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 ذات و ماهيت دعوا چيست؟1 .

 انشاء حقي به نفع شخصي و به ضرر شخص ديگر   ب  اخبار به حقي به نفع خود و به ضرر شخص ديگر    الف

 نفع شخصي و به ضرر شخص ديگرانشاء حقي به    د  اخبار به حقي به نفع شخصي و به ضرر شخص ديگر   ج

 صحيح است؟» اقامه دعوا«ذيل در مورد مفهوم  هاي زينهكداميك از گ2 . 

 .گويند» مدعي عليه«و به طرف ديگر » مدعي«به كسي كه اقامه دعوا مي كند    الف

 .به لحاظ اينكه اخبار به حق است قابل تصديق و تكذيب است» اقامه دعوا»   ب

 .مالزمه اي وجود ندارد» اقامه دعوا«و » دعوا«ميان    ج

 .عمل حقوقي است» دعوا«حق محسوب مي شود ولي » اقامه دعوا»   د

علي مقيم تهران منزل مسكوني حسن را واقع در تبريز با انعقاد عقد اجاره براي مدت يك سال در اختيار رضا كه تا آن زمان در 3 . 

در مرجع قضايي شود دعواي خود را عليه چه كسي و » خلع يد«به طرح دعواي  اگر حسن مجبور. تهران سكونت داشته قرار مي دهد

 در چه دادگاهي مي تواند مطرح كند؟

    دادگاه تهران –رضا    ب    دادگاه تبريز –علي    الف

 دادگاه تهران –علي    د    دادگاه تبريز –رضا    ج

 كداميك از دعاوي ذيل دعواي غير مالي است؟4 . 

    انجام تعهد راجع به تعليم و تربيت فرزند الزام به   الف

 الزام به تنظيم سند رسمي انتقال سهم الشركه   ب

      وقف مال   ج

 مسدود نمودن چاه آب   د

بر مبناي محل موضوع دعوا » اجرت المثل زمين مورد تصرف«و » توليت نسبت به ساختمان موقوفه«طرح و رسيدگي به دعاوي 5 . 

 ام دادگاه است؟به ترتيب در صالحيت كد

  هر دو در دادگاه محل اقامت خوانده   الف

   هر دو در دادگاه محل وقوع مال   ب

 مال اولي در دادگاه محل اقامت خوانده و دومي در دادگاه محل وقوع   ج

  اولي در دادگاه محل وقوع مال و دومي در دادگاه محل اقامت خوانده   د
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در . عدوانا تصرف كرده و قسمتي از آن را به درختكاري اختصاص داده و در باقيمانده گندم مي كاردجعفر زمين زراعي رحيم را 6 . 

صورت صدور حكم به رفع تصرف از زمين، با فرض عدم ادعاي مالكيت جعفر نسبت به زمين و رسيدن فصل برداشت محصول، 

  تكليف درختها و زراعت چه خواهد بود؟

 .واست متصرف سابق قلع و قمع خواهد شددرختان و محصول به درخ   الف

 .دادگاه رأسا تصميم به قلع و قمع درختان و محصول خواهد گرفت   ب

پرداخت قيمت زراعت به نسبت سهم «با حكم دادگاه درختان قلع و قمع شده و در مورد محصول مالك زمين مخير است بين    ج

تصرف متصرف عدواني تا پايان برداشت محصول با دريافت اجرت  ابقاء ملك در«يا » صاحب بذر و دسترنج وي و تصرف ملك

 »المثل

به درخواست متصرف سابق درختان قلع و قمع شده ولي در مورد محصول متصرف الحق بايد محصول را برداشت كرده و    د

 .اجرت المثل بدهد

 كداميك از شرايط زير از شرايط غير مؤثر در دعواي تصرف عدواني است؟7 . 

 غيرمنقول بودن مورد تصرف   ب    عدواني بودن تصرف   الف

 مشاع بودن مال   د    سابقه تصرف خواهان   ج

دخالت وكيل دادگستري از طرف موكل خود و نيز دخالت مدير عامل شركت تجارتي از طرف شركت در دعوا به ترتيب بر چه 8 . 

