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رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی  قرار دارد، در  بر مدار آن ها 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت 
گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان 
باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های 

خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن انشر
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خوانندگان گرامی؛ الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
شده  ذکر  پرسش های  اهمیت  درجه  نشانگر  سؤال،  هر  ابتدای  در 
می باشد. سؤاالتی که دارای عالمت  می باشند از بیشترین درجه 
سؤاالت  این  که  هستند.  برخوردار  سؤاالت  سایر  به  نسبت  اهمیت 
و  لحاظ آزمونی  از  بدیهی است سایر سؤاالت  و  نامیم  را ممتاز می 
کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به نحوی که عالمت های   
  در ابتدای سایر سؤاالت به ترتیب بیانگر درجه اهمیت خیلی مهم 

و مهم می باشند.
الزم به ذکر است آن دسته از سؤاالتی که در ابتدای آن ها هیچ 
نشانه ای وجود ندارد، از پایین ترین درجه اهمیت آزمونی و کاربردی 

نسبت به سایر سؤاالت برخوردارند.

	 	 	

راهنما
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سؤاالت�فصل�اول   

1 در پرونده اي نسبت به حكم قطعي صادره از دادگاه بدوي درخواست   
فرجام شده و موضوع در ديوان عالي كشور مطرح گرديده است. در 
همين حين يكي از مقررات آئين دادرسي مدني به معناي اخص الزم 
االجرا مي گردد كه در زمان صدور رأي الزم االجرا نبوده است. حال 
تكليف ديوان عالي كشور از حيث عطف به ماسبق نمودن مقررات 

آئين دادرسي مدني به معناي اخص چيست؟ 
الف( مقررات الحق باید در دیوان عالي کشور مورد عنایت قرار گیرد.   

ب( مقررات الحق ممکن است در دیوان عالي کشور مورد توجه قرار گیرد.              
ج( مقررات الحق به هیچ وجه در دیوان عالي کشور مورد توجه قرار نمي گیرد. 
باید در دیوان عالي  د( مقررات الحق در صورت عدم اعتراض طرف دعوا 

کشور مورد عنایت قرار گیرد.       

2 هرگاه قاضي مجتهد بوده و قانون را خالف شرع بداند:
الف( باید مطابق قانون رأي صادر نماید واال مستنکف از احقاق حق شناخته 

مي شود.
باید مطابق شرع رأي صادر نماید واال مستنکف از احقاق حق شناخته  ب( 

مي شود.
ج( باید قرار عدم صالحیت صادر نماید. 

د( باید قرار امتناع از رسیدگي صادر نماید.       

3 هرگاه حكمي قطعي از دادگاه بدوي صادر شود كه فاقد صالحيت   
ذاتي بوده است: 

الف( از موجبات اعاده دادرسي خواهد بود.          
ب( حکم صادره باید اجرا شود.

ج( در دادگاه تجدیدنظر مطرح و نقض خواهد شد.  
د( چنین حکمي از اساس باطل و فاقد اثر اجرایي خواهد بود.   

4 در صورتي كه پرونده اي در مرحله نخستين رسيدگي شده اما در   
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مورد آن پرونده فقط قرار صادر شده باشد: 
الف( باید در مرحله باالتر به ماهیت این پرونده رسیدگي شود.   

باالتر  مرحله  در  پرونده  این  ماهیت  به  است  ممکن  شرایطي  تحت  ب( 
رسیدگي شود.      

ج( در مرحله باالتر امکان رسیدگي به ماهیت این پرونده وجود ندارد.
د( در صورت عدم اعتراض خوانده مي توان در مرحله باالتر به ماهیت این 

پرونده رسیدگي نمود.  

5 كدام گزينه در رابطه با مراجع قضاوتي صحيح است؟    
الف( مراجع قضاوتي شامل مراجع قضایي )حقوقي و کیفري(، مراجع اداري،  

دیوان عدالت اداري و مراجع انتظامي مي شود.   
ب( مراجع قضاوتی شامل مراجع قضایی )حقوقی و کیفری( است.

ج( مراجع قضاوتي شامل مراجع قضایي )حقوقي و کیفري(، مراجع اداري و 
مراجع انتظامی مي شود.  

د( مراجع قضاوتي شامل مراجع قضایي )حقوقي و کیفري(، مراجع اداري و 
دیوان عدالت اداري مي شود.          

6 اينكه دعوا يا امر مورد نظر بايد در مراجع اداري مطرح شود يا در   
مراجع قضايي، مربوط است به:

ب( درجه مرجع                    الف( صالحیت محلي مراجع        
د( نوع مرجع   ج( صنف مرجع         

7 چنانچه قاضی قانون را خالف شرع بداند:  
الف( مکلف به صدور قرار امتناع از رسیدگی است 

ب( مکلف به صدور قرار عدم صالحیت است.
ج( چنانچه قاضی مجتهد باشد مکلف به صدور قرار امتناع از رسیدگی است.   

د( چنانچه قاضی مجتهد باشد مکلف به صدور قرار عدم صالحیت است.  

8 كدام گزينه در خصوص مقررات راجع به صالحيت صحيح است؟  
الف( مقررات مربوط به صالحیت ذاتي آمره بوده و عطف بماسبق نیز مي گردند.     
ب( مقررات مربوط به صالحیت محلي علي االصول مخیره اند و اصوالً عطف 
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به ماسبق نیز مي گردند.     
ج( مقررات مربوط به صالحیت ذاتي آمره بوده ولي عطف بماسبق نمي گردند. 
د( مقررات مربوط به صالحیت محلي علي االصول مخیره بوده ولي به هیچ 

وجه عطف بماسبق نمي گردند.     

9 رسيدگي به ماهيت دعاوي در مرحله باالتر، تا زماني كه در مرحله   
نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد:

ب( اصوالً ممنوع نیست.       الف( اصوالً ممنوع است.   
د( مطلقاً ممنوع نیست.               ج( مطلقاً ممنوع است.          

10 چنانچه در جريان رسيدگي به دعوايي كه در دادگاه عمومي اقامه   
بعدي، مرجع ديگري ذاتًا صالح شود دادگاه  قانون  به موجب  شده 

عمومي بايد ................. 
الف( در هر حال به رسیدگي ادامه دهد. 

ب( در هر حال قرار عدم صالحیت صادر نماید.
ج( قرار عدم صالحیت صادر نماید مگر در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد.

د( به رسیدگي ادامه دهد مگر در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد.

11 درخواست تأمين داليل و امارات از دادگاهي مي شود كه ......... . 
الف( خوانده در آنجا اقامت دارد.   

ب( خواهان در آنجا اقامت دارد.                 
ج( دالیل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.           

د( صالحیت رسیدگي به دعواي اصلي را دارد.  

12 اگر راننده كاميوني كه مقيم سمنان است در قم با اتومبيل پرايدي   
به  مالي  خسارت  و  كند  تصادف  است  همدان  مقيم  آن  راننده  كه 
پرايد وارد شود، چنانچه راننده پرايد بخواهد تقاضاي تأمين دليل 

كند، بايد به مرجع صالح كدام شهر مراجعه كند؟
ب( همدان الف( قم   

د( به هر یك از این سه شهر مي تواند مراجعه کند.     ج( سمنان 

13 اگر محل اقامت خوانده در درخواست تأمين دليل شيراز ولي داليل   
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مورد نظر خواهان در جهرم باشد، درخواست تأمين دليل:
الف( باید در شیراز مطرح شود.    

جهرم  دادگاه  به  می تواند  شیراز  دادگاه  و  شود  مطرح  شیراز  در  باید  ب( 
اعطاي نیابت نماید.

ج( باید در جهرم مطرح شود.    
د( مي تواند در شیراز و یا جهرم مطرح شود.  

14 كدام گزينه در رابطه با قرار اناطه صحيح مي باشد؟  
الف( قانون آئین دادرسي مدني آن را نپذیرفته است.     
ب( قانون آئین دادرسي مدني نسبت به آن ساکت است.

ج( قانون آئین دادرسي مدني آن را فقط در مرحله تجدیدنظر پذیرفته است.    
د( قانون آئین دادرسي مدني آن را پذیرفته است.    

15 دعواي مربوط به مطالبه اجرت المثل ناشي از غصب زمين زراعي و   
دعواي مربوط به مطالبه مال االجاره يك واحد آپارتمان مسكوني به 

ترتيب در كدام يك از مراجع ذيل رسيدگي خواهد شد؟ 
الف( دادگاه محل وقوع ملك- دادگاه محل اقامت خوانده  

ب( دادگاه محل اقامت خوانده- دادگاه محل اقامت خوانده              
ج( دادگاه محل اقامت خوانده– دادگاه محل وقوع ملك     
د( دادگاه محل وقوع ملك- دادگاه محل وقوع ملك       

16 هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و خواهان نيز در ايران   
اقامت داشته باشد، رسيدگي با كدام دادگاه خواهد بود؟

ب( دادگاه محل اقامت خواهان                 الف( دادگاه محل صدور سند  
د( گزینه هاي الف و ب      ج( دادگاه عمومي شهرستان تهران        

17 دعواي طاري بايد در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي نمايد،   
اقامه شود ..........  

الف( مشروط بر آنکه از صالحیت ذاتي دادگاه خارج نباشد.   
ب( حتي اگر از صالحیت ذاتي دادگاه خارج باشد.   

ج( مشروط بر آنکه از صالحیت ذاتي و نسبي دادگاه خارج نباشد. 
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د( حتي اگر از صالحیت ذاتي و نسبي دادگاه خارج باشد.     

18 در قانون آئين دادرسي مدني ارسال پرونده مربوط به دعواي اصلي به   
دادگاه رسيدگي كننده به دعواي طاري:

الف( پیش بیني نشده است مگر در موارد خاص   
ب( پیش بیني شده است مگر در موارد خاص     

ج( پیش بیني نشده است.    
د( پیش بیني شده است.

دادگاه  با  استان  يك  حوزه  بدوي  دادگاه  بين  اختالف  حل  مرجع   19
تجديدنظر حوزه استاني ديگر كدام است؟

الف( اختالف در این صورت قابل تحقق نیست.  
ب( نظر دادگاه تجدیدنظر الزم االتباع است.        

