
 مرجع سواالت موضوعی

 جلد اول-آیین دادرسی مدنی 
 

 
 ویژه داوطلبان آزمونهای ورودی

 خصوصی  حقوقو دکتری کارشناسی ارشد 

 مشاوران حقوقی  -قضاوت –وکالت 
 

، آزاد و سواالت آزمونهای     1398تا    1382کلیه سواالت سالهای  شامل   آزمونهای سراسری 

  ، دولتی  حققضاوتوکالت،  دکتری  مشاوران  کامل  وقی  ،  پاسخ  با  رسمی  اسناد  سردفتری  و 

 تشریحی که بصورت موضوعی طبقه بندی شده است.
 

 

 

 فاضل  ینمولفگروه 

 
 

 99بهار 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  جلد اولجلد اول--آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی مدنی   مرجع سواالت موضوعیمرجع سواالت موضوعی
 

 گروه مولفین فاضل
 

 

 مهندس شهرام کرمی و مهندس علی اکبر نکوفر   ..........................................................................   نظارت :

 لیال بعاج زاده   ................................................................................... ................................................................................ مسئول فنی : 

 مریم مظفری   ............................................................................................................................................................................ طرح جلد :
 

 

 

 

 

 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاضل     -آدرس : شیـراز  

 071-32359902/    071-32353016تلفن :   



 دانشجوی گرامی 

 

بدلیل حل مسائل متنوع ، ارتباط زنده و دو   فاضلآموزش عالی    کالسهای موسسهحضور در  

طرفه بین دانشجو و استاد ، قرار گرفتن در جو کنکور ، ایجاد انگیزه رقابت  ، رفع اشکاالت  

دانشجو و آزمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است  

 . د  که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کر

 

عالی  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه را    آموزش  امکان  این  به شما  فاضل 

چرا که عالج واقعه قبل از    می دهد که جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی  کشوری بیابید

 وقوع باید کرد. 

  



 

 

 تشکر و قدردانی

 
ن فااارو و سااخکار ا   کااا و  96آزمون وکالت  77از جناب آقای سجاد استوار رتبه  بدینوسیله  

کا ون فارو که زحمت ویخاستاری علمی و ادباای ایاا    96آزمون وکالت    19ماریا  واجه رتبه  

 .مجموعه را به عهده داشتند تشکخ می  ماید



 فهرست مطالب 
 

 1. ........................................................................................................ .کلیات

 5 ....................................................................................... در صالحیت دادگاهها 

 22 ............................................................................................. وکالت در دعاوی
 27 .................................................................................................... دادخواست 

 32 ................................................................................................. بهای خواسته 
 38 ..................................................................... گیجریان دادخواست تا جلسه رسید

 39 ........................................................................................................... ابالغ
 45 ................................................................................... ایرادات و موانع رسیدگی

 54 ............................................................................................... جلسه دادرسی 
 62 ............................................................ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست 

 69 ................................................................................................ تأمین خواسته 
 80 ............................................................................................ ورود شخص ثالث 
 82 ........................................................................................... جلب شخص ثالث

 83 ................................................................................................ دعاوی متقابل 
 87 .................................................................... اخذ تأمین از اتباع دولت های خارجی

 88 ...................................................................................................... اظهارنامه
 89 ....................................................... دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت 

 97 ......................................................................................سازش و درخواست آن 
 100 ........................................................................................... رسیدگی به دالیل 

 102 ............................................................................................................ اقرار 
 104 .......................................................................................................... اسناد

 115 ......................................................................................................... گواهی
 118 ............................................................................... معاینه محل و تحقیق محلی 

 120 .......................................................................................... رجوع به کارشناس 
 124 ........................................................................................................ سوگند

 127 ................................................................................................. نیابت قضایی 
 128 ........................................................................................... صدور و انشاء رأی 

 129 ...................................................................................... حکم حضوری و غیابی 



 132 ...................................................................................................... واخواهی
 136 ................................................................................................. تصحیح رأی 

 137 ............................................................................................... دادرسی فوری
 142 ................................................................................................... تجدید نظر

 159 ................................................................................................ فرجام خواهی
 169 ........................................................................................ اعتراض شخص ثالث

 176 ................................................................................................ اعاده دادرسی
 182 ......................................................................................................... مواعد
 183 ......................................................................................................... داوری 

 192 ..................................................................................... هزینه دادرسی و اعسار 
 195 .................................................................... مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

 197 ....................................................................................... قانون حمایت خانواده 
 198 ......................................................................................... شورای حل اختالف 

 201 .................................................................................. قانون اجرای احکام مدنی 
 213 ............................................................................................. سازمان قضاوتی 

 216 ................................................................................................ دیوان عدالت 

 219 ..................................................................................................... پاسخنامه

 

 

 

 

 

 

 



  ین دادرسی مدنیآئ  ضوعیومرجع سواالت م.............................................  .............................................................................  

1 

 ات کلی

 ( 96)وکالت   در خصوص تصمیم دادگاه در امور حسبی ، علی القاعده کدام مورد صیحح است؟  -1

 تواند آن را تغییر دهد.نظر می  ( تنها مرجع تجدید1

 تواند حتی راساً آن را تغییر دهد.( اگر تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد ، مرجع اتخاذ کننده می2

تواند آن را تغییر  ذی نفع می، مرجع اتخاذکننده تنها در صورت اعتراض (اگر تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد 3

 .دهد

 .( در هیچ صورتی ، قابل تغییر نیست4

دعوای استرداد شناسنامه علیه شخص حقیقی از کدام نوع دعوا و در صالحیت چه مرجعی می  -2

 « 94ارشد  »        باشد  

 حقوقی  یمدادگاه عمو  ،(مالی 3   (مالی، شورای حل اختالف 1

 (غیر مالی، دادگاه عمومی حقوقی 4   (غیر مالی، ثبت احوال 2

 «94»قضاوت       کدام مورد درخصوص رای صادره از مراجع فاقد صالحیت ذاتی صحیح است؟  -3

 (تنها در صورتیکه مرتبط به امور مالی باشد، اجرا می شود. 1

 رای آن باقی نمی ماند.جا ( در صورتیکه قابلیت شکایت و اعتراض نداشته، چاره ای جز  2

 ( تنها در صورتی بی اعتبار است که از سوی نهادها و مراجع غیر دادگستری صادر شده باشد. 3

 ( مطلقاً باطل است ولو اینکه به واسطه سپری شدن مهلت ها امکان اعتراض به آن وجود نداشته باشد. 4

 « 83یسراسر   87  وکالت»           :  ندمجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بدا  یضچنانچه قا -4

 تا حل اختالف شود.   دینما  یمکشور ارسال    یلعا  وانیده را به  ند( پرو1

 نظر است. دیتجدقابل    یو رأ  کندصادر    یبر اساس اجتهاد خود رأ  دی( با2

 است.   یقطع  یو رأ  دیصادر نما  یبر اساس اجتهاد خود رأ  دی( با3

 خواهد شد.   ارجاع  یگدی سجهت ر  دیگریه به شعبه  ند( پرو4

 د یچه با  ندمجتهد باشد و قانون را خالف شرع بدا  یضچنانچه قا ینمد ی سدادر ن ییمطابق قانون آ -5

 «87وکالت    »                                                                                                      کرد؟ 

 از قانون است.   تیو تبع  یگدیسمجتهد مکلف به ر  یضقا  هدیسنگهبان ر  یشورا  دیی( چون قانون به تأ1

 گردد.   یمه به دادگاه هم عرض ارسال  ندمجتهد توسط مرجع باالتر پرو  یضقا  یادعا   دیی( در صورت تأ2

 .کند  یگدیسخود ر  یه مطابق فتوا ندبه پرو  ندتوا  یممجتهد    یض( قا3

 گردد.   یمگر ارجاع  یدبه شعبه    یگدی سه جهت رند( پرو4

 «87  وکالت»  ؟ستیچ یضه قافی ظاشته باشد وندوجود  ینه مطروحه اصالَ قانو یضه در قچنچنا -6

                                                                 .دیحکم به رد دعوا صادر نما  دی( با1

 .کند با مصالحه فصل خصومت    دی( با2

 ارجاع دهد.   یبه داور   دی( با3

 .کندصادر    یضنباشد حکم مقت  یشرع  نیبا مواز  ریکه مغا  یحقوقو اصول    ی مع معتبر اسالب ابه استناد من  دی( با4

 « 87  وکالت»    است؟ ی ننظر و فرجام تابع چه قانود یتجداعتراض و  تیقابلث  یآراء صادره از ح  -7
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 خالف شرع شناخته شود.   نینکه آن قوانیدر زمان صدور آنان، مگر ا  ی( قانون مجر 1

 ی دادخواست بدو   میدق( قانون زمان ت2

 فرجام   اینظر  دیتجد  ای( قانون زمان اعتراض  3

 ( قانون الحق 4

 یتکلیف چه  کننده  یگد یسر یضموجود نباشد، قا ینمطروحه حکم قانو ی اگر در ارتباط با دعو -8

 « 84»وکالت                                                                                                     دارد؟ 

 . کندرا رد    یدعو   ندتوا  یمارد و  ند  یتکلیف  ین( از نظر قانو1

 .دیه را صادر نمایضعرف، حکم ق  ایو    یمبا استناد منابع معتبر اسال   یستی( با2

 .دیه را صادر نمایضحکم ق  یحقوق معتبر و اصول    یفتاو   ای  یمبا استناد به منابع معتبر اسال  یستی( با3

 . دیه را صادر نمایضعرف مسلم حکم ق  ایمعتبر    یو فتاو   یمتناد به منابع معتبر اسالسابا    یستی( با4

 «93»قضاوت    کدام مورد ، در خصوص قطعیت آرا دادگاه ها صحیح است ؟    -9

     ( اصل بر قطعیت قرارها است بر خالف احکام 1

 ( اصل بر قطعیت احکام است بر خالف قرار ها  2

         ت( اصل بر عدم قطعیت اس3

 ( اصل بر قطعیت است  4

عبارت است   یی حوزه قضا ینو انقالب در امور مد  یمعمو ی دادگاه ها یسدادر  ن ییمطابق قانون آ -10

 « 80قضاوت  »                                                                                         از:

 . بخش که دادگاه در آن واقع است  کی( قلمرو  1

 استان که دادگاه در آن واقع است.   کی( قلمرو  2

 شهرستان که دادگاه در آن واقع است.   کی( قلمرو  3

 شهرستان که دادگاه در آن واقع است.   ایبخش    کی( قلمرو  4

 «79»قضاوت                   عبارت است از:   ییحوزه قضا ینمد یسدادر  ن ییمطابق قانون آ -11

 واقع است.   نبخش که دادگاه در آ  کی( قلمرو  1

 شهرستان که دادگاه در آن واقع است.   کی( قلمرو  2

 استان که دادگاه در آن واقع است.   ایشهر    کی( قلمرو  3

 شهرستان که دادگاه در آن واقع است.   ایبخش    کی( قلمرو  4

 «79»قضاوت                  که: نیمگر ا   کند یگدیسر  ییبه دعوا ندتوا  ینم  یهدادگا چ یه -12

 . ندآنان دادخواست داده باش  ینه قانوندینما  ایقائم مقام    ای  لی وک  اینفع    یخاص ذشا  ای( شخص  1

 . ندرا درخواست کرده باش  یگدیسآنان ر  ینه قانوندینما  ایقائم مقام    ای  لی وک  اینفع    یاشخاص ذ  ای( شخص  2

را برابر قانون   به دعوا یگدیسآنان ر ینه قانوندینما ایقائم مقام  ای لیوک اینفع  یاشخاص ذ ای( شخص 3

 . نددرخواست کرده باش

 داشته باشد.   یجنبه ترافع  ی( دعو 4

 « 79»قضاوت                                                                  : ندمکلف  یندادگاه ها در امور مد  -13
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 .ندینما  ینقانو  تکلیف  نییتعصادر و    یضمقت  یمطروحه با احراز واقع رأ   ی( در دعو1

 .ندینما  ینقانو  تکلیف  نییتع  یو با صدور رأ  یگدی سر  یبا توجه به خواسته دعو  (2

 .ندینما  تکلیف  نییتعبه طور خاص    ی( در مورد هر دعو 3

 . ندیصادر نما  ینقانو  یرأ  یگدیسمطروحه با احراز واقع و اعالم ختم ر  ی( در خصوص دعو 4

 «78»قضاوت                                        که: کند  یگدیسر یبه دعو ندتوا  یم  یندادگاه زما -14

 .دینما  میده و تقیهرا مطابق مقررات قانون ت  یدادخواست راجع به آن دعو  یحقوق  ای  حقیقی( شخص  1

 .دینما  میده و تقیهسمت دادخواست را با خواسته منجز وفق مقررات قانون ت  ی( شخص خواهان ذ2

 مقررات قانون از دادگاه بخواهد.   تیبا رعا  را  یمیدبه دادخواست تق  یگدیسحق ر  ی( شخص مدع3

 را مطابق مقررات قانون تقاضا کرده باشد.   یبه دعو   یگدیسنفع ر  ی( شخص ذ4

 «77»قضاوت                                                          عبارت است از:   یط تحقق دعوی شرا -15

  ر ی غو خواه به صورت  یواقعخواه به صورت  دینما یمادعا  یمدع یحقوقدر هر مسأله  یتحقق دعو  ی( برا 1

 شود.   یمو انکار حق به صورت تعلق حق انجام    یواقع

به   ا یو انکار حق  یواقع ریغ ای یواقعبه صورت  ایحق  یادعا  یحقوق یث اقامه دعو یاز ح یتحقق دعو  ی( برا 2

 مطلق تعلق حق الزم است.   ایصورت مطلق و  

ز به صورت مطلق  ینباشد و انکار حق    یواقعبه طور    دیبا  یمدع  یادعا   یتحقق دعو   و  یحقوق  یاقامه دعو   ی( برا3

 است.   یحق ضرور  قیتعلو  

ز انکار حق به صورت تعلق حق  ینو  یواقعحق به طور  یادعا  یحقوق یاز جهت طرح دعو  یتحقق دعو ی( برا4

 الزم است. 

