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 پاسخنامه آیین دادرسی مدنی

  2/21/2932قانون حمایت از خانواده مصوب  4ماده  21به استناد بند  گزینه د صحیح است. -12

 (2931)اجرایی از سال  11/3/2931قانون دیوان عدالت اداری مصوب  44. به استناد ماده گزینه ب صحیح است -11

تواند در کلیه دعاوی مالی بهای خواسته خود را به هر خواهان می 21ماده  4به استناد بند گزینه ب صحیح است.  -12

 ماده مذکور مطالبه وجه نقد باشد. 2که خواسته دعوا مطابق بند مبلغی که بخواهد تعیین نماید. مگر آن

. آ. د. م ق 94ماده  1توجه آنکه گزینه د به استناد تبصره  -ق. آ. د. م 114به استناد ماده گزینه ج صحیح است.  -12

 باشد.اشتباه می

 ق. آ. د. م 194به استناد تبصره ماده گزینه الف صحیح است.  -12

سند تأثیری در قضیه  بودن ق. آ. د. م توجه  آن که رسمی یا عادی 111به استناد اطالق ماده گزینه د صحیح است.  -12

 ندارد.

 ق. آ. د. م 223به استناد ماده گزینه ج صحیح است.  -12

 ق. آ. د. م 929. به استناد ماده گزینه ب صحیح است -12

 ق. آ. د. م 419به استناد  انتهای ماده گزینه د صحیح است.  -12

 ق. آ. د. م 911به استناد ماده گزینه الف صحیح است.  -23

قیف دادرسی به ق. آ. د. م گزینه الف از آن جهت اشتباه است که مراتب تو 214به استناد ماده گزینه ب صحیح است.  -22

ها به اداره یا شود، بلکه پس از تعیین شدن مدیر تصفیه یا اداره امور ورشکستگی، ابالغاداره تصفیه امور ورشکستگی ابالغ نمی

 شوند.مدیر تصفیه ابالغ می

 ق. آ. د. م 231به استناد ماده گزینه الف صحیح است.  -21

شود. با توجه به ق. آ. د. م قرار امتناع از رسیدگی صادر می 83و ماده  84ماده  1به استناد بند گزینه ج صحیح است.  -22

 همان قانون قطعی است. 991و  4ق. آ. د. م قابل تجدید نظر شناخته نشده، لذا مطابق مواد  991که قرار مذکور در ماده آن

 ق. آ. د. م  912به استناد صدر ماده گزینه د صحیح است.  -22

دادخواسات بادوی را نااقد بداناد و از جملاه آنکاه هزیناه  در صورتی که دادگااه تجدیادنظر ست.گزینه ب صحیح ا -22

 ق.آ.د.م اخطار رفع نقد از طریق دادگاه تجدیدنظر صادر مای شاود. 941دادخواست بدوی پرداخت نشده باشد بر اساس ماده 

دهد تا دادگاه بادوی در را به دادگاه بدوی عودت میاما چنانچه دادگاه تجدیدنظر دادخواست تجدید نظر را ناقد بداند، پرونده 

 نسبت به صدور اخطار رفع نقد اقدام نماید. 993ماده  1راستای تبصره 

 ق. آ. د. م 124به استناد ماده گزینه د صحیح است.  -22

د. به استناد شوسابقه ابالغ در مرحله بدوی برای مرحله تجدیدنظر سابقه ابالغ محسوب نمیگزینه ج صحیح است.  -22

ر. ک دکتر رحمان عمروانی، مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی، انتشارات  2/4/2921مورخ   19رأی وحدت رویه شماره 

 ق. آ. د. م 942چتردانش، پاورقی آخر ذیل ماده 

در خصوص  ق. آ. د. م 493ق. آ. د. م در خصوص مرحله فرجام و ماده  923. به استناد ماده گزینه الف صحیح است -22

مرحله اعاده دادرسی دلیل مبنایی این تفاوت صرف نظر از ظاهر قانون آن است که در مرحله اعاده دادگاه فقط به جهتی که 

که در مرحله فرجام دادگاه به جهات  حالیق. آ. د.م در  492نماید ماده در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده رسیدگی می

 نماید.ق. آ. د. م توجه می 933استناد نشده، مطابق ماده  دیگری که توسط فرجام خواه نیز

توانند حتی داور ق. آ. د. م بعد از تعیین داوران، طرفین نمی 431به استناد اطالق ماده گزینه الف صحیح است.  -22

 اختصاصی خود را نیز عزل کنند، مگر به تراضی. 