ج( دیوان عالي کشور          
د(  دادگاه تجدیدنظر استان همجوار   

20 حل اختالف در صالحيت بين دادگاه های غيرهم عرض:    
الف( چنانچه دادگاه ها از دو حوزه قضایی از یك استان باشند حل اختالف 

با دیوان عالی کشور است.
ب( در هر حال حل اختالف با دیوان عالی کشور است.

ج( چنانچه دادگاه ها از حوزه قضایی دو استان باشند حل اختالف با دیوان 
عالی کشور است. 

د( اختالف در این فرض قابل تحقیق نیست.   

21 اقامه دعوا در دادگاه محل اقامتگاه خواهان:   
الف( استثنایي بر قاعده عمومي صالحیت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده 

است.
ب( مطابق با قاعده عمومي صالحیت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده است.
ج( نفي قاعده عمومي صالحیت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده است.

د( مطابق با قاعده عمومي صالحیت نسبي دادگاه محل اقامت خواهان است. 

22 دعواي مربوط به حق انتفاع نسبت به مال غيرمنقول در كدام دادگاه   
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اقامه مي شود؟
الف( دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، مگر آنکه خوانده در آن حوزه مقیم 

نباشد. 
ب( دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، حتي اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.              
ج( دادگاه محل اقامت خوانده، مگر آنکه مال غیرمنقول در آن حوزه واقع نباشد.  
د( دادگاه محل اقامت خوانده، حتي اگر مال غیرمنقول در آن حوزه واقع نباشد.              

23 آقاي الف كه مقيم شهر همدان است، به موجب قراردادي در شهر   
اراك متعهد مي شود كه دو هزار شاخه تيرآهن در ياسوج تحويل 
نمايد،  امتناع  تعهد خود  از  الف  آقاي  نمايد. حال چنانچه  آقاي ب 

آقاي ب در كدام دادگاه بايد اقامه دعوا نمايد؟ 
الف( دادگاه اراك   

ب( دادگاه همدان
ج( دادگاه یاسوج  

د( هر یك از دادگاه هاي اراك، همدان، یاسوج به انتخاب آقاي ب    

24 در كدام يك از گزينه هاي زير اختالف در صالحيت بين دو دادگاه   
محقق مي شود؟

الف( دادگاه مرجوع الیه خود را صالح به رسیدگي بداند.   
ب( دادگاه مرجوع الیه، دادگاه سومي را صالح به  رسیدگي بداند.  

ج( دادگاه مرجوع الیه، دادگاه صادرکننده قرار عدم صالحیت را صالح بداند.    
د( گزینه هاي ب و ج                 

25 اگر دعواي راجع به مال غيرمنقولي كه در فرانسه است، در دادگاه   
صالحيت  كه  برسد  نتيجه  اين  به  ايران  دادگاه  و  شود  اقامه  ايران 

رسيدگي ندارد:
الف( باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.         

ب( باید دستور بایگاني پرونده را صادر نماید.         
ج( باید قرار عدم صالحیت صادر نماید.     

د( باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید.      
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26 كدام گزينه در مورد توافق خالف قواعد صالحيت نسبي دادگاه ها   
معتبر است؟ 

الف( توافق صریح و یا ضمني اصحاب دعوا، دادگاهي را که صالحیت محلي 
ندارد، مکلف به رسیدگي مي نماید.   

ب( توافق صریح و یا ضمني اصحاب دعوا، دادگاهي را که صالحیت محلي 
ندارد، مکلف به رسیدگي نمي نماید.    

ج( فقط توافق صریح اصحاب دعوا، دادگاهي را که صالحیت محلي ندارد، 
مکلف به رسیدگي مي نماید.   

د( فقط توافق ضمني اصحاب دعوا، دادگاهي را که صالحیت محلي ندارد، 
مکلف به رسیدگي مي نماید.        

27  دارنده چك براي اقامه دعوا عليه صادركننده به كدام يك از دادگاه هاي 
ذيل بايد مراجعه كند؟ 

الف( دادگاه محل استقرار بانك محال علیه    
ب( دادگاه محل اقامت خوانده   

ج( دادگاه محل صدور چك       
د( تخییراً به هر یك از دادگاه هاي یاد شده     

28 آقايان »الف« و »ب« كه ساكن تهران هستند، بيعي راجع به يك باب   
خانه در شهرستان دماوند منعقد نموده و ضمن آن شرط می نمايند 
كه ملك 6 ماه بعد از انعقاد عقد به خريدار تحويل و سند رسمي به 
و تحويل  انعقاد عقد  بين  فاصله  و فروشنده در  تنظيم شود  او  نام 
به  بها  اجاره  به عنوان  باشد و ماهانه مبلغي  خانه مستاجر خريدار 
خريدار بپردازد. حال چنانچه خواسته خريدار تحويل ملك و تنظيم 
كدام  در  را  خود  دعواي  باشد،  ماهه   6 بهاي  اجاره  مطالبه  و  سند 

دادگاه بايد اقامه نمايد؟  
اجاره بها  مطالبه  ولي  اقامه شود  باید  دماوند  دادگاه  در  ملك  تحویل  الف( 

منقول است و باید در دادگاه تهران اقامه شود.   
ب( تحویل ملك و مطالبه اجاره بها هر دو غیر منقول بوده و باید در دادگاه 

دماوند اقامه شوند.                    
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ج( تحویل ملك و مطالبه اجاره بها باید در دادگاه تهران اقامه شوند.   
د( مطالبه اجاره بها در این مورد تابع دادگاه صالح در خصوص تحویل ملك است.

29 مطابق ماده 30 ق.آ.د.م: »... چنانچه بين دادگاه تجديدنظر استان و   
دادگاه بدوي در مورد صالحيت اختالف شود، نظر مرجع عالي الزم 

االتباع است.« كدام گزينه با توجه به ماده مذكور صحيح است؟
الف( شأن دادگاه تجدیدنظر استان، عالي بودن آن نسبت به دادگاه بدوي 

همان  استان است.   
ب( نظر دادگاه تجدیدنظر حتي براي دادگاه بدوي استان دیگر نیز صائب است.      
ج( مطابق ماده مزبور، اختالف در صالحیت در مورد این دو دادگاه در هر 

حال منتفي است.  
د( دادگاه بدوي مرجوع الیه مجاز به نفي صالحیت از خود و اعالم صالحیت 

دادگاه تجدیدنظر نیست.                    

30 كدام گزينه در خصوص صالحيت دادگاه صحيح است؟  
الف( صالحیت دادگاه هم حق است و هم تکلیف  

ب( صالحیت دادگاه در برخي موارد حق و در برخي موارد دیگر نیز تکلیف است.             
ج( صالحیت دادگاه تکلیف است.        

د( صالحیت دادگاه حق است.  

31 دادگاه عمومي تبريز با تصور اين كه جنوب تهران در حوزه قضايي   
شهر ري است با قرار عدم صالحيت پرونده را به دادگستري شهر 
ري مي فرستد. دادگستري شهر ري از اين جهت كه آدرس خوانده 
بنابراين  در حوزه قضايي شهر تهران است خود را صالح نمي داند. 

دادگستري شهر ري بايد:
الف( اقدام به صدور قرار عدم صالحیت به اعتبار صالحیت دادگاه عمومي 

تهران نماید.
ب( پرونده را جهت حل اختالف به دیوان عالي کشور ارسال نماید.  

دادگاه عمومي  اعتبار صالحیت  به  قرار عدم صالحیت  به صدور  اقدام  ج( 
تبریز نماید.       

د( پرونده را جهت حل اختالف به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال نماید.  
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در  و  منقول  غير  مال  به  مربوط  قسمت  يك  در  دعوا  موضوع  اگر   32  
بايد در كجا  اين دعوا  باشد،  مالي  امر غير  به  مربوط  قسمت ديگر 

اقامه شود؟
الف( هر دو دعوا در محل وقوع مال غیرمنقول     

ب( هر دو دعوا در محل وقوع مال غیرمنقول مشروط بر آنکه دعوا در هر دو 
قسمت ناشي از یك منشاء باشد.    

ج( هر دو دعوا در محل اقامت خوانده        
د( هر یك جداگانه در دادگاه مربوط به خود باید اقامه شود.     

33 در دعاوي طاري و دعاوي بازرگاني قاعده اي كه در صالحيت محلي   
وجود دارد )طرح دعوا در محل اقامت خوانده(: 

رعایت  بازرگاني  دعاوي  در  ولي  مي شود  رعایت  طاري  دعاوي  در  الف( 
نمي شود. 

ب( رعایت مي شود.                     
ج( رعایت نمي شود.    

د( در دعاوي طاري رعایت نمي شود ولي در دعاوي بازرگاني رعایت مي شود. 

34 بروز اختالف در صالحيت دادگاه ها در جايي است كه دادگاه مرجوع   
اليه:    

الف( خود را صالح ندانسته و دادگاه سومي را صالح بداند.                
ب( خود را صالح ندانسته و در عین حال نسبت به مرجع صالح نیز سکوت کند.   
ج( خود را صالح ندانسته و دادگاه ماقبل یا دادگاه سومي را صالح بداند.    

د( خود را صالح ندانسته و دادگاه ماقبل را صالح بداند.            

در  احوال  ثبت  مدنی هرگاه سند  دادرسي  آئين  قانون  به  توجه  با   35  
خارج از ايران تنظيم شده ولي ذي نفع مقيم ايران باشد، رسيدگي 

با كدام دادگاه خواهد بود؟   
الف( دادگاه عمومي شهرستان تهران       ب( دادگاه محل اقامت ذي نفع     

ج( قانون در این مورد ساکت است.         د( دادگاه محل صدور سند  

36 رسيدگي به دعاوي مربوط به تركه متوفي:   
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الف( از استثنائات قاعده صالحیت محلي دادگاه ها بوده که نمي توان خالف 
آن توافق نمود.

از استثنائات قاعده صالحیت محلي دادگاه ها بوده که مي توان خالف  ب( 
آن توافق نمود.                                  