اصالح شود  لیلد یری گئه و به کارار ا نیی ، قانون حاکم بر آییبه دعوا یگدیسن ر ا یچنانچه در جر -16

 « 93ی»سراسر                                                             ................  د یدقانون ج

 باشد.   یحقوق از اعمال    یناششود که دعوا  یمشامل اصحاب دعوا    یصورتدر    تنها(1

 شود.   ینم(شامل اصحاب دعوا  2

 باشد.   یحقوقع  یاز وقا  یناششود که دعوا    یم  ا وشامل اصحاب دع   یصورتدر    تنها(3

 شود.   یم(شامل اصحاب دعوا  4

ا دی پ تغییر مورد استناد قرار گرفته  ی که در رأ ی نفرجام خواسته، قانو ی هرگاه پس از صدور رأ -17

 « 86ی»سراسر             .............................. کشور به قانون الحق  یلعا  وانید کند

 که حکم باشد.   کند  یمتوجه    یتصور( در  1

 که قرار باشد.   کند  یمتوجه    یصورت( در  2

 قرار باشد.   ایکه حکم   کند  ینم  یتفاوت  کند  یم( توجه  3

 قرار باشد.   ایکه حکم    کند  ینم  یتفاوت  کند  ینم( توجه  4

. دی آ یم لم. . . . . برابر . . . . . به ع ی، در حال حاضر، در دادگاه های نبازرگا  یبه دعاو یگدیسر -18

 « 85ی»سراسر                          شده باشد.  نییتع یخاص ترتیب که   ید جز در موار

 قانون تجارت   -یم( عمو2            قانون تجارت  -ی( تجار1
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 ین مد  یسدادر   نییقانون آ  -یم( عمو4  ین مد   یسدادر  نییقانون آ  -ی( تجار3

 «84»آزاد                      از قواعد:  اخص، اصوالً  یبه معنا  ی نمد ی سدادر نییمقررات آ -19

 . ستینمؤثر    آنهاو توافق خالف    ندشو  یم( آمره شمرده  1

 مؤثر است.   آنهاو توافق خالف    ندشو  یمه شمرده  ریخ( م2

 دادگاه، مؤثر است.   دیصالحد، به  آنهاو توافق خالف    ندشو  یم( آمره شمرده  3

 دادگاه، مؤثر است.   دیصالحد  ه، بآنها و توافق خالف    ندشو  یمه شمرده  ریخ( م4

 یل ، ع آنها به  یگدیسر نیی ............. است و آ ی ، دادگاههایتجار یبه دعاو  یگدیسمرجع ر  -20

 «93ی»سراسر                                           شود.  ی مالقاعده ، برابر قانون ............. انجام 

 ی نمد  یسدادر  نییآ  –  ی( تجار3   ی تجار  یسدادر  نییآ  –  ی(تجار1

 ینمد   یسدادر  نییآ  -یم( عمو4    ی تجار  یسدادر  نییآ  -یم(عمو 2
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 دادگاه ها  تیصالحدر 

سه نفر به مبلغ یک میلیارد ریال در شهر شیراز عهده بانک صادرات حساب مشترک چکی از  -21

نک مزبور به علت فقدان  چک به بانک محال علیه، با شعبه شیراز صادر می شود و با مراجعه دارنده 

جودی، گواهی عدم پرداخت صادر می کند. چنانچه یکی از صادرکنندگان چک مقیم شیراز و  مو

ن و سومی مقیم تهران باشد، خواهان برای اقامه دعوی و مطالبه وجه چک به دیگری مقیم اصفها 

 (98)وکالت   ند؟کدام یک از دادگاه های نقاط مزبور باید مراجعه ک

 دادگاه شیراز مراجعه کند.  تواند به  ( فقط می1

 ( می تواند به هر یک از دادگاه های شیراز، اصفهان و یا تهران مراجعه کند. 2

 گاه های شیراز یا اصفهان مراجعه کند. واند به داد( فقط می ت3

 ( فقط می تواند به دادگاه های شیراز یا تهران مراجعه کند. 4

حیت دادگاه دیگری به رسیدگی به ادعایی باشد که در صال اگر رسیدگی به دعوای خوهان منوط -22

 (98)مشاوران حقوقی  م گزینه در خصوص نحوه عمل دادگاه رسیدگی کننده صحیح است؟است، کدا

 ( دادگاه اول صالحیت رسیدگی به دعوای دیگر را نیز دارد مگر در خصوص اموال غیرمنقول 1

 ی است. ا به مرجع صالح ارسال می کند و این قرار قطع( دادگاه با صدور قرار عدم صالحیت پرونده ر2

 عدم صالحیت پرونده رابه مرجع ارسال می کند و این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است.   ا صدور قرار( دادگاه ب3

خواهان مکلف است ظرف یک ماه   ( رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم در مرجع صالحیتدار متوقف می ماند و4

 اقامه دعوا کند.  در دادگاه صالح

غیرمنقول متعلق به اگر یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود ادعایی راجع به حقوق مال  -23

دام مورد در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا صحیح  شرکت داشته باشد، ک

 (98)مشاوران حقوقی  است؟

 دادگاه محل وقوع مرکز اصلی شرکت(  1

 د، دادگاه محل وقوع مرکز اصلی شرکت میان شریک و شرکت باش  ( اگر ناشی از اختالف2

 منقول دادگاه محل وقوع مال غیر ( اگر مربوط به مالکیت مال غیرمنقول باشد،  3

 ( دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول 4

در صالحیت کدام مرجع ه عمومی حقوقی و دادگاه انقالب، حل اختالف در صالحیت بین دادگا -24

 (  97ارشد    )       است؟  

 تالف در صالحیت وجود ندارد. (  حل اختالف مطرح نمی شود، چون امکان اخ1

 ( فقط اگر از دو حوزه استان باشند، دیوان عالی کشور 2

 ( در هر حال، دادگاه تجدیدنظر استان3

 ور ( در هر حال، دیوان عالی کش4

آن هستند، در   ک لدر خواست افراز یک قطعه زمین کشاورزی که دو نفر شخص کبیر ما -25

 ( 96) ارشد       صالحیت کدام مرجع است؟  

 ( اداره ثبت، چنانچه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد. 1
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 نفره مستقر در وزارت جهاد کشاورزی   ( هیئت پنج2

 اشد. ( اداره ثبت، چنانچه ملک در جریان ثبت ب3

 ( دادگاه عمومی حقوقی4

 ( 96)مشاوران حقوقی    عمومی چگونه است؟ هاصالحیت دادگاه انقالب نسبت به دادگ  -26

 ( صالحیت هر دو یکسان است. 4 ( محلی است. 3 ( ذاتی است. 2  . ( نسبی است1

اگر بین دو دادگاه عمومی در یک حوزه قضایی )مثل تهران( در صالحیت اختالف شود، مرجع  -27

 ( 96)مشاوران حقوقی        ل اختالف کدام است؟ ح

 ( دیوان عالی کشور 2    ن تااس  ( دادگاه تجدید نظر1

 ( هیچ کدام4  ه عمومی همان حوزه قضایی( رئیس شعبه اول دادگا3

 دعاوی راجع به ترکه متوفی چنانچه ترکه تقسیم نشده باشد با کدام دادگاه خواهد بود؟      -28

 ( 96)مشاوران حقوقی  

 ست ح اصال   ل(چنانچه خواسته راجع به مال غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع ما1

 (دادگاه محل اقامت ورثه صالح می باشد 2

 نانچه خواسته راجع به دین باشد،دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.(چ3

 (دادگاه آخرین محل اقامت متوفی در ایران صالح به رسیدگی است 4

 رهد امص میالاس ب الانق دادگاه  حکم با  که اموالی به  بت نس  اشخاص، مالکیت  یدعوا به رسیدگی  -29

 ( 96)قضاوت      است؟  کدام مرجع صالحیت در شده اند،

    اسالمی انقالب  دادگاه  شعب(  1

 مصادره  حکم صادرکننده  شعبه(  2

 ایران  اسالمی جمهوری  اساسی قانون  46 اصل  ویژه  شعب(  3

 حقوقی  عمومی های دادگاه (  4

 معتقد دادگاه .است هشد مطرح  نطنز حقوقی عمومی دادگاه در کارفرما، و کارگر بین دعوایی -30

 است؟ صحیح مورد، کدام  .است کار اداره تشصیص ترسیدگی، هیئ به صالح مرجع که است

 ( 96)قضاوت          
 .می شود  ارسال  اداری  عدالت  دیوان  به صالح،  مرجع  تعیین برای  پرونده  (1

 .می شود ارسال  کشور  عالی  دیوان  به صالح، مرجع  تعیین ایر ب ( پرونده 2

 .می شود ارسال اداری  عدالت دیوان به  اختالف، حلّ ایر ب ( پرونده 3

 .است  االتباع الزم  تشخیص هیئت  برای نطنز، حقوقی  عمومی دادگاه ( نظر 4

رد . در چه یکی از دو مالک ملکی که متعلق به دو شرکت خصوصی است، قصد افراز ملک را دا  -31

داره ثبت مبنی بر افراز ،  م اتصمی  صورتی درخواست افراز در صالحیت اداره ثبت است ؟ در خصوص

 ( 96)وکالت        ؟ کدام مورد صحیح است

تصمیم اداره ثبت فقط ظرف بیست روز، قابل اعتراض در دادگاه   _( اگر در جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد .1

 عمومی است. 
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ه عمومی و رای  ادگادر د تصمیم اداره ثبت ظرف ده روز، قابل اعتراض _ان ثبت باشد.ملک در جری ( کافی است2

 ست. دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر ا

تصمیم اداره ثبت ظرف ده روز ، قابل اعتراض در دادگاه عمومی  _( اگر در جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد.3

 . و رای دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است

قابل اعتراض در دادگاه  ز، رو تستصمیم اداره ثبت فقط ظرف بی _( کافی است ملک در جریان ثبت باشد. 4

 عمومی است. 

ابطال دستور اجرای سند رسمی که در»اجرای ثبت« در حال اجراست ، در صالحیت  دعوای  -32

 ( 96)وکالت         کدام مرجع است؟ 

 ( دادگاه عمومی محل اقامت خوانده  2 د ( دادگاه عمومی محل صدور دستور اجرای سن 1

 ( هیئت نظارت ثبت مستقر در استان محل اجرای سند 4  د نس( رئیس اداره ثبت محل اجرای  3

رفع اختالف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض ساختمان، در صالحیت کدام مرجع  -33

 ( 95)قضاوت          است؟

 77( کمیسیون ماده  2    ( دیوان عدالت اداری 1

 100( کمیسیون ماده  4    99( کمیسیون ماده  3

عهده بانکی در  شخصی که مقیم شیراز است در تهران ، یال توسط ن رلیو یمچکی به مبلغ یکصد-34

تبریز و در وجه شخصی صادر می شود.در صورت صدور گواهی عدم پرداخت ، دارنده چک برای در  

 « 93»وکالت        اید ؟       یافت وجه آن به کدام دادگاه می تواند مراجعه نم

  یزرب( فقط دادگاه عمومی حقوقی تهران یا ت1

 ( فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز یا تهران2

    ادگاه عمومی حقوقی شیراز ، تهران یا تبریز( د3

 ( فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز 4

 «92»وکالت                شرکت ...............  هیعلمنقول  ر یغراجع به مال   تیمالک یدعوا  -35

 باشد.   یدولتاگر شرکت    یحت  دمنقول اقامه شو  ریغدر محل وقوع مال    دی(با1

 . دیشرکت اقامه نما  یاصلمرکز    ایرا در محل انعقاد عقد    یدعو   ندتوا  یم( خواهان  2

 باشد.   یدولتشرکت اقامه شود البته اگر شرکت    یاصلدر مرکز    دی(با3

                       .دی منقول اقامه نما  ری غمحل وقوع مال    ایشرکت    یاصلز  ر مرکرا د  یدعو  ندتوا   یم(خواهان  4

خود را از   تیصالحدادگاه  ینباشد و به موجب قانومطرح  یمدر دادگاه عمو ییچنانچه دعوا -36

 «92»وکالت                                                                القاعده ............   یلدست بدهد ع

 کندصادر    تیصالحقرار عدم    دی(در هر صورت با1

 . ندکصادر    تیصالحقرار عدم    دیباشد با  یذات  تیصالحم  عد  هچ(فقط چنان2

 . دیاد نماریه اند که خوا  کندصادر    تیصالحقرار عدم    دیبا  یصورت(در  3

اد  ریبه ا  یگبست  یمحل  تیحصالو در مورد عدم    کندصادر    تیصالحقرار عدم    دیبا  یذات  تیصالح(در مورد عدم  4

