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ناشــــــــرناشــــــــرسخنسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه 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 بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته 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 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 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 خدمات 
درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.
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مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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کتابی که در پیش رو دارید به لطف و عنایت باری تعالی تهیه و در اختیار عالقمندان و دانشجویان 
داوطلب شرکت در آزمون های وکالت، کارشناسی ارشد، قضاوت و سایر آزمون های حقوقی قرار 
می گیرد. این کتاب شامل 1769 سؤال از سؤاالت آزمون های سنوات قبل و سؤاالت تألیفی می باشد. 
از ویژگی های کتاب حاضر که قبل از مطالعه تست ها توجه به آنها ضروری بوده و به دانشجویان 

محترم در یادگیری مطالب کمک شایانی خواهد نمود می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
آیین دادرسی مدنی مصوب  بر اساس فهرست قانون  1- فهرست مطالب و طبقه بندی سؤاالت 
1379 می باشد و سؤاالت آزمون های مختلف در مبحث خاص خود قرار داده شده است. پس از 
خاتمه مباحث آیین دادرسی مدنی، در خاتمه نیز سؤاالت مربوط به قوانین متفرقه از جمله تست های 

مربوط به قانون دیوان عدالت اداری، حمایت خانواده و غیره گنجانده شده است.
2- ترتیب سؤاالت در هر مبحث بر اساس سال برگزاری آزمون به ترتیب از سال 1379 الی آخر 
آزمون های مختلف،  ابتدا سؤاالت سال 1379 در  می باشد. توضیح آن که مثاًل در مبحث داوری 
سپس سؤاالت آزمون های سال 1380 و بعد آن 1381 الی آخر آمده است. این ترتیب اواًل سهولت 
در پیدا نمودن سؤال مورد نظر در آزمونی خاص را ایجاد نموده و ثانیاً روند تحول سطح دشواری و 

نوع سؤاالت در سال های مختلف را نشان می دهد.
3- در کتاب حاضر، برخالف بسیاری از کتاب های موجود، کلیه ی سؤاالت مربوط به آزمون های 
قبل از سال 1379 که بر اساس قانون قدیم آیین دادرسی مدنی طرح شده بودند، حذف شده است و 

از این حیث تمرکز دانشجویان محترم فقط بر قانون آ.د.م مصوب 1379 قرار خواهد گرفت.
پاسخ سؤال  و چنان چه  است  لحاظ شده  پاسخ ها  در  تا خرداد 1399  قوانین  تغییرات  آخرین   -4
در زمان طرح سؤال با پاسخی که مطابق قوانین فعلی صحیح است متفاوت باشد، در پاسخنامه 
تشریحی به آن اشاره شده است. به ویژه با توجه به تغییرات در قوانین دیوان عدالت اداری، حمایت 
خانواده، شوراهای حل اختالف، تغییرات هزینه دادرسی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، 

به روز نمودن پاسخ ها ضروری می باشد.

سخن مؤلفسخن مؤلف



5- تالش بر آن بوده که همه سؤاالت آزمون های برگزار شده در کتاب گنجانده شود و هیچ سؤالی 
حتی سؤاالت تقریباً مشابه و تکراری نیز حذف نشوند، مگر سؤاالتی که با توجه به تغییر قوانین 
موضوع آنها منتفی شده باشد. هرچند که در نگاه اول ممکن است سؤاالت تکراری دانشجویان 
محترم را خسته سازد، لکن باید توجه داشت که اواًل سؤاالت مذکور نیز تفاوت هایی نسبی با یکدیگر 
داشته و به عالوه حجم اندکی از کتاب در حدود 5% را در برمی گیرند. ثانیاً به واسطه فواید مرور 
آنها از جمله یادگیری بهتر و تثبیت مطالب و شناخت نکات مهم تر، صبوری در مطالعه آنها مسلمًا 

مفید خواهد بود.
6- پاسخ های هر سؤال حتی االمکان کاماًل تشریحی و مستند به مواد قانونی ارائه شده است. اکیداً 
توصیه می شود که در هنگام مطالعه هر پاسخ، ماده استنادی نیز با دقت مطالعه شود. در پاسخنامه 
عالوه بر ذکر دالیل صحیح بودن هر گزینه، علی االصول به دالیل نادرستی گزینه های دیگر نیز در 
حد نیاز متعارف اشاره شده است. بنابراین به دانشجویان گرامی توصیه می شود که حتی اگر پاسخ 
تست را صحیح جواب داده اند، در هر حال پاسخ تشریحی تست را به واسطه نکات مندرج در آن 

مطالعه نمایند.
7- در پایان کتاب برخی چارت ها و جداول آموزشی مختصر که حاوی نکات کلیدی می باشند جهت 
سهولت یادگیری ارائه شده و در برخی پاسخنامه های تشریحی نیز به چارت ها یا جداول مذکور 

ارجاع داده شده است.
در پایان امیدوارم کتاب حاضر مورد استفاده و رضایت دانشجویان محترم قرار گیرد.

                                       رحمان عمروانی
                         دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
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کلیاتکلیات سؤاالتسؤاالت

قضات	دادگاه	ها	در	وهله	اول	موظفند	موافق	..........	به	دعاوی	رسیدگی	كنند.		 1
)قضاوت-	1380( 	

د( رویه قضایی ج( فتاوی معتبر  الف( قوانین     ب( منابع معتبر فقهی 

عقود	و	قراردادهایی	كه	مخل	نظم	عمومی	است	در	.........	قابل	ترتیب	اثر	نیست.		 2
)قضاوت-	1380( 	

د( مورد طرفین الف( دفتر كل     ب( دادگاه               ج( مراجع دعاوی 

)مشاوران-	1380( هیچ	دادگاهی	نمی	تواند	به	دعوایی	رسیدگی	كند:		 3
الف( مگر این كه خواهان یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به دعوا را با رعایت 

مقررات خواسته باشد.
ب( مگر این كه خواهان یا فرد ذی سمت از سوی او با رعایت موازین و مقررات جاری اقامه دعوی 

نموده باشد.
ج( مگر این كه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به 

دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.
د( مگر این كه شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یا ذی سمت قانونی از سوی آنان با رعایت كلیه 

موازین و مقررات جاری دادخواست كامل داده باشند.

)مشاوران	حقوقی-	1381( دادگاه	ها	مکلفند:	 4
الف( در مورد هر دعوا به دالیل طرفین رسیدگی نموده و به صورت كلی مبادرت به صدور حکم نمایند.

ب( به دعوی مطروحه با توجه به مندرجات دادخواست رسیدگی نموده و به صورت عام حکم صادر 
كنند.

ج( به دعوی مطروحه با توجه به نتیجه رسیدگی به دالیل متداعیین رأی پرونده را صادر كنند.
د( در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند.

آن	 زمان	صدور	 در	 مقررات	حاكم	 به	 توجه	 با	 كه،	 دادگاه	عمومی	صادر	شده	 از	 حکمی	 5
غیرقابل	فرجام	و	با	توجه	به	مقررات	حاكم	در	زمان	ابالغ	آن	قابل	فرجام	است.	فرجام	خواهی	
)وكالت-	1383( محکوٌم	علیه	نسبت	به	این	حکم،	قانونًا:		

ب( ممکن است. الف( ممکن نیست.   
د( بستگی به نظر ریاست دیوان عالی كشور دارد. ج( بستگی به مقررات فعلی دارد.  

)ارشد	سراسری-	1383( هرگاه	قاضی	مجتهد	باشد	و	قانون	را	خالف	شرع	بداند	باید:		 6
الف( جهت ارجاع پرونده را به شعبه دیگر، قرار عدم صالحیت صادر نماید.



۱۵۱۵ سؤاالت/ کليات

ب( جهت ارجاع پرونده به شعبه دیگر، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
ج( بر اساس نظر اجتهادی خود اقدام به صدور رای نماید، اما این رای قابل نقض می باشد.

د( بر اساس نظر اجتهادی خود اقدام به صدور رای نماید، اما این رای فقط نزد مجتهد جامع الشرایط 
قابل شکایت است. 

با	دعوی	مطروحه	حکم	قانونی	موجود	نباشد،	قاضی	رسیدگی	كننده	چه	 اگر	در	ارتباط	 7
)وكالت-	1384( تکلیفی	دارد؟		

الف( از نظر قانونی تکلیفی ندارد و می تواند دعوی را رد كند.
ب( بایستی با استناد منابع معتبر اسالمی و یا عرف ، حکم قضیه را صادر نماید.

ج( بایستی با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر 
نماید.

د( بایستی با استناد به منابع معتبر اسالمی و فتاوای معتبر یا عرف مسلّم حکم قضیه را صادر نماید.

)ارشد	سراسری-	1384( مقررات	مربوط	به	سازمان	قضاوتی،	از	قواعد	آمره:		 8
الف( بوده و اثر فوری دارند و توافق خالف آنها بی اثر است.
ب( بوده و اثر فوری ندارند و توافق خالف آنها بی اثر است.
ج( نبوده و اثر فوری دارند و توافق خالف آنها معتبر است.
د( نبوده و اثر فوری ندارند و توافق خالف آنها معتبر است.

)ارشد	آزاد-	1384( مقررات	آیین	دادرسی	مدنی	به	معنای	اخص،	اصوالً،	از	قواعد	 9
الف( آمره شمرده می شوند و توافق خالف آنها موثر نیست.
ب( مخیره شمرده می شوند و توافق خالف آنها موثر است.

ج( آمره شمرده می شوند و توافق خالف آنها، به صالحدید دادگاه، موثر است.
د( مخیره شمرده می شوند و توافق خالف آنها، به صالحدید دادگاه موثر است.

)مشاوران	حقوقی-	1385( دادگاهها	در	امور	مدنی	موظفند:		 10
الف( در دعوی مطروحه با احراز واقع رأی مقتضی صادر و تعیین تکلیف قانونی نمایند.

ب( با توجه به خواسته دعوی رسیدگی و با صدور رأی تعیین تکلیف نمایند.
ج( در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف قانونی نمایند.

د( در خصوص دعوی مطروحه با احراز واقع و اعالم ختم رسیدگی رأی قانونی صادر نمایند.

رسیدگی	به	دعاوی	بازرگانی،	در	حال	حاضر،	در	دادگاههای	............	برابر	............	به	عمل	 11
)ارشد	سراسری-	1385( می	آید،	جز	در	مواردی	كه	ترتیب	خاصی	تعیین	شده	باشد.		

ب( عمومی- قانون تجارت الف( تجاری- قانون تجارت   
د( عمومی- قانون آیین دادرسی مدنی ج( تجاری- قانون آیین دادرسی مدنی  
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هرگاه	پس	از	تقدیم	دادخواست	نخستین	به	دادگاه	صالح،	به	موجب	قانون،	در	قلمرو	یا	 12
نوع	چنین	دادگاهی	تغییر	ایجاد	شود	به	گونه	ای	كه	صالحیت	خود	را	از	دست	بدهد،	علی	
)ارشد	سراسری-	1385( القاعده	تغییر	ایجاد	شده	.............		

الف( در قلمرو یا نوع، مانع رسیدگی دادگاه است.

ب( در قلمرو یا نوع، مانع رسیدگی دادگاه نیست.
ج( در قلمرو مانع رسیدگی است اما در نوع، مانع رسیدگی نیست.

د( در قلمرو مانع رسیدگی دادگاه نیست اما در نوع، مانع رسیدگی است.

پیش	از	صدور	رایی	كه	از	دادگاه	انقالب	صادر	شده	و	طبق	مقررات	قطعی	است،	طرفین	 13
توافق	می	نمایند	كه	رأی	مزبور	قابل	تجدیدنظر	باشد.	این	رأی	قابل	تجدیدنظر:		

)ارشد	آزاد-	1385( 	
الف( است، چون مربوط به حقوق خصوصی اشخاص است.

ب( نیست، چون توافق خالف قواعده آمره است.
ج( است، چون در دادگاه انقالب تنها به موازین شرعی عمل می شود.

د( نیست، چون امر در دادگاه انقالب مطرح است.

برابر	ماده	7	قانون	آئین	دادرسی	مدنی	به	ماهیت	هیچ	دعوایی	نمی	توان	در	مرحله..........	 14
باشد	 نشده	 صادر	 دعوی..........	 آن	 در	 مرحله............	 در	 زمانیکه	 تا	 نمود	 رسیدگی	
)مشاوران	حقوقی-	1386( مگر...........		

الف( نخستین- باالتر- قراری- به تشخیص دادگاه.
ب( باالتر- نخستین- حکمی- به موجب قانون.

ج( نخستین- باالتر- حکمی- به تشخیص دادگاه.
د( باالتر- نخستین- قراری- به موجب قانون.

)وكالت-	1387( چنانچه	قاضی	مجتهد	باشد	و	قانون	را	مخالف	شرع	بداند:		 15
الف( پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال می نماید تا حل اختالف شود.

ب( باید بر اساس اجتهاد خود رأی صادر كند و رأی قابل تجدیدنظر است.
ج( باید بر اساس اجتهاد خود رأی صادر نماید و رأی قطعی است.

د( پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

چنانچه	در	قضیه	مطروحه	اصاًل	قانونی	وجود	نداشته	باشد،	وظیفه	قاضی	چیست؟		 16
)وكالت-	1387( 	

الف( باید حکم به رد دعوا صادر نماید.  
ب( باید با مصالحه فصل خصومت كند.



۱7۱7 سؤاالت/ کليات

ج( باید به داوری ارجاع دهد.
د( باید به استناد منابع معتبر اسالمی و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم مقتضی 

صادر كند.

آرا	صادره	از	حیث	قابلیت	اعتراض	و	تجدیدنظر	و	فرجام،	تابع	چه	قانونی	است؟		 17
)وكالت-	1387( 	

الف( قانون مجرا در زمان صدور آنان، مگر اینکه آن قوانین خالف شرع شناخته شود.
ب( قانون زمان تقدیم دادخواست بدوی

ج( قانون زمان اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام  
د( قانون الحق

قانون،	 به	موجب	 و	در	جریان	دادرسی،	 اقامه	می	شود،	 دعوایی	در	دادگاه	عمومی	كرج	 18
دعوایی	از	این	قبیل	در	صالحیت	دادگاه	انقالب	تهران	قرار	می	گیرد.	در	این	صورت،	دادگاه	
)ارشد	آزاد-	1387( كرج	علی	القاعده،	باید:		

الف( با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به دادگاه انقالب تهران بفرستد.
ب( پرونده را برای تعیین مرجع صالحیت به دیوان عالی كشور بفرستد.

ج( رسیدگی را ادامه دهد.
د( پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان تهران بفرستد.

اگر	در	جریان	رسیدگی	به	دعوایی،	به	موجب	قانون	جدیدی	تعداد	قضات	دادگاه	تغییر	 19
)ارشد	آزاد-	1388( یابد،	در	ادامه	رسیدگی،	تعداد	قضات	باید	تعدادی	باشد	كه:		

الف( در قانون جدید پیش بینی شده مگر طرفین خالف آن را تراضی نمایند.
ب( در قانون قبلی پیش بینی شده بود.

ج( در قانون قبلی پیش بینی شده بود مگر طرفین خالف آن تراضی نمایند.
د( در قانون جدید پیش بینی شده است.

چنانچه	در	ارتباط	با	موضوع	مطروحه،	حکم	قانونی	موجود	نباشد،	قاضی	رسیدگی	كننده	 20
مکلف	است،	به	استناد	منابع	معتبر	اسالمی	و	یا	فتاوای	معتبر	و	........	حکم	قضیه	را	صادر	
)وكالت	گیالن-	1390( نماید.		

ب( اصول حقوقی و عرف مسلّم  الف( اصول حقوقی و عرف مسلّم و دكترین  
د( عرف ج( اصول حقوقی    

چنانچه	در	جریان	رسیدگی	به	دعوایی	كه	در	دادگاه	عمومی	اقامه	شده	به	موجب	قانون	 21
)وكالت-	1391( بعدی،	مرجع	دیگری	ذاتاً	صالح	شود	دادگاه	عمومی	باید	.................	

الف( در هر حال به رسیدگی ادامه دهد.  
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ب( در هر حال قرار عدم صالحیت صادر نماید.
ج( قرار عدم صالحیت صادر نماید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

د( به رسیدگی ادامه دهد مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

قوانین	مربوط	به	سازمان	قضاوتی	عطف	به	ماسبق	..............	و	قوانین	مربوط	به	صالحیت	 22
)ارشد	آزاد-	1391( ذاتی	عطف	به	ماسبق	..........		

ب( نمی شوند- می شوند  الف( می شوند- می شوند   
د( نمی شوند- نمی شوند ج( می شوند- نمی شوند   

چنانچه	دعوایی	در	دادگاه	عمومی	مطرح	باشد	و	به	موجب	قانونی	دادگاه	صالحیت	خود	 23
)وكالت-	1392( را	از	دست	بدهد	علی	القاعده	..........		

الف( در هر صورت باید قرار عدم صالحیت صادر كند.
ب( در صورتی باید قرار عدم صالحیت صادر كند كه خوانده ایراد نماید.

ج( فقط چنانچه عدم صالحیت ذاتی باشد باید قرار عدم صالحیت صادر كند.
د( در مورد عدم صالحیت ذاتی باید قرار عدم صالحیت صادر كند و در مورد عدم صالحیت محلی، 

بستگی به ایراد خوانده دارد.

مرجع	رسیدگی	به	دعاوی	تجاری،	دادگاه	های	..........	است	و	آئین	رسیدگی	به	آنها،	علی	 24
)ارشد	سراسری-	1393( القاعده،	برابر	قانون	...........	انجام	می	شود.		

ب( عمومی – آئین دادرسی تجاری  الف( تجاری- آئین دادرسی تجاری   
د( عمومی – آئین دادرسی مدنی  ج( تجاری – آئین دادرسی مدنی   

	)قضاوت-	1393( كدام	مورد	در	خصوص	قطعیت	آراء	دادگاه	ها،	صحیح	است؟		 25
الف( اصل بر قطعیت قرارها است برخالف احکام 
ب( اصل بر قطعیت احکام است بر خالف قرارها 

ج( اصل بر عدم قطعیت است. 
د( اصل بر قطعیت است. 

	اگر	قاضی	مجتهد	باشد	و	قانون	را	خالف	شرع	بداند،	چگونه	باید	اقدام	كند؟	 26
)ارشد	آزاد-	1394( 	

ب( باید طبق قانون عمل كند. الف( باید طبق اجتهاد خود عمل كند.  
د( باید قرار امتناع از رسیدگی صادر كند. ج( باید قرار عدم صالحیت صادر كند.  

در	 جدید	 قانون	 به	موجب	 اما	 باشد	 اختصاصی	 مرجعی	 صالحیت	 در	 موضوعی	 چنانچه	 27
صالحیت	مرجع	اختصاصی	جدیدی	قرار	گیرد،	پرونده	های	راجع	به	همان	موضوع	كه	در	

زمان	الزم	االجرا	شدن	قانون	جدید	مطرح	بوده	در	كدام	مرجع	باید	رسیدگی	شود؟	



۱۹۱۹ سؤاالت/ کليات

)ارشد	سراسری-	1395( 	
الف( مرجع پیشین، مگر خالف آن تصریح شده باشد.  

ب( در هر حال، مرجع پیشین
ج( مرجع جدید، مگر خالف آن تصریح شده باشد.  

د( در هر حال، مرجع جدید

چنانچه	قاضی	مجتهد	باشد	و	قانون	حاكم	بر	دعوا	را	خالف	شرع	بداند،	كدام	مورد	صحیح	 28
)وكالت-	1397( است؟	

الف( می تواند از رسیدگی امتناع كند و نوع دعوا اثری ندارد.
ب( فقط در دعاوی غیرمالی می تواند از رسیدگی امتناع كند.

ج( باید از رسیدگی امتناع كند مگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد.
د( باید از رسیدگی امتناع کند حتی اگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد.

قانون	 این	 اجرای	 تاریخ	 از	 قبل	 كه	 دعاویی	 به	 می	دارد:»رسیدگی	 بیان	 9	ق.آ.د.م	 ماده	 29
اقامه	شده	به	ترتیب	مقرر	در	این	قانون	ادامه	می	یابد.	آراء	صادره	از	حیث	قابلیت	اعتراض	
و	تجدید	نظر	و	فرجام	تابع	قوانین	مجری	در	زمان	صدور	آنان	می	باشد...«.	جمله	اول	و	دوم	
)تألیفی( ماده	مذكور	به	ترتیب	به	كدام	اصل	آیین		دادرسی	اشاره	دارند.		

الف( عطف به ماسبق شدن مقررات آ.د.م- اصل تناظر
ب( آمره بودن مقررات آ.د.م- عطف به ماسبق  شدن مقررات آ.د.م

ج( عطف به ما سبق نشدن مقررات خالف  حقوق مکتسبه- عطف به ماسبق شدن مقررات آ.د.م.
د( عطف به ماسبق شدن مقررات آ.د.م- عطف به ماسبق نشدن مقررات خالف حقوق مکتسبه.

در	صورتی	كه	در	خصوص	دعوای	مطروحه	قانون	خاصی	وجود	نداشته	باشد،	دادگاه	بر	چه	 30
)تألیفی( اساسی	مبادرت	به	صدور	رای	خواهد	نمود؟		

ب( فتاوی معتبر یا اصول حقوقی  الف( فتاوی معتبر یا منابع معتبر اسالمی 
د( همه موارد ج( منابع معتبر اسالمی یا اصول حقوقی 

)تألیفی( 	پس	از	شروع	به	اجرای	حکم،	كدام	مرجع	می	تواند	مانع	اجرای	حکم	شود؟	 31
الف( دادگاه صادركننده حکم یا مرجع باالتر.

ب( مرجع باالتر، آنهم در مواردی كه قانون معین نموده است.
ج( دادگاه صادركننده حکم یا مرجع باالتر آنهم در مواردی كه قانون معین نموده است.

د( هیچ مرجع یا سازمانی نمی تواند مانع اجرای حکم شود.

	در	صورتی	كه	دعوایی	در	دادگاه	عمومی	مطرح	و	قبل	از	جلسه	دوم	دادگاه	قانون	جدیدی	 32
)تألیفی( الزم	االجرا	شده	و	دعاوی	مذكور	را	در	صالحیت	مرجعی	اختصاصی	قرار	دهد،	...		
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الف( دادگاه عمومی به رسیدگی ادامه خواهد داد.  
ب( دادگاه عمومی می تواند به رسیدگی ادامه دهد.

ج( مرجع اختصاصی به رسیدگی ادامه خواهد داد.   
د( پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی كشور ارسال می شود.

	رسیدگی	به	ماهیت	دعاوی	در	مرحله	باالتر،	علی	االصول	زمانی	ممکن	است	كه	در	مرحله	 33
)تألیفی( نخستین	در	آن	دعوا	...		

ب( قرار صادر شده باشد. الف( حکم صادر شده باشد.  
د( دستور صادر شده باشد. ج( رای صادر شده باشد.   

ابالغ	رأی،	قانونی	جدید	الزم	 از	 از	دادگاه	صادر	و	بالفاصله	یک	روز	پس	 چنانچه	رأیی	 34
)تألیفی( االجرا	شود،	در	این	صورت	...		

الف( تعیین قابلیت تجدیدنظر یا فرجام رأی مذكور بر اساس قانون زمان صدور آن می باشد.
ب( تعیین قابلیت تجدیدنظر یا فرجام رأی مذكور بر اساس قانون جدید می باشد.

ج( تعیین قابلیت تجدیدنظر یا فرجام رأی مذكور بر اساس قانون زمان صدور آن می باشد مگر اینکه 
آن قوانین خالف شرع شناخته شود.

د( تعیین قابلیت تجدیدنظر یا فرجام رأی مذكور بر اساس قانونی كه مناسب تر به حال محکوم علیه 
هست انجام می شود.

در	صورتی	كه	مستند	دعوا	قراردادی	باشد	كه	مخل	نظم	عمومی	یا	برخالف	اخالق	حسنه	 35
)تألیفی( مغایر	با	شرع	باشد،	در	این	صورت	دادگاه	...		

ب( قرار عدم استماع دعوا صادر می كند. الف( قرار رد دعوا صادر می كند.  

د( قرار امتناع از رسیدگی صادر می كند. ج( حکم بر بی حقی خواهان صادر می كند. 



۲۱۲۱ سؤاالت/درصالحيتدادگاهها

�باب�اول:�در�صالحیت�دادگاه�ها��باب�اول:�در�صالحیت�دادگاه�ها�
فصل�اول:�در�صالحیت�ذاتی�و�نسبی�دادگاه�هافصل�اول:�در�صالحیت�ذاتی�و�نسبی�دادگاه�ها

سؤاالتسؤاالت

از	كشور	 ایران	تنظیم	شده	و	ذینفع	مقیم	خارج	 به	اسناد	سجلی	كه	در	 دعاوی	مربوط	 36
)وكالت-	1379( می	باشد،	در	چه	دادگاهی	اقامه	می	شود؟		

الف( دادگاه محل اقامت ذینفع  
ب( دادگاه عمومی تهران

ج( دادگاه محل صدور سند
د( دادگاه محل اقامت خواهان كه غیر دادگاه محل صدور سند است.

قضایی	 حوزه	 مدنی	 امور	 در	 انقالب	 و	 عمومی	 دادگاه	های	 دادرسی	 آئین	 قانون	 مطابق	 37
)قضاوت-	1380( عبارت	است	از:		

الف( قلمرو یك بخش كه دادگاه در آن واقع است.  
ب( قلمرو یك استان كه دادگاه در آن واقع است. 

ج( قلمرو یك شهرستان كه دادگاه در آن واقع است.  
د( قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. 