ج( از استثنائات قاعده صالحیت ذاتي دادگاه ها بوده که نمي توان خالف آن 
توافق نمود.                                  

د( از استثنائات قاعده صالحیت ذاتي دادگاه ها بوده که مي توان خالف آن 
توافق نمود.                             

37 دعاوی راجع به حق تحجير و تقسيم مال غير منقول:  
الف( هر دو باید در محل اقامت خوانده اقامه شوند.

ب( هر دو باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شوند.
ج( دعوای راجع به حق تحجیر در محل اقامت خوانده و دعوای راجع به 

تقسیم مال غیرمنقول در محل وقوع مال غیرمنقول باید اقامه شوند.
د( دعوای راجع به حق تحجیر در محل وقوع مال غیرمنقول و دعوای راجع 

به تقسیم مال غیرمنقول در محل اقامت خوانده باید اقامه شود.

38 در كدام يك از موارد زير خواهان بايد دعوا را در دادگاه محل اقامت   
خود اقامه نمايد؟

الف( در صورتي که خوانده فاقد مال غیرمنقول باشد.           
ب( در صورتي که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد.     

ج( در صورتي که خوانده در ایران محل سکونت موقت نداشته باشد. 
د( در صورتي که خوانده مال منقول یا غیرمنقول نداشته باشد.                

39 دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي اشخاص خارج از شركت عليه   
يك شركت ورشكسته كه تصفيه امور آن در جريان مي باشد، كدام 

است؟  
الف( دادگاه محل اقامت هر یك از خواهان ها      

ب( دادگاه محل انجام تعهدات شرکت          
ج( دادگاه محل وقوع مرکز اصلي شرکت       

د( دادگاه محل اقامت مدیر یا مدیران تصفیه  
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40 كدام يك از رويدادهاي زير در صالحيت دادگاه محلي كه خوانده در   
زمان اقامه دعوا در آن مقيم بوده، تغيير ايجاد مي كند؟ 

الف( تغییر در حوزه قضایي در جریان دادرسي            
ب( تغییر اقامتگاه خواهان در جریان دادرسي       

ج( تغییر اقامتگاه خوانده در جریان دادرسي          
د( هیچکدام     

اناطه توسط دادگاه، خواهان مكلف است ظرف  41 در صورت صدور قرار 
يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه 

رسيدگي كننده تسليم نمايد، درغير اين صورت:   
الف( دادگاه قرار رد دعوا صادر مي کند.        

ب( دادگاه خواهان را محکوم به بي حقي مي نماید. 
ج( دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نماید.       

د( دادگاه آن را اماره اي بر صحت اظهارات خوانده قرار مي دهد.  

انجام  العاده  فوق  وقت  در  رسيدگي  ذيل،  موارد  از  يك  كدام  در   42  
مي گيرد؟ 

الف( رسیدگي به قرار عدم صالحیت در دیوان عالي کشور 
ب( رسیدگي به قرار عدم صالحیت در دادگاه تجدیدنظر استان  

ج(  هر دو مورد
د( هیچکدام     

43 آقاي سعيدي كه ساكن همدان است، ملكي تجاري را در تهران از   
آقاي مسعودي كه ساكن قزوين است اجاره نموده است. در صورتي 
آقای  شود،  حادث  اختالفي  مزبور  ملك  االجاره  مال  به  نسبت  كه 

مسعودی در دادگاه كدام شهر بايد اقامه دعوا نمايد؟ 
ب( تهران                           الف( قزوین  

د( هر یك از سه شهر به انتخاب خواهان دعوا    ج( همدان 

44 هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به   
آن در صالحيت دادگاه ديگري باشد:
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الف( دادگاه باید قرار عدم صالحیت صادر نماید که این قرار قطعي است.    
ب( دادگاه باید قرار عدم صالحیت صادر نماید که این قرار ظرف مهلت ده 

روز قابل اعتراض است.         
ج( دادگاه باید قرار اناطه صادر نماید که این قرار ظرف مهلت ده روز قابل 

اعتراض است.
د( دادگاه باید قرار اناطه صادر نماید که این قرار قطعي است.  

45 تصميم مرجع حل اختالف در تشخيص دادگاه صالح:  
الف( بطور مستقل قابل اعتراض است.     

ب( قابل اعتراض نیست.                    
ج( بطور تبعي قابل اعتراض است.     

د( مستقاًل و یا به صورت تبعي قابل اعتراض است.         

46 در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول:  
الف( از نظر صالحیت، ارزش خواسته مطابق قیمت منطقه اي امالك در هر 

منطقه خواهد بود.
ب( از نظر صالحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست 

خود تعیین مي کند.
قیمت  مطابق  باید  ارزش خواسته  و صالحیت،  دادرسي  هزینه  نظر  از  ج( 

منطقه اي محاسبه شود.
در  خواهان  که  است  همان  خواسته  ارزش  دادرسي،  هزینه  نظر  از  د( 

دادخواست خود تعیین کرده است.

در دعوي  بخرد  از غاصب  را  مغصوب  غيرمنقول  مال  47 هرگاه كسي   
مطالبه اجرت المثل ايام تصرف مشتري كدام دادگاه ذيصالح است؟

الف( دادگاه حوزه اقامت مشتري      ب( دادگاه محل اقامت غاصب
ج( دادگاه محل وقوع عقد بیع         د( دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

48 مناط ايجاد صالحيت براي دادگاه، تاريخ ........... است. 
الف( تقدیم دادخواست      ب( اولین جلسه رسیدگي دادگاه 

ج( تحقق اختالف بین طرفین      د( تحقق واقعه حقوقي و یا انعقاد عقود
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49 دادگاه بايد عدم صالحيت خود را در قالب:  
الف( صدور قرار نهایی اعالم نماید که این قرار قابل عدول نیست.

ب( صدور قرار نهایی اعالم نماید که این قرار قابل عدول است.
ج( دستور اعالم نماید که این قرار قابل عدول نیست.

د( دستور اعالم نماید که این قرار قابل عدول است.

دادگاه  و  عمومی  دادگاه  بين  صالحيت  در  اختالف  كه  صورتی  در   50  
انقالب باشد، حل اختالف:

الف( در هر حال با دادگاه تجدیدنظر است.
ب( چنانچه هر دو در حوزه یك استان مستقر باشند با دیوان عالی کشور است.
ج( چنانچه در دو حوزه از دو استان مستقر باشند با دیوان عالی کشور است.

د( در هر حال با دیوان عالی کشور است.

51 چنانچه دعوايي در دادگاه عمومي مطرح باشد و به موجب قانوني   
دادگاه صالحيت خود را از دست بدهد .......... 

الف( در هر صورت باید قرار عدم صالحیت صادر کند.
ب( در صورتي باید قرار عدم صالحیت صادر کند که خوانده ایراد نماید.

ج( فقط چنانچه عدم صالحیت ذاتي باشد باید قرار عدم صالحیت صادر کند.
د( در مورد عدم صالحیت ذاتي باید قرار عدم صالحیت صادر کند و در مورد 

عدم صالحیت محلي، بستگي به ایراد خوانده دارد.

52 كدام يك از موارد ذيل قابل توكيل مي باشند؟
ب( توکیل و اقرار      الف( سوگند و قبول آن       

د( ادعاي اعسار و لعان             ج( تعیین جاعل و رد سوگند   

53 در كدام يك از موارد ذيل، موكل بايد مراتب را به دادگاه اطالع دهد؟   
ب( عزل وکیل              الف( ممنوعیت وکیل از وکالت   

د( استعفاي وکیل       ج( فوت وکیل   

و  نموده  استعفاء  بدوي  دادگاه  رأي  صدور  از  پس  وكيل  هرگاه   54  
دادخواست تجديدنظر تقديم نمايد: 

الف( دادخواست او پذیرفته نمي شود مگر در صورت رضایت موکل.
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ب( دادخواست او پذیرفته مي شود هر چند که از وکالت استعفا داده باشد.    
ج( به دلیل استعفا دادن از وکالت، دادخواست تجدیدنظر او پذیرفته نمي شود.

د( دادخواست او پذیرفته مي شود مگر آنکه موکل به آن اعتراض نماید.             

55 اگر در خصوص دعوايي، دفاع به وسيله وكيل انجام گرفته باشد و   
وكيل نيز حق وكالت در مرحله باالتر را دارا باشد،  كليه آراء صادره 

بايد ........ .
ب( به موکل ابالغ شود.             الف( به وکیل ابالغ شود.   

د( به وکیل و موکل ابالغ شود.        ج( به وکیل یا موکل ابالغ شود.  

56 اقدامات وكيل تا چه زماني در حق موكل موثر خواهد بود؟    
الف( تا زمان صدور رأي توسط دادگاه بدوي      

ب( تا زماني که موکل او را عزل ننموده است.          
ج( بعد از عزل نیز ممکن است اقدامات وکیل مؤثر در حق موکل باشد.     
د( تا زمان صدور رأي قطعي توسط دادگاه بدوي یا تجدیدنظر                  

57 در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي   
باشد،  نداده  اقدام  حق  منفرد  بطور  آنها  از  يك  هيچ  به  و  كرده 
چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنها عذر موجهي براي عدم حضور 

اعالم نمايد: 
الف( در صورت ضرورت جلسه دادرسي تجدید و علت تجدید جلسه و وقت 

رسیدگي به موکل نیز اطالع داده مي شود.  
ب( جلسه دادرسي تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگي به موکل 

نیز اطالع داده مي شود.  
ج( در صورت ضرورت جلسه دادرسي تجدید و علت تجدید جلسه و وقت 

رسیدگي به وکالء اطالع داده مي شود.  
د( جلسه دادرسي تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگي به وکالء 

اطالع داده مي شود.         

موجه  محكمه  در  حضور  عدم  براي  را  وكيل  عذر  دادگاه  هرگاه   58  
تشخيص ندهد: 
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به  را  متخلف  وکیل  ماه  یك  مدت حداکثر  به  دادرسي  توقف  الف( ضمن 
مجازات مقرر محکوم خواهد نمود.   