 مبنايي استوار هستند؟

 نمايندگي قانوني -نمايندگي قراردادي   ب  قراردادينمايندگي  -نمايندگي قضايي   الف

 نمايندگي قانوني -قائم مقامي   د  نمايندگي قراردادي - نمايندگي قانوني   ج

 در كدام مورد اقرار وكيل عليه موكل پذيرفته نمي شود؟9 . 

 .اقرار جزئي و قاطع دعوا كه الزمه دفاع باشد   ب    اقرار قاطع دعوا   الف

 اقرار جزئي   د    فاعدزمه اقرار ال   ج

عليه ديگري مطرح كرده و مدعي شود كه وي  پدر طبيعي او محسوب » اثبات نسب نامشروع«اگر شخصي دعوايي به خواسته 10 . 

 8ناظر به بند  1379قانون آيين دادرسي مدني  89دادگاه اين دعوا را به چه دليلي وارد تشخيص نداده و به استناد ماده . مي شود

 همان قانون چه قراري صادر مي نمايد؟ 84 ماده

    حكم به بي حقي -فقدان اثر قانوني به فرض ثبوت   الف

 قرار ابطال دادخواست -فقدان اثر قانوني به فرض ثبوت   ب

  قرار سقوط دعوا - عدم حمايت قانونگذار ازنسب نامشروع   ج

  قرار رد دعوا -عدم حمايت قانونگذار ازنسب نامشروع   د
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 ؟نادرست است» مهلت«و » مرور زمان«گزينه در خصوص مفاهيم  كدام11 . 

 .ايراد مرور زمان تا پايان جلسه اول دادرسي مطرح و باعث صدور قرار عدم استماع دعوا است   الف

 .مدت يك يا دو ساله طرح دعاوي دارنده برات عليه ظهرنويسان مهلت محسوب مي شود نه مرور زمان   ب

شده شامل مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني در امور كيفري يا  بنا بر نظر شوراي نگهبان خالف شرع اعالم مرور زمان كه   ج

 .امور تجاري نمي شود

 .خاتمه مهلت باعث زوال حق اقامه دعوا و مرور زمان باعث سقوط حق مورد ادعا مي شود   د

ه شخص ديگر تقديم دادگاه كرده و به ثبت رسيده باشد در حاليكه يكي از اگر دو نفر دادخواستي به خواسته مطالبه وجه علي12 . 

 خواهانها ي ذيل آن را امضاء كرده و ديگري نكرده باشد تكليف دادگاه چيست؟

در مورد خواهان فاقد امضاء اخطار رفع، نقص صادر شده و در صورت عدم رفع ، قرار رد دادخواست صادر مي شود اما در    الف

  .ري دادخواست به جريان مي افتدمورد ديگ

 .دادگاه حق رسيدگي ندارد زيرا امضاء از شرايط اساسي دادخواست است   ب

 .دادخواست به دليل وجود امضاء به جريان مي افتد ولي نقص امضاء ديگر در جلسه دادگاه مرتفع مي شود   ج

  .رار رد دادخواست صادر مي شوددو  اخطار رفع نقص صادر شده و در صورت عدم رفع ق نسبت به هر   د

چه تكليفي دارد؟  به ميزان قانوني پرداخت نشده  اگر مدير دفتر در بررسي شرائط شكلي دادخواست متوجه شود هزينه دادرسي13 . 

مبناي چه در صورت تغيير مقررات راجع به هزينه دادرسي در فاصله تقديم دادخواست تا واريز مابه التفاوت آن هزينه دادرسي بر 

 موعدي پرداخت خواهد شد؟

    زمان تقديم دادخواست –صدور اخطار رفع نقص    الف

 زمان رفع نقص –صدور قرار رد دادخواست    ب

   زمان تقديم دادخواست –صدور قرار توقيف دادخواست    ج

 زمان رفع نقص –صدور اخطار رفع نقص    د

 ؟نمي شودث توقيف دادخواست كداميك از موارد ذيل در دادخواست عمال باع14 . 

