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 آیین دادرسی و اجرای احکام مدنیسواالت و پاسخ تشریحی سواالت درس 

 95آزمون قضاوت 
 دومویرایش 

 زنده دلمونا  –وشیار و تنظیم: سیاوش ه تهیه

خود را تغییر دهد و  خوانده، وی محل اقامت اقامت اگر پس از ابالغ واقعی دادخواست اولیه در محل -51

 تغییر محل اقامت را اعالم نکند، کدام مورد صحیح است؟

 شود.میگیرد و حکم صاده، غیابی محسوب ر آگهی در روزنامه رسمی انجام میابالغ از طریق نش (1

شود و حکم صادره، حضوری محل سابق برای ابالغ فرستاده می ها و اوراق قضایی به هماناخطاریه (2

 است.

شود و حکم صادره، غیابی به همان محل سابق برای ابالغ فرستاده می ها و اوراق قضاییاخطاریه (3

 است.

 فتر دادگاه اعالم کند.خواهد تا نشانی جدید خوانده را به دمدیر دفتر دادگاه از خواهان می (4

 صحیحی است 3گزینه 

یین دادرسی قانون آ ۷۹ ماده  مطابق و است آمده وجود به ابالغ سابقه او برای خوانده، به واقعی ابالغ با

 (خواهد آمد.م .آ.دق نوشتار به صورتدر این  س)که ازین پ نیی و انقالب در امور مددادگاه های عموم

 اوراق ابالغ  برای که را محلی یا شده ابالغ محل آن در اولیه اوراق که را محلی دعوا طرفین از یکی هرگاه»

 وقتی تا. دهد اطالع دادگاه دفتر  به را صحیح مشخصات و جدید محل فوری باید... دهد تغییر کرده  انتخاب

 «.شود می ابالغ سابق محل همان در اوراق است، نشده عمل  ترتیب این  به که 

واقعی  ابالغصادره می شود ه موجب حضوری شدن رای شرایطی کم یک از ق.آ.د. 303انتهای مادۀ  اساسبر 

ه به خوانده دعوا برای ابالغ واقعی اخطاریبخش از ماده، حتی یک بار با توجه به اطالق این  یه است،اخطار

 .بودن رای کافی استی حضور

 

دعوا  رغم ابالغ، هیچ یک از اصحاب دعوا در دادگاه حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیتاگر علی -52

 حکم چیست؟ ،دهد رأی بدون اخذ توضیح

 صدور قرار رد دعوا توسط قاضی (1
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 صدور قرار ابطال دادخواست توسط مدیر دفتر (2

 تجدید وقت رسیدگی و دعوت مجدد طرفین (3

 صدور قرار ابطال دادخواست توسط قاضی (4

 صحیح است 4گزینه 

 طرح شده است : ق. آ. د. م ۹5ماده سوال از متن 

اتخاذ تصمیم نیست.  عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و»

نشود و با  باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر توضیح از خواهان نیاز داشته که دادگاه به اخذ در موردی

 یک از اصحاب درصورتی که با دعوت قبلی هیچ دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین اخذ توضیح از خوانده هم

خواهد  کند دادخواست ابطال دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر

 «.شد

در مواردی قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجرای اقداماتی قرار داده که خواهان باید  قانونگذار

 معمول دارد. قرار ابطال دادخواست، افزون بر آن، در پی استرداد دادخواست نیز صادر می شود.

دگاهی که به دعوا در هر حال، قرار مزبور همواره از سوی دادگاه صادر می شود و با صدور آن، پرونده از دا

 رسیدگی می نموده خارج می شود.

 

دعوایی به استناد سند عادی اقامه شده است. خواهان اصول اسناد را در جلسه اول دادرسی حاضر  -53

 گیرد؟کند. با انکار و تردید خوانده،کدام اقدام صورت مینمی

 شود.شود و قرار رد دعوای خواهان صادر میسند از عداد دالیل خواهان خارج می (1

 شود اصول اسناد را در جلسه دوم حاضر کند.جلسه تجدید شده و به خواهان ابالغ می (2

 شود.اگر دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشند، در آن خصوص ابطال می (3

 شود.دعوای خواهان، مردود اعالم می (4

 صحیح است 3گزینه 

 ضمیمه را آنها رونوشت که اسنادی اصل م یکی از وظایف خواهان این است کهد.آ.ق. ۹6ق ماده مطاب

نخواهد یا نتواند در عالوه بر این چنانچه خواهان  .نماید حاضر دادرسی جلسه در است، کرده دادخواست

به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و مالحظه طرف  د، باید اصل اسناد خود رادادگاه حاضر شو

دادخواست وی مستند به و  انکار واقع شود  که آن سند عادی باشد ومورد تردید و بفرستد و اال در صورتی