 . ه داردند خوا
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 دادخواست

ل به زمان صغر نیست،  متعلق به مجنونی باشد که جنون متص لبه در دعوااگر وجه نقد مورد مطا -141

 ( 95لت  کا)و     خواهان دعوا کیست ؟

 (اداره سرپرستی صغار و مجانین 4 ی خاص  (ول3   (قیم2  (محجور  1

هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، کدام اقدام صورت خواهد گرفت؟ -142

 ( 95وت  )قضا        
غیر این صورت توسط  ر تر دادگاه، اخطاریه ای به دیوار الصاق می شود تا ظرف ده روز رفع نقص شود، در دف( د1

 ست ابطال می شود.  دادگاه دادخوا

( در دفتر دادگاه، اخطاریه ای به دیوار الصاق می شود تا ظرف ده روز رفع نقص شود، در غیر این صورت توسط  2

 د مدیر دفتر رد می شو

 وجب قرار مدیر دفتر دادگاه، رد می شود. روز به م  ( ظرف دو3

 اه، رد می شود.  دگ( ظرف دو روز به موجب قرار دا4

 ؟نشده استیک از شرایط قانونی دادخواست ضمانت اجرای صریح پیش بینی برای کدام   -143

 ( 95)قضاوت          
 آنچه که خواهان از دادگاه دادخواست دارد   -( شغل خوانده1

 شغل خوانده   -تنظیم به زبان فارسی  -مخصوص  ر برگ چاپی( تنظیم د2

 واست ادخ امضای د   -تنظیم به زبان فارسی  -( تنظیم در برگ چاپی مخصوص3

 ی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می داند.  تعهدات و جهات  -( شغل خوانده4

ند، خواهان کدام شخص ه وقف شده ادر خصوص دعوای مطالبه خسارت وارده به اموالی ک -144

 ( 95)قضاوت          است؟

 فه( شخصیت حقوقی موقو2      ( متولی 1

 وقاف و امور خیریه ( اداره ا 4     ( موقوفه علیهم 3

دادخواست   باشد، در قسمت خواهان صغیرمتعلق به اوست،  ییکه حق ادعا یشخصچنانچه  -145

 «92»وکالت     ........... نوشته شود.م . نا  دیبا هندینام .............. و در ستون نما دیبا

  قیم  ای  یلو  –  قیم  ای  یل( و2    صغیر  –  قیم  ای  یل(و1

 دادستان  ای  یلو  -صغیر(  4   مقی  ای  یلو  –  صغیر(  3

 «92»وکالت                    .................  یسدادر فیتوقدادخواست ................... و  فی توق -146

 اردند ز به قرار  این  -دراندبه قرار    یزاین(1

 با قرار دادگاه ممکن است.   -اردندبه قرار    یزاین(2

 ارد. ندرار  به ق  ی زاین  –اه ممکن است  ار دادگ قر(با  3

 ، فوت باشد.   فیتوقبا قرار دادگاه ممکن است مگر جهت    –ارد  ندبه قرار    یزاین(4

 «87وکالت  »                             ه:نددر قسمت آدرس خوا  نخستین نقص دادخواست  -147

مان دادگاه  روز در ه یستبقرار ظرف  ن یده و اش ( در صورت عدم رفع نقص با قرار رد دادخواست دفتر مواجه1
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 نظر است. دیتجدخصوص قابل    نی دادگاه در ا  یقابل اعتراض است و رأ 

است دفتر مواجه شده و  ار رد دادخورفع نقص شده و در صورت عدم رفع نقص با قر یه( منجر به ارسال اخطار2

 است.   عیخصوص قط  نیدادگاه در ا   یقرار ظرف ده روز در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأ  نیا

نظر  دیتجدقرار ظرف ده روز در دادگاه  نی( در صورت عدم رفع نقص با قرار رد دادخواست دفتر مواجه شده و ا3

 نظر است. دیتجدقابل  

روز در دادگاه   یستبقرار ظرف  نیو ار رد دادخواست دفتر مواجه شده نقص با قرا  ( در صورت عدم رفع4

 نظر است. دیدجت  نظر قابلدیتجد

 «87وکالت  »      شود.  ی ماقامه دعوا محسوب  تاریخادخواست به . . . د د یسر تاریخ  -148

 ( نهای ا( دفتر کل )واحد ر2 ( دادگاه 1

 یهلا ( دفتر دادگاه مرجوع  4 ( معاون ارجاع 3

. ندا طرح کرده یرسم سند میتنظالزام به  یحسن و زهرا دعوا طرفیتو محمد به  علیاحمد و  -149

 « 87وکالت  »           شود؟                          قدیمنسخه ت  چنددر  دیدادخواست با

 نسخه  4(  4 ( دو نسخه3 نسخه  کی(  2 ( سه نسخه1

 «84»وکالت   ه باشد:          شدن  قید خواسته در دادنداگر مشخصات و آدرس خوا -150

 است.   عیقرار قط  نی( دفتر دادگاه قرار در دادخواست را صادر و ا1

قرار ظرف ده روز قابل   نیو ا کند یمبدن صدور اخطار رفع نقص، قرار رد دادخواست را صادر ( دفتر دادگاه 2

 اعتراض است. 

دادخواست، قرار رد دادخواست را   تکمیلعدم  صورت و در کند یم( دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر 3

 ست. ز قابل اعتراض ا روقرار ظرف ده    نیو ا  کند  یمصادر  

دادخواست توسط خواهان، قرار رد   تکمیلو در صورت عدم  کند یمگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر ( دفتر داد4

 است.  عیقرار قط  نیو ا  کند  یمدادخواست را صادر  

 : دیه نوشته نشده باشد، دادخواست باندخواهان و خوا یگخانواد دادخواست نامهرگاه، در  -151

 «83»وکالت                                                                                                                      

 دادگاه رد شود.   سییر( به موجب قرار  1

 ر دادگاه رد شود. فتد  مدیرقرار  ( به موجب  2

 و اخطار رفع نقص صادر شود.   فیتوق(  3

 .کند  تکلیف نییتعا  د تریگدادگاه قرار    سییر  ختیارا  در( توسط دفتر دادگاه  4

 «82»وکالت                           دادخواست است؟ فی توقموجب  ر یاز موارد ز کی مکدا -152

 دعوا صحاب  از ا  یکیوت  ( ف2 یسدادر  نهیهز  تأدیه( عدم  1

 کدام چیه(  4 آنان   یوکال  ایاز اصحاب دعوا    یکی  فیتوق(  3

 «80»قضاوت   قانون تمبر الصاق نشده باشد:  برراآن ب  یها  پیوستکه به دادخواست و   یصورتدر   -153

 شود.   یم( قرار رد دادخواست صادر  2 شود.   یم( اخطار رفع نقص صادر  1

 شود.   یمست ابطال  ( دادخوا4 . شود  یمصادر    ی( قرار رد دعو 3
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 خواسته  یبها

چنانچه خواسته دعوا منافع و حقوقی باشد که مادام العمر باید پرداخت شود، بهای خواسته در   -168

حقوق ............... و دادگاه در صورت احراز ذی حقی  جمع منافع ودادخواست مساوی است با حاصل 

 ( 96)ارشد   ق مزبور محکوم نماید. پرداخت ............ منافع و حقوه خواهان، باید خوانده را ب

 مادام العمر   -( ده ماهه2    مادام العمر   -( یک ساله1

 مادام العمر   -( ده ساله4     ده ساله   -( ده ساله3

منقول چنانچه خواهان خواسته را کمتر از بهای واقعی تقویم   ع به اموال غیرعاوی راجر دد -169

 ( 95)وکالت      دام یک از موارد زیر صحیح است؟ ک نماید، 

 (در هزینه دادرسی موثر است، اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر نیست. 1

 است. (در هزینه دادرسی موثر نیست، اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر  2

 رد، موثر است. ردو مو(در ه3

 (در هیچ یک، موثر نیست.4

ین دعاوی ، کدام مورد صحیح  ول و در ارتباط با بهای خواسته انقدر دعاوی راجع به اموال غیرم -170

 « 93»وکالت         است ؟  

 ( از حیث هزینه دادرسی ، تقویم خواهان و از حیث مراحل بعدی رسیدگی ، قیمت منطقه ای ملک1

 مراحل بعدی رسیدگی ، قیمت منطقه ای ملک  ینه دادرسی و( از حیث هز2

بعدی رسیدگی ، تقویم خواهان مگر آنکه  احل مت منطقه ای ملک و از حیث مرقی( از حیث هزینه دادرسی ، 3

 مورد اعتراض خوانده قرار گیرد .  

 خوانده قرار گیرد .ورد اعتراض  ( از حیث هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی ، تقویم خواهان مگر آنکه م4

در  گردد و  یم..... محاسبه ........ ه خواست ی)ارز( باشد بها یخارجدعوا پول  یچنانچه خواسته  -171

 « 92»وکالت     شود. یماجرا، ................. ارز محاسبه   یحق بودن خواهان، در مرحله   یصورت ذ

 ی ک مرکز به نرخ بان  –  یواقع  ی( بها 3   ی واقع  یبها  –  یواقع  ی(بها 1

 ی کزمربه نرخ بانک    -ی( به نرخ بانک مرکز 4  یواقع  یبها   –  ی(به نرخ بانک مرکز2

 شود ؟   یپرداخت م یر منقول بر چه اساسی ع به اموال غراج   یدعاو ینه دادرسیهز -172

 «92ی»مشاوران حقوق                        خب دادگاه  ه کارشناس منتی( بر اساس نظر1

 مده توسط خواهان  عمل آم به  یس تقو( بر اسا2

    ر منقول  یمال غ  یمت واقعی( بر اساس ق3

 ملک    یقه ا منط  تمی( بر اساس ق4

 « 90»وکالت                                                                  لی غیرمنقول: در دعاوی ما – 173

 شود. تی امالک تقویم و پرداخت می ارزش معامالدادرسی و صالحیت طبق    نه( ارزش خواسته از نظر هزی  1

 نماید.ان در دادخواست تعیین میاه( ارزش خواسته از نظر صالحیت همان است که خو   2

 شود. ( ارزش خواسته از نظر صالحیت طبق ارزش معامالتی امالک در هر منطقه تقویم و پرداخت می   3

 نماید. دادخواست تعیین میخواهان در    دادرسی همان است که  نه( ارزش خواسته از نظر هزی  4
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 ی گدیسادات و موانع ر ریا

هبه  به تحویل مال موردِ یت خوانده راه استناد سندی اقامه دعوی نموده و محکومخواهان ب -231

ماهیت دعوی، کدام یک از  ع در فاددرخواست می کند. خوانده که از هبه منصرف شده است ضمن 

توجه به دفاعیات خوانده، چه تصمیمی باید اتخاذ  ه با اقدامات زیر را می تواند انجام دهد و دادگا

 (98)وکالت   نماید؟

پذیرش ایراد، قرار عدم  سند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت مستند دعوی  ( ایراد عدم جزمیت، مگر اینکه1

 . استماع دعوی صادر می کند

اثرقانونی، مگر اینکه مستند دعوی سند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار رد دعوی   اد فقد( ایر2

 صادر می کند.

دعوی  در صورت پذیرش ایراد، قرار رد  باشد؛ دادگاه( ایراد فقد اثر قانونی، حتی اگر مستند دعوی سند رسمی 3

 صادر می کند.

یرش ایراد، قرار عدم استماع عوی سند رسمی باشد؛ دادگاه درصورت پذتند دمس ( ایراد عدم جزمیت، حتی اگر4

 دعوی صادر می کند.

ند،  مه کاقا تاریخ اطالع از تولد طفل، دعوای نفی نسبچنانچه شوره پس از انقضای دوماه از  -232

 (98)مشاوران حقوقی  کدام مورد در خصوص رأی دادگاه صحیح است؟

 می کند.انده قرار رد دعوا صادر  خو د  دادگاه در صورت ایرا(  1

 در صورت ایراد خوانده قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.دگاه  ( دا2

 کند. ( دادگاه بدوی توجه به ایراد یاعدم ایراد خوانده قرار رد دعوا صادر می  3

 بدوین توجه به ایرادیا عدم ایراد خوانده قرار سقوط دعوا صادر می کند.  ( دادگاه4

ش، با مشخصات معین، با استناد به سندی رسمی به خواسته تحویل یک  عدد تابلوفرایی عود -233

خوانده تابلوفروش را به وی هبه هب اقامه می شود. خواهان در دادخواست ادعا کرده که علیه وا

 (  97) ارشد     است. کدام مورد زیر، صحیح است؟  ده نمو

 ( دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.  1

 دادگاه باید حکم بر بطالن دعوا صادر کند.(  2

   ( دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر کند.3

 د.  مایل ن( چنانچه سند، مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دادگاه باید خوانده را محکوم به تحوی4

سند م ی چنانچه آپارتمانی به لحاظ اخذ وام در رهن بانک باشد صدور حکم به الزام به تنظ -234

   ( 96)مشاوران حقوقی       رسمی صحیح است یا خیر؟ 

 ام به تنظیم سند رسمی صادر می شود. ( با حفظ حقوق سند رهنی حکم الز1

 .( حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود2

 دعوا قابلیت استماع ندارد و قرار رد دعوی صادر می گردد. (  3

 شود.   می  ( حکم به بطالن دعوی مزبور صادر4
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 ی سدادر سهجل

کدام مورد درخصوص تکلیف خواهان نسبت به ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی  -274

 (98)مشاوران حقوقی   صحیح است؟ 

مستندات است و این امر نیازمند درخواست خوانده  ل و خواهان در صورت الزام دادگاه مکلف به ارائه اص ( 1

 نیست.