 جهات موضوعي استحقاق خواهان   ب  .آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد   الف

  ادله و وسائل اثبات دعوا   د    عدم ذكر مشخصات خواهان   ج
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دادگاه تجديدنظر اگر دادخواست بدوي كامل تشخيص و به جريان افتاده و پس از رسيدگي رأي بدوي صادر شود ليكن 15 . 

 محرز نيست چه تصميمي خواهد گرفت؟) دادخواست دهنده بدوي(تشخيص دهد كه سمت خواهان 

 نقض رأي صادره و ارجاع به دادگاه بدوي جهت صدور اخطار رفع نقص به خواهان   الف

 نقض رأي بدوي صادره و صدور قرار رد دعواي بدوي   ب

 دهنده بدويصدور اخطار رفع نقص به دادخواست    ج

 نقض رأي صادره و صدور قرار ابطال دادخواست بدوي   د

 ؟نشده استدر كدام مورد ابالغ اوراق قضائي مطابق مقررات انجام 16 . 

 در تمامي موارد سه گانه فوق   الف

از دريافت آن امتناع نمايد و  مأمور ابالغ بطور اتفاقي مخاطب را در دفتر دادگاه ديده و برگ اخطاريه را به او تحويل دهد ليكن او   ب

 .مأمور آن را گزارش نمايد

مأمور ابالغ با وجود حضور مخاطب به لحاظ امتناع وي از دريافت دادنامه آن را بر روي ديوار الصاق كرده و مراتب را گزارش    ج

 .نمايد

 .اره بازرگاني ابالغ نمايدمأمور ابالغ اظهارنامه ارسال شده به اداره بازرگاني را به رئيس دفتر مدير اد   د

 كدام گروه از اشخاص ذيل به موجب مقررات در مواقع خاصي نقش مأمور ابالغ را ايفاء مي نمايد؟17 . 

 رئيس زندان - مسئول كارگزيني ادارات دولتي   ب  خادمان و بستگان -رئيس زندان   الف

 اداره تصفيه امور ورشكستگي -ادارات دولتيمسئول كارگزيني    د  رئيس زندان -رئيس دفتر ادارات دولتي   ج

. دادگاه حضور خوانده را در جلسه دادرسي الزم تشخيص مي دهد و عليرغم ابالغ اين امر در جلسه دادرسي حاضر نمي شود18 . 

 با فرض عدم كفايت دالئل خواهان دادگاه چه تصميمي خواهد گرفت؟

 صدور قرار ابطال دادخواست   الف

 .مگر در صورت احراز عدم وجود دليل مثبت ادعاي خواهان كه در اين صورت حكم به بي حقي صادر خواهد كرد تجديد جلسه   ب

 تجديد جلسه   ج

  صدور حكم به بي حقي خواهان   د
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ينكه با فرض ا. خوانده در جلسه اول دادرسي آن را انكار مي كند. خواهان جهت اثبات ادعاي خود به سندي استناد مي كند19 . 

ا توسط وكيل يا نماينده خود ارسال نكرده باشد، با چه ضمانت اجراي ي خواهان اصل آن را شخصا در جلسه دادگاه حاضر نكرده و

 حقوقي مواجه خواهد شد؟

 .اگر خواسته مستند به دليل ديگر نباشد قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد   الف

 .و حكم به بي حقي او صادر خواهد شد سند از عداد دالئل وي خارج خواهد شد   ب

 .قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد   ج

 .روز از تاريخ ابالغ آن را حاضر نكند سند از عداد دالئل وي خارج خواهد شد 10اگر ظرف    د

متقاضي دستور موقت پس از صدور دستور موقت اگر راجع به اصل خواسته قبال دعوايي اقامه نشده باشد تكليف قانوني 20 . 

