرار اناطه صادر کند )شمس،1389،ج1، ش 731(.

با دعوای اصلی مرتبط 
یا اتحاد منشأ داشته باشد

دادگاه رسیدگی به دعوای اصلی 
صالحیت ذاتی رسیدگی داشته باشد

شرایط رسیدگی به دعاوی طاری در 
دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی

دعوای طاری پس از دعوای اصلی 
در دادگاه مطرح شود.
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 دعوای طاری نبوده، مشمول ماده )17( 
احتساب

تهاتر 
یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود،

ماده 18- عنوان 

نخواهد بود.

2 نکته در رابطه با 
تهاتر

1- تهاتر ساقط شدن دو دین کلی در برابر یکدیگر 
است و ممکن است قهری، قراردادی یا قضایی باشد 

)حیاتی، 1392، 52(.

2- تهاتر در صورتی دفاع محسوب می شود که طلب 
خواند محرز باشد.

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 

ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند 
و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید

این مورد، خواهان مکلف است 

قرار رد دعوا صادر می شود 
صالح  دادگاه  در  ادعا  اثبات  از  پس  می تواند  خواهان  و 

مجدداً اقامه دعوی نماید.
در غیر این صورت 
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نکته

دقت کنید که این ماده از خواهان نام برده است نه خوانده؛ بنابراین در صورت ضرورت اقامه 
دعوای خوانده در دادگاه دیگر راه حل آن است که خوانده دعوای خود را در قالب ماده 17 
در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند )مهاجری، ،1380،ج1، 1380، 41(

این ماده موردی را که ممکن است رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی 
به آن در صالحیت مراجع اداری است پیش بینی نکرده است به طور مثال شخصی از دادگاه 
فروش ملک مشاع را درخواست می کند که دارای پیشینه ثبتی و سند مالکیت مشاعی میان 
شریکان است. مطابق ماده 1 و 4 قانون افراز و فروش امالک مشاع رسیدگی به درخواست 

فروش مستلزم صدور تصمیم افرارناپذیر اداره ثبت محل وقوع ملک خواهد بود. 

در این ماده مبدأ مهلت یک ماه برای طرح دعوای خواهان در دادگاه دیگر مشخص 
نشده است که به نظر می رسد ابتدای مهلت از زمان ابالغ اخطار دادگاه به خواهان مبنی بر 

ضرورت طرح دعوای دیگر در دادگاه صالح شروع خواهد شد )همان، 42(

 در دادگاه محلی اقامه 
دعاوی راجع به ترکه متوفی 

اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد 
تا زمانی که ترکه تقسیم نشده

ماده 20- 

آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و 
اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده 
در  متوفی  آخرین محل سکونت  که  است  دادگاهی  در صالحیت 

ایران، در حوزه آن بوده است.

می شود که 

نکته

اقامه شود که طبق قاعده عمومی و  باید در دادگاهی  از تقسیم ترکه  این دعاوی پس 
استثنائات دیگر، از نقطه نظر محلی صالح است )شمس، 1389، ج1: ش 718(.
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چند نکته در رابطه با 
ماده 20

دعاوی مرتبط با این ماده اعم است از دعاوی وارث علیه وارث 
یا دعاوی اشخاص مدعی صاحب حق در همه یا بخشی از ترکه.

دعاوی مربوط به اصل وراثت از حکم این ماده خارج است.

دعاوی وارثان علیه بستانکاران متوفی مشمول حکم استثنایی 
این ماده نیست.

امور  ترکه  مهروموم  و  ترکه  تقسیم  ترکه،  تحریر  درخواست 
حسبی و از شمول این ماده خارج هستند.

 باید در دادگاهی اقامه شود که 
توقف 

یا
ورشکستگی

ماده 21- دعوای راجع به 

شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است 
و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که 
یا  معامالت خود شعبه  انجام  برای  آن  در حوزه  ورشکسته  یا  متوقف 

نمایندگی داشته یا دارد.

2 نکته در رابطه با 
ماده 21

1- دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی 
که مرکز اصلی آنها در ایران است باید در مرکز اصلی 

شرکت اقامه شود )ماده 22 ق.آ.د.م(.

2- دعوای ورشکستگی از مصادیق دعاوی غیرمالی 
است اگرچه حکم ورشکستگی دارای آثار مالی است.
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