 ی احکام مدنی.قانون اجرا 22به استناد ماده گزینه ج صحیح است.  -23
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 اصول فقه

و د از اقسام احکام وضعی بوده و گزینه ج حکم تکلیفی محسوب می شود و می  گزینه های الف و ب گزینه ج صحیح است. -16

 موجب مکلف بودن شخص و بار شدن احکام تکلیفی بر وی می گردد.هستند که احراز آنها  که عقل و بلوغ از جمله شرایطیدانیم 

بر  دالانجام یک فعل بر ترک آن بدانیم می توان ماده مذکور را اگر استحباب را به معنای برتری  گزینه الف صححیح است. -16

به دنبال مستحبی در مواد قانونی ولی اگر آنگونه که در مستتحبا  شرعی برای فاعل آن اادا  و اجری وجود دارد استتحباب دانست   

 مصداق مناسبی یاف .باشیم شاید نتوان 

صداق م و د گزینه الف مصداق حکم تکلیفی وجوب  گزینه ب مصداق حکم وضعی بطالن  گزینه ج حیح است.گزینه الف ص -16

 حکم وضعی شرطی  می باشند.

یدی وصف تقی« که به قصد تبرع ضمان  کرده باشد»در گزینه الف وصتف ککر شده یعنی عبار   گزینه الف صححیح است. -16

جمله شرطیه سالبه به انتفاء موضوع اس  که مفهوم گیری از آن فاقد حجی  گزینه ب   است بوده و مفهوم گیری از آن دارای حجی  

 مفهومنیز وصتتف ریر تقییدی استت  که نمی توان از آن حجی  ندارد  گزینه د واجد لقب بوده که مفهوم گیری از آن استت   گزینه ج 

 گیری نمود.

آنکه این حکم نسب  به سه خواهر و بیشتر نیز جاری اس   گزینه گزینه الف نادرس  اس  به دلیل  گزینه ب صحیح است. -16

وصی واحد نداشته و امکان تعیین ناظران متعدد فراهم اس   گزینه د نیز اختصاص به دو وکیل نداشته و نسب   ج نیز انحصتار به فر 

 به سه وکیل نیز جاری خواهد بود.

 د مصداق عام افرادی اس .وعی و گزینه گزینه الف و ب مصداق عام مجم گزینه ج صحیح است. -11

استفاده شده اس  و این واژه از جمله ادا  استثناء « مگر»با توجه به آنکه در ماده مذکور از لفظ  گزینه ب صححیح اسحت. -16

 محسوب می شود  لذا می توان استنباط نمود که مفهوم مخالف این ماده نیز مفهوم حصر )استثناء( می باشد. 

علم اجمالی عبار  اس  از علمی که نسب  به همه جها  و زوایای یک مسئله نیس  بلکه ناظر به  ب صححیح است.گزینه  -16

اد مورد افربرخی جها  مستتئله به نحو کلی می باشتتد. در ماده مذکور با توجه به اینکه مقرله دقیقا روشتتن نیستت  و نیز با لحا  اینکه 

فی الجمله معلوم می »ید که آنچه واقع شتده اس  علم اجمالی می باشد. همچنین عبار  تردید دو فرد معین می باشتند. می توان فهم

 نیز می تواند دلیل دیگری بر اجمالی بودن این علم تلقی شود.« باشد

با توجه به اینکه در مسئله قاعده یقین، شک الحق به گذشته سرای  نموده و یقین سابق را از بین  گزینه د صححیح اسحت. -16

 اس ، لذا عدم بقای یقین گذشته دلیل بی اعتباری این قاعده می باشد. برده 

قانون مجازا  اسالمی مقرر گردیده اس  که قاضی در انتخاب هر یک  382با توجه به اینکه در ماده  گزینه ج صحیح است. -67

اط نمود که این ماده از جمله واجبا  برای محارب مبستتتوط الید می باشتتتد. لذا می توان استتتتنب 383از مجازا  های مذکور در ماده 

 تخییری اس . 

تنها موردی که در علم اصول تخییر اگر چه در گزینه های الف، ب و ج به نحوی تخییر وجود دارد اما  گزینه د صحیح است. -66

 خود را از اصل تخییر گرفته اس  دوران امر بین محذورین می باشد.