ب( ضمن ادامه جریان محاکمه، تخلف وکیل را به مرجع صالحیت دار اطالع 
خواهد داد.    

ج( ضمن توقف دادرسي به مدت حداکثر یك ماه تخلف وکیل را به مرجع 
صالحیت دار اطالع خواهد داد.    

د( ضمن ادامه جریان محاکمه، وکیل متخلف را به مجازات مقرر محکوم 
خواهد نمود.          

59 هرگاه جلسه دادگاه به علت عذر موجه وكيل تجديد شود:  
وکیل  به  را  بعدي  رسیدگي  وقت  و  جلسه  تجدید  علت  باید  دادگاه  الف( 

معذور و موکل اطالع دهد.  
ب( دادگاه باید وقت رسیدگي بعدي را به وکیل معذور و موکل اطالع دهد.
ج( دادگاه باید علت تجدید جلسه و وقت رسیدگي بعدي را به موکل اطالع دهد.
د( دادگاه باید علت تجدید جلسه و وقت رسیدگي بعدي را به وکیل معذور 

اطالع دهد.              

تجديدنظر  مهلت  انقضاي  از  قبل  و  رأي  ابالغ  از  بعد  وكيل  اگر   60  
تاريخي  چه  از  اعتراض  مهلت  ابتداي  كند،  فوت  خواهي  فرجام  و 

محسوب مي شود؟   
الف( از تاریخ ابالغ به وکیل مگر اینکه موکل ثابت نماید از فوت وکیل بي 

اطالع بوده است.   
ب( از تاریخ ابالغ به موکل                   

ج( از تاریخ ابالغ به وکیل        
د( از تاریخ ابالغ به وکیل و اثبات خالف این تاریخ ممکن نیست.   

61 در كدام يك از موارد ذيل امكان توقف دادرسي وجود دارد؟  
ب( بازداشت وکیل     الف( فوت وکیل   

د( استعفاي وکیل                ج( عزل وکیل     

62 چنانچه موكل امضاء، مهر يا اثر انگشت خود را در ذيل وكالت نامه   
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انكار نمايد: 
الف( چنانچه وکالت نامه غیررسمي باشد دادگاه به آن رسیدگي خواهد کرد.   
ب( چنانچه وکالت نامه رسمي باشد دادگاه به آن رسیدگي خواهد کرد.                    

ج( دادگاه به این موضوع نیز رسیدگي خواهد کرد.             
د( دادگاه به آن ترتیب اثري نخواهد داد.         

63 در مقايسه استعفا و عزل وكيل كدام گزينه صحيح است؟  
الف( استعفاي وکیل همانند عزل او باید تنها به دادگاه اعالم شود.  

ب( استعفاي وکیل برخالف عزل او باید تنها به دادگاه اعالم شود.      
ج( استعفاي وکیل همانند عزل او باید تنها به موکل اعالم شود.   

د( استعفاي وکیل برخالف عزل او باید تنها به موکل اعالم شود.                    

64 در صورتي كه موكل وكيل را عزل كند اما مراتب را به دادگاه اعالم   
نكند: 

الف( دادرسي همچنان به نام وکیل ادامه خواهد یافت.        
ب( وکیل معزول باید عزل خود را به دادگاه اعالم کند.                        

ج( ضمانت اجرایي متوجه موکل نخواهد بود.  
د( دادگاه پس از اطالع از این موضوع قرار رد دعوا صادر مي کند.      

65 آيا دانشگاه آزاد و بنياد 15 خرداد مي توانند نماينده حقوقي خود   
را جهت طرح دعوا يا دفاع معرفي كنند؟ 

الف( فقط دانشگاه آزاد مي تواند.          ب( بلي   
ج( خیر               د( فقط بنیاد 15 خرداد مي تواند.              

66 اگر موكل در وكالت اعطايي اعالم نمايد كه وكيل وي داراي اختيارات 
14 گانه ماده 35 نيز مي باشد:

الف( اعالم موکل در صورت تصدیق وکیل معتبر است.  
ب( اعالم موکل در صورت عدم اعتراض وکیل معتبر است.

ج( چنین اعالمي مؤثر در اعطاي اختیارات خواهد بود.  
د( چنین اعالمي بي اثر خواهد بود. 

67 كدام يك از موارد زير نياز به تصريح در وكالت نامه ندارد؟   
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الف( وکالت در طرح دعواي متقابل      ب( وکالت در ورود شخص ثالث           
ج( وکالت در سازش                 د( وکالت در استماع شهادت شهود  

68 در صورتي كه خوانده در پرونده وكيل داشته باشد و وكيل وي نيز   
مجاز در مرحله باالتر باشد، ابالغ رأي بايد به كدام شخص صورت گيرد؟
ب( وکیل یا خوانده               الف( وکیل و خوانده   

د( وکیل ج( خوانده   

69 چنانچه وكيل حق اقدام در دادگاه باالتر را نداشته باشد، اما داراي   
حق توكيل باشد:

الف( دادنامه باید به وکیل توکیلي ابالغ شود.       
ب( دادنامه باید به وکیل اصلي ابالغ شود.  

ج( دادنامه باید به موکل ابالغ شود.     
د( دادنامه مي تواند به وکیل اصلي ابالغ شود.        

70 دفاع در مقابل دعواي متقابل و استرداد دعوا قابل توكيل:  
الف( هستند.        ب( فقط استرداد دعوا قابل توکیل نیست.              

ج( نیستند.            د( فقط دفاع در مقابل دعواي متقابل قابل توکیل نیست.  

در  غايب  وكيل  عذر  كه  شود  مشخص  دادگاه  جلسه  از  بعد  اگر   71  
جلسه دادرسي، موجه نبوده است، چه اقدامي بايد صورت بگيرد؟
الف( با مالك از ماده 41 ق.آ.د.م دادگاه باید وکیل را تحت تعقیب قرار دهد.  

ب( به صراحت ماده 41 ق.آ.د.م دادگاه باید وکیل را تحت تعقیب قرار دهد. 
براي  دار  به مرجع صالحیت  مراتب  باید  ماده 41 ق.آ.د.م  از  با مالك  ج( 

تعقیب انتظامي وکیل انعکاس یابد. 
براي  دار  مرجع صالحیت  به  مراتب  باید  ق.آ.د.م  ماده 41  به صراحت  د( 

تعقیب انتظامي وکیل انعکاس یابد. 

وكالي  از  يكي  حقوقي،  دعوايي  در  پرورش  و  آموزش  اداره   72  
دادگستري را به عنوان نماينده حقوقي انتخاب و به دادگاه معرفي 

كرده است. با توجه به اين فرض، كدام گزينه صحيح است؟
الف( صرف ارائه معرفي نامه از اداره مزبور براي نمایندگي کافي است. 
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ب( وکیل باید اقدام به تنظیم وکالتنامه نماید. 
ج( پذیرش نمایندگي وکیل مزبور منوط به صالحدید دادگاه است.    

د( عالوه بر ارائه معرفي نامه، وکیل معرفي شده باید شرایط نماینده حقوقي 
را نیز دارا باشد.   

73 چنانچه وكيل هم زمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع   
بين آنها ممكن نباشد:  

الف( وکیل باید حضور در وقت رسیدگي پرونده کیفري را مقدم دارد ولي 
جلسه دادگاه دیگر تجدید نخواهد شد.     

ب( وکیل باید حضور در وقت رسیدگي پرونده کیفري را مقدم دارد و جلسه 
دادگاه دیگر تجدید خواهد شد.                     

ج( وکیل باید حضور در وقت رسیدگي پرونده حقوقي را مقدم دارد ولي 
جلسه دادگاه دیگر تجدید نخواهد شد.   

د( وکیل باید حضور در وقت رسیدگي پرونده حقوقي را مقدم دارد و جلسه 
دادگاه دیگر تجدید خواهد شد.        

74 اگر جلسه دادرسي شروع شده باشد و در آغاز جلسه، وكيل اعالم   
استعفا نمايد:

الف( دادگاه به رسیدگي ادامه داده ولي استعفاي وکیل اثر قانوني خودش را 
خواهد داشت.            

را تجدید مي نماید ولي استعفاي  را متوقف و جلسه  ب( دادگاه رسیدگي 
وکیل فاقد اثر قانوني خواهد بود.                     

ج( دادگاه به رسیدگي ادامه داده و استعفاي وکیل فاقد اثر قانوني خواهد بود.
د( دادگاه رسیدگي را متوقف و جلسه را تجدید مي نماید و استعفاي وکیل 

اثر قانوني خودش را خواهد داشت. 

75 آيا وكال مي توانند در ذيل وكالت نامه امضاء يا مهر موكل خود را   
تأييد نمايند؟

الف( بله در صورتي که وکالت به موجب سند غیر رسمي باشد.     
ب( خیر       

ج( بله در صورتي که وکالت به موجب سند رسمي باشد.           
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د( بله             

قابل  رأي  ابالغ  از  پس  وكيل  اراده  از  مواردخارج  حدوث  تأثير   76  
اعتراض كدام است؟   

الف( قانون در این مورد ساکت است.    
ب( موجب ابالغ مجدد دادنامه به موکل مي شود.     

ج( موجب ابالغ مجدد دادنامه به وکیل مي شود.        
د( موجب ابالغ مجدد دادنامه به وکیل یا موکل مي شود.  

77 مصاديق عذر موجه عدم حضور وكيل در جلسه دادرسي در قانون   
آئين دادرسي مدني ....... .

الف( حصري و احراز معذوریت با وکیل معذور است.    
ب( تمثیلي و احراز معذوریت با وکیل معذور است.     
ج( تمثیلي و احراز معذوریت با دادگاه است.       

د( حصري و احراز معذوریت با دادگاه است.   

78 چنانچه در جلسه دادرسي، موكل اعالم نمايد وكيل خود را عزل   
نمودم، چنين اظهاري:

الف( معتبر بوده و باید در صورت جلسه قید و به امضاي وکیل و موکل برسد. 
ب( معتبر بوده و باید در صورت جلسه قید و به امضاي موکل برسد.       
ج( معتبر نبوده و عزل وکیل باید به صورت کتبي به دادگاه اعالم شود.  

