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کلیات
 -1در خصوص تصمیم دادگاه در امور حسبی  ،علی القاعده کدام مورد صیحح است؟

(وکالت )96

 )1تنها مرجع تجدید نظر میتواند آن را تغییر دهد.
 ) 2اگر تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد  ،مرجع اتخاذ کننده میتواند حتی راساً آن را تغییر دهد.
)3اگر تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد ،مرجع اتخاذکننده تنها در صورت اعتراض ذی نفع میتواند آن را تغییر
دهد.
 )4در هیچ صورتی  ،قابل تغییر نیست.
 -2دعوای استرداد شناسنامه علیه شخص حقیقی از کدام نوع دعوا و در صالحیت چه مرجعی می
«ارشد »94

باشد
)1مالی ،شورای حل اختالف
)2غیر مالی ،ثبت احوال

)3مالی ،دادگاه عمومی حقوقی
)4غیر مالی ،دادگاه عمومی حقوقی

 -3کدام مورد درخصوص رای صادره از مراجع فاقد صالحیت ذاتی صحیح است؟

«قضاوت »94

)1تنها در صورتیکه مرتبط به امور مالی باشد ،اجرا می شود.
 )2در صورتیکه قابلیت شکایت و اعتراض نداشته ،چاره ای جز اجرای آن باقی نمی ماند.
 ) 3تنها در صورتی بی اعتبار است که از سوی نهادها و مراجع غیر دادگستری صادر شده باشد.
 ) 4مطلقاً باطل است ولو اینکه به واسطه سپری شدن مهلت ها امکان اعتراض به آن وجود نداشته باشد.
 -4چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بداند:

«وکالت  87سراسری»83

 )1پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا حل اختالف شود.
 )2باید بر اساس اجتهاد خود رأی صادر کند و رأی قابل تجدیدنظر است.
 )3باید بر اساس اجتهاد خود رأی صادر نماید و رأی قطعی است.
 )4پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
 -5مطابق قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند چه باید
« وکالت »87

کرد؟

 )1چون قانون به تأیید شورای نگهبان رسیده قاضی مجتهد مکلف به رسیدگی و تبعیت از قانون است.
 )2در صورت تأیید ادعای قاضی مجتهد توسط مرجع باالتر پرونده به دادگاه هم عرض ارسال می گردد.
 )3قاضی مجتهد می تواند به پرونده مطابق فتوای خود رسیدگی کند.
 )4پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
 -6چنانچه در قضیه مطروحه اصالَ قانونی وجود نداشته باشد وظیفه قاضی چیست؟ «وکالت »87
 )1باید حکم به رد دعوا صادر نماید.
 )2باید با مصالحه فصل خصومت کند.
 )3باید به داوری ارجاع دهد.
 )4باید به استناد منابع معتبر اسالمی و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم مقتضی صادر کند.
 -7آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع چه قانونی است؟ «وکالت »87
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 )1قانون مجری در زمان صدور آنان ،مگر اینکه آن قوانین خالف شرع شناخته شود.
 )2قانون زمان تقدیم دادخواست بدوی
 )3قانون زمان اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام
 )4قانون الحق
 -8اگر در ارتباط با دعوی مطروحه حکم قانونی موجود نباشد ،قاضی رسیدگی کننده چه تکلیفی
«وکالت»84

دارد؟

 )1از نظر قانونی تکلیفی ندارد و می تواند دعوی را رد کند.
 )2بایستی با استناد منابع معتبر اسالمی و یا عرف ،حکم قضیه را صادر نماید.
 )3بایستی با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید.
 )4بایستی با استناد به منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر یا عرف مسلم حکم قضیه را صادر نماید.
«قضاوت »93

 -9کدام مورد  ،در خصوص قطعیت آرا دادگاه ها صحیح است ؟
 )1اصل بر قطعیت قرارها است بر خالف احکام
 )2اصل بر قطعیت احکام است بر خالف قرار ها
 )3اصل بر عدم قطعیت است
 )4اصل بر قطعیت است

 -10مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حوزه قضایی عبارت است
«قضاوت »80

از:
 )1قلمرو یک بخش که دادگاه در آن واقع است.
 )2قلمرو یک استان که دادگاه در آن واقع است.
 )3قلمرو یک شهرستان که دادگاه در آن واقع است.
 )4قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

 -11مطابق قانون آیین دادرسی مدنی حوزه قضایی عبارت است از:

«قضاوت »79

 )1قلمرو یک بخش که دادگاه در آن واقع است.
 )2قلمرو یک شهرستان که دادگاه در آن واقع است.
 )3قلمرو یک شهر یا استان که دادگاه در آن واقع است.
 )4قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.
 -12هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که:

«قضاوت »79

 )1شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان دادخواست داده باشند.
 )2شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی را درخواست کرده باشند.
 )3شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون
درخواست کرده باشند.
 )4دعوی جنبه ترافعی داشته باشد.
«قضاوت »79

 -13دادگاه ها در امور مدنی مکلفند:
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 )1در دعوی مطروحه با احراز واقع رأی مقتضی صادر و تعیین تکلیف قانونی نمایند.
 )2با توجه به خواسته دعوی رسیدگی و با صدور رأی تعیین تکلیف قانونی نمایند.
 )3در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف نمایند.
 )4در خصوص دعوی مطروحه با احراز واقع و اعالم ختم رسیدگی رأی قانونی صادر نمایند.
«قضاوت »78

 -14دادگاه زمانی می تواند به دعوی رسیدگی کند که:

 )1شخص حقیقی یا حقوقی دادخواست راجع به آن دعوی را مطابق مقررات قانون تهیه و تقدیم نماید.
 )2شخص خواهان ذی سمت دادخواست را با خواسته منجز وفق مقررات قانون تهیه و تقدیم نماید.
 )3شخص مدعی حق رسیدگی به دادخواست تقدیمی را با رعایت مقررات قانون از دادگاه بخواهد.
 )4شخص ذی نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا کرده باشد.
«قضاوت »77

 -15شرایط تحقق دعوی عبارت است از:

 )1برای تحقق دعوی در هر مسأله حقوقی مدعی ادعا می نماید خواه به صورت واقعی و خواه به صورت غیر
واقعی و انکار حق به صورت تعلق حق انجام می شود.
 )2برای تحقق دعوی از حیث اقامه دعوی حقوقی ادعای حق یا به صورت واقعی یا غیر واقعی و انکار حق یا به
صورت مطلق و یا مطلق تعلق حق الزم است.
 )3برای اقامه دعوی حقوقی و تحقق دعوی ادعای مدعی باید به طور واقعی باشد و انکار حق نیز به صورت مطلق
و تعلیق حق ضروری است.
 )4برای تحقق دعوی از جهت طرح دعوی حقوقی ادعای حق به طور واقعی و نیز انکار حق به صورت تعلق حق
الزم است.
 -16چنانچه در جریان رسیدگی به دعوایی ،قانون حاکم بر آیین ارائه و به کارگیری دلیل اصالح شود
«سراسری»93

قانون جدید ................

)1تنها در صورتی شامل اصحاب دعوا میشود که دعوا ناشی از اعمال حقوقی باشد.
)2شامل اصحاب دعوا نمی شود.
)3تنها در صورتی شامل اصحاب دعوا می شود که دعوا ناشی از وقایع حقوقی باشد.
)4شامل اصحاب دعوا می شود.
 -17هرگاه پس از صدور رأی فرجام خواسته ،قانونی که در رأی مورد استناد قرار گرفته تغییر پیدا
کند دیوان عالی کشور به قانون الحق ..............................

«سراسری»86

 )1در صورتی توجه می کند که حکم باشد.
 )2در صورتی توجه می کند که قرار باشد.
 )3توجه می کند تفاوتی نمی کند که حکم یا قرار باشد.
 )4توجه نمی کند تفاوتی نمی کند که حکم یا قرار باشد.
 -18رسیدگی به دعاوی بازرگانی ،در حال حاضر ،در دادگاه های  . . . . .برابر  . . . . .به عمل می آید.
جز در مواردی که ترتیب خاصی تعیین شده باشد.
 )1تجاری -قانون تجارت

«سراسری»85

 )2عمومی -قانون تجارت
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 )3تجاری -قانون آیین دادرسی مدنی

 )4عمومی -قانون آیین دادرسی مدنی
«آزاد »84

 -19مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص ،اصوالً از قواعد:
 )1آمره شمرده می شوند و توافق خالف آنها مؤثر نیست.
 )2مخیره شمرده می شوند و توافق خالف آنها مؤثر است.
 )3آمره شمرده می شوند و توافق خالف آنها ،به صالحدید دادگاه ،مؤثر است.
 )4مخیره شمرده می شوند و توافق خالف آنها ،به صالحدید دادگاه ،مؤثر است.

 -20مرجع رسیدگی به دعاوی تجاری ،دادگاههای  .............است و آیین رسیدگی به آنها ،علی
«سراسری»93

القاعده  ،برابر قانون  .............انجام می شود.

 )3تجاری – آیین دادرسی مدنی
 )4عمومی -آیین دادرسی مدنی

)1تجاری – آیین دادرسی تجاری
)2عمومی -آیین دادرسی تجاری
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در صالحیت دادگاه ها
 -21چکی از حساب مشترک سه نفر به مبلغ یک میلیارد ریال در شهر شیراز عهده بانک صادرات
شعبه شیراز صادر می شود و با مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه ،بانک مزبور به علت فقدان
موجودی ،گواهی عدم پرداخت صادر می کند .چنانچه یکی از صادرکنندگان چک مقیم شیراز و
دیگری مقیم اصفهان و سومی مقیم تهران باشد ،خواهان برای اقامه دعوی و مطالبه وجه چک به
کدام یک از دادگاه های نقاط مزبور باید مراجعه کند؟ (وکالت )98
 )1فقط می تواند به دادگاه شیراز مراجعه کند.
 ) 2می تواند به هر یک از دادگاه های شیراز ،اصفهان و یا تهران مراجعه کند.
 )3فقط می تواند به دادگاه های شیراز یا اصفهان مراجعه کند.
 ) 4فقط می تواند به دادگاه های شیراز یا تهران مراجعه کند.
 -22اگر رسیدگی به دعوای خوهان منوط به رسیدگی به ادعایی باشد که در صالحیت دادگاه دیگری
است ،کدام گزینه در خصوص نحوه عمل دادگاه رسیدگی کننده صحیح است؟(مشاوران حقوقی )98
 ) 1دادگاه اول صالحیت رسیدگی به دعوای دیگر را نیز دارد مگر در خصوص اموال غیرمنقول
 )2دادگاه با صدور قرار عدم صالحیت پرونده ر ا به مرجع صالح ارسال می کند و این قرار قطعی است.
 )3دادگاه با صدور قرار عدم صالحیت پرونده رابه مرجع ارسال می کند و این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است.
 ) 4رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم در مرجع صالحیتدار متوقف می ماند و خواهان مکلف است ظرف یک ماه
در دادگاه صالح اقامه دعوا کند.
 -23اگر یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود ادعایی راجع به حقوق مال غیرمنقول متعلق به
شرکت داشته باشد ،کدام مورد در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا صحیح
است؟(مشاوران حقوقی )98
 )1دادگاه محل وقوع مرکز اصلی شرکت
 )2اگر ناشی از اختالف میان شریک و شرکت باشد ،دادگاه محل وقوع مرکز اصلی شرکت
 )3اگر مربوط به مالکیت مال غیرمنقول باشد ،دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
 )4دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
 -24حل اختالف در صالحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقالب ،در صالحیت کدام مرجع
( ارشد )97