باغ	 از	 به	خواسته	خلع	ید	 او	شهرستان	كرج	است،	دعوایی	 اقامتگاه	 هرگاه	شخصی	كه	 38
خود	واقع	در	رامسر	به	طرفّیت	شركت	سهامی	خاصی	كه	مركز	اصلی	آن	در	شهرستان	
دادگاه	های	 از	 یک	 كدام	 در	صالحیت	 دعوا	 این	 به	 رسیدگی	 نماید،	 اقامه	 می	باشد	 رشت	
)وكالت-	1380( عمومی	ذیل	است؟		

ب( رشت الف( رامسر   
د( یکی از دادگاه های رامسر یا رشت به انتخاب خواهان ج( كرج    

هر	گاه	سند	ثبت	احوال	در	ایران	تنظیم	شده	و	ذینفع	مقیم	خارج	از	كشور	باشد:	 39
)مشاوران-	1380( 	

الف( رسیدگی به دعوی ابطال سند با دادگاه محل تولد ذینفع است.           
ب( ذینفع دعوی خود را با رعایت مقررات در دادگاه تهران اقامه می نماید.

ج( رسیدگی به دعوی ذینفع در دادگاه محل اقامت قبلی وی صورت می پذیرد.
د( رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است.

هرگاه	سند	ثبت	احوال	در	ایران	تنظیم	شده	و	ذینفع	مقیم	خارج	از	كشور	است:	 40
)ارشد	سراسری-	1381( 	

الف( رسیدگی با دادگاه عمومی تهران است. 
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ب( دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی ندارند.
ج( رسیدگی به دادگاه محل صدور سند است. 

د( دادگاه آخرین اقامتگاه ذینفع در ایران صالح است.

شخصی:	 دعوای	 باشد،	 ایران	 مقیم	 خواهان	 و	 خارج	 مقیم	 و	 خارجی	 خوانده	 چنانچه	 41
)ارشد	سراسری-	1381( 	

الف( باید در دادگاه تهران اقامه شود.   
ب( باید در دادگاه خارج اقامه شود.

ج( می تواند در هر یك از دادگاههای ایران اقامه شود. 
د( باید در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه شود.

)ارشد	سراسری-	1381( دعوای	راجع	به	توقف	یا	ورشکستگی	باید	در	دادگاهی	اقامه	شود:	 42
الف( كه شخص متوقف برای انجام معامالت خود نمایندگی داشته است.

ب( كه بیشتری اموال شخص متوقف در حوزه آن واقع است.
ج( كه شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است.

د( كه بیشترین معامالت شخص متوقف در حوزه آن انجام شده است.

در	صورتی	كه	دعوا	در	دادگاهی	اقامه	شود	كه	صالحیت	محلی	ندارد	و	خوانده	به	صالحیت	 43
)ارشد	سراسری-	1381( دادگاه	ایراد	نکند:		

الف( دادگاه در هر حال باید رسیدگی كند.
ب( دادگاه در هر حال می تواند رسیدگی كند.

ج( چنانچه دعوای مالکیت و تصرف راجع به اموال غیرمنقول و سایر حقوق راجع به غیرمنقول نباشد 
دادگاه می تواند رسیدگی كند.

د( چنانچه دعوای مالکیت و تصرف راجع به اموال غیرمنقول و سایر حقوق راجع به غیرمنقول نباشد 
دادگاه باید رسیدگی كند.

هر	گاه	رسیدگی	به	دعوا	منوط	به	اثبات	ادعایی	باشد	كه	رسیدگی	به	آن	در	صالحیت	 44
	)مشاوران	حقوقی-	1381( دادگاه	دیگری	است:	

الف( دادگاه به اعتبار صالحیت دادگاه ذی صالحیت قرار عدم صالحیت صادر می نماید.
ب( دادگاه به شایستگی صالحیت دادگاه دیگر قرار اناطه صادر می نماید.

ج( رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالحیتدار متوقف می شود.
د( رسیدگی به دعوا با صدور قرار رد دعوا متوقف می شود تا خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه 

صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.



۲۳۲۳ سؤاالت/درصالحيتدادگاهها

)وكالت-	1382( كدام	یک	از	دعاوی	زیر	باید	در	دادگاه	محل	اقامت	خوانده	اقامه	شود؟		 45
الف( اعسار از محکوٌم به    

ب( ثمن معامله راجع به غیرمنقول
ج( دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول

د( ابطال اجراییه كه اجرای ثبت به تقاضای زوجه برای وصول مهریه علیه زوج صادركرده است.

چنانچه	یک	ادعا	راجع	به	خواندگان	متعدد	باشد	كه	در	حوزه	های	قضایی	مختلف	اقامتگاه	 46
)مشاوران	حقوقی-	1382( دارند.	

الف( به انتخاب خواهان دعوی در هر حوزه قضایی قابل طرح است.
ب( خواهان باید نسبت به سهم هر یك از خواندگان دعوی را در محل اقامت آنان مطرح نماید.

به طور یکجا  را  انتخاب و دعوی  را  از خواندگان  اقامت یکی  ج( خواهان مجاز است دادگاه محل 
مطرح نماید.

د( خواهان می تواند دعوی را در محل اقامت خود مطرح نماید.

در	صورتی	كه	رسیدگی	به	دعوی	متوقف	بر	امری	باشد	كه	رسیدگی	به	آن	امر	در	صالحیت	 47
)مشاوران	حقوقی-	1382( دادگاه	دیگری	باشد	..........		

را  خود  رسیدگی  دیگر  دادگاه  اقدامات  نتیجه  اعالم  تا  دارد  وظیفه  قرار،  صادركننده  دادگاه  الف( 
متوقف نماید.

ب( خواهان وظیفه دارد ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و رسید آن را به دفتر 
دادگاه صادركننده قرار ارائه نماید، واال قرار رد دعوی صادر می شود. 

ج( دادگاه وظیفه دارد پرونده را به دادگاهی كه صالح می داند ارسال و منتظر اعالم نتیجه بماند.
د( دادگاه با صدور قرار اناطه پرونده را بایگانی می نماید و ذینفع می تواند مجدداً طرح دعوی نماید.

دادگاه	صالح	برای	رسیدگی	به	دعوای	راجع	به	تركه	متوفایی	كه	آخرین	محل	زندگی	او	 48
تهران،	اموال	غیرمنقول	او	در	شیراز	و	ورثه	او	در	اصفهان	هستند	دادگاه:	

)ارشد	سراسری-	1382( 	
ب( منتخب ورثه است. الف( اصفهان است.   

د( تهران است. ج( شیراز است.    

)ارشد	آزاد-	1382( محکمه	اختصاصی	آن	است	كه:		 49
الف( به هیچ امری حق رسیدگی ندارد، غیر آنچه قانون تأسیس آن اجازه داده است.

ب( به هیچ امری حق رسیدگی ندارد، غیر آنچه قانون صراحتاً آن را اجازه داده است.
ج( به تمام امور حق رسیدگی دارد غیر آنچه قانون تأسیس آن صراحتاً استثناء كرده است.

د( به تمام امور حق رسیدگی دارد غیر آنچه قانون صراحتاً استثناء كرده است.
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هرگاه	شعبه	شركتی	ملکی	را	غصب	نماید،	مالک	ملک	دعوای	خلع	ید	را	باید	در	دادگاه	 50
)وكالت-	1383( محل	.......	اقامه	كند.		

د( مركز اصلی شركت ج( شعبه شركت  ب( وقوع ملك    الف( اقامت خود 

دعوای	راجع	به	سند	سجلی	كه	در	خارج	از	كشور	تنظیم	شده	و	خواهان	نیز	مقیم	خارج	 51
)وكالت-	1383( باشد،	در	صالحیت	.......	است.		

ب( دیوان عدالت اداری الف( دادگاه عمومی تهران   
د( دادگاه عمومی آخرین محل اقامت خواهان در ایران ج( دادگاه تجدیدنظر استان تهران  

مرجع	صالح	در	رسیدگی	به	دعوی	اعسار	از	پرداخت	محکوم	به	كدام	دادگاه	است؟		 52
)مشاوران	حقوقی-	تیر	1383( 	

ب( دادگاه صادركننده حکم قطعی الف( دادگاه محل اقامت خوانده دعوی اعسار 
د( دادگاه محل اقامت خواهان  ج( دادگاه صادركننده حکم بدوی   

چنانچه	خواسته	یک	دعوی	مال	منقول	و	غیرمنقول	بوده	و	هر	دو	ناشی	از	یک	منشاء	باشد،	 53
)مشاوران	حقوقی-	بهمن	1383( كدام	دادگاه	عمومی	صالحیت	رسیدگی	به	دعوی	را	دارد؟		

ب( دادگاه محل اقامت خوانده  الف( دادگاه محل اقامت خواهان   
د( ب یا ج به انتخاب خواهان  ج( دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول   

تشخیص	این	امر	كه	دعوا	یا	امر	بخصوصی	در	صالحیت	مراجع	قضایی	است	و	یا	باید	در	 54
)ارشد	آزاد-	1383( مراجع	اداری	مطرح	شود،	در	واقع	تشخیص	..........	مرجع	است.		

د( نوع و درجه قضاوت ج( صنف   ب( نوع   الف( درجه قضاوت 

دعوای	ناشی	از	تعهدات	شركت	در	مقابل	اشخاص	خارج	از	آن........	 55
)مشاوران	حقوقی-	1384( 	 	

الف( فقط باید در دادگاه محل اقامت خوانده )شركت( طرح شود.
ب( فقط باید در دادگاه محل واقع شدن تعهد طرح شود.

ج( فقط باید در دادگاه محل تسلیم كاال طرح گردد.
د( همه دادگاه های فوق و همچنین دادگاه محل تسلیم ثمن صالحیت رسیدگی دارند.

دعوی	توأم	راجع	به	اموال	منقول	و	غیرمنقول	در	كدام	دادگاه	قابل	طرح	است	؟		 56
)وكالت-	1384( 	

الف( دادگاه محل مال منقول   
ب( دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول.
ج( دادگاه محل اقامت خوانده   

د( دادگاه محل مال منقول یاغیرمنقول به  اختیارخواهان 
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تشخیص	صالحیت	دادگاه	برای	شروع	به	رسیدگی	با	كدام	مرجع	است	؟	)وكالت-	1384( 57
ب( دیوان عالی كشور الف( خواهان دعوی    

د( دادگاه رسیدگی كننده به دعوا ج( رییس حوزه قضایی    

به	دعاوی	حقوقی	علیه	روحانیون	در	كدام	دادگاه	و	به	چه	ترتیب	رسیدگی	می	شود؟		 58
)وكالت-	1384( 	

الف( در دادگاه عمومی طبق آیین دادرسی مدنی دادگاه های  عمومی 
ب( در دادگاه عمومی طبق آیین نامه مربوط به دادگاه ویژه روحانیت 
ج( در دادگاه ویژه روحانیت طبق آیین نامه مربوط به دادگاه مذكور

د( در دادگاه ویژه روحانیت طبق آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی

)وكالت-	1385( در	دعاوی	ناشی	از	قراردادها،	كدام	دادگاه	صالح	به	رسیدگی	است؟		 59
الف( دادگاه محل انجام تعهد   

ب( دادگاه محل تنظیم قرارداد 
ج( دادگاه محل اقامت خوانده

د( هر یك از سه دادگاه یاد شده به انتخاب خواهان  

هر	گاه	رسیدگی	به	دعوی	منوط	به	اثبات	ادعایی	باشد	كه	رسیدگی	به	آن	در	صالحیت	 60
)مشاوران	حقوقی-	1385( دادگاه	دیگری	است:		

الف( رسیدگی به دعوی با تصمیم دادگاه موقوف می شود و خواهان باید ظرف بیست روز در دادگاه 
مربوطه اقامه دعوی كند واال قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

ب( رسیدگی به دعوی با صدور قرار توقیف متوقف می شود و خواهان باید ظرف 10 روز در دادگاه 
مربوطه اقامه دعوی كند و در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می شود.

ج( دادگاه رسیدگی به دعوی را متوقف اعالم می دارد. خواهان مکلف است ظرف یك هفته به دادگاه 
صالح دادخواست تقدیم دارد واال قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

د( رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالحیتدار متوقف می شود و خواهان مکلف است 
ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی كند در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می شود.

دعوای	مطالبه	وجوه	مربوط	به	اموال	غیرمنقول،	در	غیر	مورد	عقود	و	قراردادها	.......	 61
)ارشد	سراسری-	1386( 	

الف( منقول و در صالحیت محل وقوع مال غیرمنقول است.
ب( منقول و در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

ج( غیرمنقول و در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
د( غیرمنقول در صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
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دعوای	الزام	خوانده	به	تنظیم	سند	رسمی	ملک	كه	در	مشهد	واقع	است	و	خوانده	مقیم	 62
تهران	است	در	صالحیت	دادگاه	........	و	رسیدگی	به	درخواست	دستور	موقت	در	صالحیت	
)ارشد	سراسری-	1386( دادگاه	.......	می	باشد.		