د( معتبر بوده و باید در صورت جلسه قید و به امضاي وکیل برسد.   

79 آيا وكالي دادگستري مي توانند به عنوان نماينده حقوقي از طرف   
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در دادگاه ها شركت نمايند؟ 

الف( بر اساس رأي وحدت رویه نمي توانند.    
ب( بر اساس رأي وحدت رویه مي توانند.              

ج( بر اساس نظر مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضائیه نمي توانند.   
د( بر اساس نظر مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضائیه مي توانند.       

80 كدام يك از موارد ذيل براي وكال عذر موجه براي عدم حضور در   
محكمه محسوب نمي شود؟
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الف( فوت پدر بزرگ         ب( سیل                
ج( فوت عمو          د( همه گزینه ها عذر موجه محسوب مي شوند.      

81 اگر دو نفر وكيل مجتمعًا وكالت را به عهده داشته باشند و يكي   
از آن ها بدون عذر موجه در جلسه دادرسي حاضر نشود و اليحه 

هم نفرستد:
الف( دادگاه جلسه دادرسي را تجدید مي کند.

ب( دادگاه با استماع مدافعات وکیل حاضر، به دعوي رسیدگي مي کند.
ج( دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگي را ادامه مي دهد. 
د( دادگاه به وکیل غایب مهلت مناسبي براي ارسال الیحه اعطا مي نماید.

82 در دعواي حقوقي درخواست سوگند ............ و سوگند ياد كردن   
 ............

الف(  قابل توکیل است- قابل توکیل نیست.      
ب( قابل توکیل است- قابل توکیل است.

ج( قابل توکیل نیست- قابل توکیل نیست.
د( قابل توکیل نیست- قابل توکیل است.
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1 گزينه ج صحيح است. از آنجایي که دیوان عالي کشور رسیدگي ماهوي انجام 
نمي دهد و تنها رأي مورد فرجام را با توجه به مقررات الزم االجراي زمان صدور آن 
مورد قضاوت قرار مي دهد، لذا مقررات الحق به هیچ وجه در دیوان مورد توجه قرار 
نمي گیرد. البته اگر دیوان رأي ر ا نقض نماید، دادگاه مرجوع الیه مکلف به اجراي 
مقررات جدید خواهد بود که این موضوع نیز متوجه دادگاه مرجوع الیه مي باشد 

نه دیوان عالي کشور. 
مزبور  فرض  در  ق.آ.د.م.   3 ماده  تبصره  از  مستنبط  است.  صحيح  د  گزينه   2
قاضي باید قرار امتناع از رسیدگي صادر نموده و پرونده را به شعبه دیگري جهت 

رسیدگي ارسال نماید. 
3 گزينه ب صحيح است. استناد به عدم صالحیت ذاتي مستلزم این است که 
دعوا یا رأي صادره حسب مورد در یکي از مراحل رسیدگي در جریان رسیدگي 
عدم  به  توجه  یا  طرح  براي  مجالي  دعوا،  شدن  مختومه  با  و  باشد  داشته  قرار 
صالحیت ذاتي باقي نمي ماند. در واقع رأي صادره از مرجعي که صالحیت ذاتي 
ندارد، چنانچه راه شکایتي نسبت به آن نباشد باید اجرا شود. در سوال مربوطه نیز 
با توجه به اینکه حکم صادره از دادگاه بدوي قطعي بوده و امکان رسیدگي بعدي 
به آن وجود ندارد، لذا رأي صادره علیرغم اینکه از مرجعي صادر شده که ذاتاً صالح 

نبوده است، باید اجرا شود. 
4 گزينه ج صحيح است. مستند به ماده 7 ق.آ.د.م- مطابق ماده مزبور باید در 
مرحله نخستین در خصوص دعوا و پرونده مربوطه، حکم صادر شده باشد نه قرار. 
بنابراین در مرحله باالتر امکان رسیدگي به ماهیت این پرونده وجود ندارد و اگر 
قرار دادگاه بدوي در مرحله تجدیدنظر نقض شود، رسیدگي ماهوي با دادگاه بدوي 

خواهد بود نه تجدیدنظر. )ماده 353 ق.آد.م(
به  که  است  مراجعي  کلیه  قضاوتي  مراجع  از  منظور  گزينه ج صحيح است.   5
موجب قانون تشکیل شده و به دعاوي،  جرائم و اموري که در صالحیت آنهاست 
رسیدگي و اقدام به صدور راي مي نمایند. بنابراین مراجع قضاوتي شامل مراجع 
قضایي )حقوقي و کیفري( و مراجع اداري مي شود. اما دیوان عدالت اداري از شمول 
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انتظامي  مراجع  مانند  اعم  مفهوم  به  انتظامي  مراجع  است.  قضایي خارج  مراجع 
قضات،  وکال،  کارشناسان و همچنین هیأت هاي رسیدگي به تخلفات اداري نیز از 

مراجع قضاوتي شمرده مي شوند.  
6 گزينه ج صحيح است. واحدهاي قضاوتي به دو صنف مراجع قضایي و مراجع 
اداري تقسیم مي شوند. بنابراین در تعیین مرجعي که از حیث صنف صالح است 
باید به این موضوع توجه شود که دعوا یا امر مورد نظر باید در مرجع اداري مطرح 

شود یا در مراجع قضایي.  
7 گزينه ج صحيح است. مستند به تبصره ماده 3 ق.آ.د.م- تنها در صورتی که 
از  امتناع  قرار  به صدور  مکلف  بداند  شرع  را خالف  قانون  و  بوده  مجتهد  قاضی 
رسیدگی می باشد اما در صورتی که قاضی مجتهد نباشد مکلف به رسیدگی مطابق 
قرار  برای صدور  قانون موجبی  بودن  بوده و تشخیص وی در خالف شرع  قانون 

امتناع از رسیدگی نخواهد بود. 
8 گزينه الف صحيح است. مقررات مربوط به صالحیت ذاتي آمره بوده و عطف به 
ماسبق نیز مي گردند. ولي مقررات مربوط به صالحیت محلي چون اصوالً در جهت 
سهولت خوانده است، بنابراین اصوالً جزء قوانین مخیره مي باشند ولي این دسته 
از قوانین اصوالً عطف به ماسبق نمي گردند مگر اینکه در خود این قوانین ترتیب 
دیگري مقرر شده باشد. با این توضیحات عالوه بر گزینه هاي ب و ج گزینه د نیز 

که گفته »به هیچ وجه عطف به ماسبق نمي گردند« صحیح نمي باشد. 
9 گزينه الف صحيح است. مستند به ماده 7 ق.آ.د.م- رسیدگي به ماهیت دعاوي 
این  در  که  زماني  تا  و  پذیرد  صورت  نخستین  مرحله  در  ابتدا  باید  علي االصول 
آنها  به  نسبت  باالتر  مرحله  در  نمي توان  اند،  نگرفته  قرار  رسیدگي  مورد  مرحله 
باالتر  مرحله  در  رسیدگي  موارد  برخي  در  استثنائاً  قانونگذار  اما  نمود.  رسیدگي 
را – بدون آنکه در مرحله نخستین رسیدگي نسبت به آن انجام گرفته باشد- مقرر 
نموده است مثل ورود ثالث و یا جلب ثالث که بدون رسیدگي درمرحله نخستین، 
مي توان نسبت به آنها در مرحله تجدیدنظر رسیدگي را انجام داد. )مواد 130 و 

135 ق.آ.د.م(
10 گزينه ج صحيح است. زیرا قواعد صالحیت ذاتي اثر فوري داشته و عطف به 

ماسبق مي شوند مگر آنکه در خود قانون ترتیب دیگري پیش بیني شده باشد. 
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11 گزينه ج صحيح است. مستند به ماده 14 ق.آ.د.م.

تأمین  ماده 14 ق.آ.د.م- چون موضوع  به   مستند  گزينه الف صحيح است.   12
دلیل در این سوال در شهر قم واقع است، لذا راننده پراید باید به مرجع صالح شهر 

قم مراجعه کند. 
مذکور  ماده  تصریح  به  ماده 14 ق.آ.د.م-  به  گزينه ج صحيح است. مستند   13
درخواست تامین دلیل باید در حوزه قضایي که دالیل و امارات در آن حوزه واقع 
است مطرح شود. بنابراین طرح این درخواست در سایر حوزه هاي قضایي توجیه 

قانوني ندارد. 
14 گزينه د صحيح است. مستند به ماده19 ق.آ.د.م- هر چند این  ماده نامي از 
قرار اناطه نبرده است اما این ماده عماًل از قرار اناطه صحبت نموده است. بنابراین 

قرار اناطه در قانون آئین دادرسي مدني پذیرفته شده است. 
15 گزينه الف صحيح است. مستند به رأي وحدت رویه شماره31 مورخ 1363- 
با توجه به رأي مزبور دعواي اول که ناشي از غصب ملك بوده و در قالب عقود 
به  صالح  ملك  وقوع  محل  دادگاه  و  بوده  غیرمنقول  نمي گیرد،  قرار  قراردادي 
رسیدگي است. اما دعواي دوم که ناشي از عقد اجاره بوده، با توجه به رأي وحدت 
رویه مذکور و نیز ماده 20 ق.م از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول بوده، و 

لذا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگي مي باشد. 
16 گزينه ب صحيح است. مستند به ماده 25 ق.آ.د.م- مفهوم مخالف قسمت اول 
ماده مذکور مثبت این معناست که در صورتي که سند ثبت احوال در ایران تنظیم 
اقامت خواهان صالح به  باشد، دادگاه محل  ایران  نیز مقیم  باشد و خواهان  شده 

رسیدگي مي باشد.  
17 گزينه د صحيح است. دادگاهي که به دعواي اصلي رسیدگي مي نماید باید از 
طرح دعواي طاري آگاه باشد. در نهایت این دادگاه اگر صالحیت ذاتي نداشته باشد 
با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به مرجع صالح یا مرجع تعیین صالحیت 
ارسال مي نماید. اما چنانچه رسیدگي به دعواي اصلي منوط به اثبات ادعایي باشد 
که در صالحیت سایر مراجع باشد، دادگاهي که به دعواي اصلي رسیدگي مي کند 
اقدام به صدور قرار اناطه خواهد نمود. بنابراین دعواي طاري باید در دادگاهي که 
به دعواي اصلي رسیدگي مي نماید، اقامه شود حتي اگر از صالحیت ذاتي و نسبي 
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دادگاه خارج باشد. 
اگر  ق.آ.د.م  در  ق.آ.د.م-   19 و   17 مواد  به  مستند  است.  صحيح  ج  گزينه   18
باشد،  خارج  اصلي  دعواي  به  رسیدگي کننده  دادگاه  صالحیت  از  طاري  دعواي 
ارسال پرونده مربوط به دعواي اصلي به دادگاه مربوط به دعواي طاري پیش بیني 
نشده بلکه با توجه به ماده 19 رسیدگي به دعواي اصلي تا مشخص شدن نتیجه 

دعواي طاري متوقف خواهد شد. 
19 گزينه ج صحيح است. مستند به تبصره ماده 27 ق.آ.د.م.