است؟

 )1حل اختالف مطرح نمی شود ،چون امکان اختالف در صالحیت وجود ندارد.
 )2فقط اگر از دو حوزه استان باشند ،دیوان عالی کشور
 )3در هر حال ،دادگاه تجدیدنظر استان
 )4در هر حال ،دیوان عالی کشور
 -25در خواست افراز یک قطعه زمین کشاورزی که دو نفر شخص کبیر مالک آن هستند ،در
( ارشد )96

صالحیت کدام مرجع است؟
 )1اداره ثبت ،چنانچه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد.
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 )2هیئت پنج نفره مستقر در وزارت جهاد کشاورزی
 )3اداره ثبت ،چنانچه ملک در جریان ثبت باشد.
 )4دادگاه عمومی حقوقی
(مشاوران حقوقی )96

 -26صالحیت دادگاه انقالب نسبت به دادگاه عمومی چگونه است؟
 )1نسبی است.

 )2ذاتی است.

 )3محلی است.

 )4صالحیت هر دو یکسان است.

 -27اگر بین دو دادگاه عمومی در یک حوزه قضایی (مثل تهران) در صالحیت اختالف شود ،مرجع
(مشاوران حقوقی )96

حل اختالف کدام است؟
 )2دیوان عالی کشور
 )4هیچ کدام

 )1دادگاه تجدید نظر استان
 )3رئیس شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه قضایی

-28دعاوی راجع به ترکه متوفی چنانچه ترکه تقسیم نشده باشد با کدام دادگاه خواهد بود؟
(مشاوران حقوقی )96
) 1چنانچه خواسته راجع به مال غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال صالح است
)2دادگاه محل اقامت ورثه صالح می باشد
)3چنانچه خواسته راجع به دین باشد،دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.
)4دادگاه آخرین محل اقامت متوفی در ایران صالح به رسیدگی است
 -29رسیدگی به دعوای مالکیت اشخاص ،نسبت به اموالی که با حکم دادگاه انقالب اسالمی مصادره
(قضاوت )96

شده اند ،در صالحیت کدام مرجع است؟
 )1شعب دادگاه انقالب اسالمی
 )2شعبه صادرکننده حکم مصادره
 )3شعب ویژه اصل  46قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 )4دادگاه های عمومی حقوقی

 -30دعوایی بین کارگر و کارفرما ،در دادگاه عمومی حقوقی نطنز مطرح شده است .دادگاه معتقد
است که مرجع صالح به رسیدگی ،هیئت تشصیص اداره کار است .کدام مورد ،صحیح است؟
(قضاوت )96
 )1پرونده برای تعیین مرجع صالح ،به دیوان عدالت اداری ارسال می شود.
 )2پرونده برای تعیین مرجع صالح ،به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
 )3پرونده برای حلّ اختالف ،به دیوان عدالت اداری ارسال می شود.
 )4نظر دادگاه عمومی حقوقی نطنز ،برای هیئت تشخیص الزم االتباع است.
 -31یکی از دو مالک ملکی که متعلق به دو شرکت خصوصی است ،قصد افراز ملک را دارد  .در چه
صورتی درخواست افراز در صالحیت اداره ثبت است ؟ در خصوص تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز ،
(وکالت )96

کدام مورد صحیح است؟

 )1اگر در جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد  _.تصمیم اداره ثبت فقط ظرف بیست روز ،قابل اعتراض در دادگاه
عمومی است.
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 )2کافی است ملک در جریان ثبت باشد _.تصمیم اداره ثبت ظرف ده روز ،قابل اعتراض در دادگاه عمومی و رای
دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است.
 )3اگر در جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد _.تصمیم اداره ثبت ظرف ده روز  ،قابل اعتراض در دادگاه عمومی
و رای دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است.
 )4کافی است ملک در جریان ثبت باشد _.تصمیم اداره ثبت فقط ظرف بیست روز ،قابل اعتراض در دادگاه
عمومی است.
 -32دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی که در«اجرای ثبت» در حال اجراست  ،در صالحیت
(وکالت )96

کدام مرجع است؟
 )1دادگاه عمومی محل صدور دستور اجرای سند
 )3رئیس اداره ثبت محل اجرای سند

 )2دادگاه عمومی محل اقامت خوانده
 )4هیئت نظارت ثبت مستقر در استان محل اجرای سند

 -33رفع اختالف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض ساختمان ،در صالحیت کدام مرجع
(قضاوت )95

است؟

 )2کمیسیون ماده 77
 )4کمیسیون ماده 100

 )1دیوان عدالت اداری
 )3کمیسیون ماده 99

-34چکی به مبلغ یکصدمیلیون ریال توسط شخصی که مقیم شیراز است در تهران  ،عهده بانکی در
تبریز و در وجه شخصی صادر می شود.در صورت صدور گواهی عدم پرداخت  ،دارنده چک برای در
یافت وجه آن به کدام دادگاه می تواند مراجعه نماید ؟

«وکالت »93

 )1فقط دادگاه عمومی حقوقی تهران یا تبریز
 )2فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز یا تهران
 )3دادگاه عمومی حقوقی شیراز  ،تهران یا تبریز
 )4فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز
 -35دعوای مالکیت راجع به مال غیر منقول علیه شرکت ...............

«وکالت »92

)1باید در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود حتی اگر شرکت دولتی باشد.
 )2خواهان می تواند دعوی را در محل انعقاد عقد یا مرکز اصلی شرکت اقامه نماید.
)3باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود البته اگر شرکت دولتی باشد.
)4خواهان می تواند دعوی را در مرکز اصلی شرکت یا محل وقوع مال غیر منقول اقامه نماید.
 -36چنانچه دعوایی در دادگاه عمومی مطرح باشد و به موجب قانونی دادگاه صالحیت خود را از
«وکالت »92

دست بدهد علی القاعده ............

)1در هر صورت باید قرار عدم صالحیت صادر کند
)2فقط چنانچه عدم صالحیت ذاتی باشد باید قرار عدم صالحیت صادر کند.
)3در صورتی باید قرار عدم صالحیت صادر کند که خوانده ایراد نماید.
)4در مورد عدم صالحیت ذاتی باید قرار عدم صالحیت صادر کند و در مورد عدم صالحیت محلی بستگی به ایراد
خوانده دارد.
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دادخواست
 -141اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنونی باشد که جنون متصل به زمان صغر نیست،
(وکالت )95

خواهان دعوا کیست ؟
)1محجور

)2قیم

)3ولی خاص

)4اداره سرپرستی صغار و مجانین

 -142هرگاه در دادخواست ،خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ،کدام اقدام صورت خواهد گرفت؟
(قضاوت )95
 )1در دف تر دادگاه ،اخطاریه ای به دیوار الصاق می شود تا ظرف ده روز رفع نقص شود ،در غیر این صورت توسط
دادگاه دادخواست ابطال می شود.
 ) 2در دفتر دادگاه ،اخطاریه ای به دیوار الصاق می شود تا ظرف ده روز رفع نقص شود ،در غیر این صورت توسط
مدیر دفتر رد می شود
 )3ظرف دو روز به موجب قرار مدیر دفتر دادگاه ،رد می شود.
 )4ظرف دو روز به موجب قرار دادگاه ،رد می شود.
 -143برای کدام یک از شرایط قانونی دادخواست ضمانت اجرای صریح پیش بینی نشده است؟
(قضاوت )95
 )1شغل خوانده -آنچه که خواهان از دادگاه دادخواست دارد
 )2تنظیم در برگ چاپی مخصوص -تنظیم به زبان فارسی -شغل خوانده
 )3تنظیم در برگ چاپی مخصوص -تنظیم به زبان فارسی -امضای دادخواست
 )4شغل خوانده -تعهدات و جهاتی که به موجب آن ،خواهان خود را مستحق مطالبه می داند.
 -144در خصوص دعوای مطالبه خسارت وارده به اموالی که وقف شده اند ،خواهان کدام شخص
(قضاوت )95

است؟

 )2شخصیت حقوقی موقوفه
 )4اداره اوقاف و امور خیریه

 )1متولی
 )3موقوفه علیهم

 -145چنانچه شخصی که حق ادعایی متعلق به اوست ،صغیر باشد ،در قسمت خواهان دادخواست
باید نام  ..............و در ستون نماینده باید نام  ............نوشته شود.
)1ولی یا قیم – صغیر
 )3صغیر – ولی یا قیم

«وکالت »92

 )2ولی یا قیم – ولی یا قیم
 )4صغیر -ولی یا دادستان

 -146توقیف دادخواست  ...................و توقیف دادرسی .................

