
 سواالت آيين دادرسي مدني

و-1  نمره3مورد از موارد بطالن راي داور را بيان نماييد.4نحوه ابالغ راي داور

جعليت مي نمايد دادگاه پس از رسيدگي قرار ارجاع در دعوي حقوقي خوانده نسبت به سند ابرازي خواهان ادعاي-2
 نمره2امر به كارشناسي را صادر مي نمايد. 

و تصميم دادگاه چه خواهد بود.-الف  در صورت احراز جعليت سند(كل يا جزء) تكليف
و تصميم دادگاه چه خواهد بود-ب و اصالت سند تكليف  در صورت عدم احراز جعليت

دني وكال مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي عذرمقانون آيين دادرسي41وفق ماده-3
و در صورت تداخل اوقات رسيدگي چند با موجهي باشند. معاذير مربوطه را بيان نموده يستي پرونده وكيل چگونه

 نمره2عمل نمايد. 

و اظهار ميدارد بر اساس سند عادي كه متعهد آن آقاي جعفري آقاي جوادي به عنوان موكل به شما مراجع-4 ه مي نمايد
بوده علي رغم 28/12/1388مي باشد يكصد هزار دالر از وي طلبكار مي باشد در متن سند تاريخ پرداخت آن

و ابالغ واقعي آن به شخص متعهد نامبرده از پرداخت دين امتناع نموده ي وكالت اين حال آقاي جواد ارسال اظهار نامه
 نمره4مي نمايد.را موضوع را به شما تفويضو تقاضاي مطالبه يكصد هزار دالر خود

 نحوه تقويم خواسته به چه صورت مي باشد.-الف
 آيا خسارت تاخير در دعوي مذكور قابل مطالبه است يا خير در هر صورت پاسخ خود را مستدال بيان نماييد.-ب
و ميزا-ج و تجديد نظر را بيان نماييد.اننحوه محاسبه  بطال تمبر در دعاوي مالي در مرحله بدوي
 در دادخواست خود عالوه بر اصل خواسته چه خواسته هاي ديگري را نيز مطرح مي نماييد.-د

آقاي جعفري به موجب يك فقره مبايعه نامه عادي شش دانگ يك قطعه زمين را از آقاي اكبري خريداري مي نمايد.-5
و دادخواست  پس از مدتي به لحاظ عدم ايفاي تعهدات مالي خريدار(يعني آقاي جعفري) فروشنده به دادگاه مراجعه

ج عفري به عنوان خريدار نيز دعوي تقابل تحت عنوان الزام به تنظيم فسخ معامله منعقده را تقديم مي نمايد متقابالً آقاي
و حكم  محكوميت سند رسمي انتقال تقديم مي نمايد. در نهايت پس از رسيدگي دادگاه پس از پذيرش دعوي تقابل



ه فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال دعوي اصلي را رد مي نمايد سپس با اعتراض آقاي اكبري(فروشنده) دادگا
نهايتاً اقاي جعفري پس از تقاضاي صدور اجرائيه زمين موصوف را تجديد نظر نيز عيناً راي بدوي را تاييد مي نمايد

و سند مالكيت اخذ مي نمايد پس از گذشت يك ماه از  رسماً به نام خود در يكي از دفاتر اسناد رسمي انتقال اجرايي داده
ج منتقل مي نمايد. نامبرده نيز ضمن اخذ پروانه ساختماني از شهرداري تاريخ تنظيم سند به نام خود آن را به شخص

و ساكن آن مي گردد. حال با تقاضاي اعاده دادرسي آقاي اكبري( فروشنده) شعبه تجديد مربوطه در آن احداث بنا
و رد دعوي تقابل صادر مي نمايد در اين فرضآ ج به شما مراجعه نظر راي اوليه را نقضو حكم به فسخ معامله قاي

و گواهي پايان كار ساختمان اظهار مي دارد دستدرو با  كه پس از خرداري زمين مذكور داشتن سند رسمي مالكيت
.آيا در زمين موصوف احداث صالحو اخذ مجوز از مراجع ذي و پانصد ميليون تومان نيز هزينه كرده است بنا نموده

و در صورت پذيرش چه اقداماتي را وكالت ايشان را مي پذيريد يا خي ر؟ در هر دو صورت داليل خود را مستندال بيان
كي جهت و به طرفيت چه كساني مطرح و چه دعواي حقوقي را در كدام مرجع قضايي احقاق حقوق وي انجام داده

 نمره)3نماييد.(

ن كه داراي سند رسمي صلح آقاي حسيني ساكن شهر صنعتي البرز مستاجر يك باب مغازه تجاري واقع در قزوي-6
و2دفترخانه 1370سرقفلي تنظيمي در سال اظهار مي دارد كه به لحاظ عدم رونق قزوين مي باشد به شما مراجعه

و كار قصد واگذاري سرقفلي به غير را دارد ولي مالك آقاي كريمي كه ساكن شهرستان كج بوده موافقت نمي  كسب
 نمره)3شما به عنوان وكيل( نمايد

 چه خواسته اي را مطرح مي نماييد مختصرا توضيح دهيد دادخواست خود-الف
 را در چه مرجعي مطرح مي نماييد. دادخواست خود-ب
 دادگاه محل صالحيت كدام دادگاه خواهد بود با استدالل پاسخ دهيد-ج

قزوين2فرعي بخش 3197ي از اصل12آقاي علوي مقيم شهر پاريس فرانسه مالك يك قطعه زمين به پالك ثبتي-7
و زمين منعقد مي باشد كه طي قرارداد عادي كه در منزل خود با اقاي غالمي كه نامبرده نيز مقيم شهر تهران بوده

ماه از تاريخ تنظيم قرارداد اقدامات2موصوف را به نامبرده واگذار وضمن دريافت كل ثمن متعهد مي گردد ظرف
رسمي فراهم نمايد علي رغم انقضا مهلت موصوف نامبرده از ايفاي تعهدات خويش امتناع الزم را در جهت تنظيم سند

و در كدام مرجع مطرح مي نماييد.  نموده است خريدار به شما مراجعه مي نمايد. به عنوان وكيل چه دعوايي را
.دادخواست خود را در اين زمينه مستدال بيان نماييد