20 گزينه ب صحيح است. مستنبط از ماده 28 ق.آ.د.م     

اقامه دعوا، قاعده عمومي بر این است  21 گزينه الف صحيح است. در خصوص 
که باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. اما در برخي موارد مانند قسمت 
انتهایي ماده 11 ق.آ.د.م که قانونگذار اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خواهان را 
اجازه داده است، این امر در واقع استثنایي بر قاعده عمومي صالحیت نسبي دادگاه 

محل اقامت خوانده مي باشد.  
22 گزينه ب صحيح است. مستند به ماده 12 ق.آ.د.م.  

23 گزينه د صحيح است. مستند به ماده 13 ق.آ.د.م و نیز رأي وحدت رویه شماره 
9 مورخ 1359. 

24 گزينه ج صحيح است. مستند به ماده 27 ق.آ.د.م – اختالف در صالحیت در 
فرضي قابل تحقق است که دادگاه مرجوع الیه ادعاي عدم صالحیت دادگاه اولي را 
نپذیرد و در واقع دادگاه صادرکننده قرار عدم صالحیت را صالح به رسیدگي بداند. 
اما چنانچه دادگاه مرجوع الیه دادگاه سومي را صالح بداند در این صورت اختالف 

در صالحیت محقق نشده و باید پرونده را به دادگاه سوم بفرستد.   
اعتبار  به  صالحیت  عدم  قرار  صدور  مورد  این  در  است.  الف صحيح  گزينه   25
عدم  قرار  تأسیس  زیرا  داشت.  نخواهد  موجبي  فرانسه  دادگاه هاي  صالحیت 
صالحیت براي دادگاه هاي مستقر در حوزه جغرافیایي یك کشور وضع شده است 
و در فرض مورد بحث دادگاه به جاي صدور قرار عدم صالحیت، باید به صدور قرار 
عدم استماع دعوا مبادرت کند. قرار ابطال دادخواست نیز چون مربوط به رعایت 

شرایط شکلي دادخواست است، در فرض مزبور مورد نخواهد داشت.   
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عمومي،  دادگاه هاي  محلي  صالحیت  با  رابطه  در  است.  صحيح  ب  گزينه   26
توافق صریح  ندارد، مي تواند حتي در صورت عدم  دادگاهي که صالحیت محلي 
طرفین به شرط عدم ایراد خوانده به دعوا رسیدگي نماید. لذا در صورتي که توافق 
طرفین احراز شود، به طریق اولي در رسیدگي به دعوا مختار است. در نتیجه توافق 
صریح و یا ضمني اصحاب دعوا، دادگاهي را که صالحیت محلي ندارد، مکلف به 

رسیدگي نمي نماید.  
27 گزينه د صحيح است. مستند به رأي وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385 

هیأت عمومي دیوان عالي کشور.
28 گزينه د صحيح است. مستند به ماده 15 ق.آ.د.م.- در این مورد دعوا مربوط به 
مال منقول و غیرمنقول است که در این صورت صالحیت دادگاه محل وقوع مال 
غیر منقول بر اصل صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده حاکم خواهد بود و خواهان 
به حکم ماده 15 تنها مجاز به طرح دعوا در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. 
گزینه ب نادرست است. زیرا هر چند هر دو دعوا باید در دادگاه دماوند اقامه شود، 

ولي دعواي مطالبه اجاره بها به حکم ماده 20 ق.م منقول است نه غیر منقول. 
29 گزينه الف صحيح است. تکلیف دادگاه بدوي به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر، 
ناظر به زماني است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استاني باشد که دادگاه 
بدوي در حوزه آن استان واقع است. ولي اگر پرونده از دادگاه تجدیدنظر خارج از 
استان دیگر با صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه عمومي استان دیگر آمده باشد، 
در این خصوص اغلب حقوقدانان معتقدند با توجه به تبصره ماده 27 ق.آ.د.م به 
مستلزم  را  موضوع  قانونگذار  باشند،  استان  دو  در  اختالف  طرفین  اینکه  صرف 
دخالت دیوان دانسته است. ماده 30 ق.آ.د.م که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را 
براي دادگاه بدوي الزم االتباع دانسته است، زماني است که دادگاه بدوي در همان 
استان باشد. زیرا شأن دادگاه تجدیدنظر استان، عالي بودن آن نسبت به دادگاه 
بدوي همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایي دادگاه 
به آن دادگاه مرجع عالي محسوب  تا نسبت  ندارد  استان دیگر حاکمیتي  بدوي 
گردد. لذا در این مورد حل اختالف با دیوان عالي کشور است. با توضیحاتي که 

ارائه شد، تنها گزینه ي الف صحیح است.  
زیرا  تکلیف.  و هم  است  دادگاه هم حق  الف صحيح است. صالحیت  گزينه   30
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اگردادگاه به دعوایي رسیدگي مي کند به این جهت است که حق رسیدگي دارد و 
اگر قرار عدم صالحیت صادر مي کند به جهت عدم برخورداري از این حق است. 
بنابراین در فرضي که حق رسیدگي دارد تکلیف به رسیدگي نیز متوجه اوست و 

این حق از جمله حقوق قابل اسقاط و قابل انتقال نیست. 
محقق  در صالحیت  اختالف  هنوز  مزبور  فرض  در  الف صحيح است.  گزينه   31
)دادگاه  دوم  دادگاه  توسط  عدم صالحیت  قرار  با صدور  باید  پرونده  لذا  و  نشده 
بنابراین  شود.  ارسال  تهران(  عمومي  )دادگاه  ثالث  دادگاه  به  ري(  شهر  عمومي 
ارسال پرونده به دیوان عالي کشور یا دادگاه تجدیدنظر استان در این مورد وجهي 

نخواهد داشت.   
دعاوي  و طرح  نشده  بیني  پیش  قانون  در  مورد  این  گزينه د صحيح است.   32
متعدد در یك دادگاه و در یك پرونده تنها در صورتي ممکن است که اوالً  مال 
منقول و غیرمنقول در پرونده مطرح باشد نه مال منقول یا غیرمنقول و یك امر 
غیرمالي دیگر. ثانیاً منشاء هر دو نیز یکي باشد. در غیر این مورد که در ماده 15 

مطرح شده سایر موارد تابع عمومات کلي است.      
33 گزينه ج صحيح است. اصل کلي در رسیدگي به دعاوي مدني مطابق ماده 11 
ق.آ.د.م صالحیت دادگاه عمومي محل اقامت خوانده در رسیدگي به دعاوي مدني 
بازرگاني این  اما در برخي دعاوي مثل دعاوي طاري )ماده 17( و دعاوي  است، 

قاعده رعایت نمي شود. 
34 گزينه د صحيح است. مستند به ماده 27 ق.آ.د.م- اختالف در صالحیت دادگاه 
ها در جایي بروز مي کند که دادگاه مرجوع الیه خود را صالح به رسیدگي نداند و بر 
صالحیت دادگاه ماقبل که پرونده را ارسال نموده است تأکید کند، اما اگر دادگاه 
مرجوع الیه خود را صالح نداند و دادگاه سومي را صالح تشخیص دهد، پرونده را به 

آن دادگاه خواهد فرستاد و اختالفي ایجاد نخواهد شد.
35 گزينه ج صحيح است. مستند به ماده 25 ق.آ.د.م- فرض سوال مزبور عکس 
فرض مقرر در صدر ماده 25 ق.آ.د.م است که قانون آئین دادرسي مدني این فرض 
را پیش بیني ننموده است. البته با توجه به ماده 4 قانون ثبت احوال در این فرض 
دادگاه محل اقامت ذي نفع براي رسیدگي به دعوا صالحیت خواهد داشت، ولي 
چون سوال مطروحه نظر قانون آئین دادرسي مدني را در این خصوص جویا شده، 
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لذا گزینه ج صحیح است. 
36 گزينه الف صحيح است. رسیدگي به دعاوي مربوط به ترکه متوفي و نیز مواد 
12 تا 25 ق.آ.د.م از استثنائات قاعده صالحیت محلي دادگاه ها بوده که بیشتر در 
جهت سهولت و سرعت و دقت در رسیدگي و کمتر به منظور مساعدت به خوانده 
قواعد  داد که  اختیار  به اصحاب دعوا  نمي توان  بنابراین در چنین مواردي  است. 

صالحیت محلي دادگاه را نادیده بگیرند.    
37 گزينه ب صحيح است. این دو دعوا هر دو از مصادیق دعوای راجع به مال غیر 
باید در محل وقوع مال غیرمنقول  به ماده 12 ق.آ.د.م  با توجه  منقول است که 

اقامه شوند.
38 گزينه الف صحيح است. مستند به ماده 11 ق.آ.د.م. به ترتیب موارد در این 

ماده توجه شود.
39 گزينه ج صحيح است. مستند به ماده 22 ق.آ.د.م. 

40 گزينه د صحيح است. مستند به ماده 26 ق.آ.د.م- از آنجایي که مناط صالحیت 
دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین وقوع هیچ یك از رویدادهاي مذکور 
در گزینه های الف تا ج، تغییري در صالحیت دادگاه محلي که خوانده در زمان 

اقامه دعوا در آن مقیم بوده، ایجاد نخواهد کرد. 
41 گزينه الف صحيح است. مستند به ماده 19 ق.آ.د.م.