«وکالت »92

)1نیازی به قرار ندارد -نیاز به قرار ندارد
)2نیازی به قرار ندارد -با قرار دادگاه ممکن است.
)3با قرار دادگاه ممکن است – نیازی به قرار ندارد.
)4نیازی به قرار ندارد – با قرار دادگاه ممکن است مگر جهت توقیف  ،فوت باشد.
 -147نقص دادخواست نخستین در قسمت آدرس خوانده:

«وکالت »87

 ) 1در صورت عدم رفع نقص با قرار رد دادخواست دفتر مواجه شده و این قرار ظرف بیست روز در همان دادگاه
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قابل اعتراض است و رأی دادگاه در این خصوص قابل تجدیدنظر است.
 )2منجر به ارسال اخطاریه رفع نقص شده و در صورت عدم رفع نقص با قرار رد دادخواست دفتر مواجه شده و
این قرار ظرف ده روز در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
 ) 3در صورت عدم رفع نقص با قرار رد دادخواست دفتر مواجه شده و این قرار ظرف ده روز در دادگاه تجدیدنظر
قابل تجدیدنظر است.
 )4در صورت عدم رفع نقص با قرار رد دادخواست دفتر مواجه شده و این قرار ظرف بیست روز در دادگاه
تجدیدنظر قابل تجدیدنظر است.
 -148تاریخ رسید دادخواست به  . . .تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.
 )1دادگاه
 )3معاون ارجاع

«وکالت »87

 )2دفتر کل (واحد رایانه)
 )4دفتر دادگاه مرجوع الیه

 -149احمد و علی و محمد به طرفیت حسن و زهرا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح کرده اند.
«وکالت »87

دادخواست باید در چند نسخه تقدیم شود؟
 )1سه نسخه

 )2یک نسخه

 )3دو نسخه

 -150اگر مشخصات و آدرس خوانده در دادخواست قید نشده باشد:

 4 )4نسخه
«وکالت»84

 )1دفتر دادگاه قرار در دادخواست را صادر و این قرار قطعی است.
 )2دفتر دادگاه بدن صدور اخطار رفع نقص ،قرار رد دادخواست را صادر می کند و این قرار ظرف ده روز قابل
اعتراض است.
 )3دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر می کند و در صورت عدم تکمیل دادخواست ،قرار رد دادخواست را
صادر می کند و این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض است.
 )4دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر می کند و در صورت عدم تکمیل دادخواست توسط خواهان ،قرار رد
دادخواست را صادر می کند و این قرار قطعی است.
 -151هرگاه ،در دادخواست نام خانوادگی خواهان و خوانده نوشته نشده باشد ،دادخواست باید:
«وکالت»83
 )1به موجب قرار رییس دادگاه رد شود.
 )2به موجب قرار مدیر دفتر دادگاه رد شود.
 )3توقیف و اخطار رفع نقص صادر شود.
 )4توسط دفتر دادگاه در اختیار رییس دادگاه قرار گیرد تا تعیین تکلیف کند.
 -152کدامیک از موارد زیر موجب توقیف دادخواست است؟
 )1عدم تأدیه هزینه دادرسی

 )2فوت یکی از اصحاب دعوا

 )3توقیف یکی از اصحاب دعوا یا وکالی آنان

 )4هیچکدام

«وکالت»82

 -153در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد« :قضاوت »80
 )1اخطار رفع نقص صادر می شود.

 )2قرار رد دادخواست صادر می شود.

 )3قرار رد دعوی صادر می شود.

 )4دادخواست ابطال می شود.
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بهای خواسته
 -168چنانچه خواسته دعوا منافع و حقوقی باشد که مادام العمر باید پرداخت شود ،بهای خواسته در
دادخواست مساوی است با حاصل جمع منافع و حقوق  ...............و دادگاه در صورت احراز ذی حقی
خواهان ،باید خوانده را به پرداخت  ............منافع و حقوق مزبور محکوم نماید( .ارشد )96
 )2ده ماهه -مادام العمر
 )4ده ساله -مادام العمر

 )1یک ساله -مادام العمر
 )3ده ساله -ده ساله

 -169در دعاوی راجع به اموال غیر منقول چنانچه خواهان خواسته را کمتر از بهای واقعی تقویم
(وکالت )95

نماید ،کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
) 1در هزینه دادرسی موثر است ،اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر نیست.
) 2در هزینه دادرسی موثر نیست ،اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر است.
)3در هردو مورد ،موثر است.
)4در هیچ یک ،موثر نیست.

 -170در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول و در ارتباط با بهای خواسته این دعاوی  ،کدام مورد صحیح
«وکالت »93

است ؟

 ) 1از حیث هزینه دادرسی  ،تقویم خواهان و از حیث مراحل بعدی رسیدگی  ،قیمت منطقه ای ملک
 )2از حیث هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی  ،قیمت منطقه ای ملک
 )3از حیث هزینه دادرسی  ،قیمت منطقه ای ملک و از حیث مراحل بعدی رسیدگی  ،تقویم خواهان مگر آنکه
مورد اعتراض خوانده قرار گیرد .
 ) 4از حیث هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی  ،تقویم خواهان مگر آنکه مورد اعتراض خوانده قرار گیرد .
 -171چنانچه خواسته ی دعوا پول خارجی (ارز) باشد بهای خواسته  .............محاسبه می گردد و در
صورت ذی حق بودن خواهان ،در مرحله ی اجرا ................. ،ارز محاسبه میشود.
)1بهای واقعی – بهای واقعی
)2به نرخ بانک مرکزی – بهای واقعی

«وکالت »92

 )3بهای واقعی – به نرخ بانک مرکزی
 )4به نرخ بانک مرکزی -به نرخ بانک مرکزی

 -172هزینه دادرسی دعاوی راجع به اموال غیر منقول بر چه اساسی پرداخت می شود ؟
«مشاوران حقوقی»92

 )1بر اساس نظریه کارشناس منتخب دادگاه
 )2بر اساس تقویم به عمل آمده توسط خواهان
 )3بر اساس قیمت واقعی مال غیر منقول
 )4بر اساس قیمت منطقه ای ملک
 – 173در دعاوی مالی غیرمنقول:

«وکالت »90

 ) 1ارزش خواسته از نظر هزینه دادرسی و صالحیت طبق ارزش معامالتی امالک تقویم و پرداخت میشود.
 ) 2ارزش خواسته از نظر صالحیت همان است که خواهان در دادخواست تعیین مینماید.
 ) 3ارزش خواسته از نظر صالحیت طبق ارزش معامالتی امالک در هر منطقه تقویم و پرداخت میشود.
 ) 4ارزش خواسته از نظر هزینه دادرسی همان است که خواهان در دادخواست تعیین مینماید.
32

 ..........................................................................................................................مرجع سواالت موضوعی آئین دادرسی مدنی
ایرادات و موانع رسیدگی
 -231خواهان به استناد سندی اقامه دعوی نموده و محکومیت خوانده را به تحویل مال موردِ هبه
درخواست می کند .خوانده که از هبه منصرف شده است ضمن دفاع در ماهیت دعوی ،کدام یک از
اقدامات زیر را می تواند انجام دهد و دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده ،چه تصمیمی باید اتخاذ
نماید؟ (وکالت )98
 )1ایراد عدم جزمیت ،مگر اینکه مستند دعوی سند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد ،قرار عدم
استماع دعوی صادر می کند.
 )2ایراد فقد اثرقانونی ،مگر اینکه مستند دعوی سند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد ،قرار رد دعوی
صادر می کند.
 ) 3ایراد فقد اثر قانونی ،حتی اگر مستند دعوی سند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد ،قرار رد دعوی
صادر می کند.
 )4ایراد عدم جزمیت ،حتی اگر مستند دعوی سند رسمی باشد؛ دادگاه درصورت پذیرش ایراد ،قرار عدم استماع
دعوی صادر می کند.
 -232چنانچه شوره پس از انقضای دوماه از تاریخ اطالع از تولد طفل ،دعوای نفی نسب اقامه کند،
کدام مورد در خصوص رأی دادگاه صحیح است؟(مشاوران حقوقی )98
 )1دادگاه در صورت ایراد خوانده قرار رد دعوا صادر می کند.
 )2دادگاه در صورت ایراد خوانده قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
 ) 3دادگاه بدوی توجه به ایراد یاعدم ایراد خوانده قرار رد دعوا صادر می کند.
 )4دادگاه بدوین توجه به ایرادیا عدم ایراد خوانده قرار سقوط دعوا صادر می کند.
 -233دعوایی به خواسته تحویل یک عدد تابلوفرش ،با مشخصات معین ،با استناد به سندی رسمی
علیه واهب اقامه می شود .خواهان در دادخواست ادعا کرده که خوانده تابلوفروش را به وی هبه
( ارشد )97

نموده است .کدام مورد زیر ،صحیح است؟

 )1دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.
 )2دادگاه باید حکم بر بطالن دعوا صادر کند.
 )3دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر کند.
 ) 4چنانچه سند ،مورد ادعای جعل قرار نگیرد ،دادگاه باید خوانده را محکوم به تحویل نماید.
 -234چنانچه آپارتمانی به لحاظ اخذ وام در رهن بانک باشد صدور حکم به الزام به تنظیم سند
(مشاوران حقوقی )96

رسمی صحیح است یا خیر؟

 )1با حفظ حقوق سند رهنی حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.
 )2حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.
 )3دعوا قابلیت استماع ندارد و قرار رد دعوی صادر می گردد.
 )4حکم به بطالن دعوی مزبور صادر می شود.
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جلسه دادرسی
 -274کدام مورد درخصوص تکلیف خواهان نسبت به ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی
صحیح است؟ (مشاوران حقوقی )98
 )1خواهان در صورت الزام دادگاه مکلف به ارائه اصول مستندات است و این امر نیازمند درخواست خوانده
نیست.
 )2تکلیف ارائه اصول مستندات منوط به درخواست خوانده است و دادگاه نمی تواند رأسا خواهان را به این امر
الزام کند.
 ) 3در صورت غیبت خوانده در جلسه دادرسی دادگاه می تواند رأسا خواهان را به ارائه اصول مستندات الزام کند.
 ) 4خواهان در هر حال مکلف به ارائه اصول مستندات است و این امر نیازمند الزام دادگاه یا درخواست خوانده
نیست.
 -275در خصوص «سرّی» یا «علنی» برگزار شدن جلسه دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی ،کدام
( ارشد )97

مورد صحیح است؟

 )1در صورت درخواست طرفین ،باید سرّی برگزار شود ،مگر در دعاوی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی.
 )2در صورت درخواست طرفین ،باید سرّی برگزار شود ،مگر دادگاه مصلحت نداند.
 )3سرّی یا علنی بودن جلسه ،در هر حال ،به صالحدید دادگاه است.
 )4در صورت درخواست طرفین ،باید سرّی برگزار شود.
 -276پس از تقدیم دادخواست ،وقت جلسه دادرسی تعیین و همراه با مدارک الزم به اصحاب دعوا
ابالغ قانونی شده است .اگر هیچ یک عذر موجه نداشته باشند ،اولیه جلسه دادرسی ،علی القاعده،
(ارشد )96

کدام جلسه است؟
 ) 1همان جلسه تعیین شده ،حتی اگر هیچ یک از طرفین حاضر نشوند.
 )2همان جلسه تعیین شده ،به شرط آنکه طرفین حاضر شوند.
 )3همان جلسه تعیین شده ،به شرط آنکه خوانده حاضر شود.
 )4جلسه بعد ،در صورتی که طرفین در آن جلسه حاضر شوند.

