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 کلیات

 
ط قررات مربومحق در المقررات مربوط به سازمان قضاوتی ........... قانون الحق در این مقررات عطف به ماسبق ........... و قانون  -1

 صالحیت ذاتی عطف به ماسبق ............به 
 نمی شود. -می شود -( تکمیلی است1

 می شود. -می شود -( تکمیلی است2

 می شود مگر اینکه قانونگذار خالف آن را وضع کند. -می شود -( آمره است3

 می شود مگر اینکه قانونگذار خالف آن را وضع کند. -نمی شود -( آمره است4

 

 ونده ای در مرحله ی نخستین رسیدگی شده اما در مورد آن پرونده فقط قرار صادر شده باشد؛در صورتی که پر -2
 ( در مرحله ی باالتر امکان رسیدگی به ماهیت این پرونده وجود ندارد. 1

 ( در مرحله ی باالتر امکان رسیدگی به ماهیت این پرونده تحت شرایطی ممکن است. 2

 ی توان در مرحله باالتر به ماهیت این پرونده رسیدگی نمود.  ( در صورت عدم اعتراض خوانده م3

 ( باید در مرحله باالتر به ماهیت این پرونده رسیدگی شود.  4

 

ثروت  ی مربوط بهعاوی حقوقدو امور مطروحه در دیوان عدالت تابع ..................... و رسیدگی به امور حسبی تابع ................  -3

 قانون اساسی تابع ................. می باشد.  49های ناشی از اصل 

 ( قانون امور حسبی و قانون آ.د.م / قانون دیوان عدالت اداری / قانون آئین دادرسی کیفری1

 / قانون آ.د.م ( قانون امور حسبی است مگر موارد سکوت / قانون دیوان عدالت اداری است مگر ابالغ رای2

ر دری است مگر دالت اداعساکت باشد یا به آ.د.م ارجاع شده باشد / قانون دیوان این قانون ( قانون امور حسبی است مگر اینکه در موردی 3

 خصوص وکالت، ابالغ رای و موارد سکوت که در این صورت تابع آ.د.م است / قانون آ.د.م

گر مدالت اداری یوان عدکالت و ابالغ رای و موارد سکوت که در اینصورت تابع آ.د.م است / قانون ( قانون امور حسبی است مگر در خصوص و4

 مواردی که به ق.آ.د.م ارجاع شده باشد / قانون آ.د.ک

 

  در خصوص قانون حاکم بر دالیل به ترتیب در مورد؛ صلح، ضمان عقدی، اتالف و طالق کدام گزینه صحیح می باشد؟  -4
 قاد صلح / زمان انعقاد ضمان عقدی / زمان انعقاد قرارداد اتالف / زمان وقوع طالق   ( زمان انع1

 ( زمان طرح دعوای صلح/ زمان انعقاد ضمان عقدی / زمان طرح دعوای اتالف / زمان وقوع طالق   2

 ( زمان انعقاد صلح / زمان انعقاد ضمان عقدی / زمان طرح دعوای اتالف / زمان وقوع طالق   3

 زمان طرح دعوای صلح / زمان طرح دعوای ضمان عقدی / زمان طرح دعوای اتالف / زمان وقوع طالق (4

 

 با توجه به کلیات قواعد آیین دادرسی مدنی کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  -5
 ( مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم جز در موارد خاص با رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی است. 1

انون رین اراده قوان آخ( در صورتی که بین قانون آئین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی تعارض وجود داشته باشد قانون امور حسبی به عن2

 گذار محل اجرا خواهد بود.

 دگی به دعاوی بازرگانی در دادگاه های تجارتی و برابر مقررات آئین دادرسی مدنی صورت می پذیرد.( صرفا رسی3

 ( همه موارد.4
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 باب دوم: وکالت در دعاوی
 

»  ها سلب می نمایدمعرفی می نماید و حق اقدام به طور انفرادی را از آن را به عنوان وکیل به دادگاه« ب » و « الف » خواهان  -19

که در  «الف » در دادگاه به همراه الیحه ای که « ب » در روز رسیدگی به علت فوت همسرش در دادگاه حاضر نمی شود « الف 

 توضیح علت عدم حضورش ارسال داشته حاضر می شود دادگاه .............
 دفاع وکیل حاضر دادرسی را ادامه می دهد و تجدید جلسه دادرسی به این علت امکانپذیر نمی باشد. ( با استماع1

 ( بدون استماع دفاع وکیل حاضر دادرسی را ادامه می دهد و تجدید جلسه دادرسی به این علت امکانپذیر نمی باشد.2

لت عسه بعدی به ورت جلصتعیین کند و به طرفین ابالغ نماید در این  ( ادامه جلسه دادرسی امکانپذیر نیست و وقت رسیدگی دیگری را باید3

 عدم حضور تجدید نخواهد شد.

ین صورت اهد در د( در صورت ضرورت ممکن است جلسه دادرسی را تجدید کند و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی را باید به موکل اطالع 4

 جلسه بعدی به علت عدم حضور تجدید نخواهد شد.

 

 چنانچه وکیل هم زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد؛   -20
 ( وکیل باید حضور در وقت رسیدگی پرونده کیفری را مقدم دارد ولی جلسه دادگاه دیگر تجدید نخواهد شد.   1

 تجدید خواهد شد.   ( وکیل باید حضور در وقت رسیدگی پرونده حقوقی را مقدم دارد ولی جلسه دادگاه دیگر 2

 ( وکیل باید حضور در وقت رسیدگی پرونده کیفری را مقدم دارد ولی جلسه دادگاه دیگر تجدید خواهد شد.   3

 ( وکیل باید حضور در وقت رسیدگی پرونده حقوقی را مقدم دارد ولی جلسه دادگاه دیگر تجدید نخواهد شد. 4

 

مضا ضور او اذیل وکالتنامه ی خود تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حدر کدام حالت وکیل دادگستری مکلف نیست  -21

