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سخن
ناشــــــــر
رشته حقوق با تمام شاخهها و گرایشهایش ،بهمنزله یکی از پرطرفدارترین رشتههای
دانشگاهی کشور ،تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را بهخود جلب کرده است؛
دانشجویانی که پس از تحصیل ،وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاههای
گوناگون به ایفای وظیفه مشغول میشوند.
منابعیکه در دانشکدههای حقوق ،مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار
آنها قرار دارد ،در واقع ،مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی
چنانکه باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکردهاند.
این ،درحالی است که نیاز مبرم دانشپژوهان به مجموعههای پربار و سودمند ،امری
انکارناپذیر است .بهاینترتیب ،ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشتههای متأثر از آن ،باید بیش از گذشته مورد
توجه قرار گیرد؛ کتابهایی 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 آموزش عالی آزاد چتردانش ،در مقام مؤسسهای پیشگام در امر نشر کتب
آموزشی روزآمد و غنی ،توانسته است گامهای مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق
بردارد .این مؤسسه افتخار دارد که با بهرهمندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق
نیازهای علمی دانشجویان ،به تولید آثاری همت گمارد که مهمترین دستاورد آنها ،تسهیل
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد .انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات
منصهی ظهور برساند.
درخشان ،شایستگیهای خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به ّ
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سخن مؤلف
بیتردید فراگیری آیین دادرسی مدنی برای یک فرد حقوقی به همان اندازه مفید
و ضروری است که فراگیری آیین زندگی برای هر شخصی به جهت زندگی و
ادامة آن مفید و ضروری است .یک وکیل زمانی میتواند عملکرد خوب و مثبتی
داشته باشد که نه تنها به قوانین ماهوی بلکه مهمتر از آن به قوانین شکلی مشرف
و مسلط باشد و بتواند در زمانهای مورد نیاز آنها را به کار گیرد؛ به همین دلیل
است که ضریب آزمونی این درس همانند حقوق مدنی در مقایسه با دروس دیگر
از ضریب باالیی برخوردار است.
در مجموعة پیش رو ،تالش شده تا تمامی مباحث مربوط به مطالب آزمونی مورد
بحث و بررسی قرار گیرد؛ بهگونهای که دانشجو صرفاً با مطالعة این کتاب بتواند
به درصد قابل توجهی از سواالت آزمونی پاسخ دهد.
با توجه به اینکه منبع آزمونی مهم آزمونهای وکالت ،قضاوت ،کارشناسی ارشد
و ...در آیین دادرسی مدنی ،از مجموعه کتابهای ارزشمند استاد گرانقدر و گران
مایه دکتر عبدا ..شمس است ،بیشتر مطالب کتاب حاضر نیز از مطالب ارزشمند آن
استاد بزرگوار اقتباس گردیده است؛ همچنین سرفصلهای کتاب نیز به منظور یک
پارچگی و هماهنگی با کتابهای عنوان شده و عدم سردرگمی دانشجو ،همانند
سرفصلهای ایشان طراحی شده است ،با این تفاوت که ابتدا دعوا و شرایط اقامة
آن ،به علت کم اهمیتتر بودن مطالب ابتدایی جلد اول از نظر آزمونی ،مورد بحث
و بررسی قرار گرفته است؛ سپس و البهالی مطالب ،قوانین متفرقه از جمله قانون
شورای حل اختالف جدید ،قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
جدید و قانون اجرای احکام مدنی بحث و بررسی شده است.

در آخر بر خود الزم میدانم از دوست عزیز و گرامی جناب آقای محمد امامی که
در آزمون وکالت ورودی سال  1396توانستند رتبة  8کانون وکالی مرکز را به
خود اختصاص دهند و در تدوین و نگارش این کتاب به مؤلف یاری میرساندند
تشکر ویژه و قدردانی خویش را ابراز کنم.
امید آنکه کتاب حاضر بتواند نیازهای دانشجویان عزیز را در نیل به اهداف
عالیشان تأمین کند.
چنانچه نسبت به کتاب حاضر نقد یا پیشنهادی یا  ...باشد عالقمندان میتوانند با
 @Lawyer20حساب کاربری تلگرام و یا به نشانی ایمیل @lawyer20
 chmail.irدر تماس باشند.
محسن رفعتی -خرداد 96
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سؤاالت

کيفري»
سؤاالتحقوق
فصل اول :کليات «منابع و مکاتب
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کلیات