 -277کدام دسته از موارد زیر ،در زمرة حقوق خوانده ،تا پایان اولین جلسه دادرسی است؟
(قضاوت )96
 )1ایرادات -طرح دعوای متقابل -اعتراض به بهای خواسته -جلب ثالث
 )2اعتراض به بهای خواسته -تعرض به اصالت اسناد خواهان -جلب ثالث
 )3ایرادات -اعتراض به بهای خواسته -طرح دعوای متقابل -تعرض به اصالت اسناد خواهان -جلب ثالث
 )4ایرادات -طرح دعوای متقابل -جلب ثالث
 -278اگر علی رغم ابالغ ،هیچ یک از اصحاب دعوا در دادگاه حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت
(قضاوت )95

دعوا بدون اخذ توضیح رای دهد ،حکم چیست؟
 )1صدور قرار رد دعوا توسط قاضی
 )3تجدید وقت رسیدگی و دعوت مجدد طرفین

 )2صدور قرار ابطال دادخواست توسط مدیر دفتر
 )4صدور قرار ابطال دادخواست توسط قاضی
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واخواهی
 -662کدام مورد درخصوص امکان ورود ثالث در مرحله واخواهی صحیح است؟(مشاوران حقوقی )98
 )1امکان پذیر است.
 )3در صورت مالی بودن دعوا امکان پذیر است.

 )2امکان پذیر نیست.
 )4در صورت غیرمالی بودن دعوا امکان پذیر است.

 -663محکوم له حکم قطعی غیابی ،در کدام صورت ،برای اجرای حکم برای تأمین دهد؟ ( ارشد )97
 )1حکم غیابی به محکوم علیه ابالغ قانونی شده باشد ،حتی اگر اجرائیه ابالغ واقعی شده باشد ،مگر دعوا
غیرمالی اعتباری باشد.
 )2حکم غیابی و اجرائیه به محکوم علیه ابالغ قانونی شده باشد ،حتی اگر دعوا غیرمالی اعتباری بوده باشد.
 )3حکم و اجرائیه به محکوم علیه ابالغ قانونی شده باشد ،مگر دعوا غیرمالی اعتباری بوده باشد.
 )4اجرای حکم قطعی غیابی ،مستلزم دادن تأمین نیست.
-664استثنائات قاعده ی فراغ دادرس عبارتند از:
)1تصحیح حکم،واخواهی و اعاده دادرسی
)3اعاده دادرسی ،واخواهی و اعتراض ثالث

(مشاوران حقوقی )96

)2تصحیح حکم ،اعاده دادرسی و اعتراض ثالث
)4تصحیح حکم ،ورود ثالث و اعتراض ثالث

 -665هرگاه دادخواست واخواهی ناقص تقدیم دادگاه شده باشد و پس از اخطار رفع نقص هم تکمیل
(مشاوران حقوقی )96

نشود چه خواهد شد؟
 )1دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند.
 )3دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.

 )2دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند.
 )4دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند.

 -666دعوایی به خواسته یک میلیارد ریال اقامه میشود و خواهان در هیچ جلسه ای شرکت نکرده و
هیچ الیحه ای تقدیم نمیکند .خوانده به موجب حکم غیابی  ،محکوم به پرداخت هفتصد میلیون
ریال میشود و خوانده نسبت به این حکم واخواهی میکند ،در خصوص آن بخش از خواسته که به
نفع خواهان حکم صادر نشده است ،کدام مورد صحیح است؟

(وکالت )96

 )1خواهان میتواند بدون تقدیم دادخواست از دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی  ،در خواست رسیدگی و صدور
حکم نماید.
 )2خواهان میتواند از دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی  ،درخواست تصحیح حکم نماید.
 )3خواهان میتواند تجدیدنظرخواهی کند.
 )4خواهان میتواند با تقدیم دادخواست از دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی ،درخواست رسیدگی و صدور حکم
نماید .
 -667چنانچه محکوم علیه غائب خارج از مهلت مقرر قانونی واخواهی نماید کدام مورد صحیح است؟
«وکالت »93
 )1اگر حکم غیابی ابالغ قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید  ،با
گرفتن تامین از واخواه قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند.
 )2اگر حکم غیابی ابالغ واقعی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید  ،با
گرفتن تامین از واخواه قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند .
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 )3اگر حکم غیابی ابالغ قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید ،
قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند .
 )4اگر حکم غیابی ابالغ واقعی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید ،
قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند .
 –668زمان سپردن تامین مناسب در اجرای حکم غیابی  ..........است.
 ) 1زمان صدور اجراییه
 ) 3زمان اعالم ختم عملیات اجرایی

«وکالت »90

 ) 2زمان درخواست اجراییه
 ) 4زمان شروع عملیات اجرایی

 -669در مرحله واخواهی ،واخوانده:

«وکالت »89

 ( 1حق جلب شخص ثالث را ندارد.
 ( 2باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ،دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند.
 ( 3باید ظرف سه روز از تاریخ ابالغ وقت رسیدگی به واخواهی دادخواست جلب ثالث را تقدیم دارد.
 ( 4باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ،جهات و دالیل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست
جلب ثالث را تقدیم دارد
 -670تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت قانونی بدون عذر موجه:

«وکالت»85

 )1قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر می باشد.
 )2قابل رسیدگی به هیچ وجه نمی باشد.
 )3قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می باشد.
 )4قابل رسیدگی در شعبه صادر کننده حکم غیابی بعنوان تجدیدنظر می باشد.
 -671دادگاه حقوقی حسام را به موجب حکم غیابی محکوم به پرداخت بیست میلیون تومان در حق
حامد نموده است برای اجرای حکم  ،اجراییه صادر و اجراییه به حسام ابالغ واقعی شده ولی وی
تقاضای واخواهی نکرده است حامد درخواست اجرای حکم را دارد  .کدام مورد در خصوص اجرای
«قضاوت »92

حکم صحیح است ؟

 )1در صورتی که حسام نسبت به اجرای حکم اعتراض کند  ،دستور اجرا صادر نمی شود
 )2منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از حامد نیست
 )3منوط به ان است که حامد ضامن معتبر معرفی کند
 )4منوط به آن است که حامد تامین متناسب بدهد
 -672اجرای حکم غیابی با معرفی ضامن یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له صورت می گیرد مگر آن
«قضاوت »79

که:
 )1حکم قطعی شده باشد.
 )2دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه ابالغ واقعی شده باشد.
 )3یکی از اخطاریه های پرونده ابالغ واقعی شده باشد.
 )4محکوم له از دادن تأمین اظهار عجز نماید.

133

 ..........................................................................................................................مرجع سواالت موضوعی آئین دادرسی مدنی
اعتراضشخص ثالث
 -850شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی چالوس رأیی صادر کرده که عینا در شعبه دوم دادگاه
تجدیدنظر استان مازندران تأیید شده است .محکوم له آرای مزبور را رد یک دعوا علیه شخص ثالث
مطرح نزد شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد استناد قرار داده است .خوانده پرونده
اخیرالذکر به عنوان شخص ثالث نسبت به آرای صادر شده اظهار اعتراض می کند .کدام مورد در
(مشاوران حقوقی )98

خصوص نحوه طرح اعتراض صحیح است؟

 )1اعتراض بایدبه موجب درخواست در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح شود.
 ) 2اعتراض به باید به موجب دادخواست در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شود.
 )3اعتراض بایدبه موجب درخواست در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شود.
 )4اعتراض باید به موجب دادخواست در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازنداران مطرح شود.
 -851درجۀ دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد ،پایین تر از دادگاهی است که رأی معترص عنه را
صادر کرده است .اعتراض ثالث طاری ،چگونه و در کدام دادگاه مطرح و رسیدگی می شود؟
(قضاوت )96
 )1با تقدیم دادخواست به دادگاهی که رأی معترض عنه را صادر کرده ،مطرح و در همان دادگاه رسیدگی می
شود.
 )2بدون تقدیم دادخواست ،در دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد ،مطرح و در همان دادگاه رسیدگی خواهد
شد.
 )3با تقدیم دادخواست به دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد ،مطرح و در دادگاهی که رأی را صادر کرده است،
رسیدگی خواهد شد.
 )4بدون تقدیم دادخواست ،در دادگاهی که رأی معترض عنه را صادر کرده ،مطرح و در همان دادگاه رسیدگی
می شود.
 -852در کدام مورد ،ممکن است یک دادگاه عمومی ،رأی صادره از دادگاه عمومی هم عرض خود را
(قضاوت )96

نقض کند؟
 )1اعتراض ثالث اصلی
 )3اعاده دادرسی طاری

 )2اعاده دادرسی اصلی
 )4اعتراض ثالث طاری

 -853در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رای دادگاه ،کدام مورد صحیح است؟
(وکالت )95
) 1مهلت ندارد ،مگر معترض از دادرسی منتهی به رای ،آگاه بوده باشد.
)2در هر حال ،مهلت آن دو ماه از تاریخ اطالع شخص ثالث از رای است.
)3در هر حال ،مهلت آن بیست روز از تاریخ اطالع شخص ثالث از رای است .
)4مهلت ندارد ،حتی اگر معترض از دادرسی منتهی به رای ،آگاه بوده باشد.
 -854در ارتباط با اعتراض شخص ثالث طاری  ،کدام مورد صحیح است ؟
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 )1باید در دادگاهی که به دعو ای اصلی رسیدگی می نماید  ،مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی
شود مگر درجه دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض  ،باالتر باشد
 )2باید در دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض  ،مطرح شده و در همین دادگاه نیز رسیدگی شود
 )3باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید  ،مطرح شود و در دادگاه صادر کننده رای مورد
اعتراض  ،به آن رسیدگی شود
 )4باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید  ،مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی
شود مگر درجه دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض  ،پایین تر باشد
-855اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت اداری .....

«وکالت »93

 )1پذیرفتنی نیست.
)2پذیرفتنی است و درصورت تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی
انجام می شود .
 )3پذیرفتنی است و رسیدگی طبق قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری انجام می شود
 ) 4پذیرفتنی است و رسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود .
 –856چنانچه حکمی قطعی از دادگاه صادر شود و شخص ثالثی به آن اعتراض نماید و به تشخیص
«وکالت »91

دادگاه ،جبران خسارات ناشی از اجرای حکم مقدور نباشد ،آنگاه:

 ) 1حکم اجرا میشود اما محکومله مکلف به جبران خسارت میشود.
 ) 2دادگاه دستور الزم را برای جلوگیری از ورود خسارت به شخص ثالث صادر مینماید.
 ) 3دادگاه با صدور دستور موقت اجرای حکم را معلق مینماید به شرط آن که رئیس حوزه قضایی با آن موافقت
نماید.
 ) 4دادگاه ،به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تأمین متناسب ،قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین
صادر مینماید.
 –857دعوایی به خواسته اثبات نسب اقامه میشود و شخصی به عنوان ثالث وارد دعوا میشود و
محکوم میگردد .حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر استان استوار میشود ،در این صورت آیا علی
القاعده شخص ثالث میتواند نسبت به این حکم ……… .نماید.