د( تهران- مشهد ج( مشهد- تهران  ب( مشهد- مشهد  الف( تهران- تهران 

در	دعاوی	راجع	به	اموال	منقول	كه	از	قرارداد	ناشی	شده	باشد	خواهان،	تنها	می	تواند	به	 63
)ارشد	آزاد-	1386( دادگاه	محلی	رجوع	كند:		

الف( قرارداد، در آن واقع شده است.
ب( قرارداد، در آن واقع شده یا تعهد باید در آن جا انجام شود.

ج( تعهد باید در آنجا انجام شود.
د( تعهد باید در آنجا انجام شود یا قرارداد در آن واقع شده یا محل اقامت خوانده است.

باشد،	 كشور	 از	 خارج	 مقیم	 نفع	 ذی	 و	 شده	 تنظیم	 ایران	 در	 احوال	 ثبت	 سند	 هرگاه	 64
)ارشد	آزاد-	1386( رسیدگی	با	دادگاه	.......		

الف( محل صدور سند است.
ب( تهران است.

ج( آخرین محل اقامت خواهان در ایران است.
د( آخرین محل اقامت خواهان در ایران و یا تهران )به اختیار خواهان( است.

پرویز	قصد	دارد	نام	خود	را	به	علی	تغییر	دهد،	چنانچه	محل	اقامت	خواهان	شهرستان	 65
كرج	و	شناسنامه	اش	صادره	از	اداره	ثبت	احوال	رشت	باشد	كدام	مرجع	صالح	به	رسیدگی	
)مشاوران	حقوقی-	1387( به	چنین	ادعایی	است؟		

الف( دادگاه عمومی كرج.
ب( دادگاه عمومی رشت.

ج( كمیسیون حل اختالف اداره ثبت احوال كرج
د( كمیسیون حل اختالف اداره ثبت احوال رشت.

به	شخصی	كه	مقیم	قم	است	 را	 اگر	علی	كه	مقیم	تهران	است	خانه	ای	واقع	در	شیراز	 66
بفروشد،	برای	طرح	دعوا	مطالبه	ثمن	در	كدام	یک	از	دادگاه	های	عمومی	باید	اقامه	دعوا	
)وكالت-	1387( نماید؟		

ب( شیراز   الف( تهران   
د( هر كدام كه دسترسی دارد. ج( قم   

دعوای	بازرگانی	و	دعوی	راجع	به	اموال	منقول	كه	از	عقود	و	قراردادها	ناشی	شده	باشد	 67
)وكالت-	1387( در	صالحیت	كدام	یک	از	مراجع	زیر	است؟		
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ب( دادگاه محل وقوع عقد و محل اجرای تعهد الف( دادگاه محل اقامت خوانده و خواهان 
د( گزینه های ب و ج ج( دادگاه محل اقامت خوانده  

مرجعی	كه	دعوا	در	آن	اقامه	شده	است	در	صورتی	صالحیت	ذاتی	دارد	و	می	تواند	به	دعوا	 68
)ارشد	سراسری-	1387( رسیدگی	كند	كه	از	حیث	.....		

الف( صنف و نوع و درجه صالح باشد و باید مرجع باالتر تشخیص دهد.
ب( صنف و نوع و درجه صالح باشد و تشخیص آن با خود مرجع است.

ج( صنف و نوع صالح باشد اگر چه از حیث درجه صالح نباشد و تشخیص آن با خود مرجع است.
د( صنف و درجه صالح باشد اگر چه از حیث نوع صالح نباشد و تشخیص آن با مرجع باالتر است.

در	 باشد	 نداشته	 اقامت	 ایران	 در	 كه	 بازرگانی	 ورشکستگی	 حکم	 صدور	 درخواست	 69
)ارشد	سراسری-	1387( صالحیت	دادگاه	.......		

الف( عمومی تهران است.
ب( عمومی محل اقامت درخواست كننده حکم ورشکستگی است.

ج( عمومی محلی است كه بازرگان در حوزه آن، برای انجام معامالت خود، شعبه یا نمایندگی داشته 
یا دارد.

د( تجاری محلی است كه بازرگان در حوزه آن، برای انجام معامالت خود، شعبه یا نمایندگی داشته 
یا دارد.

)ارشد	آزاد-	1387( دادگاه	تجدیدنظر	و	دادگاه	انقالب:		 70
الف( از یك صنف می باشد اما نوع و درجه آنها یکی نیست.

ب( از یك نوع و یك صنف می باشند اما درجه آنها یکی نیست.
ج( از یك نوع می باشند اما صنف و درجه آنها یکی نیست.

د( از یك صنف و یك درجه می باشند اما نوع آنها یکی نیست.

)وكالت-	1388( دعاوی	راجع	به	تركه	متوفی	تا	زمانی	كه	تركه	تقسیم	نشده	است:		 71
الف( در دادگاه آخرین محل اقامت متوفی در ایران اقامه می شود.

ب( اگر خواسته راجع به مال غیرمنقول باشد، در دادگاه محل وقوع مال اقامه می شود.
ج( اگر خواسته راجع به دین باشد، در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود.

د( در دادگاه محل اقامت ورثه اقامه می شود.

اگر	به	موجب	قراردادی	كه	در	اصفهان	منعقد	شده،	شخصی	یک	باب	آپارتمان	واقع	در	 72
تهران	و	یک	دستگاه	خودرو	خریداری	نماید	و	فروشنده	مقیم	كرج	باشد،	دعوای	تحویل	و	
تسلیم	آپارتمان	و	خودرو	كه	به	موجب	یک	دادخواست	مطرح	شده	در	صالحیت	چه	دادگاهی	
)وكالت-	1389( است؟		
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الف( دادگاه عمومی اصفهان كه محل وقوع عقد است.
ب( دادگاه عمومی تهران كه محل وقوع آپارتمان است.

ج( دادگاه عمومی كرج كه محل اقامت فروشنده )خوانده( است.
د( هر یك از دادگاه های عمومی تهران و اصفهان و كرج صالح به رسیدگی هستند.

	هرگاه	كسی	مال	غیرمنقول	مغصوب	را	از	غاصب	بخرد،	در	دعوی	مطالبه	اجرت	المثل	ایام	 73
)وكالت-	1390( تصرف	مشتری	كدام	دادگاه	ذیصالح	است؟		

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

)وكالت	گیالن-	1390( مناط	ایجاد	صالحیت	برای	دادگاه،	تاریخ	...........	است.		 74
ب( اولین جلسه رسیدگی دادگاه  الف( تقدیم دادخواست    

د( تحقق واقعه حقوقی و یا انعقاد عقود ج( تحقق اختالف بین طرفین   

قراردادی	بین	دو	نفر	كه	مقیم	تهرانند،	در	تهران	تنظیم	می	شود	و	در	آن	تعهد	به	تنظیم	 75
سند	رسمی	یک	دستگاه	خودرو	و	ملکی	كه	در	زاهدان	واقع	است	می	شود.	در	این	صورت	
)ارشد	سراسری-	1390( دعوای	الزام	به	تنظیم	سند	رسمی	..........		

الف( در صالحیت دادگاهی است كه خواهان انتخاب می نماید.
ب( در صالحیت دادگاه زاهدان است.

ج( در صالحیت دادگاه تهران است.
د( خودرو در صالحیت دادگاه تهران و ملك در صالحیت دادگاه زاهدان است.

دعاوی	راجع	به	ماترك	متوفا،	در	صورتی	كه	از	سوی	اشخاصی	اقامه	شود	كه	خود	را	در	 76
تمام	یا	قسمتی	از	تركه	ذی	حق	می	دانند	باید	در	دادگاه	محل	.........	.		

)ارشد	آزاد	گروه	الف-	1390( 	
الف( آخرین اقامتگاه متوفا اقامه شود حتی اگر تركه تقسیم شده باشد.

ب( اقامتگاه خوانده اقامه شود مگر تركه تقسیم شده باشد.
ج( آخرین اقامتگاه متوفا اقامه شود مگر تركه تقسیم شده باشد.

د( مورد انتخاب خواهان اقامه شود.

دخالت	عوامل	صنف،	نوع	و	درجه	در	كدام	نوع	از	صالحیت	مطرح	می	شود؟		 77
)ارشد	آزاد	گروه	ج	و	د-	1390( 	

ب( صالحیت ذاتی الف( صالحیت محلی   
د( صالحیت اضافی ج( صالحیت نسبی   

اما	 به	فرمانداری	شهری	اجاره	دهد،	 برای	مدت	دو	سال	 را	 چنانچه	شخصی	ملک	خود	 78
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مستأجر	پس	از	پایان	مدت	اجاره،	به	دستور	وزیر	كشور،	از	تخلیه	ملک	خودداری	نماید.	
)وكالت-	1391( مالک،		برای	تخلیه	ملک	باید	به	........	مراجعه	نماید.		

الف( دیوان عدالت اداری  
ب( دادگاه عمومی محل وقوع ملك

ج( شورای حل اختالف مستقر در دیوان عدالت اداری 
د( شورای حل اختالف محل اقامت خوانده

چنانچه	خواسته	دعوا	مطالبه	یکصد	تن	گندم	باشد	كه	یکصد	میلیون	ریال	تقویم	شده	 79
باشد	و	به	موجب	قراردادی	كه	در	كرمانشاه	منعقد	شده	باشد	باید	در	تهران	تحویل	شود،		
)وكالت-	1391( خواهان	می	تواند	دعوا	را	تنها	در	دادگاه	عمومی	................	اقامه	نماید.		

ب( تهران یا محل اقامت خوانده الف( كرمانشاه یا تهران   
د( كرمانشاه یا محل اقامت خوانده ج( كرمانشاه، تهران یا محل اقامت خوانده 

تقسیم	مراجع	به	عمومی	واختصاصی	از	حیث	..............	است	و	تقسیم	مراجع	به	قضایی	و	 80
)ارشد	آزاد-	1391( اداری	از	حیث	............	است.		

د( صنف- صنف ج( نوع- نوع  ب( نوع- صنف  الف( صنف- نوع 

)وكالت-	1392( دعوای	مالکیت	راجع	به	مال	غیرمنقول	علیه	شركت	.................		 81
الف( باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود، حتی اگر شركت دولتی باشد.

ب( باید در مركز اصلی شركت اقامه شود، البته اگر شركت دولتی باشد.
ج( خواهان می تواند دعوی را در محل انعقاد عقد یا مركز اصلی شركت اقامه نماید.

د( خواهان می تواند دعوی را در مركز اصلی شركت یا محل وقوع مال غیرمنقول اقامه نماید.

)وكالت-	1392( درخواست	تأمین	دالیل	و	امارات	در	صالحیت	............		 82
الف( دادگاه است، در هر حال.

ب( شورای حل اختالف است حتی اگر در محل، دادگاه عمومی وجود داشته باشد.
ج( شورای حل اختالف است اگر در محل، دادگاه عمومی وجود نداشته باشد.

د( دادگاه است، البته اگر ارزش موضوع بیش از پنجاه میلیون ریال باشد.

	 مناط	ایجاد	صالحیت	برای	دادگاه	رسیدگی	كننده	به	دعوی،	كدام	تاریخ	است؟	 83
)قضاوت-	1392( 	 	

ب( تقدیم دادخواست  الف( زمان انشاء حکم   
د( اولین جلسه دادرسی ج( تحقق واقعه حقوقی یا انعقاد عقد   

است،	 ارومیه	 مقیم	 كه	 حسین	 به	 را	 تبریز	 در	 خانه	ای	 است	 تهران	 مقیم	 كه	 علی	 اگر	 84
اجاره	دهد	و	بخواهد	برای	مطالبه	اجاره	بها	طرح	دعوا	نماید	دعوا	نماید،	دعوای	خود	را	در	
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)مشاوران-	1392( كدامیک	از	دادگاه	های	عمومی	باید	اقامه	نماید؟		
ب( تبریز الف( تهران   

د( تبریز یا ارومیه به انتخاب خواهان ج( ارومیه   

متوفی	 اقامتگاه	 محل	 آخرین	 دادگاه	 در	صالحیت	 زیر	 دعاوی	 از	 كدامیک	 به	 رسیدگی	 85
)مشاوران-	1392( است؟		

الف( دعوای مابین وراث راجع به اصل وراثت.
ب( دعوای وصی قبل از تقسیم تركه راجع به وصایای متوفی.

ج( دعوای وراث علیه بستانکاران متوفی.
د( دعوای موصی له پس از تقسیم تركه راجع به وصایای متوفی.

دعوایی	كه	به	خواسته	یکصد	میلیون	ریال	اجاره	بهای	ملکی	تجاری	كه	در	تهران	واقع	 86
است	و	علیه	خوانده	ای	باشد	كه	مقیم	كرمان	است	در	چه	مرجعی	باید	اقامه	شود؟	

)ارشد	سراسری-	1392( 	 	
ب( شورای حل اختالف تهران  الف( دادگاه عمومی حقوقی كرمان  

د( دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد اجاره ج( دادگاه عمومی حقوقی تهران  

چنانچه	خوانده	دعوا	مقیم	خارج	از	كشور	باشد	و	در	ایران	نه	محل	سکونت	موقتی	و	نه	 87
مال	غیرمنقول	داشته	باشد	خواهان	می	بایست	دعوای	خود	را	در	كدام	یک	از	دادگاه	های	
)ارشد	آزاد-	1392( زیر	مطرح	نماید؟		

الف( دادگاه محل اقامت خوانده  
ب( دادگاه محل اقامت خواهان

ج( دادگاه شهرستان تهران   
د( هر یك از دادگاه های محل اقامت خوانده و یا خواهان

)ارشد	آزاد-	1392( مناط	صالحیت	دادگاه	در	رسیدگی	به	دعوا:		 88
الف( تاریخ اجرای حکم است.