 .گردد ابطال می  ادله دیگری نباشد در آن خصوص
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کند، قرار مزبور در دادگاه دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان ورامین با صدور قرار، اقدام به رد دعوا می -54

شود، کدام مرجع به پرونده شود، اما در دیوان عالی کشور نقض میتجدید نظر استان تهران تأیید می

 ؟کندرسیدگی کرده و حکم مفتضی را صادر می

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (1

 همان دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان ورامین (2

 )حقوقی( شهرستان ورامینشعبه هم عرض دادگاه عمومی  (3

 همان شعبه دیوان عالی کشور (4

 صحیح است 2گزینه 

ه نخستین صادر شده در مرحله تجدیدنظرخواهی نقض شود، اعم از اینکه چنانچه قراری که از دادگا

ق.آ.د.م( یا در دادگاه تجدیدنظر استوار شده باشد،  36۷مستقیماً مورد فرجام خواهی قرار گرفته )ماده 

 پرونده برای رسیدگی ماهیتی باید به دادگاه نخستین ارجاع شود.

دادگاه  رسیدگی مجدد به... صورت قرار بوده   اگر رأی منقوض به»ق.آ.د.م  401همچنین مطابق بند الف ماده 

 «.شود ارجاع می صادرکننده آن

 

 اگر دادخواست دعوای تقابل در جلسه اول دادگاه مطرح شود، جریان دادرسی چگونه خواهد شد؟ -55

ای برای رسیدگی به دعوای تقابل شود و جلسهبه دادخواست اصلی، در جلسه دادگاه رسیدگی می (1

 شود.تعیین می

ه دادرسی را تجدید کرده و خواسته را به اصحاب دعوا )اصلی و طاری( ابالغ الزاماً دادگاه وقت جلس (2

 نماید.می

دادخواست به خوانده دعوای تقابل ابالغ شده و دادگاه موظف است در همان جلسه دادرسی، به هر  (3

 دو دادخواست رسیدگی کند.

 شود.با درخواست خواهان دعوای اصلی، وقت جلسه دادرسی تجدید می (4

 صحیح است 4گزینه 

و اگر است تا پایان اولین جلسه دادرسی  ،دادخواست دعوای متقابلق.آ.د.م مهلت تقدیم  143ماده مطابق 

واند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر ت خوانده می  خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،
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شایان ذکر است که چنانچه خواهان دعوای اصلی، درخواست تجدید جلسه را  .جلسه را درخواست نماید

 را ادامه دهد. طرح نکند و آماده پاسخگویی به دعوای متقابل باشد، دادگاه می بایست جریان رسیدگی 

 

اری اثبات تولیت از ناحیه احمد، علیه بهرام و اداره اوقاف اقامه شده است. دادگاه بدوی با احراز دعو -56

-کند. اگر تجدیدنظرخواهی بهرام مردود اعالم شود، آیا اداره اوقاف میشرایط، حکم تولیت احمد صادر می

 کند؟ بدوی و با رأی تجدیدنظر، اقدام به فرجام خواهیتواند نسبت به رأی دادگاه 

 کدامخیر، نسبت به هیچ (1

 بلی، نسبت به هردو مورد (2

 بلی، اما فقط نسبت به رأی تجدیدنظر (3

 بلی، اما فقط نسبت به رأی بدوی (4

 صحیح است 1گزینه 

ق.آ.د.م احکام راجع به دعوای تولیت اگر به علت عدم درخواست  36۷ف مادۀ قسمت ال 2طبق بند 

 تجدیدنظر قطعیت یافته باشد قابل فرجام خواهی خواهند بود.

ق.آ.د.م رای دادگاه تجدیدنظر اصوال نسبت به طرفین تجدیدنظرخواهی موثر است،  35۹بر اساس مفاد مادۀ 

باشد، در فرض سوال آثار تجدیدنظرخواهی بهرام را باید نسبت مگر اینکه رای صاده قابل تجزیه و تفکیک ن

به اداره اوقاف نیز ساری دانست و بر این اساس حتی اگر اداره اوقاف برای فرجام خواهی مهلت داشته باشد 

 مذکور نمی تواند از رای فرجام خواهی کند. 36۷قسمت الف مادۀ  2هم، با توجه به اطالق بند 

 

 ؟نیستتجدیدنظرخواهی از کدام حکم، مانع اجرا  -57

 خلع ید (1

 الزام به تنظیم سند رسمی (2

 رفع تصرف عدوانی (3

 الزام به تحویل مبیع (4

 صحیح است 3گزینه 

در  البته ی حکم رفع تصرف عدوانی نیست.اجرا از است تجدیدنظر مانعدرخوم د.آ.ق. 1۷5مطابق ماده 

دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا  اجرایی به صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