«وکالت »91

 ) 1تنها فرجام خواهی
 ) 2فرجام خواهی و اعاده دادرسی
 ) 3تنها اعاده دادرسی
 ) 4اعتراض ثالث و فرجام خواهی
 –858در مواردی که دادگاه دعوی معترض ثالث را وارد تشخیص میدهد:

«وکالت »90

 )1چنانچه حکم معترضعنه غیر قابل تفکیک باشد نسبت به الغاء آن اقدام مینماید.
 ) 2چنانچه حکم معترضعنه قابل تفکیک باشد نسبت به الغاء آن اقدام مینماید.
 ) 3چنانچه حکم معترضعنه قابل تفکیک باشد نسبت به نقض آن و صدور حکم جدید اقدام مینماید.
 ) 4چنانچه حکم معترضعنه قابل تفکیک نباشد نسبت به الغاء آن و صدور حکم جدید اقدام مینماید.
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قانون حمایت خانواده
 -987در دادگاه خانواده تکلیف قاضی انشاءکننده رأی ،در قبال اظهارنظر قاضی مشاور چیست؟
(قضاوت )96
 )1مکلف است با توجه به نظر او رأی دهد ،ولی در هر حال نیازی به اشاره به آن در دادنامه نیست.
 )2باید در دادنامه به نظر او اشاره کرده و اگر مخالف است ،با ذکر دلیل آن را رد کند.
 )3مکلف است از نظر او تبعیت کند و حق ردّ آن را ندارد.
 )4اگر با نظر او مخالف باشد ،باید در دادنامه به آن اشاره کند و نیازی به ذکر دلیل برای ردّ آن نیست.
 -988دعوای مطالبه مهریه غیر منقول را زوجه ،در کدام دادگاه می تواند اقامه نماید؟(وکالت )95
)1محل وقوع مال غیر منقول
)3محل وقوع مال غیر منقول یا محل اقامت زوج

)2محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه
)4محل وقوع مال غیر منقول یا محل سکونت زوجه

 -989چنانچه تمامی مراجعی که در قوانین پیش بینی شده باشند  ،تشکیل شده باشند رسیدگی به
«وکالت »94

دعوای حجر  ،در صالحیت کدام مرجع است ؟
)1دادسرای عمومی و انقالب
)2شورای حل اختالف
)3دادگاه عمومی حقوقی
 )4دادگاه خانواده
 -990کدام مورد در خصوص رسیدگی در دادگاه خانواده  ،صحیح است ؟

«وکالت »93

 )1بدون تقدیم دادخواست و سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود
 )2با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود
 ) 3با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود  ،جز تشریفات مربوط به دادرسی غیابی.
 )4با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود
 -991در دعوای مطالبه مهریه ،زوجه  ............دعوای خود را در  ..........اقامه نماید« .وکالت »92
)1می تواند -دادگاه محل اقامت خود
)2باید – دادگاه محل وقوع عقد نکاح
 )3باید – دادگاه محل اقامت خوانده
 )4می تواند – دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل وقوع عقد نکاح
-992دعوای مطالبه مهریه درکدام یک ازدادگاههای زیرنمیتواند مطرح شود؟
)1محل انعقاد عقد

 ) 2اقامتگاه زوج

 ) 3محل ایفاء مهریه
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 ) 4اقامتگاه زوجه

 ..........................................................................................................................مرجع سواالت موضوعی آئین دادرسی مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
 -1004مالی در واحد اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته می شود .پس از انجام مزایده ،در کدام
صورت ،مالک (محکوم علیه) می تواند با پرداخت کلیه بدهی و هزینه های اجرایی ،مانع انتقال مال
شود؟ (وکالت )98
 )1مال ،غیر منقول باشد و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد.
 )2مال ،غیرمنقول باشد و محکوم له آن را در مقابل ط لب خود قبول کرده باشد و یا با قبول بیشترین بها ،برنده
مزایده اعالم شده باشد.
 )3مال ،منقول و یا غیرمنقول باشد و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد.
 )4مال ،غیرمنقول باشد و محکوم له با قبول بیشترین بها ،برنده مزایده اعالم شده باشد.
 -1005اگر محکوم به عین معین و غیرقابل دسترس باشد ،کدام مورد صحیح است؟ (وکالت )98
 )1قیمت آن صرفا توسط دادگاه تعیین و از محکوم علیه دریافت می شود.
 )2عدم قابلیت دسترسی به عین معین محکوم به تاثیری نداشته و پرونده اجرایی تا دسترسی به مال مفتوح می
ماند.
 )3قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی ،توسط دادگاه تعیین و از محکوم علیه وصول می
شود.
 )4قیمت آن صرفا با تراضی طرفین تعیین و از محکوم علیه وصول می شود.
 -1006در کدام صورت ،می توان مال منقولی را که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه
است ،توقیف کرد؟ (قضاوت )98
 )1دالیل و قرائن کافی بر احراز مالکیت محکوم علیه بر آن ،در دست باشد.
 )2سند رسمی یا حکم قطعی دال بر تعلق آن به شخص ثالث ،موجود نباشد.
 )3فقط اگر سند رسمی یا حکم قطعی دال بر مالکیت محکوم علیه بر آن ،موجود باشد.
 )4ثالث نسبت به آن ،ادعای مالکیت نکرده یا آن را متعلق به دیگری معرفی نکند.
 -1007داور یک پرونده ،خوانده را به «انجام تعهدات با استرداد مبلغ دریافتی» محکوم می کند .رأی
داوری چگونه اجرا می شود؟ (قضاوت )98
 )1رأی با رعایت ترتیب اولویت مورد نظر داور ،اجرا می شود.
 )2موضوع رأی معین نبوده و لذا رأی قابل اجرا نیست.
 )3رأی مبهم بوده و پس از رفع ابهام توسط دادگاه ،اجرا می شود.
 )4رأی مبهم بوده و پس از رفع ابهام توسط داور اجرا می شود.
 -1008پس از ابالغ اجرائیه ،محکوم علیه مکلف است ظرف چه مدتی نسبت به اجرای کامل آن یا
جلب رضایت محکوم له اقدام کند؟(مشاوران حقوقی )98
 )1بیست روز
 )2سی روز
 )3شصت روز
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 )4ده روز
 -1009حکم قطعی صادر شده از دادگاه خارجی راجع به اموال غیر منقول محکوم علیه در ایران ،از
جهت قابلیت اجرا در ایران چگونه است؟ (مشاوران حقوقی )98
 )1چنانچه از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم مذکور صادر نشده باشد ،قابل اجراست.
 ) 2چنانچه بین ایران و کشور متبوع دادگاه صادرکننده حکم خارجی ،معامله متقابل وجود داشته باشد ،قابل
اجراست.
 )3مطلقا در ایران قابل اجرا نیست.
 ) 4چنانچه مقامات صالحیت دار کشور متبوع دادگاه صادرکننده ،دستور اجرای حکم را داده باشند ،قابل
اجراست.
 -1010در زمان اجرای حکم خلع یدی که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است ،به علت مجمل
ذکر شدن حدو د ملک در حکم ،اختالف به وجود می آید .کدام یک از مراجع زیر ،حل اختالف می
( ارشد )97

کند؟
 )1دادگاه نخستین
 )2دادگاه تجدیدنظر
 )3دادگاه محل اقامت خوانده
 )4قاضی اجرای احکام که حکم ،توسط آن اجرا می شود.

 -1011چنانچه حکم قطعی تحویل یک دستگاه مولد برق با مشخصات معین به شخص «الف» ،علیه
شخص «ب» صادر شود ،کدام مورد صحیح است؟

( ارشد )97

 )1حکم علیه شخص ثالث قابل استناد نیست و حتی اگر محکوم به در ید شخص ثالث باشد ،علی القاعده ،علیه
وی نیز قابل اجرا نیست.
 )2حکم علیه شخص ثالث قابل استناد است ،اما اگر محکوم به در ید شخص ثالث باشد ،علی القاعده ،علیه وی
نیز قابل اجرا نیست.
 ) 3حکم علیه شخص ثالث قابل استناد است و اگر محکوم به در ید شخص ثالث باشد ،علی القاعده ،علیه وی نیز
قابل اجراست.
 )4حکم علیه شخص ثالث قابل استناد نیست ،اما اگر محکوم به در ید شخص ثالث باشد ،علی القاعده ،علیه وی
نیز قابل اجراست.
 -1012چنانچه شماره ملک (پالک ثبتی) ملک مورد خلع ید ،در حکم قطعی خلع ید ،اشتباه باشد،
( ارشد )97

کدام مورد صحیح است؟
 )1در هر حال ،از موارد تصحیح حکم است.
 )2در هر حال ،از موارد تصحیح حکم نیست.
 )3اگر حکم منطبق بر دادخواست باشد ،از موارد تصحیح حکم نیست.
 )4اگر حکم منطبق بر دادخواست باشد ،از موارد تصحیح حکم است.
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دیوان عدالت
 -1081چنانچه محکوم علیه ،در مقام اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری به موانع قانونی استناد
کند ،کدام مورد صحیح است؟ (وکالت )98
 )1این جهت عذر موجه محسوب نمی شود و محکوم علیه باید موانع قانونی را برداشته و حکم را اجرا کند.
 )2چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان آن را موجه تشخیص دهد ،از موارد اعاده دادرسی تلقی می شود و پرونده
جهت رسیدگی به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می گردد.
 )3چنانچه شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان عدالت اداری آن را موجه تشخیص دهد ،از موارد اعاده دادرسی
تلقی شده و پرونده برای رسیدگی به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع می شود.
 ) 4چنانچه شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان عدالت اداری آن را موجه تشخیص دهد ،از موارد اعاده دادرسی
تلقی شده و پرونده برای رسیدگی به هیئت عمومی دیوان ارجاع می شود.
 -1082رأی «ایجاد رویه» ،در کدام مورد صادر می شود؟ (قضاوت )98
 )1در موارد مشابه ،آرای متعارض ا ز شعب مختلف دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور صادر شده باشد.
 )2در موضوع مشابه ،حداقل پنج رأی مشابه از شعب دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور صادر شده باشد.
 )3در موضوع واحد ،حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده باشد.
 )4در موضوعات مشابه ،حداقل پنج رأی متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده باشد.
 -1083در خصوص دستور موقت صادره توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ،در پرونده ای که
منجر به صدور قرار رد شکایت و منتهی به تجدیدنظر خواهی شده است ،کدام مورد صحیح است؟
(مشاوران حقوقی )98
 )1با صدور دادنامه رد شکایت توسط دادگاه تجدیدنظر لغو می شود.
 )2صرف اتخاذ تصمیم توسط شعبه موجب الغای دستور موقت می شود.
 )3در صورت اعتراض ذینفع ،دستور موقت لغو می شود تا شعبه به آن رسیدگی کند.
 )4اتخاذ تصمیم درخصوص اعتبار یا عدم اعتبار دستور موقت در اختیار شعبه تجدیدنظر است.
 -1084چنانچه اداره دولتی ،رأی قطعی دیوان عدالت اداری را به جهت موانع قانونی اجرا نکند و
( ارشد )97

دادرس اجرای احکام این امر را تأیید کند ،کدام مورد صحیح است؟
 )1رأی به جبران خسارت محکوم له یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می شود.
 ) 2رأی پیشین نقض می شود و محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه کند.
 ) 3مرجعی که مانعی قانونی ایجاد کرده ،به عنوان ثالث جلب می شود.
 )4حکم به رفع مانع صادر می شود.