ب( تاریخ رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است.
ج( تاریخ صدور حکم است مگر در موردی كه خالف آن مقرر شود.

د( تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خالف آن مقرر شود.

	چکی	به	مبلغ	یکصد	میلیون	ریال	توسط	شخصی	كه	مقیم	شیراز	است،	در	تهران،	عهده	 89
بانکی	در	تبریز	و	در	وجه	شخصی	صادر	می	شود.	در	صورت	صدور	گواهی	عدم	پرداخت،	
دارنده	چک	برای	دریافت	وجه	آن،	به	كدام	دادگاه	می	تواند	مراجعه	نماید؟	)وكالت-	1393(

الف( فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز یا تهران
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ب( دادگاه عمومی حقوقی شیراز، تهران یا تبریز
ج( فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز

د( فقط دادگاه عمومی حقوقی تهران یا تبریز

اقامه	دعوا	 از	دادگاه	های	زیر	نمی	تواند	 برای	مطالبه	وجه	آن	در	كدام	یک	 دارنده	چک	 90
)ارشد	آزاد-	1393( كند؟		

الف( دادگاهی كه قرارداد پایه صدور چك در آن جا منعقد شده است.
ب( دادگاه محل استقرار بانك
ج( دادگاه محل اقامت خوانده

د( دادگاه محل صدور چك

رسیدگی	به	دعوای	مالکیت	اشخاص،	نسبت	به	اموالی	كه	با	حکم	دادگاه	انقالب	اسالمی	 91
)قضاوت-	1396( مصادره	شده	اند،	در	صالحیت	كدام	مرجع	است؟	

الف( شعب دادگاه انقالب اسالمی   
ب( شعبه صادركننده حکم مصادره 

ج( شعب ویژه اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
د( دادگاه های عمومی حقوقی

در	دعوای	مطالبه	وجه	یک	فقره	چه	به	مبلغ	دویست	و	پنجاه	ریال،		به	عنوان	ثمن	فروش	 92
یک	دستگاه	خودرو،	كدام	مورد	صحیح	است؟																																)وكالت	كرمانشاه-	1396(	

الف( دعوا فقط در محل صدور گواهی عدم تأدیه چك،  قابل طرح است.
ب( دعوا فقط در دادگاه محل اقامت خوانده،  قابل طرح است.

ج( دعوا باید در دادگاه محل تنظیم قرارداد طرح شود.
د( دعوا در دادگاه محل صدور چك، قابل طرح است.

رسیدگی	به	درخواست	تغییر	نام	از	صاحب	سند	سجلی	از	منوچهر	به	مریم،	در	صالحیت	 93
)قضاوت-	1397( كدام	مرجع	است؟	

ب( قاضی شورای حل اختالف الف( هیئت حل اختالف سازمان ثبت احوال  
د( دادگاه عمومی حقوقی ج( دادگاه خانواده                        

مقام	ارجاع	كننده	مرجعی	كه	دادخواست	در	دفتر	آن	ثبت	شده	است،	در	كدام	صورت	 94
)قضاوت-	1397( می	تواند	از	ارجاع	خودداری	كند؟	

 الف( در صورتی كه مرجع مذكور، فاقد صالحیت بوده یا دادخواست ناقص باشد. 
ب( در صورتی كه مرجع مذكور، فاقد صالحیت، اعم از ذاتی یا نسبی باشد.

 ج( در صورتی كه مرجع مذكور، فاقد صالحیت ذاتی باشد.
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 د( در هیچ صورتی

عهده	 شیراز	 شهر	 در	 ریال	 میلیارد	 یک	 مبلغ	 به	 نفر	 سه	 مشترك	 حساب	 از	 چکی	 95
بانک	محال	علیه،	 به	 دارنده	چک	 مراجعه	 با	 و	 بانک	صادرات	شعبه	شیراز	صادر	می	شود	
یکی	 می	كند.	چنانچه	 پرداخت	صادر	 گواهی	عدم	 موجودی،	 فقدان	 به	علت	 مزبور	 بانک	
باشد،	 تهران	 مقیم	 اصفهان	و	سومی	 مقیم	 و	دیگری	 مقیم	شیراز	 از	صادركنندگان	چک	
خواهان	برای	اقامه	دعوی	و	مطالبه	وجه	چک	به	كدام	یک	از	دادگاه	های	نقاط	مزبور	باید	
)وكالت-	1398(	 مراجعه	كند؟	

الف( فقط می تواند به دادگاه های شیراز یا تهران مراجعه كند. 
ب( فقط می تواند به دادگاه شیراز مراجعه كند. 

ج( می تواند به هر یك از دادگاه های شیراز، اصفهان و یا تهران مراجعه كند. 
د( فقط می تواند به دادگاه های شیراز یا اصفهان مراجعه كند. 

اگر	رسیدگی	به	دعوای	خواهان	منوط	به	رسیدگی	به	ادعایی	باشد	كه	در	صالحیت	دادگاه	 96
است؟ رسیدگی	كننده	صحیح	 دادگاه	 عمل	 نحوه	 در	خصوص	 گزینه	 كدام	 است،	 دیگری	
)مشاوران-	1398( 	

الف( دادگاه اول صالحیت رسیدگی به دعوای دیگر را نیز دارد مگر در خصوص اموال غیرمنقول.
ب( دادگاه با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می كند و این قرار قطعی است.

قابل  قرار  این  و  می كند  ارسال  مرجع صالح  به  را  پرونده  عدم صالحیت  قرار  با صدور  دادگاه  ج( 
تجدیدنظرخواهی است.

د( رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم در مرجع صالحیت دار متوقف می ماند و خواهان مکلف است 
ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند.

با	مسئولیت	محدود	ادعایی	راجع	به	حقوق	مال	غیرمنقول	 اگر	یکی	از	شركای	شركت	 97
متعلق	به	شركت	داشته	باشد،	كدام	مورد	درخصوص	دادگاه	صالح	برای	رسیدگی	به	این	
)مشاوران-	1398(	 دعوا	صحیح	است؟	

الف( دادگاه محل وقوع اصلی شركت
ب( اگر ناشی از اختالف میان شریك و شركت باشد، دادگاه محل وقوع مركز اصلی شركت 

ج( اگر مربوط به مالکیت مال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول. 
د( دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول. 

امور	شركت	 تصفیه	 و	 منحل	شده	 و	شركت	ب	 بوده	 طلبکار	 از	شركت	ب	 الف	 چنانچه	 98
برای	 علیه	شركت	ب	 الف	 این	صورت	چنانچه	شركت	 در	 باشد،	 یافته	 نیز	خاتمه	 مذكور	
مطالبه	طلب	خود	در	دادگاه	عمومی	مركز	اصلی	شركت	اقامه	دعوا	نماید،	تصمیم	دادگاه	
)تألیفی( چه	خواهد	بود؟		
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الف( قرار عدم صالحیت به صالحیت محل انعقاد عقد صادر می كند.
ب( به ماهیت دعوا رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می كند.

ج( قرار عدم استماع دعوا صادر می كند.
د( قرار عدم اهلیت صادر می كند.

مركز	 كه	 ایرانیان	 زرین	 شركت	 به	 است،		 شده	 واقع	 مشهد	 در	 كه	 را	 خود	 ملک	 سعید	 99
انعقاد	عقد	در	شهر	 برای	مدت	2	سال	اجاره	داده	است.	محل	 اصلی	آن	در	تهران	است	
سبزوار	بوده	است	و	در	قرارداد	مقرر	شده	بود	اجاره	بها	بصورت	ماهیانه	توسط	شعبه	شركت	
مستاجر	به	نماینده	موجر	در	شهر	كرج	پرداخت	شود.	در	صورتی	كه	مستاجر	سه	ماه	اجاره		
بهای	انتهای	مدت	اجاره	را	پرداخت	ننموده	و	پنج	ماه	نیز	بیشتر	از	مدت	اجاره	بدون	اذن	
برای	 دعوا	 اقامه	 قصد	 موجر	 چنانچه	 این	صورت	 در	 باشد،	 نموده	 تصرف	 ملک	 در	 موجر	
مطالبه	اجرت	المثل	را	داشته	باشد،	دعوای	مذكور	در	صالحیت	دادگاه	عمومی	كدام	حوزه	
)تألیفی( یا	حوزه	های	قضایی	قرار	دارد؛	

ب( مشهد و تهران الف( مشهد    
د( سبزوار و تهران و كرج ج( مشهد و تهران و كرج   

سعید	كه	مقیم	تهران	است،	ملکی	واقع	در	كلن	آلمان	را	از	فریدون	كه	مقیم	آلمان	بوده	 100
و	در	رشت	سکونت	موقت	دارد	خریداری	نموده	و	تمام	ثمن	را	نیز	پرداخت	نموده	است.	
چنانچه	سعید	در	دادگاه	عمومی	رشت	دعوای	الزام	به	تنظیم	سند	رسمی	ملک	مذكور	را	
)تألیفی( مطرح	كند،	تصمیم	دادگاه	چه	خواهد	بود.		

الف( دادگاه، رشت به صالحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صالحیت صادر می كند.
ب( دادگاه رشت به صالحیت دادگاه كلن قرار عدم صالحیت صادر می كند.
ج( دادگاه رشت با توجه به غیر منقول بودن دعوا به دعوا رسیدگی می كند.

د( دادگاه رشت قرار عدم استماع دعوا صادر می كند.

از	 یکی	 اقامت	 محل	 در	 را	 ورشکستگی	 دعوای	 بدهکار	 علیه	 طلبکار	 چندین	 چنانچه	 101
باشند	و	خوانده	در	دادگاه	حاضر	شده	و	صالحیت	محلی	دادگاه	 نموده	 طلبکارها	مطرح	
)تألیفی( محل	اقامت	خواهان	را	بپذیرد،	تصمیم	دادگاه	چه	خواهد	بود.		

الف( می تواند به دعوای ورشکستگی رسیدگی كند.
ب( باید به دعوای ورشکستگی رسیدگی كند.

ج( باید با قرار عدم صالحیت پرونده را به محل اقامت ورشکسته)خوانده( ارسال كند.
د( در  صورتی كه پرونده را اشتباهاً پذیرفته باشد صرفاً آن را بایگانی می نماید.

و	 نداشته	 غیرمنقول	 مال	 و	 موقت	 سکونت	 محل	 و	 اقامتگاه	 ایران	 در	 خوانده	 چنانچه	 102
مطالبه	 دعوای	 اقامه	 قصد	 باشد،	چنانچه	خواهان	 نداشته	 اقامتگاه	 ایران	 در	 نیز	 خواهان	
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کلیاتکلیات مه مهپاسخنا پاسخنا

1 	گزینه	الف	صحیح	است. به استناد ماده 3 ق.آ.د.م قاضی باید به ترتیب اول  بر اساس قوانین 
موضوعه و ثانیاً بر اساس منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و ثالثاً بر اساس اصول حقوقی كه 
مغایر موازین شرعی نباشد رای صادر نماید. مطابق قواعد حقوقی اصل زمانی حجیت دارد كه هیچ 

دلیل دیگری وجود نداشته باشد )االصل دلیل حیث ال دلیل(.
2 	گزینه	ب	صحیح	است. به استناد ماده 6 ق.آ.د.م

3 	گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 2 ق.آ.د.م

4 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد ماده 4 قانون آ.د.م- البته شایان ذكر است جمله مذكور در گزینه 
ج نیز علی االصول صحیح می باشد. لکن با توجه به قید »متداعیین« در گزینه ج باید آن را اشتباه 
دانست. زیرا قاضی دادگاه در مورد كارشناسی و معاینه محل می تواند به استناد موارد 257 و 248 

ق.آ.د.م رأساً اقدام و به نتایج دالیل مذكور ترتیب اثر دهد.
5 	گزینه	الف	صحیح	است. به استناد جمله دوم ماده 9 ق.آ.د.م - از طرفی گزینه ج را نباید صحیح 
دانست و هرچند قانون جدید می تواند آراء صادره در گذشته را قابل فرجام بداند، لکن باید توجه 
داشت كه قانونگذار علی االصول به واسطه ایجاد حق مکتسبه برای محکوم له رأی، چنین اقدام 
خالف اصول حقوقی را انجام نمی دهد. در واقع در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام از 
رأی، قانون جدید عطف به ماسبق نمی شود، زیرا خالف حقوق مکتسبه محکوم له دعوا می باشد. 
به صراحت ماده 9 ق.آ.د.م، آراء از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین زمان صدور آنها 
هستند. ماده مذكور استثناء قاعده را »صرفاً« در جایی می داند كه مقررات راجع به قابلیت فرجام 
یا تجدیدنظر، »خالف شرع« شناخته شوند. در ماده مذكور درج نشده »مگر آن كه خالف آن در 
قانون تصریح شده باشد«، و لذا قانونگذار به عدم درج خالف حق مکتسبه مذكور در قانون جدید 