 کرده مهر یا انگشت زده است؟
 ( اگر وکالت نامه به موجب سند رسمی باشد.1

 ( اگر وکالت نامه به موجب سند رسمی یا عادی باشد.2

 ( اگر وکالت نامه به موجب سند عادی باشد.3

 ت.( در هیچ صورتی مکلف نیس4

 

 در کدام مورد امکان معرفی نماینده به جای وکیل دادگستری وجود دارد؟ -22
 ( درخواست های امور حسبی، دعاوی مطروحه از سوی اتحادیه مرکزی صنوف1

 ( دعاوی مطروحه از سوی اتحادیه مرکز صنوف و سازمان تامین اجتماعی2

 هالل احمر( درخواست های امور حسبی، دعاوی مطروحه از طرف سازمان 3

 ( دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی4

 

 کدام گزینه در خصوص وکالت صحیح است؟  -23
 ( تنظیم قرارداد وکالتی توسط وکیل با دولت ولو به صورت موردی ممنوع است.1

 ( وکیل می تواند در استخدام دولت باشد ولی نمی تواند با دولت قرارداد مشاوره حقوقی داشته باشد.2

 نظیم کند.تدولت  ل نمی تواند حتی به عنوان مشاوره حقوقی از دولت حقوق دریافت کند اما می تواند قرارداد وکالت موردی با( وکی3

 ( وکیل نمی تواند ضمن اشتغال به وکالت، در استخدام دولت نیز باشد.4
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 فصل چهارم: جلسه دادرسی

 
 حقوق اصحاب دعوا تا پایان اولین جلسه دادرسی کدام است؟   -50
تباع ا دعوای تامین واهی، طرح دعوای اضافی، تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا، افزایش خواسته، جلب ثالث، دعوای متقابل، دعوای تامین (1

 بیگانه، طرح ایرادات

امین اتباع تادات، دعوای ایرد، ( زیاد کردن خواسته، تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا، طرح دعوای اضافی، دعوای متقابل، تعرض به اصالت اسنا2

 بیگانه

 ( اعتراض به بهای خواسته، استرداد دادخواست، تعرض به اصالت اسناد3

 ( اعتراض به بهای خواسته، استرداد دعوا، استرداد دادخواست، تعرض به اصالت اسناد4

 

 ؟نیستکدام گزینه در باب جلسه دادرسی به موجب قانون صحیح  -51
 یست.یدگی ندعوا یا وکالی آنها و نفرستادن الیحه و عدم اقدام آنها در جلسه دادرسی اصوالً مانع رس ( حضور نیافتن اصحاب1

 می باشد.جلب ن ( ضمانت اجرای تکلیف به حضور در مواردی که دادگاه حضور هر یک از اصحاب دعوا رابه موجب اخطاریه ضروری بداند2

ن جلسه ه باشد اولینجام شدو عدم تقدیم الیحه توسط آنها، اگر ابالغ وقت به صورت قانونی ا( در صورت عدم حضور اصحاب دعوا و وکالی آنها 3

 محقق شده اما دادگاه بایدجلسه را تجدید کند.

صادر کند  یح رأی( در صورتی که با دعوت  قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توض4

 بطال خواهد شد.دادخواست ا

 

قت ه در ودر مواردی که عدم تشکیل جلسه دادرسی منتسب به اصحاب دعوا نیست جلسه دادرسی بعدی ............... و هرگا -52

بعدی  یجلسه  تعیین شده دادگاه تشکیل نگردد جلسه دادرسی بعدی ................. هرگاه مانعی برای رسیدگی وجود داشته باشد

 ........ تشکیل می شود. ............
 ماه 2( در نزدیکترین وقت / در نزدیک ترین وقت / حداکثر ظرف 1

 ماه 2ماه / حداکثر ظرف  2( در نزدیک ترین وقت / حداکثر ظرف 2

 ماه / در نزدیک ترین وقت 2ماه / حداکثر ظرف  2( حداکثر ظرف 3

 وقتماه / در نزدیک ترین وقت / در نزدیکترین  2( حداکثر ظرف 4

 

 کدام گزینه در خصوص تغییر خواسته صحیح است؟  -53

ه نموده و ه به آن توجدادگا ( در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی خواسته خود را از دو میلیون ریال به سه میلیون ریال افزایش دهد1

  نیست.حکم قابل تجدیدنظر 

 در راستای اصل تناظر باید جلسه را تجدید کند.  ( در صورت افزایش خواسته و عدم حضور خوانده دادگاه2

دون بایش خواسته رت افز( در صورتی که خواسته مبلغی بعنوان اجرت المثل ملکی باشد مطالبه مبلغی بعنوان خسارت وارده به همان ملک بصو3

 تقدیم دادخواست در هیچ صورت مسموع نیست. 

 ( همه موارد4
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 سند رسمی منتسب به خوانده علیه وی استفاده می شود در این صورت خوانده می تواند: -104

 ( اظهار انکار یا تردید نماید.1

 ( ادعای جعل مادی یا اظهار انکار نماید.2

 ( فقط ادعای جعل مادی یا مفادی کند.3

 ( فقط ادعای جعل مادی نماید.4

 

 فصل یازدهم

 صدور و انشاء رأیمبحث اول: 
 

 رأی قاطع رأیی است که با صدور آن .............. و قرار قاطع دعوا ............... -105
 .می شودمشمول قاعده فراغ دادرس ن -( پرونده از مرجع صادر کننده آن خارج می شود حتی اگر اختالف را فصل ننموده باشد1

 د.نمی شو مشمول قاعده فراغ دادرس -شود مگر اینکه اختالف را فصل ننموده باشد( پرونده از مرجع صادر کننده آن خارج می 2

 ی شود.مشمول قاعده فراغ دادرس م -( پرونده از مرجع صادر کننده آن خارج می شود حتی اگر اختالف را فصل ننموده باشد3

 ت.شده اس دارای اعتبار امر قضاوت -ننموده باشد( پرونده از مرجع صادر کننده آن خارج می شود مگر اینکه اختالف را فصل 4

 

کنویس شده ا.......... پاریخ ..پس از اعالم ختم دادرسی دادگاه ............. انشاء رأی نموده و رأی مذکور ظرف مدت ............. از ت -106