رأسا خواهان را به این امر  رخواست خوانده است و دادگاه نمی تواند د به( تکلیف ارائه اصول مستندات منوط 2

 الزام کند. 

 ام کند. لزا( در صورت غیبت خوانده در جلسه دادرسی دادگاه می تواند رأسا خواهان را به ارائه اصول مستندات  3

ه یا درخواست خوانده  گااد( خواهان در هر حال مکلف به ارائه اصول مستندات است و این امر نیازمند الزام د4

 نیست.

، کدام  در خصوص »سرّی« یا »علنی« برگزار شدن جلسه دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی -275

 ( 97) ارشد         مورد صحیح است؟  

 زار شود، مگر در دعاوی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی. باید سرّی برگ  ( در صورت درخواست طرفین،1

 ر دادگاه مصلحت نداند. باید سرّی برگزار شود، مگ  ن،ی( در صورت درخواست طرف2

 ه است. ( سرّی یا علنی بودن جلسه، در هر حال، به صالحدید دادگا 3

 ( در صورت درخواست طرفین، باید سرّی برگزار شود.  4

ست، وقت جلسه دادرسی تعیین و همراه با مدارک الزم به اصحاب دعوا دادخواتقدیم  زپس ا  -276

ده است. اگر هیچ یک عذر موجه نداشته باشند، اولیه جلسه دادرسی، علی القاعده،  ش ی ابالغ قانون

 ( 96  )ارشد       ام جلسه است؟  کد

 ( همان جلسه تعیین شده، حتی اگر هیچ یک از طرفین حاضر نشوند. 1

 عیین شده، به شرط آنکه طرفین حاضر شوند. ( همان جلسه ت2

 وانده حاضر شود. خ  ه( همان جلسه تعیین شده، به شرط آنک3

 ( جلسه بعد، در صورتی که طرفین در آن جلسه حاضر شوند. 4

 است؟  دادرسی جلسه اولین پایان تا خوانده، حقوق زمرة در زیر، موارد از دسته کدام  -277

 ( 96)قضاوت          

 ثالث  جلب -خواسته بهای  به اعتراض  -متقابل دعوای طرح  -ایرادات( 1

 ثالث  جلب -خواهان اسناد  اصالت  به تعرض -تهسخوا بهای  به  ( اعتراض 2

 ثالث  جلب -خواهان اسناد  التص ا به  تعرض -متقابل دعوای  طرح  -خواسته  بهای  به  اعتراض  -( ایرادات3

 ث ثال  جلب -متقابل دعوای طرح  -( ایرادات4

یت  اهمرغم ابالغ، هیچ یک از اصحاب دعوا در دادگاه حاضر نشوند و دادگاه نتواند در  اگر علی -278

 ( 95)قضاوت    دعوا بدون اخذ توضیح رای دهد، حکم چیست؟ 

 طال دادخواست توسط مدیر دفتر( صدور قرار اب 2  ( صدور قرار رد دعوا توسط قاضی 1

 ابطال دادخواست توسط قاضی( صدور قرار  4 ( تجدید وقت رسیدگی و دعوت مجدد طرفین 3
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 یهواخوا

 ( 98)مشاوران حقوقی  صحیح است؟  رود ثالث در مرحله واخواهیکدام مورد درخصوص امکان و -662

 ( امکان پذیر نیست. 2    ( امکان پذیر است. 1

 پذیر است. صورت غیرمالی بودن دعوا امکان  در    (4 یر است. ن پذامکالی بودن دعوا  ما( در صورت  3

 ( 97) ارشد   ؟  رای حکم برای تأمین دهدمحکوم له حکم قطعی غیابی، در کدام صورت، برای اج  -663

عوا  د اجرائیه ابالغ واقعی شده باشد، مگر به محکوم علیه ابالغ قانونی شده باشد،  حتی اگر غیابی ( حکم1

 ری باشد. غیرمالی اعتبا

 لی اعتباری بوده باشد. الغ قانونی شده باشد، حتی اگر دعوا غیرما( حکم غیابی و اجرائیه به محکوم علیه اب2

 باشد.  ی شده باشد، مگر دعوا غیرمالی اعتباری بوده  کوم علیه ابالغ قانون( حکم و اجرائیه به مح3

 مین نیست. تأاجرای حکم قطعی غیابی، مستلزم دادن  (  4

 ( 96  ن حقوقی)مشاورا   ائات قاعده ی فراغ دادرس عبارتند از:تثناس-664

 ثالث اعتراض    عاده دادرسی و(تصحیح حکم ،ا2  (تصحیح حکم،واخواهی و اعاده دادرسی1

 راض ثالث(تصحیح حکم ،ورود ثالث و اعت 4  تراض ثالث ،واخواهی و اع  (اعاده دادرسی3

اشد و پس از اخطار رفع نقص هم تکمیل ه شده بناقص تقدیم دادگا هیهرگاه دادخواست واخوا -665

 ( 96)مشاوران حقوقی        ه خواهد شد؟ نشود چ

 دخواست صادر می کند.گاه قرار رد دار داد( دفت2  صادر می کند.( دادگاه قرار رد دادخواست  1

 .خواست صادر می کنداد ( دادگاه قرار ابطال د4 ادر می کند.( دادگاه قرار عدم استماع دعوی ص3

شود و خواهان در هیچ جلسه ای شرکت نکرده و دعوایی به خواسته یک میلیارد ریال اقامه می -666

به پرداخت هفتصد میلیون حکم غیابی ، محکوم  کند. خوانده به موجبیچ الیحه ای تقدیم نمیه

ه  خش از خواسته که بب کند، در خصوص آناین حکم واخواهی میشود و خوانده نسبت به ریال می

 ( 96)وکالت    ست؟در نشده است، کدام مورد صحیح اصانفع خواهان حکم  

دگی و صدور  واهی ، در خواست رسیرسیدگی کننده به واخ تواند بدون تقدیم دادخواست از دادگاه( خواهان می1

 حکم نماید. 

 یح حکم نماید. صحسیدگی کننده به واخواهی ، درخواست تتواند از دادگاه ر( خواهان می2

 تواند تجدیدنظرخواهی کند.خواهان می(  3

 ست رسیدگی و صدور حکمم دادخواست از دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی، درخوا تواند با تقدی( خواهان می4

 نماید .

 ؟ماید کدام مورد صحیح است اخواهی نعلیه غائب خارج از مهلت مقرر قانونی و   ه محکومچنانچ -667

 «93»وکالت                                                                                                          
اخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید ، با  ی عدم اطالع وه ادعا ونی شده باشد و دادگا( اگر حکم غیابی ابالغ قان 1

 کند.خواهی را صادر می  وا مین از واخواه قرار قبولی دادخواست  گرفتن تا

  ی را احراز نماید ، با گاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیاب( اگر حکم غیابی ابالغ واقعی شده باشد و داد2

 است واخواهی را صادر می کند .ه قرار قبولی دادخو اگرفتن تامین از واخو 
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از نماید ،  حراد حکم غیابی را اطالع واخواه از مف ا قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم( اگر حکم غیابی ابالغ 3

 ت واخواهی را صادر می کند . قرار قبولی دادخواس

اد حکم غیابی را احراز نماید ، مف  اطالع واخواه از د و دادگاه ادعای عدم( اگر حکم غیابی ابالغ واقعی شده باش 4

 خواهی را صادر می کند . قرار قبولی دادخواست وا

 «90  »وکالت           کم غیابی .......... است. ر اجرای حن مناسب دردن تامی سپزمان  –668

 ( زمان درخواست اجراییه  2                                   ( زمان صدور اجراییه  1

 ات اجرایی( زمان شروع عملی  4                    ت اجراییم ختم عملیا( زمان اعال  3

 «89»وکالت                              :هند، واخوا ی هدر مرحله واخوا -669

 .اردندخص ثالث را  لب شج  حق ) 1

 .کند  میدتقثالث را به دادگاه    دخواست جلب شخصبه اعتراض، دا  یگدی سجلسه ر  نیلدر او  دیبا ) 2

 .دارد  میداست جلب ثالث را تقدخو دا  یهبه واخوا  یگدیسابالغ وقت ر  تاریخاز  ظرف سه روز    دیبا ) 3

دخواست  ظرف سه روز دااظهار کرده و را  ودخ لیبه اعتراض، جهات و دال یگدی سه رجلس نیلدر او  دی با ) 4

 دارد   میدجلب ثالث را تق

 « 85وکالت»       بدون عذر موجه: ینلت قانو خارج از مه  ی هدادخواست واخوا تقدیم  -670

 باشد.   یمنظر  دیتجددر مرحله    یگدیس( قابل ر1

 باشد.   ینموجه    چیهبه    یگدیس( قابل ر2

 باشد.   یمر  شوک  یلعا  وانیددر    یمفرجا  یگدیس( قابل ر3

 باشد.   ی منظر  دیتجدبعنوان    یابیغحکم    کنندهدر شعبه صادر    یگدیسقابل ر(  4

تومان در حق   میلیونست یبه پرداخت ب کوممح یابیحسام را به موجب حکم غ یقدادگاه حقو -671

 یو  یشده ول یه به حسام ابالغ واقعییه صادر و اجراییحکم ، اجرا یاجرا یبراامد نموده است ح

 ی در خصوص اجرا حکم را دارد . کدام مورد  یامد درخواست اجرااست ح نکرده یواخواه یضاقات

 «92قضاوت  »       ح است ؟ی حکم صح

 شود    یجرا صادر نمحکم اعتراض کند ، دستور ا   یاجرا  نسبت به  که حسام  ی( در صورت1

 ست  ین متناسب از حامد نیتام  ا اخذیضامن معتبر    ی( منوط به معرف2

 کند   یبر معرفضامن معت  ت که حامدبه ان اس ط  ( منو3

 ن متناسب بدهد  یتام  ( منوط به آن است که حامد4

آن   د مگرری گ یممناسب از محکوم له صورت  نیمأتاخذ  ایضامن  معرفیبا  یابیغ کمح یاجرا -672

 «79»قضاوت                                                                                             :هک

 شده باشد.   عی( حکم قط1

 . شده باشد  یواقعابالغ    هیعلمحکوم  ه  ب  یهیاجرا  ای( دادنامه  2

 شده باشد.   یواقعابالغ    هندپرو  یها  یهاز اخطار  یکی(  3

 . دیاظهار عجز نما  نیتأمدادن  ( محکوم له از  4
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 ثالث  شخصاعتراض 

ه عینا در شعبه دوم دادگاه وقی چالوس رأیی صادر کرده کمی حقشعبه اول دادگاه عمو -850

رای مزبور را رد یک دعوا علیه شخص ثالث  د شده است. محکوم له آ تجدیدنظر استان مازندران تأیی

دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد استناد قرار داده است. خوانده پرونده مطرح نزد شعبه هفتم 

تراض می کند. کدام مورد در  به آرای صادر شده اظهار اع نسبت  اخیرالذکر به عنوان شخص ثالث 

 ( 98)مشاوران حقوقی    خصوص نحوه طرح اعتراض صحیح است؟ 

 ظر استان مازندران مطرح شود. وجب درخواست در شعبه دوم دادگاه تجدیدن( اعتراض بایدبه م1

 ان مطرح شود. ی تهر( اعتراض به باید به موجب دادخواست در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوق2

 ن مطرح شود. شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهرا( اعتراض بایدبه موجب درخواست در  3

 ازنداران مطرح شود. ت در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان م( اعتراض باید به موجب دادخواس4

 را  عنه صمعتر رأی که است دادگاهی پایین تر از دارد، جریان آن در  دعوا که دادگاهی درجۀ -851

 می شود؟  رسیدگی و مطرح  دادگاه کدام در و چگونه ،ثالث طاری اعتراض  .است کرده صادر

 ( 96)قضاوت          
می  رسیدگی دادگاه همان  در  و  مطرح  کرده، صادر  را  معترض عنه رأی  که یدادگاه به  دادخواست  تقدیم با  (1

 .شود

 خواهد رسیدگی دادگاه همان در و  مطرح دارد، ریان ج آن در دعوا که دادگاهی در دادخواست،  تقدیم ( بدون2

 .شد

 است،  کرده  صادر  را رأی که دادگاهی در  و مطرح دارد،  جریان  آن در دعوا که دادگاهی به دادخواست  تقدیم ( با3

 .شد خواهد  رسیدگی

 رسیدگی دگاه دا همان در و  مطرح کرده، صادر  را عنه معترض رأی که دادگاهی در دادخواست، تقدیم ( بدون4

 .می شود

 را  خود هم عرض عمومی دادگاه از صادره رأی عمومی، دادگاه یک ست ا ممکن مورد، کدام در -852

 ( 96)قضاوت         کند؟   نقض

 اصلی  دادرسی  اعاده(  2   اصلی ثالث اعتراض (  1

 طاری  ثالث اعتراض (  4   طاری  دادرسی  اعاده(  3

 ای دادگاه، کدام مورد صحیح است؟ به ر در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی  -853

 ( 95)وکالت  
 (مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسی منتهی به رای، آگاه بوده باشد. 1

 از رای است.   تاریخ اطالع شخص ثالث  (در هر حال، مهلت آن دو ماه از2

 (در هر حال، مهلت آن بیست روز از تاریخ اطالع شخص ثالث از رای است .3

 ده باشد.گر معترض از دادرسی منتهی به رای، آگاه بوحتی ا(مهلت ندارد،  4

 « 93»وکالت          در ارتباط با اعتراض شخص ثالث طاری ، کدام مورد صحیح است ؟ -854
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ای اصلی رسیدگی می نماید ، مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی در دادگاهی که به دعو ( باید1

 رای مورد اعتراض ، باالتر باشد    کنندهشود مگر درجه دادگاه صادر  

 در دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض ، مطرح شده و در همین دادگاه نیز رسیدگی شود  ( باید  2

رسیدگی می نماید ، مطرح شود و در دادگاه صادر کننده رای مورد  اهی که به دعوای اصلی ( باید در دادگ3

 اعتراض ، به آن رسیدگی شود  

مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی  دگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید ،در داباید  (4

 ین تر باشد  شود مگر درجه دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض ، پای

 « 93»وکالت          ض شخص ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت اداری ..... اعترا-855

 ( پذیرفتنی نیست.1

داری رسیدگی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و درصورت تایید هیات عمومی دیوان عدالت ا  ی است(پذیرفتن2

 انجام می شود .  

