
 

 

 1400مهر23 -آزمون وکالت دادگستری مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

 Fدفترچه 

 مدنی آیین دادرسی

دادگاه عمومی برازجان صادر شده است.  ۵در دعوای مالکیت زمینی بین آقایان احمدی و عبادی، حکم به نفع عبادی از شعبه . 21

حکم مستند به اقرار احمدی بوده، قرار عدم استماع  آنکهاستان بوشهر، به دلیل  دنظریتجد 2احمدی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 

 ؟انجام دهد تواندمیصادر کرده است. اگر شخص ثالث مدعی مالکیت زمین باشد، چه اقدامی 

 .تجدیدنظر رسیدگی شود ۲عمومی تقدیم کند تا در شعبه  ۵( دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه 1

 .عمومی رسیدگی شود ۵تجدیدنظر تقدیم کند تا در شعبه  ۲به ( دادخواست اعتراض ثالث خود را به شع۲

 عمومی تقدیم کند تا در همان شعبه رسیدگی شود ۵( دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه ۳

 .تجدیدنظر تقدیم کند تا در همان شعبه رسیدگی شود ۲( دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه ۴

سجادی از دادگاه  آقای حقی یبعدم حضور و عدم دفاع آقای تقوی، حکم  رغمعلیدر دعوای آقای سجادی علیه آقای تقوی،  .22

و دادگاه تجدیدنظر با نقض آن حکم، قرار ابطال دادخواست بدوی صادر  کندمیعمومی صادر شده است. سجادی تجدیدنظرخواهی 

 ؟ادرسی حضور و دفاع نداشته است. اکنون چه اقدامی از جانب او متصور است. آقای تقوی در هیچ یک از مراحل دکندمی

 .در دادگاه عمومی به رأی صادره اعتراضی کند تواندمی( 1

 .( اعتراضی توسط او قابل تصور نیست۲

 .کند یخواهفرجام تواندمی( اگر آن رأی قابل فرجام باشد، فقط ۳

 .صادره اعتراضی کند یرأدر دادگاه تجدیدنظر به  تواندمی( ۴

. بعد از تعیین وقت در دادگاه و ارسال اخطاریه، معلوم کندمیخواهان دادخواست خود را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت . 23

 آدرسی که در دادخواست از خوانده درج شده است، صحیح نیست. تکلیف چیست؟ شودمی

 .جدید عرضه کند آدرستا  کندمی( مدیر دفتر دادگاه خطاب به خواهان، اخطار رفع نقص صادر 1 

 ابالغ الکترونیکی، شماره ملی خوانده را به دفتر دادگاه عرضه کند. یریپذامکان( خواهان مکلف است برای ۲

 .دیآیم( ابالغ از طریق نشر آگهی به عمل ۳

 .کندمی( دادگاه دادخواست را برای تکمیل به دفتر خدمات قضائی الکترونیک اعاده ۴

قرار توقف اجرای  داور، درخواست صدور یرأروز از ابالغ  20و در مهلت ، داور یرأرأی داوری قبل از اعتراض به  هیعلمحکوم -24

 داور را طرح کرده است. تکلیف دادگاه چیست؟ یرأ

 .( دادگاه باید با اخذ تأمین از خواهان، این قرار را صادر کند1

.نیست ریپذامکان( صدور این قرار ۲

 مناسب اخذ شود. نیتأمرار، بستگی به نظر دادگاه دارد و در صورت صدور، ممکن است از خواهان ق( صدور این ۳

 .مناسب اخذ شود نیتأمباید از خواهان  صدوربستگی به نظر دادگاه دارد و در صورت  قرار( صدور این ۴

از این حکم  است. صادقی ومیت صادقی صادر شدهدر دعوایی که محمدی علیه صادقی طرح کرده است، حکم به محک -2۵

 خواسته چگونه است؟ نیتأم. در این مرحله از دادرسی، صدور قرار کندمی یدنظرخواهیتجد

 .راری را بخواهدقریان رسیدگی، از دادگاه تجدیدنظر صدور چنین در ج تواندمی( هریک از طرفین 1