 و .........به امضا دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
 ظرف یک هفته -صدور -ده روز -( حداکثر ظرف پنج روز1

 بالفاصله -اعالم -پنج روز -( حداکثر ظرف یک هفته2

 بالفاصله -اعالم -یک هفته -( در همان جلسه و یا حداکثر ظرف یک هفته3

 بالفاصله -صدور -پنج روز -( در همان جلسه و در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته4

 

کم و ح دش......... با.................. و ...فظی .................... و چنانچه رأی دادگاه راجع به ..............مطابق قانون در صدور رأی انشاء ل -107

 ................... قرار نامیده می شود.
 آنچه که دارای اعتبار امر قضاوت شده باشد. -قاطع آن به طور کلی -ماهیت دعوا -( الزم است1

 در غیر این صورت-قاطع آن به طور کلی یا جزئی -دعوا ماهیت -( الزم است2

 در غیر این صورت -قاطع آن به طور کلی -ماهیت دعوا -( الزم نیست3

 شد.در غیر این صورت آنچه دارای اعتبار امر قضاوت شده با-قاطع آن به طور کلی یا جزئی -ماهیت دعوا -( الزم نیست4

 

 مبحث دوم: ابالغ رأی
 

اً یا رتی که شخصو در صو موظف است ................ پس از امضای دادنامه رونوشت آن را به تعداد ........... تهیه کندمدیر دفتر  -108

 می گردد. دعوا ابالغ اصحاب وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابالغ نماید واال به ................. تسلیم و توسط وی به
 به مأمور ابالغ -اصحاب دعوا بعالوه یک نسخه -( فوری2    به مأمور ابالغ -اصحاب دعوا -( ظرف دو روز1

 به مأمور ابالغ -اصحاب دعوا -( فوری4  نزدیکان اصحاب دعوا -اصحاب دعوا بعالوه یک نسخه -( ظرف دو روز3
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 بعنوان داور انتخاب کرد؟ راضی هم نمی توانحتی با تدر کدام یک از گزینه ها تمام موارد  -165

 کسانی که با یکی از اصحاب دعوا نسبت برادری دارد. -قضات -سال است 25( کسانی که سن آن ها کمتر از 1

 وکیل یکی از طرفین -قضات -کارمندان دولت -( کسانی که همسرشان وارث یکی از اصحاب دعواست2

 کارمند دولت -شخص محروم از داوری -غیرممیزشخص صغیر  -( قیم یکی از اصحاب دعوا3

 مند.ی محرواشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داور -قضات -کارمندان اداری محاکم قضایی -( اشخاص فاقد اهلیت قانونی4

 

گر ماید و امی نصادر  ----چنانچه طرفین قراردادی به ارجاع به داوری متعهد شده باشند ولی اقامه دعوا نمایند دادگاه  -166

 -----تعداد داوران و مدت داوری معلوم نباشد

 .سه نفر و سه ماه محسوب می گردد  -قرار عدم استماع -1

 .دو نفر و دو ماه محسوب می گردد –قرار رد دعوا -2

 .یک نفر و بیست روز محسوب می گردد –قرار عدم استماع -3

 .سه نفر و سه ماه محسوب می گردد –قرار رد دعوا  -4

 

 باب هشتم: هزینه دادرسی و اعسار
 

 در صورتی که دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست به طرفیت اشخاص مختلف مطرح گردد و ضمن دادخواست تقاضای اعسار -167

 از پرداخت هزینه دادرسی نیز شده باشد کدام گزینه صحیح است؟
 از دعاوی در هر حال نسبت به تمام دعاوی موثر است.( صدور حکم اعسار نسبت به یکی 1

 ( صدور حکم اعسار نسبت به یکی از دعاوی نسبت به بقیه دعاوی مؤثر نخواهد بود.2

 د.اهد بو( صدور حکم اعسار نسبت به یکی از دعاوی نسبت به بقیه دعاوی و در دیگر مراحل دادرسی همان دعوی نیز مؤثر نخو3

 .هد بودت به یکی از دعاوی نسبت به بقیه دعاوی و در دیگر مراحل دادرسی همان دعوی نیز مؤثر خوا( صدور حکم اعسار نسب4

 

.................  ای اعسار ازود دعوخچنانچه محکوم علیه تا ................. روز از تاریخ ابالغ ............. ضمن ارائه صورت کلیه اموال  -168

 مگر دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. را مطرح نماید حبس نمی شود
 ( بیست روز/ حکم/ محکوم به یا هزینه دادرسی2    ( سی روز/ حکم/ محکوم به یا هزینه دادرسی   1

 ( بیست روز/ اجرائیه / محکوم به4     ( سی روز / اجرائیه/ محکوم به  3

 

 مالی؛به موجب قانون نحوه ی اجرای محکومیت های  -169

رت ه در این صوکباشد  ( اصل بر مالئت مدیون است مگر در مواردی که مال تلف حقیقی شده باشد یا مدیون در عوض دین مالی دریافت نموده1

 شاهد و بدون سوگند ادعای اعسار ثابت می گردد. 2با شهادت 

ثبات ات وی و بار ر مالئبض دین مالی دریافت کرده باشد اصل ( در مواردی که وضعیت سابق مدیون داللت بر مالئت وی داشته یا مدیون در عو2

 اعسار برعهده ی اوست.

ی با سوگند و وو است ( در مواردی که مدیون ثابت کند مال تلف حقیقی یا حکمی شده یا در عوض دین مالی دریافت نکرده اصل بر اعسار ا3

 پذیرفته می شود.

 صحیح است. 3و  2( گزینه ی 4

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی عطف به ماسبق می شوند مگر مقررات مربوط به صالحیت محلی و یا زمانی که قانون الحق صحیح است.  3گزینه  -1

 مکتسبه اشخاص باشد.مغایر با حقوق 



 

 65صفحه:  07132343234-6               1شیراز، چهارراه پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت کوچه 

 آیین دادرسی مدنی

قانون آ.د.م؛ باید در مرحله ی نخستین در خصوص دعوا و پرونده مربوطه حکم صادر شده باشد نه قرار.  7به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه  -2

تجدیدنظر نقض شود، رسیدگی ماهوی با پرونده وجود ندارد و اگر قرار دادگاه بدوی در مرحله ی  به ماهیت اینبنابراین در مرحله ی باالتر امکان رسیدگی 

 دادگاه بدوی خواهد بود نه تجدیدنظر. 