ماده 29 ق.آ.د.م- در هر دو مورد مذکور،  به  مستند  گزينه د صحيح است.   42
رسیدگي خارج از نوبت خواهد بود نه در وقت فوق العاده . 

43 گزينه ج صحيح است. مستند به ماده 20 ق.م و ماده 11 ق.آ.د.م- با توجه به 
ماده 20 ق.م دعواي مطالبه مال االجاره از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول 
است و با توجه به اصل بنا نهاده شده در ماده 11 ق.آ.د.م چنین دعوایي باید در 
محل اقامت خوانده اقامه شود که در سوال مزبور دادگاه حقوقي همدان صالح به 

رسیدگي مي باشد.  
44 گزينه د صحيح است. مستند به ماده 19 ق.آ.د.م.

مرجع حل  تصمیم  ق.آ.د.م  ماده 27  ذیل  به داللت  گزينه ب صحيح است.   45
این موارد حتي پس  بود. در  االتباع خواهد  اختالف در تشخیص صالحیت الزم 
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از صدور حکم نیز تجدیدنظرخواه نمي تواند به این استناد که دادگاه صادرکننده 
دادگاه  رسیدگي  که  چرا  کند،  اعتراض  صادره  رأي  به  نداشته  صالحیت  حکم، 

صادرکننده حکم بر اساس تکلیف قانوني به شرح ذیل ماده 27 بوده است. 
تعیین  به  مالي غیرمنقول خواهان مکلف  گزينه ب صحيح است. در دعاوي   46
بهاي خواسته در دادخواست مي باشد. لکن بهاي تعیین شده توسط خواهان صرفاً 
از جهت تعیین مرجع صالح و قابلیت تجدیدنظر مؤثر بوده و از جهت هزینه دادرسي 
تأثیري ندارد. در دعاوي مالي غیرمنقول هزینه دادرسي بر اساس قیمت منطقه اي 
امالك محاسبه مي شود. )بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 

مصرف آن در موارد معین مصوب 1373(
47 گزينه د صحيح است. به استناد ماده 12 ق.آ.د.م. 

48 گزينه الف صحيح است. به استناد ماده 26 ق.آ.د.م

49 گزينه الف صحيح است. مستند به ماده 27 ق.آ.د.م. ماده مذکور شیوه اعالم 
عدم صالحیت توسط دادگاه را بیان می نماید و مقرر می دارد در موردی که دادگاه 
عدم  قرار  نماید.  صادر  عدم صالحیت  قرار  باید  نداند  رسیدگی  به  صالح  را  خود 

صالحیتی که توسط دادگاه صادر می شود قابلیت عدول ندارد.
50 گزينه د صحيح است. مستند به ماده 28 ق.آ.د.م.

51 گزينه ج صحيح است. مناط صالحیت محلي تاریخ ثبت دادخواست مي باشد. 
قواعد صالحیت محلي بر خالف صالحیت ذاتي عطف به ماسبق نمي شود.

52 گزينه ج صحيح است. مستند به ماده35 ق.آ.د.م و تبصره2 آن، در گزینه الف 
سوگند،  درگزینه ب اقرار و در گزینه د لعان قابل توکیل نیستند. 

53 گزينه ب صحيح است. مستند به ماده 37 ق.آ.د.م. قانونگذار تنها درصورت 
عزل وکیل، موکل را مکلف نموده که مراتب را به دادگاه اطالع دهد و در خصوص 

سایر مراتب مقرره اي ندارد. 
54 گزينه ب صحيح است. مستند به ماده 45 ق.آ.د.م. دادخواست تجدیدنظر و نیز 

فرجام وکیل مستعفي قبول مي شود.
55 گزينه الف صحيح است. مستند به تبصره ماده 47 ق.آ.د.م. 

56 گزينه ج صحيح است. مستند به ماده 38 ق.آ.د.م. اقدامات وکیل علي القاعده 
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تا زماني در حق موکل موثر خواهد بود که موکل او را عزل ننموده باشد. اما هرگاه 
عزل وکیل به اطالع او نرسیده باشد، در این صورت اقدامات وکیل تا زمان اطالع 

از عزل در حق موکل مؤثر خواهد بود.  
57 گزينه الف صحيح است. مستند به ماده 44 ق.آ.د.م. مطابق ماده مذکور در 
علت  و  شد  خواهد  تجدید  ضرورت  صورت  در  تنها  دادرسي  جلسه  مزبور  فرض 

تجدید جلسه و وقت رسیدگي به موکل نیز اطالع داده خواهد شد. 
58 گزينه ب صحيح است. مستند به ماده 41 ق.آ.د.م. هرگاه دادگاه عذر وکیل را 
براي عدم حضور در محکمه موجه تشخیص ندهد جریان محاکمه را ادامه مي دهد 
و عالوه بر آن مراتب را به مرجع صالحیت دار براي تعقیب انتظامي وکیل اطالع 

خواهد داد. 
59 گزينه ج صحيح است. مستند به ماده 41 ق.آ.د.م. مطابق ماده مزبور هرگاه 
جلسه دادگاه به علت عذر موجه وکیل تجدیدشود، دادگاه باید هم علت تجدید 

جلسه و هم وقت رسیدگي بعدي را به موکل اطالع دهد. 
60 گزينه ب صحيح است. مستند به ماده 47 ق.آ.د.م.      

61 گزينه د صحيح است. مستند به ماده 39 ق.آ.د.م. تنها در فرضي که وکیل 
از وکالت استعفا دهد امکان توقف دادرسي آن هم به مدت حداکثر یك ماه وجود 
دارد و در سایر موارد دادرسي متوقف نشده و توسط موکل و یا وکیل جدید ادامه 

مي یابد. 
62 گزينه الف صحيح است. مستنبط از تبصره ماده 34 ق.آ.د.م. هر چند تبصره 
ماده مزبور بصورت مطلق آمده و انواع وکالت نامه اعم از رسمي و غیر رسمي را در 
بر مي گیرد اما باید توجه شود از آنجایي که انکار و تردید نسبت به اسناد رسمي 
مسموع نیست بنابراین تبصره ماده 34 را تنها باید ناظر بر فرضي دانست که وکالت 

نامه به موجب سند غیر رسمي باشد واال دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. 
63 گزينه ب صحيح است. مستند به مواد 37 و 39 ق.آ.د.م- ماده 37 در مورد 
عزل وکیل هم ضرورت اطالع به وکیل و هم ضرورت اطالع به دادگاه را مقرر داشته 

ولي ماده 39 در مورد استعفاي وکیل تنها اطالع به دادگاه را مقرر نموده است. 
64 گزينه الف صحيح است. مستند به مواد 37 و 38 ق.آ.د.م- عزل وکیل باید هم 
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به اطالع وکیل معزول و هم به اطالع دادگاه برسد. اما اگر موکل وکیل خود را عزل 
کند ولي مراتب را به دادگاه اعالم نکند، دادگاه وکیل معزول را همچنان وکیل او 

خواهد شناخت و این امر از انتهاي ماده 38 برداشت مي شود. 
65 گزينه ب صحيح است. به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضي از دستگاه 
ها از نماینده حقوقي در مراجع قضایي مصوب 1374/3/7: دانشگاه هاي غیردولتي 
و برخي از نهادهاي دیگر مثل بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد و کمیته امداد امام 
خمیني و شهرداري ها که در این قانون قید شده اند، مي توانند نماینده حقوقي خود 

را جهت طرح دعوا یا دفاع معرفي کنند. 
66 گزينه د صحيح است. مستند به تبصره 1 ماده 35 ق.آ.د.م- بنا به تبصره 1 
ماده 35 هر یك از اختیارات 14 گانه باید در وکالت نامه تصریح گردد. مطابق این 
تبصره، اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح 

محسوب نمی شود.
67 گزينه د صحيح است. بر اساس ماده 35 ق.ا.د.م موارد سه گزینه اول همگي 
باید در وکالت نامه تصریح شوند اما استماع شهادت شهود توسط دادگاه صورت 

مي گیرد و اصالً  از اختیارات وکیل نیست.
68 گزينه د صحيح است. وقتي قرارداد وکالت بین وکیل و موکل منعقد مي شود،  
واگذار  وکیل  به  دارد،  عهده  بر  دادرسي  روند  در  که  را  وظایفي  واقع  در  موکل 
مي کند. الزمه انجام بعضي از وظایف توسط وکیل نیز ابالغ اوراق قضایي است. در 
فرض سوال نیز دادگاه باید ابالغ ها را نسبت به وکیل انجام دهد و ابالغ به موکل 
اثري نخواهد داشت. ضمن آن که از ماده 2 قانون اجراي احکام مدني نیز استفاده 
مي شود که اگر محکوم علیه وکیل داشته باشد، در چارچوب ضوابط قانوني ابالغ 

باید به وکیل صورت گیرد.   
69 گزينه ج صحيح است. حق توکیل وکیل به او این اجازه را مي دهد که اختیارات 
و وظایف خود در محدوده وکالت نامه را به دیگري واگذار کند، نه اینکه بتواند براي 
بنابراین اگر وکیل اصلي  انتخاب کند.  امري که خود اجازه ندارد، وکیل توکیلي 
خود حق اقدام در دادگاه باالتر را نداشته باشد وکیل توکیلي انتخابي او نیز چنین 
اجازه اي نخواهد داشت. بنابراین در فرض سوال دادنامه باید به موکل ابالغ شود.     