قلی عاینکه اصتل مثب  فاقد حجی  اس  لذا استصحاب نمی تواند آاار ریر شرعی و  با توجه به صححیح اسحت. الفگزینه  -66

 حکم خود را به اابا  رساند. بنابراین تنها آاار شرعی بی واسطه مستصحب اس  که می توان از استصحاب استنباط نمود.

با توجه به اینکه تردید در وقوع یک جرم از جانب متهم می باشد. لذا تردید در تکلیف بوده و اصل  گزینه الف صحیح است. -66

 برائ  جاری می شود.

با توجه به آنکه مستئله از دو حال خارج نیس  یا نکا  دائم بوده و با بذل مد  فس  نگردیده لذا  گزینه ب صححیح اسحت. -66

بوده و با بذل مد  مرتفع شده، لذا هم اکنون زوجه در عده می باشد. بنابراین می توان چنین  همچنان اابرجاست  و یا آنکه نکا  موق 

با  قابل اا با استتتصتتحاب نکا  دائم و نیز در فر  انحالل نکا  موق  نتیجه گرف  که مفهوم کلی عدم جواز نکا  زوجه و وجوب نفقه

 اس . 

مواد قانونی ستوال شتده اس  اما به ن ر می رسد که مقصود طرا   از حکماگر چه در متن ستوال  صححیح اسحت. دگزینه  -66

مندرج در مواد مذکور اس . اقتضای کا  عقد همان لوازم کا  عقد و اقتضای اطالق عقد همان لوازم اطالق عقد محترم تشتخیص لوازم 



 

که انفکاک این الزمه از کا  عقالً ممکن نیس . می باشد. لذا با توجه به اینکه تملیک مال در عقد قر  از کا  آن بر می آید به ترتیبی 

در مقابل تستلیم مبیع در محل عقد که نه از کا  بلکه از اطالق عقد فهمیده می شود. لذا عقالً قابل انفکاک از بیع می باشد. به ترتیبی 

که مبیع در محل عقد تسلیم که می توان بر خالف آن شترط ضتمن عقد نمود ولی به واستطه اطالق عقد بنا بر این گذاشتته می شتود 

 گردد.

این واجب مصداق واجب موق  و از قسم واجبا  مضیق اس . با توجه به اینکه واجب مضیق واجبی  گزینه ج صحیح است. -61

که در تمام زمان تعیین شده برای انجام آن، مکلف مشغول انجام تکلیف اس  لذا باید این فر  را مصداق واجب مضیق تلقی است  که 

   م.کنی

حکم عقل، حکم برآمده از اجماع، و نیز حکم مستفاد از بنای عقال از جمله مخصص های منفصل  گزینه الف صححیح است. -66

 لبی )عقلی( محسوب می گردند. 

ه در حالی کگزینه الف، ج و د احکامی هستتند که برای شرای  خاص و استثنائی وضع گردیده اند  گزینه ب صححیح است. -66

 حکمی اس  که برای حال  عادی بدون بروز شرای  خاص استثنائی  الزم االجرا می باشد.گزینه ب 

اخباریان و اصتولیان در مستئله شبها  تحریمی موضوعی متفق القول قائل به اجرای اصل برائ   صححیح اسحت. بگزینه  -66

 تقد به برائ  اند.هستند اما در مسئله شبها  حکمی تحریمی اخباریان قائل به احتیاط و اصولیان مع

شبها  محصوره اعم از آنکه وجوبی باشند یا تحریمی مجرای اصل احتیاط می باشند یعنی مکلف  گزینه الف صححیح است. -67

باید به گونه ای رفتار کند که یقین نماید. هر آنچه موجب اشتتغال کمه وی گردیده است  مرتفع شتده و برائ  کمه یقینی حاصل شده 

 شبها  ریر محصوره امکان اجرای اصل احتیاط وجود نداشته و حکم به عدم لزوم موافق  قطعیه می گردد.  اما در فر  اس .
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 241گزینه الف صحیح است. رای وحوت رویه  -116

 100گزینه   صحیح است. ماده  -112

 110ماده گزینه ب صحیح است.  -118

 100گزینه ب صحیح است. ماده  -119

 212گزینه   صحیح است. رای وحوت رویه  -110
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