 ق.آ.د.م 1ق.د.ع.ا و ماده  122ق.ا.ح و تبصره ماده  2به استناد ماده صحیح است.   3گزینه  -3

عات یا قراردادها اقامه می شود تابع قوانینی قانون آیین دادرسی مدنی؛ دالیلی که برای اثبات عقود یا ایقا 195به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -4

قانون مزبور، دالیل وقایع حقوقی از قبیل اتالف، ضمان قهری و نسب تابع قانونی است که در  196مجری بوده و مطابق ماده ی  موقع انعقاد آنهااست که در 

ن عقدی و ایقاع طالق( در زمره ی قراردادها و ایقاعات بوده و اتالف از موارد زمان طرح دعوا مجری می باشد. بنابراین نظر به اینکه در ما نحن فیه )صلح، ضما

 پاسخ صحیح می باشد. « 3»ضمان قهری محسوب می شود، گزینه ی 

مدنی می تشریفات آئین دادرسی ق.م.ا با رعایت  692و  667، جز در مواردی خاص مانند ماده مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرمصحیح است.  1گزینه -5

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی »ق.آ.د.م که مقرر می دارد:  1. مطابق ماده باشد

« آن می باشند به کار می رود.و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقالب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت 

ادرسی مدنی انجام بنابراین رسیدگی به امور حسبی، در تمام مواردی که در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده است برابر قانون آیین د

 م الحق ناسخ خاص سابق نمی شود.می شود و در سایر موارد ترتیبات خاص قانون امور حسبی الزم الرعایه است. به عبارت اصولی عا

 (. 3و در شمول قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد )ایراد گزینه عمومیرسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز در صالحیت دادگاه های 

قوداالثر، سرپرستی کودکان در حال حاضر برخی از امور حسبی مانند قیمومت، امور مربوط به محجورین و امور مربوط به غائب مفصحیح است.  4گزینه  -6

مهرموم طبق بی سرپرست در دادگاه خانواده رسیدگی می شود و برخی از امور دیگر مثل صدور گواهی انحصار وراثت، تحریر ترکه، مهرموم ترکه و برداشتن 

نند؛ تقسیم و امور راجع به ترکه اتباع در صالحیت این شوراست و سایر دعاوی امور حسبی ما 1394قانون شورای حل اختالف مصوب  9ماده ی « ت»بند 

 بیگانه و... در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه دیگری ق.آ.د.م،  19بر اساس ماده صحیح است.  1گزینه  -7

شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و ع صالحیتدار متوقف میاز مرجاست، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم

تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح شود و خواهان میرسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر میرسید آن را به دفتر دادگاه

 شودها هم روشن میاست. با این توضیحات سایر گزینه« صالحیت ذاتی». بر اساس دیدگاه اساتید منظور از صالحیت در این ماده نماید مجدداً اقامه دعوا

کلیه »آئین نامه ثبت اختراع طرح صنعتی و عالئم تجاری که مقرر می دارد؛  179همچنین ماده ی  -ق.ح.خ 12به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه  -8

 «دعاوی ناشی از اختراع طرح صنعتی و عالئم تجاری در شعب تخصصی دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود. ی

، دعوای ابطال دستور 1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  3و  2و  1به موجب مواد صحیح است.  2گزینه  -9

لیل در صالحیت دادگاه محل مرجعی است که دستور اجرا را صادر کرده است که می تواند محل اقامت خوانده )متعهدله سند اجرای سند الزم االجرا به هر د

 الزم االجرا( نباشد و رسیدگی به این دعاوی خارج از نوبت می باشد.

شده در قانون فهرست  ینیب شیاز مراجع پ یکی ایخوانده دعوا دولت  -1مستلزم چند شرط است؛  یپرونده در مراجع ادار طرحاست.  حیصح 2 نهیگز -10

 -باشد یخصوص یحقوق ای یقیشخص حق گرید ریبه تعب ایباشد  یردولتیخواهان دعوا غ -2 -باشد 19/4/1374مصوب  یردولتیغ ینهادها و مؤسسات عموم

 باشد.  تیحاکم عمالدولت در مقام ا -3

 ای اتینابرابر دارند )به عنوان مثال اخذ مال یو با اشخاص رابطه ا دهد¬یخاص مربوط به خود انجام م فیاست که وظا تیدر مقام اعمال حاکم یوقت دولت

 تیوضوع در صالحجه میاست در نت ی( با شخص رابطه برابر دارد و درمقام اعمال تصدیدولت )وزارت جهاد کشاورز هیاقدام به صدور پروانه( اما در مانحن ف

به نظر کارشناس دارد لذا دادگاه محل وقوع مال صالح  ازیمطالبه خسارت ن نکهیبه ا تیبا عنا یمحل تیصالح ثیباشد و از ح ی( مییدادگاه )مراجع قضا یذات

 باشد. یم یدگیبه رس

عدالت بر وقوع تخلف  وانید ی؛ با صدور رأ1392مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 10ماده  1 ی: با توجه به تبصره یلیتکم نکته

اصل  بلکه ریاوست و نه تنها تقص ریتقص یعنی تیوقوع تخلف طرف شکا لیدل یرأ نیگردد که ا ی( حسب مورد محرز متیشخص طرف شکا ایواحد  ری)تقص

 ییقضا یدگیخسارت مستلزم رس زانیم نییتع زی)تخلف خوانده( و خسارت و ن ریتقص نیب تیسبب یگردد لکن احراز وجود رابطه  یاحراز م زیورود خسارت ن

 خارج است. وانید تیبوده و از صالح ییمراجع قضا تیو در صالح

 سال است، در صالحیت کمیسیون است نه دادگاه. 5چون تفاوت بین بیش از  599طبق رأی وحدت رویه صحیح است.  2گزینه  -11