 اری را بخواهد.قرچنین  همراه با دادخواست تجدیدنظر یا در جریان رسیدگی به آن، از دادگاه تجدیدنظر، صدور تواندمی( صادقی ۲

 .نین قراری را بخواهدچاز دادگاه بدوی، صدور  تواندمی( صادقی ۳



 

 

 .نین قراری را بخواهدچیدگی، از دادگاه تجدیدنظر، صدور در جریان رس تواندمی( محمدی ۴

که از ملک اخراج  مانع تصرفات دیگری شده است. شخصی هاقفل. یکی از ایشان با تعویض اندداشتهدو نفر ملکی را در تصرف  -2۶

 ؟کندمی. دادگاه جه رأیی صادر کندمیشده است، دعوای رفع تصرف عدوانی طرح 

 .شودمی، اما ملک به خواهان تسلیم ندهدیمبر رفع تصرفات خوانده  یرأ( دادگاه 1

 .کندمیبر رفع تصرفات کلیه متصرفین، تا تعیین تکلیف مالکیت صادر  یرأ( دادگاه ۲

 .دهدیمبر رفع تصرفات خوانده و تسلیم ملک به خواهان  یرأ( دادگاه ۳

 .دهدیمبر تسلیم ملک به خواهان با ابقای تصرفات خوانده  یرأ( دادگاه ۴

خوانده تحویل داده پدر مأمور ابالغ، اخطاریه وقت دادرسی متعلق به خوانده را در آدرسی غیر از آدرس مندرج بر روی آن، به  27

متضمن  یاحهیالاین دلیل و اعتذار از دادگاه،  کرحاضر شود و از همین رو، با ذدر جلسه مزبور  تواندنمیاست. خوانده به دلیل مسافرت 

 ؟ف دادگاه چیستیتکل .کندمیاز جلسه در پرونده ثبت  دفاعیات ماهوی قبل

 .نیاز تجدید کند در صورت( باید جلسه را برگزار کند و 1

 .( باید جلسه را به دلیل عذر خوانده تجدید کند۲

 .( باید جلسه را برگزار کند، اما تجدید جلسه نیز الزامی است۳

 .اندازد تأخیر( باید جلسه را به دلیل عدم ابالغ صحیح به ۴

 ایجلسهاست. در اولین  آقای صابری علیه آقای باقری، دعوای مطالبه وجه طرح کرده و ادعای اعسار از هزینه دادرسی نیز نموده .2۸

نیز نداده است و وکیل او نیز حاضر نبوده  ایالیحه آقای باقری حاضر نشده و که دادگاه برای رسیدگی به اعسار برگزار کرده است،

 انجام دهد؟ تواندمی. باقری چه اقدامی کندمیصابری را صادر دادگاه حکم اعسار  است. وقت دادرسی نیز به او ابالغ واقعی نشده است.

 .روز از ابالغ، واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی کند ۲0( ظرف 1

 .روز از ابالغ حکم تأییدی، تجدیدنظرخواهی کند ۲0 حکم، ظرف تائیدروز از ابالغ، واخواهی کند و در صورت  ۲0( ظرف ۲

 .روز از ابالغ، تجدیدنظرخواهی کند ۲0( ظرف ۳

 .روز از ابالغ، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کند ۲0( ظرف ۴

دادگاه بدوی، حکم به قبول  ادعای اعسار از هزینه دادرسی کرده است، اگر خواهان که هزینه دادرسی دعوای اصلی را نداده است، .2۹

 ؟ شودمیاعسار صادر کند، در چه زمانی، وارد رسیدگی به دعوای اصلی 

 .کندمیاعسار، رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز  یرأ( بعد از قطعیت 1

 .کندمیدر همان جلسه رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز  (۲

 .کندمیعدم اعتراض خوانده به اعسار خواهان، فورا رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز  صورتدر ( ۳

 .کندمیار به طرفین، رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز عس( پس از ابالغ دادنامه ا۴

انتقال نیز بر  یهانهیهز درج شده که خریدار باید یک میلیارد به عنوان وجوه قراردادی به فروشنده بپردازد و یانامهعهیمبادر  .30

