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 دقیقه  100آئین دادرسی مدنی مدت زمان پاسخگویی اختبار  سواالت 

 با نام و یاد هستی بخش 

. اقای ستار شیرازی به وکالت از اقای بهرنگ چگینی بموجب دادخواست به طرفیت خانم 1

بر  لیدا محسنی و اقای جاوید پرهیزگار و اداره ثبت شرکتهای تهران دعاوی صدور حکم 

 سهم ۲۰۰ رسمی انتقال و شرکتها  ثبت اداره در حضور  به خواندگان الزام و صلحعقد  تنفیذ

ریال  و خسارات دادرسی را  میلیون ۲۰1 به مقوم دانه رنگین خاص سهامی  شرکت  سهام از

دادخواست،   منضمات  و دالیل ستون در ، در دادگاه عمومی  حقوقی قزوین اقامه مینماید  

ه است.  با تعیین وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم  شد ضمیمه صرفا وکالتنامه وکیل

 توضیح دادگاه جلسه در خواهان به خواندگان  جلسه اول دادرسی تشکیل میگردد وکیل

خوانده ردیف دوم که خود سهام موضوع دعوا را از خانم لیدا محسنی به انتقال  که دهد می

 بنده به موکل گواه نفر دو حضور در را مذکور شرکت  سهام از سهم ۲۰۰ گرفته است عینا 

دادگاه ضمن صدور  گردد می  ارائه آن فتوکپی که دارد وجود نیز ای نامه اقرار و نمود صلح

گواهان اظهارات  استماع  اظهارات دادگاه جلسه تجدید با  قرار  دوم  جلسه  در   گواهان ، 

)اقرارنامه(    خواهان شده ارائه مستند به نسبت ایراد عدم  لحاظ  به و نمود  استماع  را خواهان

خوانده  محکومیت  بر ضمن صدور حکم بر اعالم تنفیذ عقد صلح  ، در مورد خواسته دوم حکم

نمود و نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم بلحاظ   صادر خواهان خواسته طبق ردیف اول

 ود . قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر نم  89عدم توجه دعوا طبق ماده 

 نمره(۲یا نقائصی میباشد یا خیر)   نقص واجد تقدیمی دادخواست ایا   :الف

به عنوان وکیل خواندگان نسبت به خواسته های خواهان چه ایراداتی را قابل طرح در  :ب  

 نمره(  ۲دادگاه میدانید؟) 
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نظرتان را با استناد به قانون و با استدالل در مورد نحوه رسیدگی دادگاه به ادله ای که    :ج

 نمره(  4) مبنای صدور حکم وی میباشد بیان دارید.

د: در مورد خسارات دادرسی  اوال دادگاه باید رای تصحیحی صادر کند یا رای تکمیلی؟ ثانیا 

ان باید  به پرداخت هزینه های دادرسی  در فرض ورود دعوای خواهان، کدامیک از خواندگ

 نمره(  ۲محکوم شوند ؟)

شیرازی   ستار  اقای  طرفیت  به  شده  صادر  حکم  به  نسبت  محسنی  لیدا  خانم  ه: 

تجدیدنظرخوهی بعمل اورد و دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه نخستین را عینا تایید نمود ایا 

ی دادگاه تجدیدنظر اعتراض ثالث در چنین فرضی اقای جاوید پرهیزگار میتواند نسبت به را

به عمل اورد در صورت منفی یا  مثبت بودن پاسخ مستند قانونی و استدالل خود را بیان 

 نمره( 3دارید .)

 مدلل و موجه باید داور رای که دارد می مقرر  مدنی دادرسی آیین قانون از 48۲ . ماده۲

مثال و به تفکیک مفهوم مدلل بودن، موجه  نباشد با ذکر   حق موجد قوانین با  مخالف و بوده

 نمره(  6بفرمایید.) تشریح بودن و خالف قوانین موجد حق نبودن را

. در یک پرونده اجرایی ملک محکوم علیه توقیف و به مبلغ دویست میلیارد ریال ارزیابی 3

ت  میگردد محکوم له به نظریه ارزیاب اعتراض میکند و مدعی میشود که ملک دارای موقعی 

هیات   به  موضوع  است  ارزیاب  اعالمی  مبلغ  از  بیش  ان  واقعی  قیمت  و  است  مناسبی 

کارشناسان ارجاع میگردد و هیات مذکور قیمت ملک را یکصدوهشتاد میلیارد ریال اعالم 

قانون اجرای احکام مدنی قیمت پایه مزایده در اگهی   1۲۲میدارد با توجه به بند سوم ماده

 نمره(1شود استداللتان چیست.)فروش چه مبلغی باید درج 

 )دکتر مفید کالنتریان(