توجه داشته است.
6 	گزینه	ب	صحیح	است. در مواردی كه قاضی دادگاه بنا به دالیلی صالحیت رسیدگی نداشته 
باشد باید با صدور »قرار امتناع  از رسیدگی« پرونده را به رئیس شعبه اول یا معاون ارجاع وی 
ارسال نموده تا پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع شود. از جمله موارد عدم صالحیت 
قاضی و در نتیجه صدور قرار امتناع از رسیدگی می توان به مواد 91، بند 2 ماده 84 و تبصره ماده 
3 ق.آ.د.م اشاره نمود. شایان ذكر است قرار عدم صالحیت در موارد عدم صالحیت »دادگاه« و قرار 

امتناع از رسیدگی در موارد عدم صالحیت »قاضی یا شعبه« صادر می شود.
7 	گزینه	ج	صحیح	است.	به استناد ماده 3 ق.آ.د.م

		گزینه	الف	صحیح	است. در بین انواع مقررات آیین دادرسی مدنی، همگی از قواعد آمره بوده و  8
اثر فوری دارند، به استثناء قواعد ناظر بر صالحیت محلی كه تکمیلی هستند و عطف به ماسبق 
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نمی شوند )اثر فوری ندارند(. ر.ك چارت شماره 2
		گزینه	الف	صحیح	است. مقررات آ.د.م به معنای اخص از قواعد آمره بوده و لذا توافق خالف آنها  9

بال اثر است.
10 	گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 4 ق.آ.د.م- شایان ذكر است كه هرچند ظاهر گزینه ب 
ممکن است صحیح به نظر رسد، لکن گزینه ب به واسطه قید »با توجه به خواسته« اشتباه است، 
زیرا دادگاه در خصوص بسیاری از قرارها اصاًل به خواسته دعوا توجه ننموده و به صرف عدم رعایت 
برخی شرایط شکلی مانند عدم تودیع تأمین اتباع بیگانه یا عدم تودیع تأمین دعوای واهی و یا 
عدم صالحیت، قرار مقتضی صادر می نماید. از طرفی مسلماً طراح سؤال به نص ماده 4 ق.آ.د.م 

توجه داشته است.
		گزینه	د	صحیح	است. به استناد ماده 1 و اطالق ماده 10 ق.آ.د.م 11

		گزینه	د	صحیح	است. زیرا تغییر در »قلمرو« به صالحیت محلی اشاره دارد كه عطف به ماسبق  12
نمی شود. اما تغییر در »نوع« به عمومی یا اختصاصی بودن دادگاه اشاره دارد كه از موارد صالحیت 
ذاتی بوده و تغییر آن عطف به ما سبق می شود. شایان ذكر است صالحیت ذاتی مراجع از حیث 
تقسیم  اختصاصی  و  به عمومی  مراجع  از حیث »نوع«  و  است  بررسی  قابل  و درجه  نوع  صنف، 

می شود. ر.ك چارت شماره 5
مقررات  شاخه  در  آراِء  از  تجدیدنظرخواهی  قابلیت  بر  ناظر  مقررات  است.  گزینه	ب	صحیح	 	 	 13
آیین دادرسی مدنی به معنای اخص قرار دارد و لذا آمره بوده و بنابراین توافق خالف آنها بالاثر 
می باشد. با اذن قانون گذار و مطابق ماده 333 ق.آ.د.م اصحاب دعوا می توانند با توافق یکدیگر حق 
لذا طرفین  قانون گذار تجویز ننموده و  را  اما عکس آن  از خود سلب كنند،  را  تجدیدنظرخواهی 

نمی توانند با توافق یکدیگر بر قابلیت تجدیدنظر آرا توافق كنند.
14 	گزینه	ب	صحیح	است. به استناد ماده 7 ق.آ.د.م- ماده مذكور به اصل شروع رسیدگی از دادگاه 

بدوی اشاره دارد.
15 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد تبصره ماده 3 ق.آ.د.م

16 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد ماده 3 ق.آ.د.م

17 	گزینه	الف	صحیح	است. به استناد ماده 9 ق.آ.د.م

		گزینه	الف	صحیح	است. زیرا صالحیت بین  دادگاه عمومی و انقالب ذاتی محسوب می شود و  18
مقررات ناظر بر صالحیت ذاتی نیز عطف به ما سبق شده و اثر فوری دارند. بنابراین در موضوع 

سؤال دادگاه عمومی باید با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به دادگاه انقالب ارسال نماید.
		گزینه	د	صحیح	است. زیرا قواعد ناظر بر تعداد قضات هر دادگاه، در دسته مقررات ناظر بر سازمان  19
قضاوتی قرار می گیرد كه این مقررات اوالً آمره هستند و ثانیاً عطف به ماسبق نیز می شوند، مگر 
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آن كه در قانون خالف آن تصریح شده باشد.
20 	گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 3 ق.آ.د.م

21 	گزینه	ج	صحیح	است. زیرا قواعد صالحیت ذاتی اثر فوری داشته و عطف به ماسبق می شوند مگر 
آنکه در خود قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

		گزینه	الف	صحیح	است. همه مقررات آیین دادرسی مدنی،  غیر از قواعد صالحیت محلی، عطف  22
به ما سبق می شوند. ر.ك چارت شماره 2

قواعد  و  می باشد  دادخواست  ثبت  تاریخ  محلی  صالحیت  مناط  زیرا  است.	 ج	صحیح	 گزینه	 	  23
صالحیت محلی بر خالف صالحیت ذاتی عطف به ماسبق نمی شود. بنابراین فقط چنانچه صالحیت 
مذكور از نوع ذاتی باشد عطف به ماسبق شده و دادگاه عمومی باید با صدور قرار عدم صالحیت 

پرونده را به مرجع جدید ارسال كند. 
24 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد ماده 1 ق.آ.د.م

25 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد مواد 5 و 330 ق.آ.د.م، در امور حقوقی اصل بر قطعیت مطلق 
آراء محاكم اعم از حکم و قرار می باشد. شایان ذكر است مستنبط از ماده 299 ق.آ.د.م، اصطالح 
آراء  بر عدم قطعیت  امور كیفری اصل  آنکه در  البته توجه  قرار می باشد.  و  از حکم  اعم  »رأی« 

محاكم می باشد.
26 	گزینه	د	صحیح	است. اگر شرایط تبصره ماده 3 ق.آ.د.م فراهم باشد قاضی با صدور قرار امتناع از 
رسیدگی پرونده را نزد رئیس شعبه اول یا معاون ارجاع او ارسال می نماید تا از طریق وی پرونده 

به شعبه دیگری ارجاع شود.
27 	گزینه	ج	صحیح	است. زیرا صالحیت بین دو مرجع اختصاصی ذاتی محسوب می شود و در موارد 
صالحیت ذاتی قانون جدید عطف به ماسبق می شود )اثر فوری دارد(، مگر آنکه خالف آن در قانون 

تصریح شده باشد. ر.ك چارت شماره 2
28 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد تبصره ماده 3 ق.آ.د.م زیرا اوالً تبصره مذكور مطلق به كار رفته 

و لذا كلیه دعاوی را شامل می شود و ثانیاً داللت بر الزام دارد.
29 	گزینه	د	صحیح	است. جمله اول ماده 9 ق.آ.د.م بیانگر قاعده عطف به ماسبق شدن )اثر فوری 
به ماسبق  از مصادیق عطف  به یکی  نیز  آ.د.م می باشد. جمله دوم ماده مذكور  داشتن( مقررات 
نشدن قواعد خالف حقوق مکتسبه اشاره دارد. به عبارتی دیگر اگر رای در زمان صدور آن قابل 
تجدیدنظر بوده اما به موجب قانون جدید غیر قابل تجدیدنظر شناخته شود، اعمال قانون جدید بر 

خالف حقوق مکتسبه محکوم علیه می باشد.
		گزینه	الف	صحیح	است. به استناد ماده 3 ق.آ.د.م قاضی باید به ترتیب اول  بر اساس قوانین  30
موضوعه و ثانیاً بر اساس منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و ثالثاً بر اساس اصول حقوقی كه 
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مغایر موازین شرعی نباشد رای صادر نماید. مطابق قواعد حقوقی اصل زمانی حجیت دارد كه هیچ 
دلیل دیگری وجود نداشته باشد )االصل دلیل حیث ال دلیل(.

		گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 8  ق.آ.د.م 31

32 گزینه	ج	صحیح	است. با توجه به آنکه صالحیت بین دادگاه عمومی و یکی از مراجع اختصاصی 
از نوع ذاتی می باشد و قواعد صالحیت ذاتی عطف به ماسبق می شوند و اثر فوری دارند، لذا دادگاه 
عمومی با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع اختصاصی ارسال نموده و  مرجع اختصاصی 

به رسیدگی ادامه خواهد داد.
33		گزینه	الف	صحیح	است. به استناد ماده 7 ق.آ.د.م
34		گزینه	ج	صحیح	است.  به استناد ماده 9 ق.آ.د.م

35		گزینه	الف	صحیح	است. به استناد ماده 6 و بند 8 ماده 84 و انتهای ماده 89 ق.آ.د.م- توضیح 
آنکه در موضوع سؤال صدور قرار عدم استماع دعوا چندان صحیح نمی باشد زیرا عدم استماع دعوا 
در جایی صادر می شود كه قانونگذار قرار دیگری را پیش بینی ننموده باشد. در حالی كه در موضوع 

سؤال قرار دیگر )قرار رد دعوا( مطابق بند 8 ماده 84 پیش بینی شده است.



نشر چتر دانش/ مجموعه پرسش های چهار گزینه ای طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی ۳8۲۳8۲

�باب�اول:�در�صالحیت�دادگاه�ها��باب�اول:�در�صالحیت�دادگاه�ها�
فصل�اول:�در�صالحیت�ذاتی�و�نسبی�دادگاه�ها�فصل�اول:�در�صالحیت�ذاتی�و�نسبی�دادگاه�ها�

مه مهپاسخنا پاسخنا

36 	گزینه	ج	صحیح	است.	مستند به ماده 25 ق.آ.د.م

37 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی- با توجه به آن كه 
ظاهر سؤال بر ظاهر ق.آ.د.م اشاره دارد، لذا گزینه »د« صحیح است. در حالی كه قلمرو استان نیز 
با لحاظ صالحیت دادگاه تجدیدنظر استان مشمول تعریف حوزه قضایی می باشد؛ در هر حال گزینه 
»ب« با توجه به آن كه فقط به استان اشاره نموده و از طرفی با توجه به نص سؤال كه منظور طراح 

آن ظاهر قانون است، لذا گزینه »ب« اشتباه است.
38 	گزینه	الف	صحیح	می	باشد. به استناد ماده 12ق.آ.د.م در فرض سؤال دو قاعده صالحیتی مذكور 
در ماده 12 و ماده 22 در تعارض با هم قرار دارند كه به عنوان اصل كلی باید اظهار داشت در 
موارد تعارض قاعده صالحیتی اموال غیرمنقول )ماده 12( با قاعده صالحیتی دیگر )مثاًل ماده 22(، 

همواره قاعده صالحیتی مذكور در ماده 12 مقدم می باشد.
39 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد ماده 25 ق.آ.د.م

		گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 25 ق.آ.د.م 40

		گزینه	د	صحیح	است. به استناد ماده 11 ق.آ.د.م - با توجه به گزینه های موجود، گزینه »د«  41
صحیح است، وااّل بدیهی است كه ترتیب مذكور در ماده 11 ق.آ.د.م باید رعایت شود و بنابراین 
اگر در گزینه ها، »محل سکونت موقت خوانده« وجود می داشت، گزینه محل سکونت موقت خوانده 

صحیح تلقی می گردید.
		گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 21 ق.آ.د.م 42

43		گزینه	ج	صحیح	است. در صورتی كه خوانده به صالحیت محلی دادگاهی كه فاقد صالحیت 
محلی است ایراد نکند، دادگاه مذكور علی االصول می تواند به دعوا  رسیدگی نماید، مگر آنکه دعوا 
مربوط به اموال غیرمنقول یا مشمول سایر استثنائات اجباری چارت شماره 6 باشد. )ر.ك چارت 
شمار ه 6( به عبارتی دیگر هر چند صالحیت دادگاه محل مال غیرمنقول در دعاوی غیرمنقول از 
نوع صالحیت محلی محسوب می شود، لکن توافق اصحاب دعوا به صالحیت دادگاه دیگر ممکن 
نمی باشد. بنابراین دعاوی غیرمنقول الزامأ باید در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح شوند و توافق 

اصحاب دعوا بر خالف آن هیچ تأثیری ندارد.
44 	گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 19 ق.آ.د.م