 -1085در شعب دیوان عدالت اداری ،حکم ورود ثالث و جلب ثالث ،به ترتیب کدام است؟ (ارشد )96
)1ممنوع – ممنوع

 )2مجاز – ممنوع

 )3مجاز – مجاز

 )4ممنوع – مجاز

 -1086رسیدگی به شکایات از نظامات و مقررات مؤسسات عمومی غیردولتی ،به علت مغایرت با
(قضاوت )96

شرع ،در صالحیت کدام مورد است؟
 )1شورای نگهبان قانون اساسی

 )2شعب دادگاههای عمومی حقوقی
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 )3هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 )4شعب دیوان عدالت اداری

 -1087شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ،رای کمیسیون ماده  100قانون شهرداری ها را به علت وجود
ایرادات موثر به مرجع صادر کننده رای اعاده مینماید .نسبت به رایی که این مرجع پس از رسیدگی
صادر میکند  ،مجدداً شکایت میشود و دیوان رای را مغایر قانون تشخیص میدهد  .کدام مورد
(وکالت )96

صحیح است؟

 ) 1شعبه دیوان رای را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین  ،مبادرت به صدور رای ماهوی میکند.
 )2پرونده بدون نقض رای ،به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای رسیدگی ارسال میشود.
 )3شعبه دیوان رای را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین  ،پرونده را برای رسیدگی و صدور رای به کمیسیون
مربوطه اعاده مینماید.
 )4پرونده به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور رای نهایی ارسال میشود.
 -1088در صورتی که یکی از دو قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری ،به اشتباه شکلی خود
در رایی که صادر نموده پی ببرد ،چه اقدامی باید انجام دهد؟

(وکالت )95

)1هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.
)2مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان پرونده را نزد رئیس قوه قضائیه می فرستد.
)3مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیو ان اعالم و در هر حال ،پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض
ارجاع شود.
) 4مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان می تواند پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه
هم عرض ارجاع دهد.
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پاسخنامه
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-1گزینه  2صحیح است .مستند به ماده  40ق.ا.ح
ماده  40قانون امور حسبی :هر گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد ،در صورتیکه آن
تصمیم قابل پژوهش نباشد ،می تواند آن را تغییر دهد.
 - 2گزینه  4صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره پیشرفته -جلد نخست شماره 665
اصوالً دعوای استرداد سند باید از دعاوی مالی ذاتی دانست که خواهان می تواند خواسته آن را بر اساس بند 4
ماده  62آ.د.م تقویم نماید ،مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد مانند نامه خصوصی یا شناسنامه یا
عکس خانوادگی که در این صورت دعوای مربوطه ،غیرمالی ذاتی شمرده می شود.
 -3گزینه 2صحیح است .کتاب دکتر شمس – دوره پیشرفته -جلد نخست شماره 683
استناد به عدم صالحی ت ذاتی مرجع ،مستلزم این است که دعوا یا رای صادره ،حسب مورد در مرحله بدوی،
تجدید نظر یا دیوان عالی کشور و در جریان رسیدگی قرار داشته باشد .به عبارت دیگر ،رای صادره از مرجعی که
صالحیت ذاتی ندارد ،چنانچه راه شکایتی نسبت به آن نباشد ،باید اجرا شود.
 -4گزینه  4صحیح است .ر.ک تبصره ماده  3ق.آ.د.م
 -5گزینه  4صحیح است .به استناد تبصره ماده  3ق.آ.د.م
 -6گزینه  4صحیح است .برابر ماده  3ق.آ.د.م چنانچه در دعوای مطروحه قانونی وجود نداشته باشد قاضی باید
(به ترتیب)  ،1به منابع معتبر اسالمی ،یا  ،2فتاوی معتبر و  ،3اصول حقوقی مراجعه کند.
 -7گزینه  1صحیح است .ر.ک ماده  9ق.آ.د.م
 -8گزینه  3صحیح است .رک ماده  3ق.آ.د.م
-9گزینه  4صحیح است.به استناد ماده  5آ.د.م .البته این اعتقاد نوعی تخصیص اکثر در فقه محسوب می
شود.
 -10گزینه  4صحیح است .حوزه قضایی عبارت است از :قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع
است .به استناد تبصره ماده  11ق.آ.د.م
 -11گزینه  4صحیح است .به استناد تبصره ماده  11ق.آ.د.م
 -12گزینه  3صحیح است .به استناد ماده  2ق.آ.د.م
 -13گزینه  3صحیح است .به استناد ماده  4ق.آ.د.م
 -14گزینه  4صحیح است .به استناد ماده  2ق.آ.د.م .منظور از شخص ذی نفع خواهان ،وکیل ،قائم مقام یا
نماینده قانونی می باشد.
 -15گزینه  1صحیح است .شرایط تحقق دعوا :برای تحقق دعوا در هر مسأله حقوقی مدعی ادعا می نماید خواه
به صورت واقعی و خواه به صورت غیر واقعی و انکار حق به صورت تعلق حق انجام می شود.
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 -89گزینه  3صحیح است .ماده  25آ.د.م .چنانچه ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد:
 سند در ایران تنظیم شده  رسیدگی با دادگاه محل تنظیم سند می باشد. سند در خارج از کشور تنظیم شده  رسیدگی با دادگاه عمومی تهران می باشد. -90گزینه  4صحیح است .هرگاه دادگاه ها به صالحیت مراجع قضایی غیر دادگستری (اداره ثبت) یا مراجع
قضایی قرار عدم صالحیت صادر کنند پرونده را جهت تعیین مراجع صالح (نه حل اختالف) به دیوان عالی کشور
ارسال می کند و چون دیوان مرجع عالی است نظر او الزم االتباع است .ماده  28آ.د.م
 -91گزینه  1صحیح است .در صورت بروز اختالف بین دادگاه های دو استان حل اختالف با دیوان عالی کشور
می باشد .ماده  27آ.د.م
 -92گزینه  4صحیح است .چنانچه خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در محل سکونت او اقامه دعوا می
شود و چنانچه در ایران محل سکونتی نیز نداشته باشد در دادگاه محلی که در آن جا مال غیر منقول واقع است
اقامه ی دعوا می شود اما چنانچه در ایران مال غیر منقولی نیز نداشته باشد خواهان بایستی دعوا را در محل
اقامت خود اقامه نماید .ماده  11آ.د.م
 -93گزینه  2صحیح است .به استناد ماده  28ق.آ.د.م
 -94گزینه  3صحیح است .چنانچه ذی نفع سند مقیم خارج از کشور باشد :ماده  25آ.د.م
 سند در ایران تنظیم شده باشد  دادگاه محل تنظیم سند صالح به رسیدگی است.سند در خارج از کشور تنظیم شده باشد  دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است.
 -95گزینه  4صحیح است .در این مورد ،مرجع ثبتی تکلیفی به ارسال پرونده ،به مرجع صالح ندارد بلکه
خواهان باید مجدداً در مرجع صالح طرح دعوا نماید .اما چنانچه دادگاه عمومی رسیدگی به پرونده ای را در
صالحیت مرجع ثبتی بداند باید با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارد.
شمس -دوره پیشرفته -جلد نخست -شماره 778
 -96گزینه  4صحیح است .مقررات مربوط به سازمان قضاوتی عطف به ماسبق می شوند( .به توضیحات تست
شماره  81رجوع شود).
شمس -پیشرفته -جلد نخست شماره 11و15
 -97گزینه  1صحیح است.
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صنف
مراجع

نوع
درجه

قضایی
غیر قضایی
عمومی
اختصاصی
بدوی
تجدیدنظر

 -98گزینه  1صحیح است .اگر صالحیت ذاتی دادگاه با تصویب قوانین جدید تغییر کند ،تاریخ تقدیم
دادخواست نمی تواند مالک تشخیص صالحیت باشد و دادگاه مکلف است که با صدور قرار عدم صالحیت پرونده
را به مرجع صالح بفرستد مگر این که قانونگذار برخالف آن حکمی صادر نماید( .به توضیحات تست شماره 41
رجوع شود).
 -99گزینه  4صحیح است .به استناد ماده  13ق.آ.د.م البته مستند به ماده فوق خواهان در دادگاه اقامت
خوانده نیز می تواند اقامه دعوا کند.
 -100گزینه  1صحیح است .اختالف در صالحیت زمانی رخ خواهد داد که دادگاه ثانی قرار عدم صالحیت
دادگاه اول را نپذیرفته و اعتقاد به صالح بودن دادگاه مذکور داشته باشد.
شمس -پیشرفته -جلد نخست شماره 761
 -101گزینه  1صحیح است .مستند به ماده  25ق.آ.د.م.
 -102گزینه  1صحیح است .قرار عدم صالحیت دادگاه مستقالً قابل تجدید نظر نمی باشد.
ماده  232آ.د.م و ماده  352آ.د.م بند  1ماده 371
 -103گزینه  4صحیح است .ماده  2قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت
دعوای ابطال دستور اجرای سند الزم االجرا که از اجرای ثبت صادر شده در صالحیت دادگاه محل مرجعی است
که دستور اجرا را صادر نموده است.
 -104گزینه  3صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره بنیادین -جلد نخست -شماره 116
در قانون کار ایران برای حل اختالف میان کارگر و کارفرما مراجعی که پیش بینی شده به ترتیب عبارتند از:
شورای دادگاه← هیات تشخیص اداره کار← هیات حل اختالف اداره کار ← رای قطعی است.
وظیفه اصلی هیات حل اختالف ،رسیدگی به اعتراضاتی است که نسبت به آرای قابل اعتراض هیئت تشخیص به
عمل می آید  ،رای هیات حل اختالف قطعی و توسط اجرای احکام حوزه قضایی محل وقوع کارگاه اجرا می شود
و بر اساس بخش  2ماده  10قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی هیات حل اختالف ،قابل شکایت در دیوان
عدالت اداری می باشد.
 -105گزینه  2صحیح است .شمس -بنیادین -جلد نخست -شماره 442
اختالف در صالحیت زمانی رخ می دهد که دادگاه قرار عدم صالحیت دادگاه اول را نپذیرد و همچنان دادگاه
مذکور را صالح به رسیدگی بداند
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 -106گزینه  3صحیح است .ماده  1قانون افراز و فروش امالک مشاع -به توضیحات تست شماره  23رجوع
شود.
چنانچه جریان ثبتی خاتمه نیافته در صالحیت دادگاه عمومی است.
درخواست افراز ملک
چنانچه جریان ثبتی خاتمه یافته باشد در صالحیت اداره ی ثبت می باشد.