70 گزينه الف صحيح است. مستند به ماده 35 ق.آ.د.م.
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71 گزينه ج صحيح است. مستنبط از ماده 41 ق.آ.د.م- ماده 41 موردي را پیش 
بیني کرده که از ابتدا عذر وکیل را نپذیرفته باشد که در این صورت باید مراتب به 
مرجع صالحیت دار براي تعقیب انتظامي وکیل انعکاس یابد. اما فرض سوال مزبور 
مربوط به بعد از جلسه دادگاه است که در این صورت نیز با مالك ماده مزبور مراتب 

باید به مرجع صالحیت دار براي تعقیب انتظامي وکیل انعکاس یابد.   
72 گزينه ب صحيح است. مراجع یاد شده در ماده 32 صرفاً مي توانند از اداره 
نماینده  عنوان  به  الزم  شرایط  بودن  دارا  با  رسمي  کارمندان  یا  و  خود  حقوقي 
حقوقي انتخاب و معرفي نمایند و چنانچه به جاي آن بخواهند از وکیل استفاده 
تنظیم و  باید وکالتنامه  نمایندگي کفایت نمي کند و وکیل  و  نامه  کنند،  معرفي 

ارائه نماید. 
73 گزينه الف صحيح است. مستند به مواد 41و42 ق.آ.د.م- توضیح آنکه جلسه 
دادگاهي که وکیل به علت شرکت در دادگاه دیگر در آن حضور نمي یابد تجدید 
نخواهد شد. زیرا جهات تجدید جلسه دادگاه منحصر به موارد مذکور در ماده 41 
مي باشد و در موارد مربوط به ماده 42 دادگاه به این جهت نباید جلسه را تجدید 

کند مگر اینکه موجب دیگري باعث تجدید جلسه دادگاه شود. 
جلسه  تجدید  عدم  ق.آ.د.م-   43 ماده  به  مستند  است.  صحيح  الف  گزينه   74
دادگاه به علت استعفا یا عزل که در زمان نامناسب اعالم شده است، بدین معنا 
نیست که دادگاه استعفا یا عزل را کان لم یکن تلقي کند؛ بلکه استعفا اثر قانوني 
خودش را خواهد داشت اما چون در زمان نامناسب اعالم شده است، تجدید جلسه 

به این علت صورت نخواهد گرفت.  
75 گزينه الف صحيح است. مستند به ماده 34 ق.آ.د.م.

76 گزينه ب صحيح است. مستند به ماده 47 ق.آ.د.م- فوت،  ممنوعیت از وکالت 
و عدم قدرت در اثر قوه قاهره ناشي از اراده وکیل نیست و به همین جهت براي 
جلوگیري از تضییع حق موکل دادنامه باید مجدداً و این بار به موکل ابالغ شود 
و قانونگذار ابتداي مهلت اعتراض به رأي را نیز از تاریخ ابالغ رأي به موکل مقرر 

نموده است. 
77 گزينه د صحيح است. مستنبط از ماده 41 ق.آ.د.م- با توجه به لحن قانونگذار 
در این ماده به نظر مي رسد مصادیق عذر موجه براي عدم حضور وکیل در جلسه 
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دادرسي حصري باشد و بنابراین سایر موارد را نمي توان داخل در این حکم دانست. 
احراز معذوریت نیز با توجه به ماده مذکور به دادگاه محول شده است.  

گزينه ب صحيح است. مستند به ماده 37 ق.آ.د.م- ذیل ماده مذکور عزل   78
شفاهي وکیل توسط موکل را پذیرفته و در این موارد دادگاه باید عزل وکیل را در 

صورت جلسه قید نموده و توسط موکل نیز باید امضاء شود. 
79 گزينه ج صحيح است. مستند به نظریه مشورتي 7/1912 مورخ 1381 اداره 
کل حقوقي قوه قضائیه- با توجه به نظریه مشورتي مذکور نظر به اینکه نماینده 
حقوقي باید از کارمندان اداره حقوقي یا سایر کارمندان رسمي دستگاه مورد نظر 
مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطي که وکالي دادگستري باید رعایت کنند، در 
دعاوي دخالت کند، لذا اگر وکیل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاه هاي مورد 
دعوا  در  مي تواند  دعاوي  وکیل  عنوان  به  فقط  باشد،  داشته  همکاري  مقنن  نظر 

دخالت کند نه نماینده حقوقي. 
80 گزينه ج صحيح است. مستند به بند1 ماده 41 ق.آ.د.م- عمو، دایي،عمه،خاله 
و اوالد آنها از طبقه سوم مي باشند و لذا فوت هر یك از آنها نمي تواند براي وکال 

عذر موجه جهت عدم حضور در جلسه دادرسي به حساب آید.
81 گزينه ج صحيح است. به استناد ماده 44 ق.آ.د.م.

82 گزينه الف صحيح است. به استناد صدر ماده 35 آ.د.م و تبصره 2 همان ماده 
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83 مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد:   
دادخواست  کننده  تقدیم  به  خواهان  مشخصات  بر  مشتمل  رسیدي  الف( 

بدهد.    
ب( فوري دادخواست را ثبت نماید.               

وي  معاون  یا  اول  شعبه  رئیس  نظر  به  ارجاع،  جهت  را  آن  بالفاصله  ج( 
برساند.  

د( در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.         

84 با توجه به قانون آئين دادرسي مدني كدام يك از موارد ذيل بايد   
توسط خواهان به دادخواست پيوست شود؟

الف( رونوشت یا تصویر اسناد مورد استناد       
ب( اصل یا رونوشت اسناد مورد استناد            

ج( رونوشت یا تصویر اسناد و دالیل مورد استناد   
د( اصل یا رونوشت اسناد و دالیل مورد استناد        

هزينه  دفتر،  مدير  توسط  اخطاريه  ابالغ  از  پس  خواهان  هرگاه   85  
انتشار آگهي را ظرف يك ماه پرداخت نكند:   

الف( قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد که این قرار ظرف ده روز از 
تاریخ صدور قابل شکایت در دادگاه است. 

ب( قرار رد دادخواست صادر خواهد شد که این قرار ظرف ده روز از تاریخ 
صدور قابل شکایت در دادگاه است.  

ج( قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد که این قرار ظرف ده روز از تاریخ 
ابالغ قابل شکایت در دادگاه است. 

د( قرار رد دادخواست صادر خواهد شد که این قرار ظرف ده روز از تاریخ 
ابالغ قابل شکایت در دادگاه است.     

86 چنانچه خواسته مندرج در قسمت مخصوص با خواسته مذكور در   
شرح دادخواست تعارض داشته باشد: 
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صادر  دادخواست  رد  یا  و  نقص  رفع  اخطار  دفتر  مدیر  مورد  الف( حسب 
مي نماید.  

ب( مدیر دفتر باید قرار رد دادخواست صادر نماید.                      
ج( مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص صادر نماید و نیز ممکن است دادگاه از 

خواهان توضیح بخواهد.               
د( مدیر دفتر باید قرار رد دادخواست صادر نماید و همچنین ممکن است 

دادگاه اقدام به صدور قرار رد دادخواست نماید.     

87 آقاي الف به موجب يك دادخواست اقدام به طرح دعواي تمكين   
عليه زوجه خود نموده و ضمن آن نيز الزام زوجه خود به تنظيم سند 
رسمي نسبت به مال غيرمنقول را از دادگاه حقوقي بدوي درخواست 

نموده است. تكليف دادگاه در فرض مزبور چيست؟
الف( دادگاه باید اقدام به قرار رد دادخواست نماید.      

ب( دادگاه باید ضمن یك دادرسي به آنها رسیدگي کند.   
ج( دادگاه باید هر یك از دعاوي را از یکدیگر تفکیك نموده و به هر یك به 

صورت جداگانه رسیدگي کند.   
د( دادگاه باید نسبت به دعواي اول قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و به 

دعواي دوم رسیدگي کند. 

نفقه  از دادگاه مطالبه  88 چنانچه خواهان در يك دعواي خانوادگي   
درخواست  به  دادرسي  اولين جلسه  پايان  تا  را  آن  و سپس  نمايد 

طالق تغيير دهد: 
الف( از مصادیق تغییر خواسته بوده ولي به علت فقدان شرایط دادگاه به 

آن توجه نمي کند.  
ب( از مصادیق تغییر خواسته بوده و دادگاه به آن توجه مي کند.  

ج( از مصادیق تغییر نحوه دعوا بوده ولي به علت فقدان شرایط دادگاه به 
آن توجه نمي کند.  

د( از مصادیق تغییر نحوه دعوا بوده و دادگاه به آن توجه مي کند.      

89 چنانچه مدير دفتر دادگاه اقدام به صدور اخطار رفع نقص در خارج   
از مهلت دو  روز نمايد:
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محسوب  اداري  تخلف  نوعي  تنها  امر  این  و  بوده  صحیح  اخطاریه  الف( 
مي شود. 

ب( اخطاریه باطل بوده ولي تخلف اداري محسوب نمي شود.                  
ج( اخطاریه صحیح بوده و این امر تخلف اداري محسوب نمي شود.

د( اخطاریه باطل بوده و این امر تخلف اداري نیز محسوب مي شود.  

90 تكليف تنظيم دادخواست به زبان فارسي:   
الف( از قواعد آمره بوده و تنظیم دادخواست به زبان غیر فارسي شایسته 

ثبت در دفتر ثبت دادخواست نیست.    
ب( از قواعد آمره بوده و تنظیم دادخواست به زبان غیر فارسي ثبت شده 

ولي ارجاع نمي شود.                      
و  ثبت  فارسي  زبان غیر  به  تنظیم دادخواست  و  بوده  قواعد مخیره  از  ج( 

ارجاع مي شود.
د( از قواعد مخیره بوده و تنظیم دادخواست به زبان غیر فارسي ثبت شده 

ولي ارجاع نمي شود.   

91 آيا قاضي دادگاه مي تواند به جاي دفتر قرار رد دادخواست صادر   
كند؟

الف( بله         ب( خیر  
ج( خیر، مگر در صورت غیبت مدیر دفتر      د( بله، مگر در موارد خاص        

92 با توجه به قانون آئين دادرسي مدني چنانچه ضمائم دادخواست   
مصَدق نشده باشد: 

الف( قانون در این مورد ساکت است.  
ب( دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید.       
ج( مدیر دفتر باید دادخواست را رد کند.     

د( مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص صادر کند.  

93 اگر دادخواستي به طور ناقص تقديم شود و دادگاه نيز صالحيت   
رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد: 

الف( باید قرار رد دعوا صادر نماید.   
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