1

2

3

4

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در مرجع کیفری برای مطالبة
ضرر و زیان ناشی از جرم در چه مواردی ضروری است؟
الف) فقط از جنبة پرداخت هزینة دادرسی رعایت میشود.
ب) فقط در نوع رسیدگی رعایت میشود.
ج) اصوالً در طرح ،دفاع و رسیدگی رعایت میشود.
د) در تمام دعاوی در طرح ،دفاع و رسیدگی رعایت میشود.
با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به امور حسبی را
تابع تشریفات قانون مذکور دانسته است کدامیک از گزینههای زیر
صحیح است؟
الف) رسیدگی به امور حسبی در تمام موارد تابع تشریفات قانون آیین
دادرسی مدنی است.
ب) رسیدگی به امور حسبی اصوالً تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.
ج) رسیدگی به امور حسبی در تمام موارد تابع تشریفات قانون امور حسبی است.
د) رسیدگی به امور حسبی اصوالً تابع تشریفات قانون امور حسبی است.
کدامیک از گزینهها در رسیدگی شورای حل اختالف صحیح است؟
الف) رسیدگی شورای حل اختالف تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
ب) رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد ،تابع مقررات قوانین آیین
دادرسی مدنی و کیفری است.
ج) مقررات ناظر به صدور رأی ،واخواهی ،تجدیدنظر و هزینة دادرسی ،تابع
قانون شورای حل اختالف است.
د) تمام موارد صحیح است.
قوانین آیین دادرسی مدنی از قوانین امری است یا تخییری (تکمیلی)؟
الف) مقررات مربوط به سازمان قضاوتی ،امری ،و مقررات مربوط به صالحیت
ذاتی ،امری است.
ب) مقررات مربوط به صالحیت ذاتی ،امری ،ولی مقررات مربوط به سازمان
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قضاوتی تخییری است.
ج) مقررات مربوط به صالحیت محلی و مقررات آیین دادرسی مدنی به
معنی اخص علیاالصول تخییری است.
د) مقررات آیین دادرسی مدنی به معنی اخص ،امری و مقررات مربوط به
صالحیت محلی تخییری است.
آیا قوانین آیین دارسی مدنی عطف بهماسبق میگردند؟
الف) مقررات مربوط به سازمان قضاوتی و مقررات مربوط به صالحیت (ذاتی
و محلی) عطف بهماسبق میشوند.
ب) مقررات مربوط به سازمان قضاوتی و مقررات مربوط به صالحیت (ذاتی)
عطف بهماسبق میشوند.
ج) مقررات مربوط به صالحیت (محلی) عطف بهماسبق میشوند .برخالف
مقررات مربوط به صالحیت (ذاتی).
د) قوانین آیین دادرسی مدنی به معنی اخص ،مثل زایل شدن شکایت از
حکمی عطف بهماسبق میگردد و اثر فوری دارد.
درصورتیکه صالحیت رسیدگی به افراز ملک مشاع در مواردی که
افراز ملک در صالحیت ادارة ثبت است از صالحیت این اداره خارج
و در صالحیت دادگاه عمومی قرار گیرد مقررات مربوط به آن عطف
بهماسبق میشود؟
الف) عطف بهماسبق میشود.
ب) اصوالً عطف بهماسبق میشود.
ج) عطف بهماسبق نمیشود.
د) فقط در مواردی که در قانون تصریح شده باشد عطف بهماسبق میشود.
چنانچه بهموجب قانون مؤخر آیین دادرسی مدنی قابلیت تجدیدنظرخواهی
از حکمی زایل شود ،این قانون ،عطف بهماسبق میشود؟
الف) عطف بهماسبق میشود.
ب) عطف به سبق نمیشود.
ج) بهعلت امری بودن مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص عطف
بهماسبق میشود.
د) بهعلت مخالفت با حقوق مکتسبة اشخاص عطف بهماسبق نمیشود.
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فصل دوم :دعوی و شرایط اقامة  دعوی
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ویژگیهای دعوی خصوصی عبارتند از:
الف) قابل انتقال ،قابل صلح ،قابل استرداد و قابل ارجاع به داوری
ب) قابل انتقال ،قابل صلح ،قابل استرداد و غیر قابل ارجاع به داوری
ج) قابل انتقال ،قابل صلح ،غیر قابل استرداد و قابل ارجاع به داوری
د) غیر قابل انتقال ،قابل صلح ،قابل استرداد و قابل ارجاع به داوری
در کدامیک از موارد زیر دعوی منتقل نمیشود؟
ب) الزام به تنظیم سند رسمی
		
الف) طالق و تمکین
د) مطالبة مهریه
ج) خلع ید		
در کدامیک از موارد زیر دعوی زائل نمیشود؟
ب) با زوال حق اصلی
الف) با صدور حکم نهایی
د) با صدور قرار رد دعوی
ج) با صدور قرار سقوط دعوی
چناچه پدری از فرزند خود طلبکار باشد با فوت پدر ،به چه علت حق
پدر نسبت به فرزند جزئا یا کال از بین میرود؟
الف) حق پدر از بین نمیرود.
ب) فرزند مالک مافی الذمة خود شده است.
ج) حق اصلی قائم به شخص بوده و دارای ویژگی منحصرا شخصی است.
د) زوال دعوی به معنای اخص ،سبب زائل شدن دعوا به معنی اعم میگردد.