 -107گزینه  3صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره بنیادین -جلد نخست -شماره 373
واحدهای قضاوتی تشکیل دهنده سازمان قضاوتی در ایران به دو صنف ،مراجع قضایی و مراجع اداری تقسیم می
شوند .بنابراین در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است ،باید توجه شود که دعوا یا امر مورد نظر باید در
مرجع اداری مطرح شود و یا در صالحیت مراجع قضایی است.

قضایی

از نظر صنف
تقسیم بندی مراجع

اداری
اختصاصی

از نظر نوع

عمومی
ابتدایی
تجدیدنظر

از نظر درجه

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

مرجع اختصاصی  مرجعی است که حق رسیدگی به هیچ امری را ندارد مگر آن چه را که قانون تصریح کرده

باشد.

مرجع عمومی  مرجعی است که حق رسیدگی به تمام امور را دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده

است.
 -109گزینه  2صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره بنیادین -جلد نخست -شماره 460
در صورت اختالف در صالحیت بین د یوان عدالت اداری و هر یک از مراجع اختصاصی و بدوی اداری نظر دیوان
عدالت اداری در خصوص صالحیت الزم االتباع است .زیرا دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع اداری است.
 -110گزینه  2صحیح است .به استناد ماده  27ق.آ.د.م
 -111گزینه  4صحیح است .ماده  2قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت -به توضیحات تست شماره 39
رجوع شود.
 -112گزینه  1صحیح است .به استناد ماده  15ق.آ.د.م
 -113گزینه  4صحیح است .به استناد ماده  25ق.آ.د.م
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 -300گزینه  3صحیح است .در صورتی که نسبت به سندی با ذکر دلیل ادعای جعل شود اعم از اینکه سند
رسمی باشد یا عادی دادگاه مهلتی  10روزه جهت ارائه ی سند به دفتر دادگاه به ارائه کننده می دهد .ماده 220
آ.د.م
 -301گزینه  1صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره پیشرفته -جلد دوم -شماره 300
موجبات رسیدگی فراهم باشد.
شرایط تشکیل اولین جلسۀ دادرسی

وقت دادرسی ابالغ شده باشد اعم از قانونی یا واقعی
خوانده فرصت و امکان دفاع داشته باشد خواه دفاع کند یا نکند.

 -302گزینه  4صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره پیشرفته -جلد دوم -شماره 301
شرایط تشکیل اولین جلسه دادرسی:
 موجبات رسیدگی فراهم باشد. فاصله بین ابالغ اخطاریه و روز جلسه رعایت شده باشد و وقت جلسه به درستی ابالغ شود. خوانده فرصت و امکان دفاع داشته باشد هر چند دفاع نکند. -303گزینه  4صحیح است .به استناد ماده  98ق.آ.د.م
 -304گزینه  1صحیح است .به استناد ماده  96ق.آ.د.م
 -305گزینه  1صحیح است .اختالف خواهان و خوانده در میزان خواسته دفاع به معنای اخص می باشد که در
محدوده ی رسیدگی دادگاه نیز موثر است .کتاب دکتر شمس -دوره بنیادین -جلد سوم -شماره  -73به
توضیحات تست شماره  258رجوع شود.
 -306گزینه  3صحیح است .الزم به ذکر می باشد که خروج سند از عداد دالیل خوانده مالزمه با محکوم
شدن خوانده در اصل دعوا ندارد .اما چنانچه سند عادی مورد ادعای جعل قرار گیرد در هر حال دادگاه به استناد
کننده  10روز مهلت خواهد داد تا سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .ماده  96آ.د.م
 -307گزینه  3صحیح است .البته قابلیت شکایت از رأی با توجه به مبلغ جدید تعیین می گردد.
 -308گزینه  2صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره پیشرفته -جلد دوم -شماره 305
مراحل دادرسی شامل

بدوی
تجدید نظر
می باشد اما مقطع دادرسی شامل
فرجام
اعاده ی دادرسی
اعتراض ثالث

اولین جلسه ی دادرسی
تا اولین جلسه ی دادرسی می باشد.
تا قبل از ختم دادرسی و . . .

 -309گزینه  3صحیح است .احکام مالی در صورتی قابل تجدید نظر خواهی می باشند که خواسته ی دعوا
بیش از  3میلیون ریال باشد .ماده  98آ.د.م
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 -310گزینه  4صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره پیشرفته -جلد دوم -شماره ( 300به توضیحات تست
شماره  296رجوع شود).
 -311گزینه  3صحیح است .مواد  94و  95آ.د.م و کتاب دکتر شمس -پیشرفته -جلد دوم -شماره 364
-312گزینه  3صحیح است.
به موجب ماده  107ق.آد.م ،در صورتی که خواهان پس از ختم مذاکرات به طور کلی از دعوای خود صرف نظر
کند دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید.
-313گزینه  2صحیح است.
با توجه به بند ب ماده  107قانون آیین دادرسی مدنی ،بهترین تصمیم در این حالت،قرار رد دعوا است.
 -314گزینه  2صحیح است.به موجب ماده  35ق.ا.د.م اختیار استرداد دعوی توسط وکیل منوط به تصریح در
وکالت نامه است ،همچنین مستند به بند ب و بند ج ماده  107قانون صدرالذکر دعوی می بایست تا قبل از ختم
مذاکرات مسترد گردد و اگر بعد از ختم مذاکرات باشد یا خوانده راضی باشد که در این صورت قرار رد دعوی
صادر می گردد و یا خواهان بطور کلی از دعوای خود صرفنظر نماید که در فرض اخیر قرار سقوط دعوی اصدار
خواهد یافت.
 -315گزینه  3صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره بنیادین -جلد سوم -شماره 85
 -316گزینه  3صحیح است .ماده  107آ.د.م
 -317گزینه  2صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره بنیادین -جلد سوم -شماره 127
 -318گزینه  2صحیح است  -ماده  363ق.آ.د.م
 -319گزینه  2صحیح است .فوت یا حجر در اثنای دادرسی موجب قرار توقف دادرسی می گردد مگر اینکه
اصل دعوا زایل شود که در این صورت قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد -ماده  105ق.آ.د.م
 -320گزینه  1صحیح است .ماده  60آ.د.م
 -321هیچکدام از گزینه ها صحیح نیست .زیرا بعد از ختم دادرسی ،استرداد دعوا پذیرفته نیست حتی با
رضایت خوانده و بنظر می رسد منظور طراح سوال بعد از ختم مذاکرات طرفین است که در این صورت چنانچه
موضوع مور د دعوا قابل تجدیدنظر باشد .قرار رد دعوا قابل تجدیدنظر است .ماده  107آ.د.م

حاالت استرداد دعوا و دادخواست )ماده  107ق.ج(

خواهان می تواند تا اولین جلسه ی دادخواست خود را مسترد کند دادگاه
قرار ابطال دادخواست را صادر می کند .بند الف ماده  107ق.ج
خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد
نماید  دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند  بند ب ماده  107ق.ج

خوانده راضی باشد  قرار رد دعوا
یا

استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا

خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند قرار سقوط دعوا
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نکته :مرحله ی ختم مذاکرات با مرحله ی ختم دادرسی  2مرحله ی متفاوت است.
 -322گزینه  1صحیح است .ر.ک ماده  105ق.آ.د.م .فوت خواهان یا خوانده دعوا در اثناء دادرسی در بعضی
موارد استثنایی موجب توقیف دادرسی نمی شود بلکه موجب زوال دعوا می گردد .از جمله این موارد می توان
به دعوای تمکین و طالق اشاره نمود.
فوت خوانده در زمان تقدیم دادخواست موجب صدور قرار عدم استماع می شود.
کتاب دکتر شمس -دوره بنیادین -جلد سوم -شماره  127و 128
 -323گزینه  1صحیح است .رک به بند ج ماده  107ق.آ.د.م
 -324گزینه  1صحیح است .ر ک بند ب ماده  107ق.آ.د.م
استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات طرفین به رضایت خوانده نیازی ندارد.
استرداد دادخواست ) تا اولین جلسه دادرسی( صدور قرار ابطال دادخواست
استرداد دعوا یا دادخواست

استرداد دعوا )قبل از اتمام دادرسی( قرار رد دعوا )حتی بدون رضایت خوانده(
استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در صورت رضایت خوانده قرار
رد دعوا صادر می شود .در صورت عدم رضایت خوانده دادگاه علی القاعده به
دعوا رسیدگی می کند مگر این که خواهان به کلی از دعوا صرف نظر کند که
در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می کند.

 -325گزینه 2و 3صحیح است .زیرا استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات با رضایت خوانده موجب صدور قرار رد
دعوی خواهد شد.
فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد در
غیر اینصورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زائل می شود مانند فوت زوج یا زوجه در دعوای تمکین یا طالق که
موجب صدور قرار سقوط دعوا می شود .کتاب دکتر شمس -دوره بنیادین -جلد سوم -شماره 127
-326گزینه  3صحیح است .به استناد ماده  107آ.د.م
 -327گزینه  3صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره بنیادین -جلد سوم -شماره ( 127به توضیحات تست
شماره  319رجوع شود).
 -328گزینه  3صحیح است .ماده  107آ.د.م .به نظر می رسد گزینه  3صحیح تر باشد چرا که بعد از ختم
دادرسی امکان استرداد دعوا وجود ندارد.
 -329گزینه  3صحیح است .ماده  107آ.د.م .حقوق خواهان در اولین جلسه دادرسی:
 تا اولین جلسه دادرسی دادخواست (نه دعوا) خود را مسترد کند  قرار ابطال دادخواست صادرمی شود.
 تا زمانی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را مسترد کند  قرار رد دعوا صادر می شود.252
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 پس از ختم مذاکرات دعوا: خوانده راضی باشد  قرار رد دعوا صادر می شود. خوانده ناراضی نباشد  دادگاه علی القاعده به دعوا رسیدگی می کند مگر آن که خواهان به کلی از دعواصرف نظر کند که در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می کند.
 -330گزینه  3صحیح است.