 چيست؟ ضمانت اجراي آن تكليف چيست؟

رفع اثر از دستور به درخواست رئيس دادگاه  -روز  20مراجعه به دادگاه صادركننده دستور جهت اثبات دعوا ظرف    الف

  صادركننده دستور و توسط رئيس حوزه قضائي

رفع اثر از دستور به درخواست طرف دعوا توسط رئيس  -روز  20مراجعه به دادگاه صادركننده دستور جهت اثبات دعوا ظرف    ب

  حوزه قضائي

رفع اثر از دستور  - روز و ارائه گواهي مربوطه به دادگاه صادركننده دستور 20مراجعه به دادگاه صالح جهت اثبات دعوا ظرف    ج

  به درخواست طرف دعوا توسط دادگاه صادركننده

رفع اثر از دستور به  -روز و ارائه گواهي مربوطه به دادگاه صادركننده دستور 10اثبات دعوا ظرف مراجعه به دادگاه صالح جهت    د

  درخواست طرف دعوا توسط رئيس حوزه قضائي

تصميم دادگاه چه . خواهان پس از اعالم ختم دادرسي توسط دادرس با جلب رضايت خوانده از دعواي خود صرفنظر مي كند21 . 

 مي تواند آن را مجددا اقامه نمايد؟ خواهد بود؟ آيا وي

 به دليل داشتن اعتبار امر مختومه خير، –قرار رد دعوا    الف

 بله، به دليل نداشتن اعتبار امر مختومه –قرار رد دعوا    ب

 خير، به دليل داشتن اعتبار امر مختومه - قرار سقوط دعوا   ج

  تبار امر مختومهبله، به دليل نداشتن اع -قرار ابطال دادخواست    د
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اگر طرفين دعواي مطروحه در مرجع قضائي خارج از دادگاه درخصوص اختالف خود سازش كنند اما يكي از آنها بدون عذر 22 . 

 چه اقدامي انجام خواهد داد؟موجه در جلسه دادرسي جهت اقرار به صحت آن حاضر نشود دادگاه 

توقيف دادرسي صادر مي كند و تا موقع عدم حضور ممتنع رسيدگي متوقف خواهد شد به استناد سازشنامه عادي مزبور قرار    الف

 .زيرا قراردادها در حدود مقررات الزم االجرا هستند

البته ذي نفع مي تواند با طرح دعوي مستقل اجراي سازشنامه را . بدون توجه به مندرجات سازشنامه دادرسي را ادامه خواهد داد   ب

 .بخواهد

 .توجه به مندرجات سازشنامه دادرسي را ادامه خواهد داد و سازشنامه فاقد اعتبار است بدون   ج

 .بدون توجه به عدم حضور وي دادرسي را ادامه خواهد داد و به استناد آن سازشنامه گزارش اصالحي صادر خواهد كرد   د

ني براي تجديدنظرخواهي متوجه مي شود پسوند نام دادرس دادگاه پس از انشاء، امالء، امضاء و ابالغ رأي در مهلت قانو23 . 

اقدام دادگاه چه خواهد بود؟ آن اقدام استثناء بر كدام اصل يا قاعده قضائي تلقي . خانوادگي محكوم عليه در دادنامه درج نشده است

 مي شود؟

 اصل فراغ دادرس –تصحيح رأي    الف

 اصل امكان تصحيح رأي  –د اقدامي ندار چون قابل تجديدنظرخواهي است حق هيچ   ب

 قاعده اعتبار امر مختومه –نقض رأي    ج

 اصل تناظر –تصحيح رأي    د

 ؟نيستكدام يك از گزاره هاي آتي در مورد قرار اعدادي صحيح 24 . 

 .ناظر به ماهيت دعوا نيست   الف

 .دستور دادرس به مدير دفتر جهت تعيين وقت دادرسي از قرارهاي اعدادي نيست   ب

 .قاطع دعوا نيست   ج

 .داراي اعتبار امر مختومه نيست   د

 بر اساس موازين قضائي در كدام مورد حق واخواهي براي محكوم عليه قابل تصور است؟25 . 