شرایط اقامه دعوی

12

شرایط اقامه دعوی از نظر اکثریت حقوقدانان مبتنیبر؟
الف) وجود حقی منجز ،حق احراز سمت ،وجوب اهلیت
منجز ،وجود نفع ،احراز سمت ،وجوب اهلیت
ب) تقدیم دادخواست ،وجود حقی ّ
ج) تقدیم دادخواست ،وجود نفع ،احراز سمت ،وجوب اهلیت
د) وجود نفع ،احراز سمت ،وجوب اهلیت

14
13

14

15

16

17

چتر دانش

 1000پرسش چهارگزینهای برگزیده آیین دادرسی مدنی

کدامیک از موارد زیر از جمله ویژگیهای (نفع) برای اقامة دعوی نیست؟
الف) حقوقی و مشروع باشد.
ب) به وجود آمده و باقی باشد.
ج) شخصی و مستقیم باشد( .فقط نسبت به اشخاص حقیقی)
د) شخصی و مستقیم باشد( .نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی)
در مقام بررسی شرط ذینفع بودن خواهان ،دادگاه چه وظیفهای دارد؟
الف) باید به موجود بودن یا نبودن حق اصلی و نفع خواهان در دعوی مطرح
شده توجه کند.
ب) باید به موجود بودن یا نبودن حق اصلی در دعوی مطرح شده توجه کند.
ج) باید به موجود بودن یا نبودن نفع خواهان در دعوی مطرح شده توجه کند.
د) وظیفهای در توجه به موجود بودن یا نبودن حق اصلی و نفع خواهان در
دعوی مطرح شده ندارد.
به چه علت فرزند شخص زندهای نمیتواند ادعای (طرح دعوی) خلع ید
از ملک پدر خود که مورد غصب قرار گرفته نماید؟
الف) چون فرزند از پدر نمایندگی ندارد.
ب) چون نفعی برای پسر ایجاد نشده است.
ج) چون حقی برای پسر ایجاد نشده است.
د) چون سمتی و نفعی برای اقامة دعوی ندارد.
دادگاه در بررسی وجود سمت در دادخواستدهنده به چه مواردی باید
توجه کند؟
الف) وجود دلیل نمایندگی قانونی یا قراردادی یا قضائی
ب) وجود دلیل نمایندگی قانونی یا قراردادی
ج) به قانونی یا قضائی یا قراردادی بودن نمایندگی
د) وجود دلیل نمایندگی
تائید امضاء یا مهر یا اثر انگشت موکل توسط وکیل دادگستری در ذیل
وکالتنامه ضروری است یا اختیاری؟

