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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



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 
یادگیری  همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن انشر
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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. 



نشر چتر دانش/ 500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده آیین دادرسی مدنی 1۰

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   