قيمي كه حكم عزل او از دادگاه صادر شده در حاليكه نه دادخواست و اخطاريه مربوطه به او ابالغ واقعي شده و نه خودش يا    الف

 .ش در جلسات دادگاه حاضر شده اند و اليحه اي هم ارسال نكرده اندوكيل

خوانده يا وكيل او در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشده و اليحه اي هم ارسال نكرده اما رأي به او بطور واقعي ابالغ شده    ب

 .باشد

 در هر سه مورد   ج

  .اند و اليحه اي هم ارسال نكرده اند خواهان و يا وكيلش در جلسات دادگاه اصال حاضر نشده   د
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روز در كدام  20اين قرار ظرف . در صورت عدم رعايت مهلت تجديدنظر خواهي چه قراري توسط چه مرجعي صادر مي گردد26 . 

 دادگاه قابل اعتراض بوده و رأي آن مرجع چه وضعي دارد؟

 قطعي -تجديدنظر -دادگاه صادركننده رأي بدوي - رد دادخواست   الف

 نهايي -تجديدنظر -دادگاه صادركننده رأي بدوي -رد دعوي   ب

 قطعي -بدوي  -مدير دفتر دادگاه بدوي  -رد دعوي   ج

 نهايي  - تجديدنظر  -مدير دفتر دادگاه تجديدنظر -رد دادخواست   د

 ؟نيست حكم راجع به كداميك از دعاوي زير كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده قابل فرجام خواهي27 . 

 حبس   د  نسب   ج  فسخ نكاح   ب  وقف   الف

 ؟نيستكدام حكم درباره فرجام خواهي تبعي صادق 28 . 

 .در دادخواست آن نيز رعايت شرائط دادخواست فرجام اصلي الزم است   الف

 .فرجام تبعي صرفا از كسي كه طرف درخواست فرجام قرار گرفته پذيرفته مي شود   ب

 .در مقابل فرجام اصلي پذيرفته مي شود فرجام تبعي صرفا   ج

در صورت استرداد دادخواست فرجام اصلي فرجام تبعي در صورت درخواست قبلي بي اثر شده و در غير آن صورت حق  فرجام  د

 .خواهي ساقط مي شود

واست جهت رسيدگي اگر دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود درخ29 . 

 به كدام مرجع ارجاع مي شود؟ درصورت قبول درخواست از طرف دادگاه ديوان عالي كشور چه اقدامي خواهد كرد؟

 توقف رسيدگي - دادگاه صادركننده حكم   الف

 توقف رسيدگي در صورت تشخيص مؤثر بودن اعاده دادرسي در تصميم ديوان -دادگاه صادركننده حكم   ب

 توقف رسيدگي - عرض دادگاه صادركننده رأيشعبه هم    ج

  توقف رسيدگي در صورت تشخيص مؤثر بودن اعاده دادرسي در تصميم ديوان -شعبه هم عرض دادگاه صادركننده رأي   د
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محكوم عليه دعوا نسبت به آن . نسبت به دعوايي در دادگاه عمومي رسيدگي شده و حكم مقتضي صادر مي شود30 . 

خواهي  محكوم عليه مزبور نسبت به آن بار ديگر فرجام. واهي كرده و در دادگاه تجديدنظر رأي بدوي تأييد مي شودتجديدنظرخ

اگر شخص ثالثي بخواهد نسبت به آن مستقال اعتراض نمايد مرجع . نموده و ديوان عالي كشور رأي مقتضي را صادر مي نمايد

 رسيدگي به اعتراض كدام ست؟

  شورعالي ك ديوان   الف

 .دادگاهي كه رأي در دعوي مطروحه در آن مورد استناد قرار گرفته است   ب

 دادگاه تجديدنظر   ج

 دادگاه عمومي   د

WWW.20FILE.ORG