کيفري»
سؤاالتحقوق
فصل اول :کليات «منابع و مکاتب
چتر دانش

18

19

20

21

15

الف) اختیاری است.
ب) الزم و ضروری است.
ج) در صورتی اختیاری است که موکل در زندان باشد.
د) در صورتی ضروری و الزامی است که موکل در زندان باشد.
درصورتیکه موکل در زندان باشد ،تصدیق امضاء یا اثر انگشت وی با
چه شخص یا اشخاصی است؟
الف) رئیس زندان
ب) رئیس زندان یا معاون وی
ج) رئیس زندان یا معاون وی و یا وکیل وی
د) رئیس زندان یا معاون وی یا دفاتر اسناد رسمی
کدامیک از اشخاص زیر را میتوان نمایندة قانونی به معنی اخص دانست؟
الف) ولی قهری
ب) ولی قهری ،مدیران شرکتها،
ج) ولی قهری ،مدیران شرکتها ،قیم
د) ولی قهری ،مدیران شرکتها ،وزرای دولت ،رؤسای سازمانها و نهادهای
انقالبی
هر یک از طرفین دعوی چند وکیل میتوانند انتخاب و معرفی نمایند؟
الف) هر یک از طرفین دعوی میتوانند برای خود حداکثر دو وکیل انتخاب
و معرفی نمایند.
ب) هر یک از طرفین دعوی میتوانند برای خود حداقل دو وکیل انتخاب
و معرفی نمایند.
ج) هر یک از طرفین دعوی میتوانند برای خود حداکثر تا سه وکیل انتخاب
و معرفی نمایند.
د) هر یک از طرفین دعوی باید برای دعاوی باالی بیست میلیون تومان
خود حداقل یک وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
وکالت اجباری در دعاوی حقوقی براساس..........
الف) قانون اصالح پارهای از قوانین دادگستری مصوب  1356پذیرفته شده
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و پابرجاست.
ب) براساس رأی وحدت رویة شماره  714هیئت عمومی دیوان عالی کشور
موقوف االجرا شده است.
ج) در هیچ برههای از تاریخ قانون گذاری وکالت اجباری در دعاوی حقوقی
وجود نداشته است.
د) اخیرا ً نمایندگان مجلس طی تصویب الیحه ششم توسعه ،وکالت اجباری
در برخی از دعاوی حقوقی را پذیرفتهاند.
وکالت در مراجع قضائی از طریق وکیل دادگستری صورت میگیرد
بهجز؟
الف) وکالت در امور کیفری که وکیل مدنی هم میتواند در آن حضور یابد.
ب) وکالت در امور حقوقی که وکیل مدنی هم میتواند در آن حضور یابد.
ج) وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ،مؤسسات عمومی
غیردولتی و بانکهای دولتی برای امور حقوقی خود میتوانند از نمایندة
حقوقی استفاده کنند.
د) وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ،مؤسسات عمومی
غیردولتی و بانکهای دولتی وخصوصی برای امور حقوقی خود میتوانند از
نمایندة حقوقی استفاده کنند.
کدامیک از گزینههای زیر صحیح نیست؟
الف) ادارات دولتی و نهادهای انقالب اسالمی میتوانند از خدمات نماینده
حقوقی در دیوان عدالت اداری بهره ببرند.
ب) ادارات دولتی برای بهرهگیری از خدمات نمایندة حقوقی در مراجع
قضائی میتوانند معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع مذکور ارائه نمایند.
ج) نماینده حقوقی ادارات دولتی باید کارمند رسمی یا کارمند اداره حقوقی
آن اداره باشد.
د) صالحیت احراز واجد الشرایط بودن نماینده حقوقی براساس قانون بر
عهده باالترین مقام اجرائی سازمان یا قائم مقام قانونی وی است.
کدامیک از نهادها یا مؤسسات زیر نمیتوانند از نماینده حقوقی برای
تعقیب دعوای حقوقی خود استفاده کنند؟
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الف) شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی
ب) نهادهای انقالب اسالمی و مؤسسات وابسته به آنها
ج) مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی
د) تمام موارد
موکل در چه مواردی میتواند امضاء یا مهر یا اثر انگشت خود را منکر
شود؟
الف) در اسناد عادی
ب) در اسناد عادی و رسمی
ج) درصورتیکه موکل در زندان باشد و سند عادی باشد.
د) درصورتیکه دادگاه به این موضوع رسیدگی کند.
وکالت در دادگاهها شامل چه مواردی است؟
الف) شامل تمام مواردی است که در وکالتنامه به آن تصریح شده است.
ب) شامل تمام اختیارات راجعبه امر دادرسی است .تصریح مواردی در
وکالتنامه ضروری است.
ج) شامل تمام اختیارات راجعبه امر دادرسی است جزء آنچه که موکل
استثناء کرده است.
د) شامل تمام اختیارات راجعبه امر دادرسی است جزء آنچه که موکل
استثناء کرده است یا توکیل در آن خالف شرع باشد ،تصریح مواردی در
وکالتنامه ضروری است.
وکالت در کدامیک از موارد زیر امکان پذیر نیست؟
ب) وکالت در قبول سوگند
الف) وکالت در رد سوگند
د) تمام موارد
		