 قانون آیین دادرسی مدنی 23و  22به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه  -12

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که »ق.آ.د.م:  20به موجب ماده صحیح است.  1گزینه -13

اشد، رسیدگی به ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نب
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 آیین دادرسی مدنی

قانون امور  165الی  162رجوع شود به مواد « .اهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده استدعاوی یاد شده در صالحیت دادگ

 حسبی

در فرضی که شخص مزبور در ایران اقامتگاه قانون مزبور می شود یعنی  21موضوع مشمول ماده  باشد متوفی تاجر متوقف یا ورشکستهدر فرضی که اما 

 .دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معامالت خود شعبه یا نمایندگی داشته یا داردنداشته باشد در 

 : دعوای افراز که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اما ترکه تقسیم نشده است دادگاه اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی می باشد.نکته

که رسیدگی به دعوای سند سجلی مستقیماً به حقوق مالی منجر نمی شود لذا دعوای غیر مالی محسوب شده و از از آن جا صحیح است.  4گزینه  -14

ان صالح طرفی چون رسیدگی به دعاوی راجع به سند ثبت احوال، اگر محل صدور سند و محل اقامت خواهان هر دو در ایران باشد دادگاه محل اقامت خواه

 ادر ولی خواهان مقیم تهران است، دادگاه محل اقامت خواهان )تهران( صالح برای رسیدگی می باشد.است. لذا چون سند در مشهد ص

ن یا رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختالف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستا

 ل می آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است.دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان بعم

قانون آیین دادرسی مدنی حوزه قضایی شهرهای بزرگ مثل تهران علی رغم تقسیم بندی آن به  11. به استناد تبصره ی ماده صحیح است 3گزینه -15

 در آن نمی دهد.مجتمع های قضایی مختلف یکسان بوده و این امر تغییری در صالحیت محلی عام دادگاه های مستقر 

قانون ایین دادرسی مدنی. در فرض این سوال بین متوفی و خواهان قراردادی منعقد شده است که  13و  20به استناد ماده ی صحیح است.  2گزینه  -16

رفاً می تواند در محل اقامت متوفی مربوط به مال منقول می باشد و محل انعقاد قرارداد و محل انجام تعهد محلی غیر از محل اقامتگاه متوفی است؛ خواهان ص

قانون مزبور به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل انجام تعهد رجوع کند بعالوه الزم به ذکر است  13طرح دعوا کند و نمی تواند به استناد ماده ی 

 ق.آ.د.م تا زمانی ممکن است که ترکه بین وراث تقسیم نشده باشد. 20اجرای ماده ی 

ها هرگز اختالف در صالحیت رخ قانون شهرداری 100باید دقت کرد که بین دادگاه عمومی و کمیسیون ماده  1در مورد گزینه صحیح است.  2گزینه  -17

هرداری را صالح به ش 100دهد که مرجعی نیز بخواهد آن را حل کند. زیرا اگر پرونده اولین بار در دادگاه عمومی مطرج شود و این دادگاه کمیسیون ماده نمی

اقدام نماید.  100رسیدگی بداند با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور برای تعیین صالحیت و ارسال آن به کمیسیون ماده 

الح به رسیدگی بداند پرونده را بایگانی خواهد شهرداری مطرح شود و این مرجع دادگاه را ص 100ق.آ.د.م(، هرگاه پرونده اولین بار در کمیسیون ماده  28)ماده 

 کرد.
 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رجوع کنید.14باید به ماده « 2»در مورد تایید گزینه 

 در این خصوص مکفی خواهد بود. 1نیز باید به همان موضوع دقت کرد و توضیحات گزینه « 4»و گزینه « 3»در مورد گزینه 

 مقررات مربوط به قرار عدم صالحیت و ارجاع پرونده به مرجع صالح در مراجع غیر دادگستری حاکم نیست.صحیح است.  2گزینه  -18

 ق.آ.د.م 44به استناد ماده است. صحیح 4 گزینه -19

دادگاه دیگر در آن حضور نمی یابد  توضیح آنکه جلسه دادگاهی که وکیل به علت شرکت در -ق.آ.د.م 44و  41مستند به مواد صحیح است.  1گزینه -20

دادگاه به این جهت نباید  42می باشد و در موارد مربوط به ماده ی  41تجدید نخواهد شد زیرا جهات تجدید جلسه دادگاه منحصر به موارد مذکور در ماده 

 جلسه را تجدید کند مگر اینکه موجب دیگری باعث تجدید جلسه دادگاه شود. 

ذیل  می تواندقانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورتی که وکالت نامه وکیل سند غیررسمی باشد وکیل  34به موجب ماده ی است. صحیح  4گزینه  -21

 به این کار ندارد. تکلیفیوکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است و در هر حال 

ق.ا.ح در امور حسبی اشخاص ذینفع می توانند شخصا در دادگاه حاضر بشوند یا نماینده بفرستند ونیز می  15به استناد ماده صحیح است.  3گزینه  -22

 توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود بیاورند. 
ق.آ.د.م از نماینده حقوقی  32ص ذیل می توانند با عنایت به ماده و نیز به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اشخا 

 استفاده نمایند:

کمیته امداد امام  -4هالل احمر  -3بنیاد مستضعفان و جانبازان  -2سرمایه متعلق به شهرداری  %50شهرداری ها و شرکت های تابع آن با بیش از  -1

سازمان تامین اجتماعی  -10سازمان تبلیغات انقالب اسالمی  -9خرداد  15بنیاد  -8یته ملی المپیک کم -7بنیاد مسکن انقالب  -6بنیاد شهید  -5خمینی 

صندوق بیمه اجتماعی  -14بنیاد امور بیماری های خاص  -13موسسه های جهاد نصر جهاد استقالل جهاد توسعه  -12فدراسیون های ورزشی آماتوری  -11