 ن عدالت اداری انجام می شود  ت و آیین دادرسی دیوا( پذیرفتنی است و رسیدگی طبق قانون تشکیال3

 .    ی شود( پذیرفتنی است و رسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام م4

 صیتشخو به  د یبه آن اعتراض نما ی شود و شخص ثالث از دادگاه صادر یقطع یمچنانچه حک  –856

 «91الت  »وک         :  د، آنگاهحکم مقدور نباش یاز اجرا  یناشدادگاه، جبران خسارات 

 شود. ی مله مکلف به جبران خسارت  شود اما محکوم ی م( حکم اجرا    1

 . دیمانیماز ورود خسارت به شخص ثالث صادر    یری گجلو  یبرا( دادگاه دستور الزم را    2

آن موافقت  با  ییقضا هحوز سیرئبه شرط آن که  دیمانیمحکم را معلق  ی( دادگاه با صدور دستور موقت اجرا 3

 . دینما

  نیمدت مع یحکم را برا یاجرا  ریخمتناسب، قرار تا نیتأمدادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن (  4

 . دیمانیمر  صاد

شود و  ی مبه عنوان ثالث وارد دعوا  ی شخصشود و ی مامه اثبات نسب اق خواسته به  ییدعوا –857

 یل ع ایآصورت  ن یدر ا شود،ی ماستان استوار  نظر دیتجددر دادگاه  ت یمگردد. حکم محکوی ممحکوم 

                                               «91الت  »وک                         . دی. نما………حکم   نینسبت به ا   ندواتیملقاعده شخص ثالث  ا

                                                                                  یهفرجام خوا  تنها(    1

 ی سدادر  هو اعاد   یهفرجام خوا  (  2

 ی سدادر   هاعاد  تنها(    3

 ی ه( اعتراض ثالث و فرجام خوا  4

 «90»وکالت         هد:دادگاه دعوی معترض ثالث را وارد تشخیص میکه د در مواردی –858

   د.نمایغیر قابل تفکیک باشد نسبت به الغاء آن اقدام می  نهعچنانچه حکم معترض   (1

 نماید. قابل تفکیک باشد نسبت به الغاء آن اقدام می  نهعترض ( چنانچه حکم مع  2

 ماید.نسبت به نقض آن و صدور حکم جدید اقدام می اشد نقابل تفکیک ب  نهع( چنانچه حکم معترض   3

 نماید.قابل تفکیک نباشد نسبت به الغاء آن و صدور حکم جدید اقدام می   نهع( چنانچه حکم معترض   4
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 خانواده ت یقانون حما

 چیست؟ مشاور قاضی اظهارنظر قبال در رأی، اءکنندهانش  قاضی تکلیف خانواده دادگاه در -987

 ( 96)قضاوت          
 .ستنی دادنامه  در  آن به اشاره  به  نیازی  حال هر  در  ولی دهد،  رأی  او  نظر به توجه  با است مکلف (1

 .کند رد را  آن دلیل  ذکر  با  ت، اس  مخالف  اگر و  کرده اشاره او  نظر به  دادنامه  در  ( باید2

 .ندارد را  آن ردّ حق  و کند  تبعیت او ظرن ز ا است  ( مکلف 3

 .نیست آن  ردّ  برای  دلیل  ذکر به نیازی  و  کند  اشاره  آن  به  دادنامه  در  باید  باشد، مخالف  او  نظر با  ( اگر4

 ( 95)وکالت  نماید؟قول را زوجه، در کدام دادگاه می تواند اقامه  به مهریه غیر مندعوای مطال  -988

 (محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه  2   (محل وقوع مال غیر منقول 1

 (محل وقوع مال غیر منقول یا محل سکونت زوجه 4 (محل وقوع مال غیر منقول یا محل اقامت زوج  3

رسیدگی به  تشکیل شده باشند ده باشند ، انین پیش بینی شچنانچه تمامی مراجعی که در قو -989

 « 94  »وکالت     حجر ، در صالحیت کدام مرجع است ؟ دعوای 

 انقالب و  (دادسرای عمومی  1

 (شورای حل اختالف 2

 (دادگاه عمومی حقوقی  3

 ( دادگاه خانواده 4

 «93وکالت  »      کدام مورد در خصوص رسیدگی در دادگاه خانواده ، صحیح است ؟  -990

 ی مدنی انجام می شود  ون تقدیم دادخواست و سایر تشریفات آیین دادرس( بد1

 آیین دادرسی مدنی انجام می شود   فات( با رعایت کلیه تشری2

 ( با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود ، جز تشریفات مربوط به دادرسی غیابی. 3

 آیین دادرسی مدنی انجام می شود    یت سایر تشریفات( با تقدیم دادخواست و بدون رعا4

 «92»وکالت   د. یرا در .......... اقامه نماود خ یه، زوجه ............ دعوایمطالبه مهر یادر دعو -991

                                            دادگاه محل اقامت خود   -تواند  ی(م1

 نکاح   عقد  وقوع  محل  دادگاه  –د  ی(با2

   ه ندخوا  اقامت  محل  دادگاه  –د  ی( با3

 نکاح   عقد  وقوع  محل  یا  و  هندخوا  اقامت  لمح  دادگاه  –تواند    ی( م4

 « 93»آزاد         ای مطالبه مهریه درکدام یک ازدادگاههای زیرنمیتواند مطرح شود؟دعو-992

 قامتگاه زوجه ا(    4  محل ایفاء مهریه      (    3  اقامتگاه زوج     (    2  محل انعقاد عقد       (1
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 ی ناحکام مد  ی قانون اجرا

پس از انجام مزایده، در کدام   مالی در واحد اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته می شود.  -1004

نع انتقال مال ، ما جرایی ی اصورت، مالک )محکوم علیه( می تواند با پرداخت کلیه بدهی و هزینه ها

 ( 98)وکالت    شود؟

 منقول باشد و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد. مال، غیر(  1

لب خود قبول کرده باشد و یا با قبول بیشترین بها، برنده  منقول باشد و محکوم له آن را در مقابل ط( مال، غیر2

 مزایده اعالم شده باشد. 

 ب خود قبول کرده باشد. باشد و محکوم له آن را در مقابل طل  نقولغیرم  یا  ( مال، منقول و3

 ا، برنده مزایده اعالم شده باشد. منقول باشد و محکوم له با قبول بیشترین به ( مال، غیر4

 ( 98)وکالت   به عین معین و غیرقابل دسترس باشد، کدام مورد صحیح است؟ اگر محکوم  -1005

 محکوم علیه دریافت می شود.   و ازتعیین    گاه( قیمت آن صرفا توسط داد1

به مال مفتوح می نداشته و پرونده اجرایی تا دسترسی  دسترسی به عین معین محکوم به تاثیری( عدم قابلیت 2

 ماند. 

رفین تعیین و در صورت عدم تراضی، توسط دادگاه تعیین و از محکوم علیه وصول می ( قیمت آن با تراضی ط 3

 شود. 

 طرفین تعیین و از محکوم علیه وصول می شود.اضی  ا با ترصرف( قیمت آن  4

در کدام صورت، می توان مال منقولی را که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه  -1006

 (98)قضاوت  است، توقیف کرد؟ 

 دالیل و قرائن کافی بر احراز مالکیت محکوم علیه بر آن، در دست باشد.  (  1

 ق آن به شخص ثالث، موجود نباشد.  تعل  ی دال برقطعسند رسمی یا حکم  (  2

 فقط اگر سند رسمی یا حکم قطعی دال بر مالکیت محکوم علیه بر آن، موجود باشد.  (  3

 ا متعلق به دیگری معرفی نکند.  ن رثالث نسبت به آن، ادعای مالکیت نکرده یا آ(  4

محکوم می کند. رأی  فتی«مبلغ دریا  دادداور یک پرونده، خوانده را به »انجام تعهدات با استر -1007

 (98)قضاوت  داوری چگونه اجرا می شود؟ 

     یت مورد نظر داور، اجرا می شود.  ورأی با رعایت ترتیب اول(  1

   ل اجرا نیست.  موضوع رأی معین نبوده و لذا رأی قاب(  2

    ابهام توسط دادگاه، اجرا می شود.    رأی مبهم بوده و پس از رفع(  3

 می شود.    فع ابهام توسط داور اجرااز رم بوده و پس  مبهرأی  (  4

پس از ابالغ اجرائیه، محکوم علیه مکلف است ظرف چه مدتی نسبت به اجرای کامل آن یا  -1008

 (98حقوقی    )مشاورانجلب رضایت محکوم له اقدام کند؟

 ( بیست روز1

 ( سی روز2

 ( شصت روز 3
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 ( ده روز4

ز  منقول محکوم علیه در ایران، ا  اموال غیره خارجی راجع به دگاحکم قطعی صادر شده از دا -1009

 ( 98)مشاوران حقوقی   گونه است؟جهت قابلیت اجرا در ایران چ

 اجراست. باشد، قابل  ( چنانچه از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم مذکور صادر نشده  1

اشته باشد، قابل  له متقابل وجود دعام( چنانچه بین ایران و کشور متبوع دادگاه صادرکننده حکم خارجی، م2

 اجراست. 

 ( مطلقا در ایران قابل اجرا نیست. 3

( چنانچه مقامات صالحیت دار کشور متبوع دادگاه صادرکننده، دستور اجرای حکم را داده باشند، قابل  4

 ت. اجراس

مجمل لت در زمان اجرای حکم خلع یدی که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است، به ع  -1010

د ملک در حکم، اختالف به وجود می آید. کدام یک از مراجع زیر، حل اختالف می ذکر شدن حدو

 ( 97) ارشد          کند؟ 

 ( دادگاه نخستین 1

 یدنظر ( دادگاه تجد2

 ده ( دادگاه محل اقامت خوان 3

 ی اجرای احکام که حکم، توسط آن اجرا می شود.  ( قاض4

ا مشخصات معین به شخص »الف«، علیه  دستگاه مولد برق بک چنانچه حکم قطعی تحویل ی -1011

 ( 97) ارشد     شخص »ب« صادر شود، کدام مورد صحیح است؟   

لی القاعده، علیه ث باشد، عحتی اگر محکوم به در ید شخص ثال( حکم علیه شخص ثالث قابل استناد نیست و 1

 وی نیز قابل اجرا نیست. 

به در ید شخص ثالث باشد، علی القاعده، علیه وی   ست، اما اگر محکوما  ( حکم علیه شخص ثالث قابل استناد2

 نیز قابل اجرا نیست.  

ه وی نیز  خص ثالث باشد، علی القاعده، علی( حکم علیه شخص ثالث قابل استناد است و اگر محکوم به در ید ش3

 قابل اجراست. 

لی القاعده، علیه وی  شخص ثالث باشد، ع ید( حکم علیه شخص ثالث قابل استناد نیست، اما اگر محکوم به در 4

 نیز قابل اجراست. 