5  | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنیسواالت و پاسخ تشریحی سواالت درس                      95وت آزمون قضا  

قیمت آن وصول   شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا اعاده می

 .تأدیه خواهد شد و

 

 کند؟ را درخواست تأخیر جلسه دادرسیتواند آیا وکیل می -58

 تواند موجب تأخیر جلسه دادرسی شود.در هیچ صورتی نمی (1

 تواند موجب تأخیر جلسه دادرسی شود.در هر صورتی می (2

 تواند درخواست تأخیر جلسه را بنماید.ل دارد، مییوکجود عذر موجه، حتی اگر وکالت در تبا و (3

 تواند درخواست تأخیر جلسه را بنماید.ل، مییوکوکالت در تعذر موجه و با شرط عدم تنها با وجود  (4

 ستصحیح ا 3گزینه 

سال کند و دادگاه عذر او را رورتی که وکیل معذور، عذر خود را کتبا به دادگاه اصدر  ق.آ.د.م 41طبق ماده 

موجه بداند، جلسه رسیدگی را تجدید می کند، در این فرض داشتن حق توکیل وکیل معذور تاثیری در 

 موضوع ندارد.

و در جائی که وکیل همزمان در دو یا  42ادۀ الزم به ذکر است که داشتن حق توکیل برای وکیل طبق م

 چند دادگاه دعوت شده باشد می تواند موثر باشد.

 

 هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، کدام اقدام صورت خواهد گرفت؟ -59

ع نقص شود، در غیر اینصورت شود تا ظرف ده روز رفای به دیوار الصاق میدر دفتر دادگاه، اخطاریه (1

 شود.طال میتوسط دادگاه دادخواست اب

شود تا ظرف ده روز رفع نقص شود، در غیر اینصورت ای به دیوار الصاق میدر دفتر دادگاه، اخطاریه (2

 شود.توسط مدیر دفتر رد می

 شود.ظرف دو روز به موجب قرار مدیر دفتر دادگاه، رد می (3

 شود.ظرف دو روز به موجب قرار دادگاه، رد می (4

 صحیح است 3گزینه 

ز از ، ظرف دو رودر فرضی که خواهان یا محل اقامت او در دادخواست معلوم نباشد ق.آ.د.م 56طبق مادۀ 

غیاب او جانشینش صادر می کند، دادخواست  تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر یا در
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گفته می شود و تنها نقصی در دادخوست است که « قرار رد فوری»رد می شود. به این قرار اصطالحا 

 .می باشدضمانت اجرای آن رد فوری و بدون اخطار به خواهان 

خواهی از دادگاهی که الزم به ذکر است که الصاق به دیوار دادگاه در مورد قرار رد دادخواست تجدیدنظر

دادخواست تجدیدنظرخواهی را دریافت کرده است و به علت مشخص نبودن مشخصات تجدیدنظرخواه و 

 ق.آ.د.م 344کسی که دادخواست داده است و قبل از پایان مهلت تکمیل نشده باشد، صادر می شود در مادۀ 

ه دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید پیش بینی شده است، این قرار ظرف ده روز از تاریخ الصاق ب

 نظر می باشد.

 

 ری در خصوص عوارض ساختمان، در صالحیت کدام مرجع است؟رفع اختالف بین مؤدی و شهردا -60

 دیوان عدالت اداری (1

 ۷۷کمیسیون ماده  (2

 ۹۹کمیسیون ماده  (3

 100کمیسیون ماده  (4

 صحیح است 2گزینه 

رداری در مورد عوارض و بهای رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شه» قانون شهرداری ۷۷بر اساس ماده 

خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت 

 «د ... ارجاع میشو دادگستری و انجمن شهرکشور و 

، برای رسیدگی به اختالفاتی که ممکن است در فرآیند محاسبه یا صدور عوارض رخ دهد، یک بر این اساس

به تصریح همین کند تشکیل و به اختالفات رسیدگی می ۷۷جع اداری غیرقضایی، با عنوان کمیسیون ماده مر

 «.رأی کمیسیون مزبور قطعی است » ماده

 

 ؟استشدهبینی نبرای کدام یک از شرایط قانونی دادخواست، ضمانت اجرای صریح پیش -61

 آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. –خوانده  شغل (1

 شغل خوانده –تنظیم به زبان فارسی  –تنظیم در برگ چاپی مخصوص  (2

 امضای دادخواست –تنظیم به زبان فارسی  –تنظیم در برگ چاپی مخصوص  (3

 داند.تعهدات و جهانی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می –شغل خوانده  (4
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 صحیح است 3گزینه 

آمده است که دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ های  ق.آ.د.م 51با وجود آنکه در صدر مادۀ 

امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز »مادۀ مذکور  ۷نوشته شود، و همچنین در بند چاپی مخصوص 

و ذکر  54جزو مواردی که باید در داخواست باشد ذکر شده است، با این حال در مادۀ « ، اثر انگشتءاز امضا

و موارد کسر تمبر  53ضمانت اجرای نقائص دادخواست از این موارد ذکری نرفته است و تنها طبق مادۀ 

مشمول ضمانت اجرای صدور اخطار رفع نقص و در صورت عدم رفع نقص  51مادۀ  6تا  2مذکور در بندهای 

 در مهلت ده روز قرار رد داخواست از دفتر دادگاه دانسته شده اند.