 روستائیان و عشایر 

 در خصوص این سوال به چند نکته باید توجه نمود:است.  صحیح 4گزینه  -23

 چه به صورت کلی چه به صورت موردی. ممنوع نیست( تنظیم قرارداد وکیل با دولت 1

 ضمن اشتغال به وکالت، در استخدام دولت نیز باشد. نمی تواند( وکیل 2

 .قرارداد مشاوره حقوقی داشته باشدمی تواند با دولت ( وکیل نمی تواند در استخدام دولت باشد ولی 3
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ی : به طور کلی احکام قطعی دادگاهها مشمول قاعده می باشند اما باید توجه داشت که اعتبار امر قضاوت شده به احکام مراجع در امور ترافعنکته اول

قابل ارد. در صورتی احکام ترافعی هستند که اختالفی روی داده باشد و طرفین دعوایشان را در دادگاه صالح مطرح کرده باشند. حکم ترافعی در ماختصاص د

ون امور حسبی نحکم غیرواقعی قرار دارد. گاهی در امور حسبی که اختالف و دعوایی در میان نیست مانند پرونده تعیین قیم برای محجوری که ولی ندارد، قا

قانون امور حسبی که در این موارد به احکام صادره از دادگاه احکام غیرترافعی گفته می  324تصمیم دادگاه را در این مورد حکم شمرده است؛ مانند ماده ی 

 قانون امور حسبی( 41و مفهوم ماده ی  40شود که مشمول قاعده ی امر قضاوت شده نمی باشد. )منطوق ماده ی 

 : گزارش اصالحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود لذا از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد.دومنکته 

 : از بین قرارهای قاطع قرار سقوط دعوا دارای اعتبار امر مختومه می باشد.نکته سوم

 مالحظه شود(  92قانون دیوان عدالت اداری مصوب  53: آراء دیوان عدالت اداری نیز از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد. )ماده ی نکته چهارم

چنانچه یکی از اصحاب دعوا در  جریان دادرسی غایب مفقوداالثر شود و در عین حال حکم قطعی موت فرضی اواز دادگاه صالح صحیح است.  3گزینه -47

یست لذا توقیف ادر نگردیده باشد، دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه دهد و با عنایت به اینکه غایب مفقوداالثر از نظر مقررات دادرسی در حکم متوفی نص

 دادرسی بدون تصریح قانونی و با استفاده از وحدت مالک جایز نبوده و مبنای قانونی ندارد. 
حاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که در دادرسی نسبت به دیگران موثر باشد، در غیر این صورت فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اص

 دادرسی منحصرا نسبت به او توقیف و نسبت به دیگران طبق روال معمول ادامه می یابد. 

است، هر کس می تواند به نسبت سهم خود طرح  از ان جا که در امالک مشاعی هر مالک در جز به جز مال مشارع شریکصحیح است.  3گزینه -48

قابل تجزیه دعوی علیه دیگران نماید ولیکن در اموال مزبور دعوی می بایست عموما علیه تمامی مالکین مطرح گردد، خصوصا در مواردی که حق مطالبه غیر

 باشد. 

( دادگاه ایراد مطرح 84ماده  10ن ایراد بی نفعی خواهان می باشد )بند این ایراد تنها از سوی خوانده قابل طرح است و عنوان آصحیح است.  3گزینه -49

یه خوانده نمی کند بلکه تنها به بررسی ذی نفعی یا بی نفعی خواهان می پردازد، در این خصوص سوالی مطرح می گردد این است که، اگر حق ادعا شده عل

ن می گردد یا خیر؟ چنانچه پاسخ سوال مثبت باشد دادگاه خواهان را ذی نفع دانسته و ایراد را رد احراز و حکم علیه او صادر شود آیا قانونا نفعی نصیب خواها

ایراد، از ایراداتی و رسیدگی به ماهیت را شروع می کند و اگر پاسخ منفی باشد ایراد را می پذیرد و قرار رد دعوا صادر می کند. همچنین باید افزود که این 

 سیدگی به دعوا ایجاد می نماید. است که مانع دائمی در ر

 317تا  314و72شماره  2دکتر شمس جصحیح است.  1گزینه  -50

در صورت عدم حضور اصحاب دعوا و وکالی انها و عدم تقدیم الیحه  توسط آنها اگر ابالغ وقت بصورت قانونی انجام شده باشد صحیح است.  3گزینه  -51

 صحیح نیست و پاسخ سؤال نیز همین گزینه است. 3حکم صادر کند، بنابراین قسمت آخر گزینه ی  اولین جلسه محقق شده و دادگاه می تواند

 ق.آ.د.م 100به استناد ماده ی صحیح است.  4گزینه -52

قابل  ق.آ.د.م در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، حکم 331طبق بند الف ماده ی صحیح است.  4گزینه -53

تناظر و حق  تجدیدنظر است. در صورت افزایش خواسته و عدم حضور خوانده یا حضور وی و عدم آمادگی برای دفاع در دادگاه، دادگاه در راستای اجرای اصل

ی خواهان وجود ندارد در خواسته  98دفاع خوانده بایست جلسه دادرسی را تجدید نماید. در مورد گزینه ی سه باید گفت وحدت منشاء مصرح در ماده ی 

به بعد قانون  328به بعد قانون مدنی( و منشاء خواسته ی خسارت وارده به ملک اتالف یا تسبیب )مواد  308زیرا منشاء دعوای اجرت المثل غصب )ماده ی 

 مدنی( است و لذا خواسته جدید است که باید در قالب دعوای جدید مطرح شود. 