چنانچه شماره ملک )پالک ثبتی( ملک مورد خلع ید، در حکم قطعی خلع ید، اشتباه باشد،   -1012

 (  97) ارشد        مورد صحیح است؟  کدام  

 هر حال، از موارد تصحیح حکم است. ( در  1

 ( در هر حال، از موارد تصحیح حکم نیست.2

 دادخواست باشد، از موارد تصحیح حکم نیست.اگر حکم منطبق بر    (3

 ( اگر حکم منطبق بر دادخواست باشد، از موارد تصحیح  حکم است.  4
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 دیوان عدالت 

ی حکم قطعی دیوان عدالت اداری به موانع قانونی استناد یه، در مقام اجراچنانچه محکوم عل -1081

 ( 98)وکالت    مورد صحیح است؟کند، کدام  

 موانع قانونی را برداشته و حکم را اجرا کند.  ی شود و محکوم علیه بایدحسوب نمموجه م  ( این جهت عذر1

از موارد اعاده دادرسی تلقی می شود و پرونده  را موجه تشخیص دهد،  دادرس اجرای احکام دیوان آن  ( چنانچه2

 گردد.   جهت رسیدگی به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می

موارد اعاده دادرسی   وجه تشخیص دهد، ازت اداری آن را م قطعی دیوان عدالده رأی ( چنانچه شعبه صادرکنن3

 ود.ظر دیوان ارجاع می شه برای رسیدگی به شعبه تجدیدنتلقی شده و پروند

ده دادرسی  عا( چنانچه شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان عدالت اداری آن را موجه تشخیص دهد، از موارد ا4

 می شود. ن ارجاع  دگی به هیئت عمومی دیوارای رسیتلقی شده و پرونده ب 

 (98)قضاوت  شود؟ رأی »ایجاد رویه«، در کدام مورد صادر می   -1082

 ز شعب مختلف دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور صادر شده باشد.  آرای متعارض ا  ابه،  در موارد مش (  1

   باشد.    ری یا دیوان عالی کشور صادر شدهدر موضوع مشابه، حداقل پنج رأی مشابه از شعب دیوان عدالت ادا(  2

     شده باشد.    ی صادرو یا چند شعبه دیوان عدالت ادار در موضوع واحد، حداقل پنج رأی مشابه از د(  3

 در موضوعات مشابه، حداقل پنج رأی متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده باشد.   (  4

پرونده ای که  توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، دردر خصوص دستور موقت صادره  -1083

   مورد صحیح است؟ به تجدیدنظر خواهی شده است، کدام منجر به صدور قرار رد شکایت و منتهی 

 ( 98ران حقوقی  )مشاو
 دادگاه تجدیدنظر لغو می شود. ( با صدور دادنامه رد شکایت توسط  1

 ( صرف اتخاذ تصمیم توسط شعبه موجب الغای دستور موقت می شود. 2

 ند.ع، دستور موقت لغو می شود تا شعبه به آن رسیدگی کدر صورت اعتراض ذینف(  3

 موقت در اختیار شعبه تجدیدنظر  است. ا عدم اعتبار دستور  ( اتخاذ تصمیم درخصوص اعتبار ی4

دیوان عدالت اداری را به جهت موانع قانونی اجرا نکند و  چنانچه اداره دولتی، رأی قطعی -1084

 ( 97) ارشد     ید کند، کدام مورد صحیح است؟دادرس اجرای احکام این امر را تأی

 د. در می شوجایگزین محکوم به صابه جبران خسارت محکوم له یا تعیین  ( رأی  1

 مه کند.( رأی پیشین نقض می شود و محکوم له می تواند دعوای خسارت اقا2

 ( مرجعی که مانعی قانونی ایجاد کرده، به عنوان ثالث جلب می شود. 3

 انع صادر می شود.  ( حکم به رفع م4

 ( 96  )ارشد تیب کدام است؟ ، حکم ورود ثالث و جلب ثالث، به تردر شعب دیوان عدالت اداری -1085

 مجاز   –( ممنوع  4  مجاز   –( مجاز  3 ممنوع   –( مجاز  2  ممنوع   –منوع  (م1

 با مغایرت  علت  به غیردولتی، عمومی مؤسسات  مقررات  و نظامات  از  شکایات  به رسیدگی -1086

 ( 96)قضاوت       است؟ مورد کدام صالحیت در شرع،

 حقوقی عمومی  گاههای داد شعب(  2   اساسی  قانون  نگهبان ی شورا (  1
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 اداری  عدالت دیوان شعب(  4  اداری  عدالت دیوان عمومی هیئت(  3

قانون شهرداری ها را به علت وجود  100دوی دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون ماده شعبه ب -1087

ه رایی که این مرجع پس از رسیدگی نماید. نسبت بثر به مرجع صادر کننده رای اعاده میایرادات مو

دهد . کدام مورد شود و دیوان رای را مغایر قانون تشخیص مییشکایت م  کند ، مجدداًادر میص

 ( 96)وکالت         است؟  صحیح

 کند. ور رای ماهوی می( شعبه دیوان رای را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین ، مبادرت به صد1

 شود. رای رسیدگی ارسال میشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب( پرونده بدون نقض رای، به  2

ی رسیدگی و صدور رای به کمیسیون  شعبه دیوان رای را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین ، پرونده را برا  (3

 نماید. مربوطه اعاده می

 شود. الت اداری برای صدور رای نهایی ارسال می( پرونده به هیئت عمومی دیوان عد 4

ی، به اشتباه شکلی خود الت ادارتجدید نظر دیوان عد در صورتی که یکی از دو قاضی شعبه -1088

 ( 95)وکالت     باید انجام دهد؟ در رایی که صادر نموده پی ببرد، چه اقدامی 

 (هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد. 1

 رئیس قوه قضائیه می فرستد. به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان پرونده را نزد    (مراتب را با ذکر دلیل2

رض  ان اعالم و در هر حال، پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرئیس دیورا با ذکر دلیل به    (مراتب3

 ارجاع شود. 

را جهت رسیدگی مجدد به شعبه  (مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان می تواند پرونده 4

 هم عرض ارجاع دهد. 
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 ق.ا.ح    40د به ماده  . مستنصحیح است 2گزینه  -1

صمیم خود برخورد، در صورتیکه آن  ت  قانون امور حسبی: هر گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطاء  40ماده 

 تصمیم قابل پژوهش نباشد، می تواند آن را تغییر دهد.

 665جلد نخست شماره    -پیشرفته  دوره  -کتاب دکتر شمس صحیح است.  4گزینه   - 2

  4ی ذاتی دانست که خواهان می تواند خواسته آن را بر اساس بند عاوی مالسترداد سند باید از داصوالً دعوای ا

شناسنامه یا آ.د.م تقویم نماید، مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد مانند نامه خصوصی یا  62ه ماد

 رت دعوای مربوطه، غیرمالی ذاتی شمرده می شود. عکس خانوادگی که در این صو

 683جلد نخست شماره    -دوره پیشرفته  –کتر شمس  کتاب د  صحیح است.  2گزینه   -3

ت ذاتی مرجع، مستلزم این است که دعوا یا رای صادره، حسب مورد در مرحله بدوی،  استناد به عدم صالحی

مرجعی که ار داشته باشد. به عبارت دیگر، رای صادره از دیوان عالی کشور و در جریان رسیدگی قر نظر یا تجدید

 چنانچه راه شکایتی نسبت به آن نباشد، باید اجرا شود.ندارد،    صالحیت ذاتی

 ق.آ.د.م   3ر.ک تبصره ماده    صحیح است.  4گزینه   -4

 ق.آ.د.م   3به استناد تبصره ماده    صحیح است.  4گزینه   -5

  ید با  ضیاشته باشد قامطروحه قانونی وجود ند   یچنانچه در دعوا   آ.د.مق.  3برابر ماده    صحیح است.  4گزینه   -6

 مراجعه کند.   ، اصول حقوقی3  ومعتبر    ی، فتاو2  یا  ،، به منابع معتبر اسالمی 1ب(  )به ترتی

 ق.آ.د.م  9. ر.ک ماده  صحیح است 1گزینه   -7

 آ.د.م ق.  3رک ماده    صحیح است.  3گزینه   -8

ر در فقه محسوب می البته این اعتقاد نوعی تخصیص اکث. آ.د.م  5ده به استناد ما. صحیح است 4گزینه -9

 د. شو

تان که دادگاه در آن واقع  شهرس یابخش  یکعبارت است از: قلمرو  ییحوزه قضا صحیح است.  4زینه گ -10

 ق.آ.د.م  11به استناد تبصره ماده    است.

 ق.آ.د.م   11استناد تبصره ماده    به  صحیح است.   4گزینه   -11

 ق.آ.د.م   2به استناد ماده    صحیح است.  3نه  گزی  -12

 ق.آ.د.م   4ماده    ه استناد. بصحیح است 3گزینه    -13

  یا قائم مقام  ،نفع خواهان، وکیل ی. منظور از شخص ذق.آ.د.م 2. به استناد ماده صحیح است 4گزینه  -14

 قانونی می باشد.   هنمایند

اه  نماید خو  میعوا در هر مسأله حقوقی مدعی ادعا  تحقق د  یشرایط تحقق دعوا: برا   حیح است. ص 1گزینه   -15

 شود.   میورت غیر واقعی و انکار حق به صورت تعلق حق انجام  واه به صبه صورت واقعی و خ
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 خارج از کشور باشد:   مقیمنفع    یچنانچه ذآ.د.م.    25ماده    است.   صحیح 3 گزینه  -89

 باشد.   میسند    تنظیمبا دادگاه محل    رسیدگی  شده    تنظیم  ایرانسند در    -

 باشد.   میتهران    مومیع  با دادگاه  رسیدگی  ده  ش  تنظیماز کشور    سند در خارج  -

مراجع   یا)اداره  ثبت(  یدادگستر غیر ییمراجع قضا صالحیت هرگاه دادگاه ها به . است صحیح 4 گزینه -90

کشور   عالی دیوانمراجع صالح )نه حل اختالف( به  تعیینصادر کنند پرونده را جهت  صالحیتقرار عدم  ییقضا

 آ.د.م  28اده  م   او الزم االتباع است.ر  است نظ  عالیمرجع    یواندکند و چون    میل  ارسا 

کشور   عالی دیواندو استان حل اختالف با  یدادگاه ها  بینورت بروز اختالف در ص است.  صحیح 1 ینهگز -91

 آ.د.م   27ماده    باشد.  می

و اقامه دعوا می د در محل سکونت ا چنانچه خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باش صحیح است.  4گزینه  -92

ر آن جا مال غیر منقول واقع است  در دادگاه محلی که د نیز نداشته باشد ینت نانچه در ایران محل سکوچ شود و

باشد خواهان بایستی دعوا را در محل   اشتهدعوا می شود اما چنانچه در ایران مال غیر منقولی نیز ند یاقامه 

 آ.د.م   11ده  ما  اقامت خود اقامه نماید.

 ق.آ.د.م   28تناد ماده  اسبه  است.  صحیح 2  گزینه  -93

 آ.د.م   25ماده    خارج از کشور باشد:  مقیمنفع سند    یچنانچه ذ  . است صحیح  3 گزینه  -94

 است.   رسیدگیسند صالح به    تنظیمدادگاه محل    شده باشد    تنظیم  ایرانسند در    -

 است.   رسیدگیح به  تهران صال  عمومی  دادگاه  شده باشد    تنظیمسند در خارج از کشور  

ه، به مرجع صالح ندارد بلکه  به ارسال پروند کلیفیت ثبتیمورد، مرجع  نایدر  است.  صحیح 4 زینهگ -95

را در   یبه پرونده ا رسیدگی عمومی. اما چنانچه دادگاه نمایدمجدداً در مرجع صالح طرح دعوا  یدخواهان با

 کشور ارسال دارد.   عالی  اندیوپرونده را به    حیتصال صدور قرار عدم  با    یدبداند با  ثبتیمرجع    صالحیت

   778شماره    -جلد نخست  -دوره پیشرفته  -شمس

)به توضیحات تست   شوند. میعطف به ماسبق  قضاوتیمقررات مربوط به سازمان  است.  صحیح 4 گزینه  -96

 رجوع شود.(   81شماره  

 15و11جلد نخست شماره    -پیشرفته  -شمس

 . است صحیح 1  گزینه  -97
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عجارم

فنص

عون

هجرد

ییاضق

ییاضق ریغ
یمومع

یصاصتخا
یودب

 رظندیدجت

 تقدیم تاریخکند،  تغییر یدجد انینقو تصویبدادگاه با  یذات صالحیتاگر  است.  صحیح 1 گزینه -98

پرونده   صالحیتباشد و دادگاه مکلف است که با صدور قرار عدم  صالحیت تشخیصتواند مالک  نمیدادخواست 

  41ره )به توضیحات تست شما .داینمصادر  حکمیرخالف آن که قانونگذار ب نایرا به مرجع صالح بفرستد مگر 

 رجوع شود.( 

البته مستند به ماده فوق خواهان در دادگاه اقامت   ق.آ.د.م 13به استناد ماده  است.  صحیح 4 گزینه -99

 تواند اقامه دعوا کند.   می  نیزخوانده  

  الحیت ص  قرار عدم ادگاه ثانی خ خواهد داد که در زمانی صالحیتاختالف در  است.  صحیح  1 گزینه  -100

   ر داشته باشد.الح بودن دادگاه مذکوو اعتقاد به ص  یرفتهنپذدادگاه اول را  

 761جلد نخست شماره    -پیشرفته  -شمس

 . ق.آ.د.م  25مستند به ماده  است.  صحیح 1  گزینه  -101

 شد. با   نمینظر    یدتجددادگاه مستقالً قابل    صالحیتقرار عدم    است.  صحیح 1  گزینه  -102

 371ه  ماد  1آ.د.م بند    352ماده    و  آ.د.م  232ماده  

 ن اصالح بعضی از مواد قانون ثبتقانو  2ماده    است.  حیحص  4 گزینه  -103

است   مرجعیدادگاه محل  صالحیتثبت صادر شده در  یسند الزم االجرا که از اجرا  یابطال دستور اجرا یدعوا

   ست.که دستور اجرا را صادر نموده ا

 116شماره    -نخستجلد    -دوره بنیادین  -شمس  تردککتاب   است.  صحیح  3 گزینه  -104

 حل اختالف میان کارگر و کارفرما مراجعی که پیش بینی شده به ترتیب عبارتند از:  قانون کار ایران برایدر  

 . رای قطعی است  ←هیات حل اختالف اداره کار    ←هیات تشخیص اداره کار  ←شورای دادگاه

تشخیص به   ای قابل اعتراض هیئتراضاتی است که نسبت به آرعتا اختالف، رسیدگی بهفه اصلی هیات حل وظی

، رای هیات حل اختالف قطعی و توسط اجرای احکام حوزه قضایی محل وقوع کارگاه اجرا می شود  عمل می آید

دیوان  ، قابل شکایت در قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی هیات حل اختالف 10ماده  2و بر اساس بخش 

 باشد. ی  م  عدالت اداری

   442شماره    -جلد نخست  -بنیادین  -شمس   .است صحیح  2 گزینه  -105

و همچنان دادگاه   نپذیرددادگاه اول را  صالحیتدهد که دادگاه قرار عدم  میرخ  زمانی صالحیتاختالف در 

 بداند   رسیدگیمذکور را صالح به  
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رجوع  23ضیحات تست شماره توه ب -روش امالک مشاعقانون افراز و ف 1ماده  است.  صحیح 3 گزینه -106

 شود. 