انتقال به خود، با ذکر  یهانهیهز. خریدار ابتدا نسبت به تحمیل کندمی، طرح دعوی نامهعهیمباعهده خریدار است. فروشنده به استناد 

 . تکلیف دادگاه چیست؟ پردازدیمپرداخت و تسویه حساب وجوه قراردادی  ه دفاع در خصوصو سپس ب کندمیدلیل ادعای جعل 

 .فقط به دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند( 1

 .( فقط به ادعای جعل رسیدگی کند۲

 .( ابتدا به ادعای جعل رسیدگی کند و اگر آن ادعا رد شود، به دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند۳

 .( به ادعای جعل و دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند۴



 

 

. دینمایم ثخواننده( آقای گودرزی را جلب ثالدر دعوایی فیمابین آقایان خادمی )خواهان( و عزیزی )خوانده(، آقای عزیزی ) .31

 ؟وضعیت طرح دعوای متقابل از سوی گودرزی چگونه است

 .طرح کند فقط علیه آقای خادمی، دعوای متقابل تواندمی( او 1

 .قای عزیزی، دعوای متقابل طرح کندا آیعلیه آقای خادمی  تواندمی( او ۲

 .دعوای متقابل طرح کند تواندنمی( او ۳

 .فقط علیه آقای عزیزی، دعوای متقابل طرح کند تواندمی( او ۴

. کندمیسالح خودداری  شخصی بابت خرید یک سالح غیرمجاز، وجوهی را به فروشنده داده است، اما فروشنده از تحویل دادن .32

. فروشنده در جلسه دوم دادرسی، کندمیفروشنده مطرح  علیهخریدار با ارائه قرارداد و اسناد واریزی، دعوای مطالبه وجوه پرداختی 

 . دادگاه چه تکلیفی دارد؟کندمیمشروعیت دعوی را اظهار  ادایربه دلیل غیرمجاز بودن سالح 

 .( به دلیل طرح ایران بعد از جلسه اول دادگاه نباید به آن توجه کند1

 .( این ایراد وارد نیست و دادگاه باید به ماهیت دعوی رسیدگی کند۲

 .به آن توجه نکند و رسیدگی خود را ادامه دهد تواندمی( به دلیل طرح ایراد بعد از جلسه اول دادگاه ۳

 دادگاه باید به آن توجه کند و قرار رد دعوی را صادر کند. ،رادیا( به دلیل امری بودن ۴

 چیست؟ تکلیف شود، صادر داور رأی بطالن بر مبنی قطعی حکم سپس و باشد شده اجرا داور یرأ اگر ۔33

 .کند حالت سابق، طرح دعوی به اجرا مراتب اعاده برای تواندمی شده، اجرا او علیه حکم که شخصی( 1

 درخواست نماید. ،رأی داور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بطالن ،شده، باید برای اعاده مراتب اجرا( شخصی که حکم علیه او اجرا ۲

 .شودیماجرا به حالت سابق آماده  مراتب، یرأ( به دستور دادگاه بدوی اجرا کننده ۳

 .شودیماجرا به حالت سابق اعاده مراتب  ،داور یرأ( به دستور دادگاه صادر کننده حکم قطعی بطالن ۴

ی قمبنی بر بی ح حکمی ،در دعوایی که از جانب آقای حسینی علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری طرح شده است .34

شده است. اگر آقای عباسی از این حکم متضرر باشد  دیتائتجدیدنظر آن دیوان  10بدوی آن دیوان صادر و در شعبه  4حسینی از شعبه 

 و بخواهد به آن اعتراض کند، باید چه اقدامی انجام دهد؟

 ( اعتراض خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در دادگاه عمومی صالح طرح کند.1

 .تجدیدنظر طرح کند 10عتراض خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در شعبه ( ا۲