فتن نه تنها از این نظر که محدوده ی رسیدگی و مبانی رأی دادگاه را می تواند تحت تأثیر قرار دهد دارای اهمیت حضور یاصحیح است.  2گزینه  -54

ویای استرداد است بلکه خوانده را قادر می سازد تا از حق دفاع به بهترین شکل بهره مند گردد، آنچه مسلم است اگر اظهارات خواهان درجلسه ی دادرسی گ

ه سته، تغییر نحوه ی دعوا یا خواسته یا درخواست باشد، دادگاه آثار الزم را بر چنین اظهاراتی مترتب می نماید. هرگاه اظهارات خواهان بدعوا، کاهش خوا

حل می نماید. در ق.آ.د.م با خواستن توضیح از او مشکل را  95نحوی باشد که با توجه مطلب دادخواست برای دادگاه ابهام ایجاد نماید دادگاه با توجه به ماده 

مقررات بی  سایر موارد تعارض باید پذیرفت که اظهارات خواهان در جلسه ی دادرسی، چون در زمان مؤخر اعالم گردیده معتبر است مگر در مواردی که طبق

رخواست یا نحوه ی دعوا در غیر از جلسه اول و .....( به بعد، تغییر د 98اعتبار )انکار بعد از اقرار( یا غیرقابل اعتنا باشد )اقامه ی دعوای جدید بدون رعایت مواد 

ات دادخواست در هر حال اصل تناظر و حق دفاع خوانده باید رعایت گردد لذا در صورت عدم حضور خوانده؛ دادگاه چنانچه اظهارات خواهان را که با مندرج

 باید جلسه رابه زمان معین تجدید نماید تا خوانده فرصت و امکان دفاع پیدا کند. متعارض است معتبر و قابل اعتنا بداند پیش از اینکه به آن ترتیب اثر بدهد

ارائه اصول مستند در جلسه اول از سوی هر یک از طرفین الزامی است اما چنانچه طرف مقابل متعرض آنها نشود، باید آنها را از صحیح است.  1گزینه -55

 ارائه اصول مستندات معاف دانست.

اد ورد استناد رسمی باشد چون نمی تواند مورد انکار و تردید واقع گردد، عدم ارائه اصل آن در جلسه اول خطری را متوجه طرفی که بدان استنچنانچه سند م

می نماید، دادگاه به خواهان اخطار  220نموده نمی سازد. همین طور در صورتی که سند مورد استناد عادی باشد اما ادعای جعل نسبت به ان شود طبق ماده 
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ق مدنی؛ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به  1325ماده ی  -4

 (3قسم او نماید. )ایراد گزینه

نع تعقیب قطعی باشد و بیان کننده ی احراز اصالت یا جعلیت سند باشد در این صورت قرار منع تعقیب در صورتی که قرار مصحیح است.  4گزینه  -98

ت چون در قرار صادر شده نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود و نیازی به رسیدگی دوباره به این ایراد نیست در غیر اینصور

 جعلیت سند اظهارنظر نشده است، الزم است به ایراد جعل مطابق مقررات رسیدگی و اظهارنظر شود.صادر شده نسبت به اصالت یا 

 ق.آ.د.م 256به استناد ماده صحیح است.  2گزینه  -99

 18/1/1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب  37به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه  -100

 ق.آ.د.م 280و ماده  35ماده  2استناد تبصره به صحیح است.  3گزینه  -101

لذا اگر چه حکم مستند به « هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد»... ق.م  1331طبق ماده صحیح است.  1گزینه -102

یرفته نمی شود مگر اینکه کذب بودن سوگند به موجب حکم نهایی سوگند می تواند تجدیدنظرپذیر باشد اما در مرحله تجدیدنظر نیز اظهار منافی با سوگند پذ

ق.آ.د.م در اعاده دادرسی( یا اینکه کسی که سوگند یاد کرده اقرار کند که حق باطرف مقابل است در این مورد نیز دادگاه باید به  426ماده  5ثابت شود )بند 

 (. 4دنظر )ایراد گزینهاقرار بها دهد، چه درمرحله نخستین باشد و چه درمرحله تجدی

 465عبداله، جلد سوم، شماره  -قانون مدنی و همچنین رجوع کنید به کتاب دکتر شمس 1327به استناد ماده  صحیح است.  4گزینه  -103

دارد و نه رسمی اما نسبت قانون آیین دادرسی مدنی اظهار انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی امکان  216به استناد ماده صحیح است.   3گزینه  -104

 به اسناد رسمی هم ادعای جعل مادی امکان دارد و هم معنوی  یا مفادی

 494و  418به استناد کتاب؛ دکتر شمس، عبداهلل، جلد دوم، شماره های صحیح است.  3گزینه  -105

 ق.آ.د.م 297و  295به استناد مواد صحیح است.  4گزینه  -106

 قانون آیین دادرسی مدنی 299و  296استناد مواد  بهصحیح است.  2گزینه  -107

 قانون آیین دادرسی مدنی 300به استناد ماده ی صحیح است.  4گزینه  -108

 و تبصره ی ذیل آن 302به استناد ماده ی صحیح است.  2گزینه  -109

تمامی خواندگان و لو خواندگانی که در جلسه حضور  ق.آ.د.م علت حضوری محسوب شدن رأی نسبت به 304به استناد ماده ی صحیح است.  2گزینه -110

 نیافته و الیحه ای نیز ارسال نداشته اند این است که دادخواست نسبت به آنها نیز ابالغ واقعی شده است.

وانده در هیچ یک از اگر وقت جلسه اول دادرسی به خوانده ابالغ واقعی نشود اما وقت جلسات بعدی ابالغ واقعی شود و خصحیح است.  4گزینه  -111

یده و جلسات حاضر نشده و از خود دفاع ننماید حکمی که علیه او صادر می شود غیابی است چون پس از اولین جلسه دادرسی از جریان دعوا مطلع گرد

 662ش 2کتاب، دکتر شمس عبداهلل جفرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست را به علت پایان یافتن اولین جلسه دادرسی از دست داده است. رجوع کنید به 

در صورتی که حکم دادگاه کال به نفع خوانده صادر شود چون حق طرح شکایت نسبت به آن را ندارد بررسی حضوری یا غیابی صحیح است.  2گزینه  -112

 بودن حکم منتفی می گردد. به بیان دیگر حکم علیه خواهان است و نسبت به او همواره حضوری است.