فوت یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی
موارد توقیف دادرسی

محجوریت یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی
زایل شدن سمت یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی

به استناد ماده  106ق.آ.د.م
 -331گزینه  4صحیح است .مواد  40و  105آ.د.م

فوت
موارد توقیف دادرسی منتسب به طرفین

حجر
زوال سمت

فوت
موارد توقیف دادرسی منتسب به وکیل

حجر
ممنوع الوکاله شدن
تعلیق
بازداشت
استعفاء

 -332گزینه  2صحیح است .به استناد بندهای ب و ج ماده  107ق.آ.د.م .اوالً تا وقتی دادرسی تمام نشده
استرداد دعوا از سوی خواهان منجر به صدور قرار رد دعوا می گردد .پس از ختم مذاکرات در صورتی استرداد
دعوا منجر به صدور قرار رد دعوا خواهد شد که خوانده راضی باشد در غیر این صورت دادگاه علی االصول به دعوا
رسیدگی کرده و حکم صادر می کند مگر آن که خواهان به کلی از دعوای خود صرف نظر کند که در این صورت
قرار رد دعوا را صادر می کند.
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 -642گزینه  4صحیح است .بعد از اعالم ختم دادرسی دادگاه در صورت امکان باید رأی مقتضی را صادر کند
در صورت عدم امکان بایستی ظرف  7روز از تاریخ ختم دادرسی مباردت به صدور رأی نماید و ظرف  5روز از
تاریخ انشای رای بایستی مبادرت به پاکنویس آن نماید و رأی را به امضای دادرس یا دادرسان برساند .ماده 297
آ.د.م
 -643گزینه  2صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره پیشرفته -جلد دوم -شماره 418
رأی:
 قاطع باعث خروج پرونده از دادگاه می شود حتی اگر اختالف را فصل ننموده و حتی اگر قابل تجدید نظرباشد.
 قطعی رأیی است که قابلیت شکایت عادی را ندارد. -644گزینه  2صحیح است .پس از اعالم ختم دادرسی دادگاه به هیچ دلیل و ادعای جدیدی رسیدگی
نخواهد کرد .ماده  295آ.د.م و کتاب دکتر شمس -دوره پیشرفته -جلد دوم -شماره 400
 -645گزینه  4صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره پیشرفته -جلد دوم -شماره 418

رأی قاطع  رأیی که باعث خروج پرونده از مرجع رسیدگی کننده می شود حتی اگر اختالف را فصل ننموده و

قابل شکایت باشد.

رأی قطعی  رأیی که قابل تجدید نظر نباشد یا به واسطه انقضای مدت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد

یا در اصل قابل تجدید نظر باشد( .مانند دعوای مطالبه مالی به خواسته ی کمتر از  3میلیون ریال) یا قابل
تجدید نظر خواهی بوده و دادگاه تجدید نظر نیز رسیدگی کرده باشد و رأی قطعی را صادر کرده است.
 -646گزینه  2صحیح است .کتاب دکتر شمس -دوره بنیادین -جلد سوم -شماره 24

مقدمه ی حکم
قسمت های یک حکم

اسباب موجهه ی حکم
منطوق یا مفهوم حکم

-647گزینه  2صحیح است .به استناد تبصره  2ماده  306ق آ.د.م .چون ابالغ دادنامه به صورت واقعی به عمل
آمده است اجرای حکم غیابی نیازی به اخذ تأمین ندارد.
 -648گزینه  3صحیح است .حکم با وجود 4شرط غیابی محسوب میگردد -1 .خوانده در جلسه دادرسی
حاضر نشود -2 .الیحه دفاعیه ارسال نکند -3 .وکیل معرفی ننماید -4 .اخطاریه پیوست دادخواست ابالغ واقعی
نشده باشد .ماده  303آ.د.م
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 -649گزینه  3صحیح است .رک ماده  306ق.آ.د.م گرفتن ضامن یا تامین از محکوم له غیابی در زمان اجرای
حکم است .یعنی زمانی که محکوم به از محکوم علیه وصول و به محکوم لهتحویل گردد( .در مرحله ی صدور
دستور اجرائیه اخذ تامین یا خواستن ضامن از محکوم له حکم غیابی الزامی نیست).
 -650گزینه  1صحیح است .ماده  303آ.د.م
 -651گزینه  4صحیح است .حکم غیابی با اخذ تامین از محکوم له اجرا می شود .تامین مزبور تا زمان مراجعه
محکوم علیه و اعتراض به حکم غیابی یا ابالغ واقعی حکم و گذشتن مهلت اعتراض و تجدید نظر؛ در توقیف باقی
خواهد ماند.
به طور کلی تامین تا زمانی ماخوذ می ماند که به هر وسیله ،احراز شود که محکوم علیه غایب از مفاد حکم
غیابی آگاه شده و نسبت به آن ،در مهلت مقرر شکایت ننموده است .کتاب دکتر شمس -دوره پیشرفته -جلد
دوم -شماره 664
 -652گزینه  1صحیح است .چنانچه حکم به صورت غیابی صادر شده باشد و حکم و اجرائیه ابالغ قانونی شود
در این صورت اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود .تبصره 2
ماده  306آ.د.م
 -653گزینه  2صحیح است .ماده  303آ.د.م
 -654گزینه  4صحیح است .به استناد تبصره ی ماده  306ق.آ.د.م .اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر
یا اخذ تامین مناسب است نه صدور اجرائیه.
 -655گزینه  4صحیح است .ماده  303آ.د.م
 -656گزینه  4صحیح تر است .ماده  303ق.آ.د.م

خوانده یا وکیل قائم مقام یا نماینده قانونی وی
در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده.
حکم دادگاه با شرایط روبرو غیابی است

افراد نامبرده به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند.
اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد.

 -657گزینه  1صحیح تر است .شرط دوم آن است که اخطاریه ابالغ واقعی شده باشد .ماده  303آ.د.م
 -658گزینه  4صحیح است .اوالً رأی نسبت به خواهان همیشه حضوری است .ثانیأ رأیی که تمام مراحل
دادرسی را طی کرده باشد رأی نهایی است و ثالثاً حکمی که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم اعالم می
دارد حکم اعالمی است نه کشفی.
 -659گزینه  2صحیح است.گرفتن ضامن در اجرای حکم غیابی در صورتی است که اجرائیه و حکم هر دو
ابالغ قانونی شده باشد .تبصره  2ماده  306آ.د.م
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 -814گزینه  1صحیح است .دعاوی قابل فرجام دعاوی هستند که خواسته بیش از  20میلیون ریال باشد نه
ارزش خواسته به عبارت دیگر فقط دعوای مطالبه وجه نقد بیش از  2میلیون تومان قابل فرجام است .بند الف
ماده  367آ.د.م
 -815گزینه  1صحیح است .در صورت نقض قرار در دیوان ،پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار
اعاده می گردد .بند ب ماده 405
 -816گزینه  4صحیح است .به صراحت مواد  331و  367ق.آ.د.م
 -817گزینه  2صحیح است .برابر ماده  352ق.آ.د.م هرگاه دادگاه تجدیدنظر ،دادگاه بدوی را فاقد صالحیت
محلی و ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد .همان گونه که ماده 352
ق.آ.د.م مقرر می دارد دادگاه تجدیدنظر میان صالحیت محلی و صالحیت ذاتی قائل به تفکیک نیست اما ماده
 371ق.آ.د.م درباب فرجام خواهی میان صالحیت محلی و صالحیت ذاتی قائل به تفکیک شده است .مواد  352و
 371آ.د.م
 -818گزینه  3صحیح است .رک به بند ب ماده  405ق.آ.د.م چنانچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقض
شود پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد یعنی اگر قرار در مرحله ی بدوی صادر شده باشد پرونده
به دادگاه بدوی اعاده می گردد و چنانچه در دادگاه بدوی صادر شده و در دادگاه تجدید نظر تأیید گردد مجدداً
پرونده به دادگاه بدوی ارسال می شود .تنها زمانی پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود که قرار مستقیمأ
از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.
 -819گزینه  4صحیح است .رک بند الف ماده  405ق.آ.د.م مستنداً به ماده ی مذکور که مقرر می دارد در
دادگاه مرجوع الیه تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد .این عبارت بدان معناست که دادگاه
مرجوع الیه مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور می باشد .مواد  405و  408آ.د.م
 -820گزینه  3صحیح است .رک ماده 367ق.آ.د.م.
 -821گزینه 1صحیح است .بند ب ماده  405آ.د.م
 -822گزینه  2صحیح است .ر ک بند الف ماده  368ق.آ.د.م احکام راجع به ثلث ،حبس و تولیت در صورتی
که از دادگاه بدوی صادر شده باشد و به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته باشد قابل فرجام خواهی
است.
 -823گزینه  4صحیح است .ماده  403آ.د.م
-824گزینه  4صحیح است.رویه قضایی برگزینه  4صحه گذاشته است.
 -825گزینه  3صحیح است .به استناد ماده  393ق.آ.د.م
 -826گزینه  4صحیح است .ماده  397آ.د.م
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واخواهی  20 روز
مهلت شکایت از آرا

تجدیدنظر  20 روز
فرجام خواهی 20 روز
اعتراض ثالث مهلت ندارد
تجدیدنظر  10 روز

مهلت پاسخگویی به دادخواست
فرجام خواهی  20 روز

تجدیدنظر  10 روز
مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست به علت
عدم تعیین نام و اقامتگاه دادخواست دهنده

فرجام  20 روز
بدوی  غیر قابل اعتراض

تجدیدنظر  20 روز  توسط دادگاه صادر می شود.
مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست
به علت عدم رفع نقص

فرجام  20 روز توسط دادگاه صادر می شود.
بدوی  10 روز  توسط مدیر دفتر دادگاه صادر می شود.

 -827هیچ یک از گزینه ها صحیح نیست.

هیأت عمومی حقوقی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به  3صورت تشکیل می شود

هیأت عمومی کیفری
هیأت عمومی وحدت رویه

 -828گزینه  2صحیح است .پس از نقض قرار در دیوان عالی کشور ،پرونده به دادگاه صادرکننده قرار عودت
داده می شود .بند ب ماده 405
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