 .بدوی طرح کند ۴خود را به طرفیت شهرداری تهران، در شعبه  ( اعتراض۳

 .بدوی طرح کند ۴ینی و شهرداری تهران، در شعبه سخود را به طرفیت ح ( اعتراض۴

عدد سکه بهار آزادی است. عقد نکاح در نیشابور منعقد شده و زوجین در حال  ۵متری در مشهد و  100مهریه زنی یک زمین  .3۵

در دادگاه خانواده کدام شهر طرح دعوی  تواندمی ،ن بخواهد دادخواست مطالبه مهریه بدهدزاگر این  هستند، جامتربتحاضر، مقیم 

 کند؟

 یا نیشابور طرح کند. جامتربت، دعوایی جداگانه در منقولقول، در مشهد و برای مهریه ( باید برای مهریه غیرمن1

  .نیشابور طرح کند یا جامتربت. دعوایی جداگانه در منقولا نیشابور و برای مهریه ید برای مهریه غیرمنقول، در مشهد ( بای۲

 .مهریه منقول و غیرمنقول را به موجب یک دادخواست، در مشهد مطرح کند تواندمی( ۳

 ا نیشابور طرح کند.ی جامتربترا به موجب یک دادخواست، در  رمنقولیغمهریه منقول و  تواندمی( ۴



 

 

در شهرستان اقلید ملکی  اگر طرفین با توافق یکدیگر، شورای حل اختالف شهرستان ابرکوه را برای رسیدگی به دعوای راجع به .3۶

 ؟داور در صالحیت کدام مرجع است یرأبه عنوان داور برگزینند، رسیدگی به اعتراض به 

 ( دادگاه عمومی شهرستان اقلید1

 ی شورای حل اختالف اقلیدض( قا۲

 ( قاضی شورای حل اختالف ابرکوه۳

 دادگاه عمومی شهرستان ابرکوه( ۴

 در صورت زوال صالحیت اخالقی وکیل، تکلیف چیست؟ .37

 .هیئت نظارت، قابل اعتراض است ( با احراز موضوع توسط هیئت تعیین صالحیت، ممکن است پروانه وکالت ابطال شود و این تصمیم در1

 .دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض است و این تصمیم در شودیم( با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال شده یا موقتا از وکالت محروم ۲

 .است اعتراض و این تصمیم در دیوان عدالت اداری، قابل شودیم( با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال ۳

 .الت اداری، قابل اعتراض استعد ، ممکن است پروانه وکالت ابطال شود و این تصمیم در دیوانتیصالح( با احراز موضوع توسط هیئت تعیین ۴ 

 چیست؟ تکلیف کند، معاف مهریه پرداخت از موقتا را خود اعسار اثبات با بخواهد مهریه دعوای هیعلمحکوم اگر .3۸

 .خود را با شهادت شهود اثبات کند ( او باید دادخواست اعسار طرح کند و اعسار1

 .مالی او بر عهده خوانده دعوای اعسار استاو باید دادخواست اعسار طرح کند، ولی اثبات تمکن ( ۲

 .( او باید دادخواست اعسار طرح کند و اعسار خود را اثبات کند۳

 .است و الزم نیست دادخواست اعسار طرح کند ض( اعسار او مفرو۴

 ؟کدام مورد در خصوص صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری، صحیح است .3۹

 .شودیممفاد آن به طرفین ابالغ  ،تور موقتتقاضای صدور دس ( در صورت رد1

 .نوط به درخواست یکی از طرفین است( لغو دستور موقت پس از صدور، م۲

موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت  ن عدالت اداری، تقاضای صدور دستوراودی ین درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومضم کهیدرصورت( ۳

 .شودیی ذیربط ارجاع مصصهیئت تخبه رسیدگی به تقاضای مزبور 

 .درخواست صدور دستور موقت، پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از ختم رسیدگی وجود دارد( امکان ۴

 ؟خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد زیر،کدام مورد . 40

 ( رسیدگی به شکایات از تصمیمات مؤسسات وابسته به نهادهای انقالبی1

 ( رسیدگی به شکایات مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی ۲

 رسیدگی به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه( ۳

 ( رسیدگی به شکایات قضات از حیث تضییع حقوق استخدامی ۴

 

 

 