ق.آ.د.م در صورتی که محکوم علیه غیابی بخواهد دادخواست جلب ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را  136به موجب ماده صحیح است.  3زینه گ -113

ه و ظرف کرد با دادخواست اعتراض توأمان تسلیم دادگاه نماید ولی معترض علیه می تواند در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دالیل خود را اظهار

کان پذیر سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید، اما در خصوص طرح دعوی متقابل در مرحله واخواهی چون قانونگذار پیش بینی نکرده، ام

 (851نیست. )شمس، پیشرفته، جلد نخست، شماره 

صورت کلی خواهد بود و رأی نسبت به سهم اشخاصی که واخواهی  موضوع نَسب قابل تجزیه نیست بنابراین نقض این رأی بهصحیح است.  1گزینه -114

 نکرده اند هم نقض خواهد شد.

واخواهی جهت رسیدگی به اعتراض واخواه است و دادگاه در همین محدوده اقدام به رسیدگی می نماید و چنانچه خواسته یا صحیح است.  1گزینه  -115

 یال باشد می تواند تجدیدنظرخواهی نماید.بهای خواسته خواهان بدوی بیش از سه میلیون ر

 662و جلد اول، شماره 662، 670، 645، 663رجوع کنید به کتاب؛ دکتر شمس، عبداله، جلد دوم شماره های صحیح است.  4گزینه -116

ت. بیماری )مرض مانع ق.آ.د.م حکم صادره در خصوص اعسار در هر صورت حضوری محسوب اس 507به استناد ماده ی صحیح است.  4گزینه  -117

ماده ی  1حرکت( محکوٌم علیه حکم غیابی حتی در صورت امکان توکیل عذر موجه برای عدم درخواست واخواهی محسوب می شود چرا که قانونگذار در بند 

بس در صورتی عذر موجه محسوب توقیف یا ح -این مورد را بصورت مطلق جزء معاذیر دانسته است و آن را مشروط به عدم امکان توکیل ننموده است 306

 است که امکان تقدیم دادخواست به دفتر بازداشتگاه یا زندان وجود نداشته باشد و به بیان دیگر توقیف غیرقانونی باشد.
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 ق.آ.د.م 488. به استناد ماده اشدصحیح می ب 4گزینه  -163

 ق.آ.د.م 493و  492. به استناد مواد صحیح می باشد 4گزینه  -164

 قانون آیین دادرسی مدنی 470و  469، 466به استناد مواد صحیح است.  4گزینه  -165

 962، ش 3ق.آ.د.م و دکتر شمس ج 464و  461. به استناد مواد صحیح است 1گزینه  -166

قانون آیین دادرسی مدنی در این حالت صدور حکم اعسار تنها نسبت به همان دعوی و در تمام  509و  508به استناد مواد صحیح است.  2گزینه  -167

 مراحل همان دعوی مؤثر است.

 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 3. به استناد ماده صحیح می باشد 3گزینه  -168

 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی 7به استناد ماده ی . صحیح است 4گزینه  -169

 قانون آیین دادرسی مدنی 509و 510به استناد مواد صحیح است.  2گزینه -170

ن را ق.ا.د.م؛ در مواردی که مقدار هزینه و خسارت در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد میزان آ 518به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه -171

 دادگاه تعیین می نماید.

 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  15ماده صحیح است.  4گزینه  -172

مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا  مستقیمقانون آیین دادرسی مدنی فقط هزینه هایی که به طور  519به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -173

 نه به طور غیرمستقیمدفاع الزم بوده خسارات دادرسی محسوب می شود 

از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین »هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛  14/10/95-755طبق رأی وحدت رویه شماره صحیح است.  1گزینه  -174

اجع به صالحیت دادگاه چنین مستفاد می گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین آن ر 4نابارور خصوصاً ماده 

و یا  بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامتدادرسی... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است، براین اساس، تقاضای زوجین 

 «ان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.سکونت آن

 94قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب  26و 1. به استناد مواد صحیح است 4گزینه  -175

 1386/  3/  22/  699به استناد ر.و.ر صحیح است.  2گزینه  -176

 94قانون شوراهای حل اختالف  5به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -177

 قانون حمایت خانواده 11به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -178

 1391قانون حمایت خانواده مصوب  4به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -179

 1391ت خانواده مصوب قانون حمای 34و  33به استناد صحیح است.  1گزینه  -180

 94قانون شوراهای حل اختالف مصوب  10و  9به استناد مواد صحیح است.  1گزینه -181

 56قانون اجرای احکام مدنی مصوب  10به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه -182

به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی  قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رأی دادگاه راجع 299به موجب ماده ی صحیح است.  3گزینه  -183

از دادگاه  -2 -در امور ترافعی صادر شده باشد -1باشد حکم و درغیر اینصورت قرار نامیده می شود، مستفاد از ماده ی مذکور حکم دارای چهار عنصر است؛ 

 قاطع دعوا باشد. -4 -راجع به ماهیت دعوا باشد -3 -صادر شده باشد

 94قانون شوراهای حل اختالف  10به استناد ماده ی صحیح است.  4گزینه  -184

 ق.ا.ا.م 61. به استناد ماده صحیح می باشد 3گزینه  -185

که بیان داشته است در صورت حصول دالیلی مبنی بر  92قانون دیوان عدالت اداری مصوب  40این اقدام براساس ماده ی صحیح است.  3گزینه  -186

 اجرای دستور موقت شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید مستفاد می گردد.عدم ضرورت ادامه 

 قانون امور حسبی 44به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه -187

 ق.ا.ا.م 46. به استناد ماده صحیح است 4گزینه  -188

 566ش رجوع کنید به کتاب دکتر شمس، عبداهلل، جلد دوم،صحیح است.  4گزینه  -189

 92ق دیوان عدالت اداری مصوب  54به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -190

در این حالت ج اگر از الف یا ب به موجب حکم قطعی دیگری طلبکار باشد می تواند جهت اجرای حکم مبلغ مزبور را توقیف صحیح است.  1گزینه  -191

هر کس که زودتر مالی را توقیف می نماید مقدم بر دیگران در طلب خود از آن است ولیکن در این  نماید؛ اما اگر چه به موجب قانون اجرای احکام مدنی

 حالت حق ب بر دیگران در وصول خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مقدم بر هر کس دیگری می باشد.