کلم زارفا تساوخرد

.تسا یمومع هاگداد تیحالص رد هتفاین همتاخ یتبث نایرج هچنانچ

.دشاب یم تبث ی هرادا تیحالص رد دشاب هتفای همتاخ یتبث نایرج هچنانچ
 

 373شماره    -جلد نخست  -دوره بنیادین  -کتاب دکتر شمس  است.  صحیح 3  گزینه  -107

تقسیم می واحدهای قضاوتی تشکیل دهنده سازمان قضاوتی در ایران به دو صنف، مراجع قضایی و مراجع اداری 

باید در   ر مورد نظردعوا یا ام ، باید توجه شود که ی که از حیث صنف صالح استجعمر نابراین در تعیین شوند. ب

 رح شود و یا در صالحیت مراجع قضایی است. مرجع اداری مط

عجارم یدنب میسقت

فنص رظن زا

عون رظن زا

هجرد رظن زا

ییاضق

یرادا

یمومع
ییادتبا

رظندیدجت

یصاصتخا

 
 47اره  شم  -جلد نخست  -دوره بنیادین  -کتاب دکتر شمس است.   صحیح 1 گزینه  -108

کرده   تصریحرا که قانون  را ندارد مگر آن چه یامر  هیچبه  رسیدگیق است که ح  مرجعی صاصیاختمرجع 

 باشد. 

به تمام امور را دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده   رسیدگیاست که حق  مرجعی  عمومیمرجع 

 است. 

 460ماره  ش  -جلد نخست  -وره بنیادیند  -سکتاب دکتر شم  .است صحیح 2  گزینه  -109

یوان عدالت اداری و هر یک از مراجع اختصاصی و بدوی اداری نظر دیوان  تالف در صالحیت بین ددر صورت اخ

 ت. عدالت اداری در خصوص صالحیت الزم االتباع است. زیرا دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع اداری اس

 ق.آ.د.م   27اده  م  ادبه استن است.  صحیح 2  گزینه  -110

  39تست شماره به توضیحات  -ز مواد قانون ثبتقانون اصالح بعضی ا 2ماده  است.  صحیح 4 هگزین -111

 رجوع شود. 

 ق.آ.د.م   15به استناد ماده    است.  صحیح  1 گزینه   -112

 ق.آ.د.م   25به استناد ماده    است.  صحیح  4 گزینه   -113
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سند   کهیناز جعل شود اعم ا یادعا  دلیلا ذکر ب یکه نسبت به سند صورتیدر  است.  صحیح 3 گزینه -300

  220ماده    دهد.  میدفتر دادگاه به ارائه کننده  سند به    یجهت ارائه    روزه  10  مهلتیدادگاه    یعاد  یا  باشد  رسمی

 آ.د.م 

 300شماره    -جلد دوم  -دوره پیشرفته  -کتاب دکتر شمس  است.  صحیح 1  گزینه  -301

یسرداد ۀسلج نیلوا لیکشت طیارش

.دشاب مهارف یگدیسر تابجوم

یعقاو ای ینوناق زا معا دشاب هدش غالبا یسرداد تقو

.دنکن ای دنک عافد هاوخ دشاب هتشاد عافد ناکما و تصرف هدناوخ
 

 301شماره    -دوم  جلد  -ه پیشرفتهدور  -مسکتاب دکتر ش  است.  صحیح 4 گزینه  -302

 : دادرسیجلسه    ولینا   تشکیل  شرایط

 فراهم باشد.   رسیدگیموجبات    -

 ابالغ شود.   یشده باشد و وقت جلسه به درست  رعایتو روز جلسه    اخطاریهابالغ    بینفاصله    -

 دفاع نکند.   خوانده فرصت و امکان دفاع داشته باشد هر چند  -

 ق.آ.د.م   98استناد ماده    به  . است صحیح  4 گزینه  -303

 ق.آ.د.م   96به استناد ماده    ست. ا  صحیح  1 گزینه  -304

باشد که در   میاخص  یخواسته دفاع به معنا میزاناختالف خواهان و خوانده در  است.  صحیح 1 گزینه -305

به   -73شماره  -ومجلد س -بنیادیندوره  -کتاب دکتر شمس موثر است. نیزدادگاه  رسیدگی یمحدوده 

 رجوع شود.   258اره  توضیحات تست شم

خوانده مالزمه با محکوم   دالیلباشد که خروج سند از عداد  میذکر الزم به  است.  صحیح  3 گزینه -306

استناد  در هر حال دادگاه به  گیردجعل قرار  یمورد ادعا  یشدن خوانده در اصل دعوا ندارد. اما چنانچه سند عاد 

 آ.د.م  96ماده    .نماید  تسلیمر دادگاه  سند را به دفت  د تادا  روز مهلت خواهد  10کننده  

 گردد.  می  تعیین  یدبا توجه به مبلغ جد  یاز رأ  شکایت. البته قابلیت  است صحیح 3  گزینه  -307

 305شماره    -جلد دوم  -دوره پیشرفته  -کتاب دکتر شمس است.   صحیح 2 گزینه  -308

لماش یسرداد لحارم

یودب
رظن دیدجت

ماجرف
یسرداد ی هداعا
ثلاث ضارتعا

لماش یسرداد عطقم اما دشاب یم

یسرداد ی هسلج نیلوا

یسرداد ی هسلج نیلوا ات

. . . و یسرداد متخ زا لبق ات

.دشاب یم

 

دعوا   ی باشند که خواسته می یخواهنظر  یدقابل تجد صورتیدر  مالیاحکام  ست. ا  یحصح 3 گزینه  -309

 آ.د.م  98ماده    ریال باشد.  میلیون  3از    بیش
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)به توضیحات تست   300شماره  -جلد دوم -دوره پیشرفته -کتاب دکتر شمس است.  صحیح 4 گزینه -310

 رجوع شود.(   296شماره  

 364اره  شم  -جلد دوم  -پیشرفته  -کتر شمسآ.د.م و کتاب د  95  و  94مواد    است.  صحیح  3 گزینه   -311

 ح است. حیص 3گزینه  -312

در صورتی که خواهان پس از ختم مذاکرات به طور کلی از دعوای خود صرف نظر   ق.آد.م، 107به موجب ماده 

 کند دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید.

 صحیح است.  2گزینه  -313

 ست. حالت،قرار رد دعوا ا  قانون آیین دادرسی مدنی، بهترین تصمیم در این  107ده  با توجه به بند ب ما

ق.ا.د.م اختیار استرداد دعوی توسط وکیل منوط به تصریح در   35.به موجب ماده صحیح است 2گزینه  -314

م ز ختل ان صدرالذکر دعوی می بایست تا قبقانو 107است، همچنین مستند به بند ب و بند ج ماده  وکالت نامه  

ضی باشد که در این صورت قرار رد دعوی  ات باشد یا خوانده رامذاکرات مسترد گردد و اگر بعد از ختم مذاکر 

یر قرار سقوط دعوی اصدار  صادر می گردد و یا خواهان بطور کلی از دعوای خود صرفنظر نماید که در فرض اخ

 خواهد یافت. 

 85شماره    -ومجلد س  -نیادیبن  دوره  -کتاب دکتر شمس است.  صحیح  3 گزینه  -315

 آ.د.م  107ماده   است.   صحیح 3 گزینه -316

 127شماره    -ومجلد س  -بنیادیندوره    -کتاب دکتر شمس است.  صحیح 2  گزینه  -317

 ق.آ.د.م   363ماده   -صحیح است  2گزینه    -318

ینکه  گر اد می موجب قرار توقف دادرسی می گردفوت یا حجر در اثنای دادرسصحیح است.  2ینه گز -319

 ق.آ.د.م   105ماده    -شد  سقوط دعوی صادر خواهداصل دعوا زایل شود که در این صورت قرار  

 آ.د.م  60ماده   است.  صحیح 1  گزینه  -320

حتی با   نیستختم دادرسی، استرداد دعوا پذیرفته زیرا بعد از  هیچکدام از گزینه ها صحیح نیست.  -321

ورت چنانچه ال بعد از ختم مذاکرات طرفین است که در این صح سو طرا و بنظر می رسد منظور  یت خواندهرضا

 آ.د.م   107د دعوا قابل تجدیدنظر باشد. قرار رد دعوا قابل تجدیدنظر است. ماده  موضوع مور



)ج.ق 107 هدام( تساوخداد و اوعد دادرتسا تالاح

 هاگداد     دنک درتسم ار دوخ تساوخداد ی هسلج نیلوا ات دناوت یم ناهاوخ
ج.ق 107 هدام فلا دنب .دنک یم رداص ار تساوخداد لاطبا رارق

 دادرتسا ار دوخ یاوعد هدشن مامت یسرداد هک یمادام دناوت یم ناهاوخ
ج.ق 107 هدام ب دنب     دنک یم رداص اوعد در رارق هاگداد     دیامن   



اوعد باحصا تارکاذم متخ زا سپ اوعد دادرتسا

 اوعد در رارق      دشاب یضار هدناوخ

ای

اوعد طوقس رارق     دنک رظن فرص یلک هب دوخ یاوعد زا ناهاوخ 
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 متفاوت است.   یه  رحلم  2  دادرسیختم    یکرات با مرحله  ختم مذا  ینکته: مرحله  

 بعضیدر  دادرسیخوانده دعوا در اثناء  یاواهان . فوت خ ق.آ.د.م 105ه ر.ک ماد است.  صحیح  1 گزینه  -322

توان   میموارد  اینگردد. از جمله   میشود بلکه موجب زوال دعوا  نمی دادرسی توقیفموجب  ییموارد استثنا

 و طالق اشاره نمود.   تمکین  یبه دعوا 

 شود.   می  دادخواست موجب صدور قرار عدم استماع  تقدیمان  ر زم ه دفوت خواند

 128و    127شماره    -ومجلد س  -بنیادیندوره    -مسکتاب دکتر ش

 ق.آ.د.م   107. رک به بند ج ماده  است صحیح  1 گزینه   -323

 ق.آ.د.م   107. ر ک بند ب ماده  است صحیح  1  گزینه  -324

 خوانده نیازی ندارد. ایت  رض  وا قبل از ختم مذاکرات طرفین بهاسترداد دع

تساوخداد ای اوعد دادرتسا

تساوخداد لاطبا رارق رودص  )یسرداد هسلج نیلوا ات ( تساوخداد دادرتسا

)هدناوخ تیاضر نودب یتح( اوعد در رارق  )یسرداد مامتا زا لبق( اوعد دادرتسا

 رارق هدناوخ تیاضر تروص رد  اوعد باحصا تارکاذم متخ زا سپ اوعد دادرتسا
 هب هدعاقلا یلع هاگداد هدناوخ تیاضر مدع تروص رد .دوش یم رداص اوعد در
 هک دنک رظن فرص اوعد زا یلک هب ناهاوخ هک نیا رگم دنک یم یگدیسر اوعد
.دنک یم رداص ار اوعد طوقس رارق هاگداد تروص نیا رد

زیرا استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات با رضایت خوانده موجب صدور قرار رد   است.  صحیح  3و 2 گزینه  -325

 دعوی خواهد شد. 

ر  د دای مورد رسیدگی قابل انتقال باش اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعو فوت یکی از 

ا زوجه در دعوای تمکین یا طالق که  شود مانند فوت زوج ی  ر اینصورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زائل میغی

 127ه  شمار  -ومجلد س  -بنیادیندوره    -کتاب دکتر شمس  موجب صدور قرار سقوط دعوا می شود.