45 	گزینه	ب	صحیح	است. به استناد ماده 20 قانون مدنی ثمن معامله راجع به غیرمنقول در حکم 
گزینه  دارد.  قرار  خوانده  اقامت  محل  دادگاه  در صالحیت  آن  مطالبه  دعوای  لذا  و  بوده  منقول 



۳8۳۳8۳ پاسخنامه/درصالحيتدادگاهها

»الف« از آن جهت اشتباه است كه دعوای اعسار از محکوم به مطابق ماده 24 ق.آ.د.م در صالحیت 
به عنوان مثال ممکن است  را دارد و  به دعوی  دادگاهی است كه صالحیت رسیدگی نخستین 
دعوی مشمول ماده 13 ق.آ.د.م بوده و عالوه بر محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد یا محل انجام 
تعهد نیز صالح باشند و لذا گزینه »االف« الزاماً در صالحیت محل اقامت خوانده نیست. از طرفی 
خوانده دعوای اعسار از محکوم به، خواهان دعوای اولیه می باشد. لذا دعوای اعسار چه بسا ممکن 
است در محل اقامت خواهان اعسار، )خوانده دعوای اولیه( مطرح شود. شایان ذكر است دعوای 
مذكور در گزینه ج در محل مال غیرمنقول و دعوای مذكور در گزینه »د« نیز در صالحیت دادگاه 

عمومی محل صدور اجراییه قرار دارد.
46 	گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 16 ق.آ.د.م- توضیح آنکه گزینه الف به واسطه اطالق 
نیز  دعوا  خواندگان  اقامت  محل  از  غیر  قضایی  حوزه های  شامل  كه  قضایی«  حوزه  »هر  عبارت 

می باشد، اشتباه است. 
47 	مطابق	ظاهر	قانون	گزینه	ب	صحیح	است. به استناد ماده 19 ق.آ.د.م- گزینه »ب« از آن جهت 
ایراد جزئی دارد كه پس از صدور قرار اناطه، ذینفع )اعم از خواهان یا خوانده( باید دعوای مربوطه 
را در دادگاه صالح اقامه كند. به عنوان مثال در دعوای مطالبه وجه چك از طریق اقامه دعوای 
به صالحیت دادگاه  باشد، دادگاه حقوقی  بودن وجه چك  حقوقی، چنانچه خوانده مدعی ربوی 
كیفری قرار اناطه صادر می كند و در این مثال مدعی ربا یعنی خوانده باید دعوای مربوطه )شکایت 
ربا( را در دادگاه صالح اقامه كند. چنانچه خوانده ظرف یك ماه دعوای مربوطه را اقامه نکند، دادگاه 
حقوقی به رسیدگی ادامه خواهد داد و با توجه به ادله موجود به احتمال فراوان خوانده را محکوم 
به پرداخت وجه چك می كند. مختصر آن كه ماده 19 فقط به بیان فرض اقامه دعوا توسط خواهان 
پرداخته و در خصوص اقامه دعوا توسط خوانده مسکوت می باشد. در حالی كه در برخی موارد پس 
از صدور قرار اناطه خوانده باید دعوای مربوطه را در دادگاه صالح اقامه كند و به همین دلیل گزینه 
»ب« به واسطه ذكر »خواهان« با ایراد جزئی مواجه است. از طرفی گزینه الف از آن جهت اشتباه 
است كه توقف دادگاه رسیدگی كننده تا اعالم نتایج اقدامات دادگاه دیگر منوط به آن است كه اصاًل 

ظرف یك ماه ذینفع دعوای مربوطه را در دادگاه صالح اقامه نموده باشد.
48		گزینه	د	صحیح	است. هر چند در سؤال، قبل یا پس از تقسیم تركه مشخص نشده است، لکن به 
نظر می رسد  ظاهر ماده 20 ق.آ.د.م مورد نظر بوده و غلبه نیز بیانگر همین امر است. از طرفی باید 
توجه داشت در موضوع سؤال دعوا غیرمنقول نمی باشد. بلکه موضوع دعوا در سؤال مطلق »راجع 
به تركه متوفی« بیان شده و لذا باید حمل بر حالت غلبه شود كه اكثر دعاوی نیز منقول است. 
موضوع سؤال همانند آن است كه مطرح شود، دعوای مطالبه طلب از خوانده ای كه دارای ملکی در 
شیراز است در صالحیت كجاست؟ بدیهی است در موضوع سؤال دعوا منقول است و اینکه خوانده 

اموالی غیرمنقول در شیراز داشته باشد تأثیری در صالحیت دادگاه ندارد.
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49 	گزینه	ب	صحیح	است.	محکمه اختصاصی یا استثنایی، محکمه ای است كه به هیچ موضوعی حق 
رسیدگی ندارد مگر آنکه قانون صراحتاً موضوعی خاص را در صالحیت آن قرار داده باشد. ر.ك 

آیین دادرسی مدنی پیشرفته، دكتر عبداهلل شمس، جلد اول، شماره 79
50 	گزینه	ب	صحیح	است. به استناد ماده 12 ق.آ.د.م با توجه به آنکه دعوای خلع ید غیرمنقول تلقی 

می شود، لذا ماده 12 را باید بر انتهای ماده 22 ق.آ.د.م مقدم دانست.
51 	گزینه	الف	صحیح	است. به استناد ماده 25 ق.آ.د.م

52 	گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 24 ق.آ.د.م 

53 	گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 15 ق.آ.د.م
54 	گزینه	ج	صحیح	است. مراجع قضاوتی از حیث صنف به قضایی و اداری تقسیم می شوند و از 
حیث نوع به عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند و از حیث درجه به بدوی و تجدیدنظر تقسیم 
می شوند. ر.ك آیین دادرسی مدنی پیشرفته، دكتر عبداهلل شمس، جلد اول شماره 673 - همچنین  

ر.ك: چارت شماره 5
55 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد مواد 23 و 13 ق.آ.د.م

56 	گزینه	ب	صحیح	است. به استناد ماده 15 ق.آ.د.م

57 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد ماده 26 ق.آ.د.م

رسیدگی  روحانیون  جرایم  به  تنها  روحانیت  ویژه  دادگاه  و  دادسرا  است.  الف	صحیح	 گزینه	 	  58
می نماید  و در دعاوی حقوقی صالحیت رسیدگی ندارد. ر.ك دكتر عبداهلل شمس، آئین دادرسی 

مدنی، جلد اول، ش 112- همچنین ر.ك ماده 528 ق.آ.د.م
59 	گزینه	ج	صحیح	است.	زیرا برای اعمال ماده 13 ق.آ.م اوالً دعوا باید منقول و ثانیاً ناشی از قرارداد 
باشد. بنابراین در موضوع سؤال به منقول بودن اشاره نشده و موضوع سؤال همه دعاوی ناشی از 
قرارداد اعم از منقول و غیرمنقول را در بر می گیرد. بنابراین مطابق قاعده كلی صالحیت فقط گزینه 
ج صحیح است. هرچند كه با تسامح و اینکه غلبه بر منقول بودن دعاوی است، می توان گزینه »د« 

را نیز صحیح دانست.
60 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد ماده 19 ق.آ.د.م

		گزینه	د	صحیح	است. به استناد رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5  61

		گزینه	ب	صحیح	است. زیرا الزام به تنظیم سند رسمی ملك، دعوای غیرمنقول محسوب می شود و  62
مطابق ماده 12 ق.آ.د.م در صالحیت محل وقوع ملك یعنی مشهد می باشد. از طرفی مطابق ماده 312 
ق.آ.د.م از آنجا كه موضوع دستور موقت در مشهد واقع شده، تقاضای دستور موقت نیز در صالحیت 
دادگاه مشهد می باشد. البته در كلید منتشره از سوی سازمان سنجش گزینه د صحیح اعالم شده بود و 
نظر دكتر عبداهلل شمس نیز گزینه د می باشد. لکن نظر اكثر حقوقدانان و رویه قضایی گزینه ب می باشد.
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63		گزینه	د	صحیح	است. به استناد ماده 13 ق.آ.د.م و رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/3/28

		گزینه	الف	صحیح	است. به استناد ماده 25 ق.آ.د.م 64

65 	گزینه	الف	صحیح	است. به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و با لحاظ ماده 3 
همان قانون 

لذا در  و  تلقی  منقول  قانون مدنی، دعوی مذكور  ماده 20  استناد  به  	گزینه	ج	صحیح	است.   66
صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرار دارد.

67 	گزینه	د	صحیح	است. به استناد ماده 13 ق.آ.د.م و همچنین ر.ك رأی وحدت رویه شماره 9 
مورخ 1359/3/28.

باید صنف، نوع و درجه مراجع  68		گزینه	ب	صحیح	است. برای تشخیص صالحیت ذاتی مراجع 
قضاوتی مورد بررسی قرار گیرد و مطابق ماده 26 ق.آ.د.م تشخیص صالحیت هر دادگاه نسبت به 

دعوایی كه به آن ارجاع شده با همان دادگاه است. ر.ك: چارت شماره 5
		گزینه	ج	صحیح	است. به استناد انتهای ماده 21 ق.آ.د.م- توجه آنکه در سازمان قضاوتی فعلی  69
ایران، دادگاه های تجاری وجود ندارد و رسیدگی به دعاوی تجاری نیز در دادگاه  عمومی بعمل می آید.

		گزینه	الف	صحیح	است. دادگاه تجدیدنظر از حیث صنف قضایی و از حیث نوع عمومی و از  70
حیث درجه مرجع تجدیدنظر می باشد. دادگاه انقالب نیز از حیث صنف قضایی، اما از حیث نوع 
اختصاصی و از حیث درجه مرجع بدوی می باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر و انقالب از یك صنف 

هستند، اما نوع و درجه آنها متفاوت است. ر.ك: چارت شماره 5
71 	گزینه	الف	مطابق	با	ظاهر	قانون	صحیح	است. به استناد ماده 20 ق.آ.د.م - البته گزینه »ب« 
نیز صحیح و چه بسا صحیح تر باشد. زیرا ماده 20 ق.م علی رغم اطالق آن، شامل دعاوی غیرمنقول 
راجع به تركه متوفی نمی باشد. در خصوص دعاوی غیرمنقول راجع به تركه متوفی باید بر اساس 
ماده 12 ق.آ.د.م اقدام شود. توجه آنکه ماده 164 قانون امور حسبی منصرف از موضوع می باشد. 
ماده مذكور در ذیل باب »امور راجع به تركه« قید شده است و امور راجع به تركه در ماده 162 
همان قانون تعریف شده كه منصرف از دعاوی راجع به تركه می باشد. البته در هر حال دعوای 
تقسیم تركه كه یك امر حسبی است و تسامحاً دعوا نامیده می شود، به واسطه ی مقرره خاص در 
قانون امور حسبی در صالحیت آخرین اقامتگاه متوفی می باشد حتی اگر تقسیم تركه راجع به 

مال غیرمنقول باشد.
72 	گزینه	ب	صحیح	است.	به استناد ماده 15 ق.آ.د.م- البته مطابق نظر دكتر عبداهلل شمس كه 
دعوای تحویل آپارتمان را منقول می دانند، گزینه »د« مطابق ماده 13 ق.آ.د.م صحیح می باشد. 

لکن اكثر حقوقدانان و رویه قضایی دعوای تحویل ملك را غیرمنقول می دانند.
73 	گزینه	د	صحیح	است.	به استناد ماده 12 ق.آ.د.م- زیرا دعوای مطالبه اجرت المثل مال غیرمنقول، 
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دعوایی غیرمنقول محسوب می شود.
74 	گزینه	الف	صحیح	است.	به استناد ماده 26 ق.آ.د.م

امر	 این	 بود	كه	 از	سوی	سازمان	سنجش	گزینه	ج	صحیح	اعالم	شده	 در	كلید	منتشره	  75
نشان	می	دهد	نظر	آقای	دكتر	عبداهلل	شمس	در	سؤال	مالك	قرار	گرفته	است. چرا كه 
به  را  ملك  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  دعوای  عبداهلل شمس  دكتر  آقای  جناب  بزرگوار  استاد 
استناد تمثیلی بودن ماده 20 قانون مدنی منقول می دانند. در حالی كه مطابق رویه قضایی و نظر 
اكثریت حقوقدانان و رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5 ماده 20 قانون مدنی فقط برای 
دیونی كه موضوع آن »وجه نقد« است اعمال می شود. در نتیجه مطابق رویه قضایی و نظر اكثر 
حقوقدانان گزینه »د« صحیح می باشد. تغییر رویکرد آزمون ها در سال های اخیر نیز گزینه »د« را 
تأیید می نماید. توجه آنکه در سؤال هیچ اشاره ای مبنی بر اینکه هر دو دعوا ضمن یك دادخواست 
طرح شده باشد وجود ندارد و علی االصول دعاوی جداگانه اقامه می شوند و طرح چند دعوا ضمن 
یك دادخواست نیاز به تصریح در سؤال دارد. اگر در سؤال تصریح می گردید كه هر دو دعوا ضمن 
یك دادخواست مطرح شده اند، آنگاه مطابق ماده 15 ق.آ.د.م گزینه »ب« صحیح تلقی می گردید.