ج) وکالت در سوگند
کدامیک از موارد زیر نیازی به تصریح در وکالت نامه ندارد؟
الف) وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن
ب) وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع در قبال آن
ج) وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن
د) وکالت در ادعای اعسار و دفاع در قبال آن
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از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی..........
الف) وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه
صریحاً یا به داللت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ب) وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه
صریحاً وکیل در توکیل باشد.
ج) وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد هر چند
صریحاً وکیل در توکیل باشد.
د) وکیل در امری تنها در موارد خاصی و آن هم درصورت تصریح در
وکالتنامه میتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد.
در چه صورتی حضور خواهان یا خوانده به شخصه در جلسه دادرسی
الزم است؟
الف) درصورتیکه وکیل معرفی نکرده باشند.
ب) درصورتیکه دادگاه حضور آنها را الزم بداند.
ج) درصورتیکه دادگاه حضور آنها را الزم بداند ،هر چند وکیل گرفته باشند.
د) حضور خواهان در هیچ صورتی ضروری نیست و دادگاه در هر صورت
مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوی است.
درصورتیکه دادگاه حضور خواهان یا خوانده را با وجود داشتن وکیل
در پرونده ،در جلسه دادرسی ضروری بداند ،ابالغ به چه نحو صورت
میگیرد؟
الف) ابالغ به طرفین کافی است.
ب) ابالغ به وکالی طرفین کافی است.
ج) ابالغ به طرفین و وکالی آنها ضروری است.
د ابالغ به وکالی طرفین در صورتی ضروری است که دادگاه حضور آنها
را الزم بداند.
عقد وکالت میتواند به صرف..........
الف) امضاء و ایجاب موکل منعقد گردد.
ب) امضاء و ایجاب موکل و عمل وکیل منعقد گردد.
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ج) امضاء و ایجاب موکل و امضاء و قبول وکیل منعقد گردد.
د) امضاء و ایجاب موکل و امضاء و قبول و عمل وکیل منعقد گردد.
موکل چه زمانی میتواند وکیل در دعوی را عزل نماید؟
الف) در هرمقطع از مقاطع دادرسی و به اختیار خود
ب) اصوالً در هر مقطع از مقاطع دادرسی
ج) زمانی که مراتب را به دادگاه و وکیل خود اطالع دهد.
د) با هماهنگی وکیل
در کدامیک از موارد زیر عزل وکیل معتبر نیست و اقدامات وکیل در
حق موکل معتبر است؟
الف) موکل وکیل خود را طبق صورت جلسه دادگاه عزل نماید.
ب) وکیل از جریان عزل خود مطلع شود و اقدامی انجام دهد.
ج) دادگاه از جریان عزل وکیل مطلع شود اما وکیل از عزل خود بی اطالع باشد.
د) دادگاه از جریان عزل وکیل مطلع شود و وکیل هم از عزل خود مطلع شود.
درصورتیکه وکیل استعفای خود را به دادگاه اعالم نماید ،کدامیک از
موارد زیر صحیح است؟
الف) دادگاه میتواند به موکل وکیل مستعفی اخطار کند که یا شخصاً یا
توسط وکیل جدید ،دادرسی را تعقیب کند.
ب) دادرسی تا مراجعة موکل یا معرفی وکیل جدید به مدت یک ماه متوقف
میشود.
ج) دادرسی تا مراجعة موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک
ماه متوقف میشود.
د) دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک
ماه تجدید میشود.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده درصورت استعفاء..........
الف) موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابالغ
میشود ،رفع نقص به عهدة موکل است.
ب) مکلف است آن را به اطالع موکل خود برساند و پس از آن موضوع
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استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابالغ میشود ،رفع
نقص به عهدة موکل است.
ج) میتواند آن را به اطالع موکل خود برساند .در هر حال موضوع استعفای
وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابالغ میشود ،رفع نقص
به عهده موکل است.
د) مکلف است آن را به اطالع موکل خود برساند و پس از آن موضوع
استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابالغ میشود ،رفع
نقص قبل از استعفا به عهدة وکیل است.
وکیل مستعفی در چه حالتی میتواند تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی
نماید؟
الف) وکیل مستعفی به جهت استعفا و نداشتن سمت ،این حق را ندارد.
ب) وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه
تجدیدنظر ودیوان عالی کشور را داشته باشد ،هر چند استعفا داده باشد.
ج) وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی
کشور را داشته باشد ،هر چند استعفا داده باشد.
د) وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه
تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد ،هر چند پس از صدور رأی یا
در موقع ابالغ آن استعفاء و از رویت رأی امتناع نماید.
کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
الف) فوت و جنون وکیل موجب توقیف دادرسی تا مدت یک ماه میشود.
ب) استعفاء و فوت و جنون وکیل موجب توقیف دادرسی تا مدت یک ماه
میشود.
ج) استعفای وکیل موجب توقیف دادرسی تا مدت یک ماه میشود.
د) فقط فوت و جنون وکیل موجب توقیف دادرسی تا مدت یک ماه میشود.
کارکنان دستگاه دولتی و خود دستگاه دولتی ،علی القاعده حق
استفاده از نمایندگان حقوقی ادارة خود را به ترتیب..........
ب) ندارند -ندارند.
		
الف) دارند -دارند.
د) ندارند -دارند.
		
ج) دارند -ندارند.