 .د.م آ  107به استناد ماده  . صحیح است  3گزینه -326

توضیحات تست  )به  127شماره  -ومجلد س -بنیادیندوره  -شمس دکتراب کت است.  صحیح  3 گزینه -327

 رجوع شود.(   319شماره  

صحیح تر باشد چرا که بعد از ختم  3آ.د.م. به نظر می رسد گزینه  107ماده  است.  صحیح  3 گزینه -328

 رسی امکان استرداد دعوا وجود ندارد.داد

 :دادرسیجلسه    اولینن در  واهاق خحقو آ.د.م.    107ماده    است.  صحیح  3 گزینه   -329

 قرار ابطال دادخواست صادر   وا( خود را مسترد کند دادخواست )نه دع درسیداجلسه  اولینتا  -

 شود.   می

 شود.   میقرار رد دعوا صادر    کند  خود را مسترد    یتمام نشده دعوا   دادرسیکه    زمانیتا    -
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 کرات دعوا: پس از ختم مذا  -

 شود.   میرد دعوا صادر    قرار    باشد  راضیخوانده    -

از دعوا   کلیکند مگر آن که خواهان به  می رسیدگیده به دعوا القاع  علیدادگاه  د نباش  راضیخوانده نا -

 کند.   میصادر    صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را  اینصرف نظر کند که در  

   است.  صحیح 3  گزینه  -330

یسرداد فیقوت دراوم

یسرداد نیح رد اوعد باحصا زا یکی توف

یسرداد نیح رد اوعد باحصا زا یکی تیروجحم

یسرداد نیح رد اوعد باحصا زا یکی تمس ندش لیاز
 

 ق.آ.د.م   106اده  د مبه استنا

 آ.د.م  105و    40مواد  .  است صحیح  4 گزینه   -331

نیفرط هب بستنم یسرداد فیقوت دراوم

توف

رجح

تمس لاوز
 

لیکو هب بستنم یسرداد فیقوت دراوم

توف

رجح
ندش هلاکولا عونمم

قیلعت
تشادزاب

ءافعتسا
 

تمام نشده   دادرسی وقتی. اوالً تا ق.آ.د.م 107ب و ج ماده  یبه استناد بندها است.  صحیح 2 گزینه -332

استرداد   یصورتگردد. پس از ختم مذاکرات در  میرد دعوا  قرارور خواهان منجر به صد یدعوا از سو  استرداد

االصول به دعوا    علیصورت دادگاه    این  غیر باشد در    راضیبه صدور قرار رد دعوا خواهد شد که خوانده  دعوا منجر  

صورت   اینود صرف نظر کند که در خ ی از دعوا کلیکند مگر آن که خواهان به  میم صادر  کرده و حک رسیدگی

 کند.  میدعوا را صادر    ر ردقرا
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را صادر کند   مقتضی یرأ یدبادادگاه در صورت امکان  رسیدادبعد از اعالم ختم  است.  صحیح  4 گزینه -642

روز از   5و ظرف  نماید یمباردت به صدور رأ دادرسیختم  تاریخروز از  7ظرف  بایستیدر صورت عدم امکان 

  297ماده  ند.دادرسان برسا یادادرس  ی را به امضا یو رأ  ایدنمآن  یسنوپاکمبادرت به  بایستی یرا  یاانش تاریخ

 آ.د.م 

   418شماره    -جلد دوم  -دوره پیشرفته  -ب دکتر شمسکتا  است.  صحیح 2 گزینه  -643

 : یرأ

نظر   یدر قابل تجداگ حتیاگر اختالف را فصل ننموده و  حتیشود  میباعث خروج پرونده از دادگاه  قاطع -

 باشد. 

 را ندارد.   یعاد   شکایت  قابلیتاست که    ییرأ  یطعق  -

  رسیدگی  یدیجد یو ادعا دلیل هیچبه  دادگاه دادرسیز اعالم ختم . پس ااست صحیح 2 ینهگز -644

 400شماره    -جلد دوم  -دوره پیشرفته  -آ.د.م و کتاب دکتر شمس  295ماده    نخواهد کرد.

 418شماره    -ومجلد د  -هفتیشردوره پ  -کتاب دکتر شمس  ت. اس صحیح 4 گزینه  -645

اگر اختالف را فصل ننموده و   حتیشود  میکننده  رسیدگیروج پرونده از مرجع که باعث خ ییرأقاطع  یرأ

 باشد.   شکایتقابل  

شده باشد   قطعی خواهیر  نظ یدمدت تجد یبه واسطه  انقضا یانظر نباشد  یدکه قابل تجد ییرأ  قطعی یرأ

قابل   یاریال(  میلیون 3از کمتر  یبه خواسته  مالیه  مطالب ی. )مانند دعوا نظر باشد یددر اصل قابل تجد یا

 را صادر کرده است.   قطعی  یکرده باشد و رأ   رسیدگی  نیزنظر    یدبوده و دادگاه تجد   خواهینظر    یدتجد

 24شماره    -جلد سوم  -بنیادینه  دور  -کتاب دکتر شمس است.   حیحص 2 گزینه  -646

مکح کی یاه تمسق

مکح ی همدقم

مکح ی ههجوم بابسا

مکح موهفم ای قوطنم
 

  به عمل   یدادنامه به صورت واقع  ابالغق آ.د.م. چون    306ماده    2به استناد تبصره  یح است. صح 2گزینه -647

 ندارد.   نیبه اخذ تأم  یازین  یابیحکم غ  یاست اجرا   آمده

 دادرسیخوانده در جلسه  -1. گرددمیب سومح غیابیط شر  4حکم با وجود  . است صحیح  3 گزینه -648

 واقعیدادخواست ابالغ  پیوست  اخطاریه -4. ننماید معرفی وکیل -3د. دفاعیه ارسال نکن یحهال -2حاضر نشود. 

 آ.د.م   303ده  ما  نشده باشد.
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ی  جرا زمان ا در غیابیمحکوم له از  تامین یاگرفتن ضامن  ق.آ.د.م 306رک ماده است.  صحیح  3 گزینه -649

صدور   یردد. )در مرحله گ تحویلو به محکوم لهوصول  علیهکه محکوم به از محکوم  زمانی یعنی حکم است.

 (.نیست  میالزا  غیابیخواستن ضامن از محکوم له حکم    یا  تامیناخذ    اجرائیهدستور  

 آ.د.م  303ماده    است.  صحیح  1 گزینه  -650

مزبور تا زمان مراجعه   تامین شود. میاجرا  محکوم لهز ا نتامیخذ با ا غیابیحکم   ت. اس صحیح 4 گزینه -651

 باقی  توقیفنظر؛ در  یدحکم و گذشتن مهلت اعتراض و تجد واقعیابالغ  یا غیابی حکم  و اعتراض به علیهکوم مح

   خواهد ماند.

م حک اد ب از مفکه محکوم علیه غایبه طور کلی تامین تا زمانی ماخوذ می ماند که به هر وسیله، احراز شود 

جلد   -دوره پیشرفته -شمس نموده است. کتاب دکترآگاه شده و نسبت به آن، در مهلت مقرر شکایت نغیابی 

 664شماره    -دوم

شود   قانونیابالغ  اجرائیهصادر شده باشد و حکم و  غیابیورت چنانچه حکم به ص است.  صحیح 1 گزینه -652

  2تبصره  مناسب از محکوم له خواهد بود. تامینخذ ا یا ن معتبرضام معرفیمنوط به حکم  یصورت اجرا  ایندر 

 آ.د.م   306ماده  

 آ.د.م  303ماده    .است صحیح  2  گزینه -653

ضامن معتبر   معرفیمنوط به  حکم یاجرا. ق.آ.د.م 306ماده  ی. به استناد تبصره است صحیح 4 گزینه -654

 .ائیهاجر صدور  مناسب است نه    تامیناخذ    یا

 آ.د.م  303ماده   . است صحیح 4 گزینه  -655

 .آ.د.م ق  303صحیح تر است. ماده  4گزینه   -656

تسا یبایغ وربور طیارش اب هاگداد مکح

 یو ینوناق هدنیامن ای ماقم مئاق لیکو ای هدناوخ
.هدشن رضاح هاگداد تاسلج زا کی چیه رد

.دنشاب هدومنن عافد زین یبتک روط هب هدربمان دارفا

.دشاب هدشن یعقاو غالبا هیراطخا
 

 آ.د.م   303ماده    شده باشد.  اقعیوابالغ    اخطاریه. شرط دوم آن است که  تر است صحیح 1 گزینه  -657

راحل  ه تمام مک ییأر ثانیأاست.  یحضور همیشهنسبت به خواهان  ی. اوالً رأاست صحیح  4 گزینه -658

  می صدور حکم اعالم  تاریخرا از  حقیانشاء  که بیان حکمیثالثاً  است و یینها یکرده باشد رأ  طیرا  دادرسی

 است نه کشفی.   میدارد حکم اعال 

و  و حکم هر د اجرائیهاست که  صورتیدر  غیابیحکم  ی.گرفتن ضامن در اجرا است صحیح  2 ینهگز -659

 آ.د.م  306  ماده   2ه  صرتب  ه باشد.شد  قانونیابالغ  



   ................... ............................................................................................................................  موسسه آموزش عالی آزاد فاضل  

 298 

ل باشد نه  یار میلیون 20از  بیشند که خواسته هست یقابل فرجام دعاو  یدعاو است.   صحیح 1 گزینه  -814

ند الف  ب تومان قابل فرجام است. میلیون 2از  بیشنقد لبه وجه مطا یافقط دعو  دیگره به عبارت ارزش خواست

 م آ.د.   367ماده  

به دادگاه صادر کننده قرار   رسیدگی، پرونده جهت دیواندر صورت نقض قرار در است.  صحیح 1 ینهگز -815

 405بند ب ماده    گردد.  یماعاده  

 م ق.آ.د.  367و    331ت مواد  . به صراحاست صحیح  4 گزینه -816

  صالحیت فاقد  را یه بدونظر، دادگایددگاه تجدهرگاه دا ق.آ.د.م 352. برابر ماده است صحیح 2 گزینه  -817

  352ه که ماده دارد. همان گون میرا نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال  یدهد رأ تشخیص ذاتیو  محلی

اما ماده   نیست تفکیکقائل به  ذاتی صالحیتو  محلی صالحیتن امی نظر یددارد دادگاه تجد میمقرر  ق.آ.د.م

و   352مواد    شده است.  تفکیکقائل به  ذاتی  حیتصالو    حلیم  صالحیتن  میا  خواهی  درباب فرجام  ق.آ.د.م  371

 آ.د.م  371

کشور نقض   عالی دیوانچنانچه قرار صادره در  ق.آ.د.م 405رک به بند ب ماده  است.  صحیح 3 گزینه -818

ه  صادر شده باشد پروند  یبدو  یاگر قرار در مرحله  یعنیگردد  میاعاده ده قرار ر کنندشود پرونده به دادگاه صا

  گردد مجدداً  ییدنظر تأ یدصادر شده و در دادگاه تجد یگردد و چنانچه در دادگاه بدو  میاعاده  یاه بدو به دادگ

 مستقیمأ قرار  شود که یمسال ر نظر ا ید ه به دادگاه تجدپروند زمانیشود. تنها  میارسال  یپرونده به دادگاه بدو 

 باشد. نظر صادر شده    یداز دادگاه تجد

دارد در   میمذکور که مقرر  یمستنداً به ماده  ق.آ.د.م 405رک بند الف ماده . است حیحص 4 گزینه -819

دان معناست که دادگاه  عبارت ب اینکشور را انجام دهد.  عالی دیوانمورد نظر  اتتحقیق الیهدادگاه مرجوع 

 آ.د.م   408و    405اد  مو  باشد.  میکشور    عالی  دیواناز نظر    تبعیتبه  مکلف    یهالوع  ج مر

 . ق.آ.د.م367رک ماده    است.   صحیح 3 گزینه  -820

 آ.د.م   405بند ب ماده  است.   صحیح1  گزینه  -821

 صورتی در  تولیتحبس و  احکام راجع به ثلث، ق.آ.د.م 368. ر ک بند الف ماده است صحیح 2 گزینه -822

 خواهی ام قابل فرج فته باشدیا قطعیتنظر یدصادر شده باشد و به علت عدم درخواست تجد یو بدادگاه از د هک

 است. 

 آ.د.م  403ماده    است.  صحیح  4 گزینه -823

 صحه گذاشته است.   4رویه قضایی برگزینه  . صحیح است 4گزینه -824

 ق.آ.د.م   393  به استناد ماده  است.  صحیح  3 گزینه  -825

 آ.د.م  397اده  م  است.  ح صحی 4 گزینه  -826



  ین دادرسی مدنیآئ  ضوعیومرجع سواالت م.............................................  .............................................................................  

299 

ارآ زا تیاکش تلهم

زور 20     یهاوخاو 

زور 20     رظندیدجت

زور 20     یهاوخ ماجرف

درادن تلهم     ثلاث ضارتعا






 



تساوخداد هب ییوگخساپ تلهم

زور 10     رظندیدجت

زور 20     یهاوخ ماجرف 
 

 تلع هب تساوخداد در رارق هب ضارتعا تلهم
هدنهد تساوخداد هاگتماقا و مان نییعت مدع

زور 10     رظندیدجت 

زور 20     ماجرف

ضارتعا لباق ریغ     یودب




 







 تساوخداد در رارق هب ضارتعا تلهم
صقن عفر مدع تلع هب

.دوش یم رداص هاگداد طسوت     زور 20     رظندیدجت 

.دوش یم رداص هاگداد طسوت     زور 20     ماجرف 

.دوش یم رداص هاگداد رتفد ریدم طسوت     زور 10     یودب 
 

 . تنیس  صحیحها  گزینهاز  یک  هیچ  -827

دوش یم لیکشت تروص 3 هب روشک یلاع ناوید یمومع تأیه

یقوقح یمومع تأیه

یرفیک یمومع تأیه

هیور تدحو یمومع تأیه
 

ر، پرونده به دادگاه صادرکننده  قرار عودت  کشو  عالی  یواندپس از نقض قرار در  است.  صحیح 2 گزینه   -828

 405ه  ماد   بند ب  شود.  میده  دا