76 	گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 20 ق.آ.د.م- توجه آنکه ماده مذكور صرفاً مربوط به قبل 
از تقسیم تركه بوده و بنابراین پس از تقسیم تركه بر اساس اصل كلی صالحیت مذكور در ماده 

11 ق.آ.د.م اقدام می شود.
و درجه مراجع  نوع  باید صنف،  ذاتی مراجع قضاوتی،  برای تشخیص  	گزینه	ب	صحیح	است.   77
قضاوتی مورد بررسی قرار گیرد. رك. آیین دادرسی مدنی پیشرفته، دكتر عبداهلل شمس، جلد اول، 

شماره های 672 الی 676
اداری  عدالت  دیوان  لذا  و  است  اجاره  قرارداد  از  ناشی  دعوا  اوالً  زیرا  	گزینه	ب	صحیح	است.   78
صالحیت ندارد و ثانیاً از آنجا كه یك طرف دعوا دستگاه دولتی است، بنابراین شورای حل اختالف 

نیز به استناد ماده یك قانون شوراهای حل اختالف صالحیت ندارند.
79 	گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 13 ق.آ.د.م و رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/3/28. 
البته سؤال مذكور مربوط به قبل از سال 1394 بوده و بر اساس قانون شورای حل اختالف مصوب 
1394، در دعوای موضوع سؤال اصاًل دادگاه صالح نبوده و بلکه شورای حل اختالف مذكور در 

گزینه ج صالح می باشد.
		گزینه	ب	صحیح	است. مراجع از حیث صنف به قضایی و اداری و از حیث نوع به عمومی و  80

اختصاصی و از حیث درجه به بدوی و تجدیدنظر تقسیم می شوند. ر.ك: چارت شماره 5
81 	گزینه	الف	صحیح	است. ماده 22 در خصوص دعاوی غیرمنقول علیه شركت اعمال نمی شود و به 
استناد ماده 12 گزینه الف صحیح می باشد. ر.ك رأی وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/9/16
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82 	گزینه	ب	صحیح	است. تأمین دلیل در صالحیت شورا قرار دارد. بند چ ماده 9 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 1394

83 	گزینه	ب	صحیح	است. به استناد ماده 26 ق.آ.د.م
84 	گزینه	ج	صحیح	است. به استناد ماده 20 قانون مدنی دعوای مطالبه اجاره بها، در حکم منقول 
ماده  البته موضوع سؤال مشمول  دارد.  قرار  اقامت خوانده  دادگاه محل  لذا در صالحیت  و  بوده 
13 ق.آ.د.م نیز بوده و اگر در سؤال به محل انجام تعهد یا محل انعقاد عقد نیز اشاره می گردید، 
از آن جهت اشتباه است كه  نیز صحیح تلقی می شدند. در هر حال گزینه د  گزینه های مذكور 

مشخص نمی باشد شهر تبریز محل انعقاد عقد یا انجام تعهد بوده یا نبوده است.
به سه گزینه  به استناد ماده 20 ق.آ.د.م- توجه آن كه دعوای راجع  85		گزینه	ب	صحیح	است. 
دیگر مشمول ماده 20 ق.آ.د.م نبوده و بلکه در صالحیت محل اقامت خوانده می باشد. در واقع 
اصل وراثت در گزینه الف به نوعی اشاره به دعوای نسب دارد كه در صالحیت دادگاه محل اقامت 
خوانده است. گزینه ج نیز باید علی االصول در محل اقامت خوانده همان دعوا )بدهکاران متوفی 
كه البته در گزینه ج اشتباهاً بستانکاران ذكر شده( اقامه شود. گزینه د نیز به واسطه قید »پس 

از« اشتباه است. 
86 	گزینه	های	الف	و	د	هر	دو	صحیح	هستند	و	لذا	تست	مطروحه	استاندارد	نمی	باشد. توضیح 
آنکه دعوای مطالبه اجاره بهای ملك به استناد ماده 20 قانون مدنی در حکم منقول بوده و لذا در 
صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد و لذا گزینه	الف	صحیح	است. از طرفی مطالبه 
اجاره بها، ناشی از عقد اجاره بوده و بنابراین دو شرط ماده 13 ق.آ.د.م وجود داشته )یعنی اوالً دعوا 
منقول است و ثانیاً ناشی از قرارداد می باشد( و لذا می توان آن را در محل انعقاد عقد نیز اقامه نمود 

و بنابراین گزینه د نیز صحیح است و تست دارای دو پاسخ صحیح می باشد.
87		گزینه	ب	صحیح	است. به استناد ماده 11 ق.آ.د.م- زیرا فرض سؤال آن است كه محل اقامت 
خوانده خارج از كشور می باشد و در ایران محل سکونت و مال غیرمنقول ندارد. به كلمه »مقیم« 

در سؤال دقت شود.
88		گزینه	د	صحیح	است. به استناد ماده 26 ق.آ.د.م

89 	گزینه	ب	صحیح	است. مطابق ماده 13 ق.آ.د.م و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23. 
نکته مهم آن كه اگر در سؤال صراحتاً به »عهده بانکی در تبریز« اشاره نمی شد، آنگاه گزینه »الف« 
را باید صحیح می دانستیم. واقعیت آن است كه در سیستم یکپارچه بانکی فعلی، محل انجام تعهد 
در اختیار دارنده چك بوده و در واقع محل بانك صادركننده گواهی عدم پرداخت محل انجام تعهد 
می باشد. اگر در فرض سؤال قید نمی گردید »عهده بانکی در تبریز« آنگاه حسب غلبه چك مذكور 
را مشمول سیستم فراگیر بانکی فرض نموده و  دارنده چك الزامی ندارد برای وصول چك به تبریز 
مراجعه كند. در هرحال با توجه به قید فوق الذكر در متن سؤال و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 
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688 مورخ 1385/3/23 گزینه »ب« صحیح می باشد.
90 	گزینه	الف	صحیح	است. به استناد رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 و به استناد 
ماده 13 ق.آ.د.م - منظور از قرارداد پایه در گزینه الف قراردادی است كه چك بابت آن )مثاًل به 

عنوان ثمن قرارداد مذكور( صادر شده است.
91 	گزینه	ب	صحیح	است. به استناد رأ ی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2- نکته مهم 
آنکه رأی وحدت رویه 575 مورخ 1371/2/29 با رأی وحدت رویه 581 صراحتاً نسخ شده است.

نیز محسوب  قرارداد  از  ناشی  به عالوه  و  بوده  منقول  مطالبه وجه چك  گزینه	د	صحیح	است.   92
قید  از  استفاده  واسطه  به  و ب  الف  گزینه های  ماده 13ق.آ.د.م می باشد.  لذا مشمول  و  می شود 
»فقط« و گزینه ج به واسطه استفاده از قید »باید« اشتباه هستند. درواقع محل صدور چك و محل 
انعقاد قرارداد علی االصول یکسان است و خواهان به اختیار خود می تواند در هر یك از سه دادگاه 
محل انعقاد عقد از )محل صدور چك(، محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد )محل صدور گواهی 

عدم پرداخت( اقامه دعوا كند. 
93 	گزینه	د	صحیح	است.	به استناد رأی وحدت رویه شماره 504 مورخ 1366/2/1- توجه آنکه 
موضوع سؤال مالزمه با تغییر جنسیت ندارد و لذا مشمول بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده 
نمی باشد. زیرا صالحیت دادگاه خانواده اختصاصی و استثنایی بوده و باید در موضع نص تفسیر 

شود و در موارد شك باید به قاعده كلی، یعنی صالحیت دادگاه عمومی مراجعه شود.
94 	گزینه	د	صحیح	است.	مرجع فاقد صالحیت مادامی كه دادخواست در دفتر آن )دفتر كل( ثبت 
نشده می تواند متقاضی را به مرجع صالح راهنمایی كند. لکن پس از ثبت دادخواست در دفتر كل، 
مقام ارجاع نمی تواند به بهانه عدم صالحیت از ارجاع خودداری كند. زیرا تشخیص صالحیت با 

قاضی یا شعبه رسید گی كننده است.
95 گزینه	ج	صحیح	است.	به استناد مواد 13 و 16 ق.آ.د.م و رأی وحدت وریه شماره 688 مورخ 
1385/3/23. توجه آن كه دو ماده 13 و 16 هر دو استثناء اختیاری هستند و با هم قابل جمع 

هستند و خواهان به اختیار خود از هر كدام می تواند استفاده كند. 
96 گزینه	د	صحیح	است.	به استناد ماده 19 ق.آ.د.م

97 	گزینه	د	صحیح	است.	به استناد رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 78/9/16 و با لحاظ عبارت 
»... سایر حقوق راجع به آن...« در ماده 12 ق.آ.د.م

تا زمانی كه  انحالل شركت فقط  از  	گزینه	ج	صحیح	است. زیرا مطابق ماده 22 ق.آ.د.م پس   98
تصفیه امور شركت در جریان باشد، دعوا در مركز اصلی شركت اقامه می شود. پس از خاتمه تصفیه 
شركت، شخصیت حقوقی شركت دیگر وجود نداشته و اقامه دعوا علیه چیزی كه فاقد شخصیت 
حقوقی است صحیح نبوده و قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. این موضوع را می توان به اقامه 

دعوا علیه متوفی نیز تشبیه نمود.
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گرفت  اشتباه  اجاره بها  دعوای  با  نباید  را  اجرت المثل  دعوای  زیرا  است.  صحیح	 الف	 گزینه	   99
اگر  می باشد.  منقول  غیر  مال  در صالحیت محل  و  تلقی می شود  منقول  غیر  ملك  اجرت المثل 
موضوع سؤال دعوای »اجاره بها« می بود. آنگاه دعوا منقول بوده و مشمول ماده 13 ق.آ.د.م بوده و 

گزینه »د« صحیح تلقی می گردید.
100 	گزینه	د	صحیح	است. با توجه به آنکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملك مطابق نظر اكثریت 
حقوقدانان و رویه قضایی غیر منقول محسوب می شود و مال غیر منقول در خارج از كشور واقع شده 
است، لذا دادگاه ایران صالحیت رسیدگی به دعوا را ندارد. از طرفی با توجه به آنکه دادگاه های 
ایران نمی توانند به صالحیت دادگاه های كشورهای دیگر قرار عدم صالحیت صادر كنند، لذا در این 

خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.
101 	گزینه	ج	صحیح	است.	علی رغم آنکه اصحاب دعوا می توانند خالف صالحیت محلی توافق نمایند، 
اقامت  قاعده كلی صالحیت )یعنی محل  توافق خالف  امر فقط راجع به  این  اما بدیهی است كه 
خوانده( مصداق دارد. به عبارتی اصحاب دعوا نمی توانند خالف استثنائات اجباری صالحیت محلی 
از جمله صالحیت محلی دعاوی غیر منقول، تامین دلیل، ورشکستگی،  اعسار و... توافق نمایند. برای 

مطالعه موارد هفتگانه استثنائات اجباری ر.ك چارت شماره 6.
102		گزینه	ب	صحیح	است. چنانچه خوانده در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت و مال غیرمنقول 
نداشته و خواهان نیز در ایران اقامتگاه نداشته باشد، هر یك از محاكم عمومی ایران به انتخاب 

خواهان راجع به دعاوی منقول صالح می باشد.
103		گزینه	ج	صحیح	است. موضوع دعوا غیرمنقول تلقی شده و لذا به استناد ماده 12 ق.آ.د.م دادگاه 
محل وقوع ملك صالح می باشد. ماده 22 در خصوص دعاوی غیرمنقول اعمل نمی شود. از طرفی از 

آنجا كه دعوا ناشی از قرارداد است، لذا گزینه ب اشتباه می باشد.
104		گزینه	ج	صحیح	است. پس از صدور قرار اناطه ذینفع )حسب مورد خواهان یا خوانده( باید دعوای 
مربوطه را در مهلت یك ماهه در دادگاه صالح اقامه نماید.  در این صورت اگر ذینفع »خواهان« باشد 
و دعوی مربوطه را در مدت مقرر اقامه نکند دادگاه »قرار رد دعوا« صادر خواهد نمود و اگر ذینفع 
شخص »خوانده« باشد و دعوی مربوطه را در مدت مقرر اقامه نکند دادگاه »به رسیدگی ادامه« 
خواهد داد. در این خصوص ذینفع كسی است كه امر جدید را كه در صالحیت دادگاه دیگر قرار دارد 

ادعا می كند.
105 گزینه	الف	صحیح	است. به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال

106		گزینه	ب	صحیح	است. اوالً هر چند دعوا بین شركای یك شركت است، لکن از آنجا كه مربوط به 
امور شركت نمی باشد لذا مشمول ماده 22 نخواهد بود. ثانیاً در موضوع سؤال حرفی از محل انعقاد 

عقد یا محل انجام تعهد زده نشده و لذا فقط گزینه محل اقامت خوانده )سعید( صحیح می باشد.
107		گزینه	د	صحیح	است. قواعد صالحیت محلی به جز استثنائات اجباری به شرح چارت شماره 6 