علت پیش بینی » جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین آورده اند  10دکتر شمس ذیل شماره 

ن آن ها نمی باشد بلکه از نظر تمانت اجرا در مورد این شرط و سایر شرایط این دسته، اهمیت نداشنشدن ض

چنین شرایطی را نداشته باشد « برگی»می باشد بدین معنی که اگر « بنیادین»قانون گذار، این شرایط 

بوده و بنابر این شمرد و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست ن« دادخواست»اصوال نمی توان آن را 

 «مصداق دارد، در مورد آن منتفی است.« دادخواست»نیز که نسبت به « توقیف»و « رد فوری»

 

 اند، خواهان کدام شخص است؟در خصوص دعوای مطالبه خسارت وارده به اموالی وقف شده -62

 متولی (1

 شخصیت حقوقی موقوفه (2

 موقوفه علیهم (3

 اداره اوقاف و امور خیریه (4

 صحیح است 2گزینه 

هر موقوفه دارای شخصیت » قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 3طبق مادۀ 

ا بر این برای مطالبۀ حقوق موقوفه ، بن«.باشد حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می

 حسب مورد متولی و یا اداره اوقاف باید به نمایندگی از شخصیت حقوقی موقوفه طرح دعوا کنند.

 

 پذیر است؟تقاضای اعاده دادرسی نسبت به کدام یک از تصمیمات مراجع قضایی، امکان -63

 ها، اعم از حکم یا قرارتمام آرای دادگاه (1

 احکام و قرارهای قطعی (2

 احکام و قرارهای قاطع دعوا (3

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d9%88-%d8%a7%d9%88/
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 فقط احکام (4

 صحیح است 4گزینه 

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست »ق.آ.د.م  426ماده  مطابق صدر 

 «اعاده دادرسی شود...

با توجه به این نص، اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام مقدور است. بنابراین قرارهای دادگاه، حتی قرارهای 

تأمینی، به مفهوم اعم، از جمله قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت قابل اعاده  قاطع دعوا و قرارهای

 دادرسی نیستند.

 

المثل ایام تصرف را طبق نظر کارشناس مطرح کرده و سیما دعوای محکومیت حمید به پرداخت اجرت -64

قانون آیین  108ماده » الف«با این استدالل که دعوای او مستند به سند رسمی مالکیت و منطبق با بند 

کند. تکلیف خسارت احتمالی را میدادرسی مدنی است، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت 

 دادگاه برای صدور قرار تأمین خواسته چیست؟

چون دعوای وی مستند به سند رسمی مالکیت است، دادگاه مکلف است بدون دریافت خسارت  (1

 احتمالی، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته کند.

گر موضوع مشمول بندهای چون نوع و میزان خواسته در سند رسمی مالکیت قید نشده است، لذا ا (2

 دیگر ماده مزبور نباشد، دادگاه مکلف است از وی خسارت احتمالی دریافت کند.

چون نوع و میزان خواسته به طور دقیق مشخص نیست و باید بعداً طبق نظر کارشناس مشخص  (3

 شود، دادگاه مکلف است از وی خسارت احتمالی دریافت کند.

نیست و بعداً طبق نظر کارشناس مشخص خواهد شد، امکان به دلیل اینکه خواسته هنوز مشخص  (4

 صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد.

 صحیح است 2گزینه 

به صورت کلی، اگر نوع و میزان خواسته ای که درخواست تأمین آن می شود در سند رسمی مستند دعوا 

.آ.د.م قرار تأمین خواسته صادر نماید. ق 108مشخص نشده باشد، دادگاه نمی تواند با استناد به بند الف ماده 

در فرض سؤال نیز در سند مالکیت، تنها مالکیت خواهان قید شده و استحقاق وی به اجرت المثل و میزان 

 آن، موضوع سند نیست.

 نباشد، دادگاه مکلف به اخذ خسارت احتمالی است. 108بنابراین اگر موضوع، مشمول سایر بندهای ماده 
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 مرجع رفع اختالف ناشی از اجرای رأی داوری، کدام است؟ -65

 دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده است. (1

 داوری که رأی داوری را صادر کرده است. (2

 داوری صادر کرده است.دادگاهی که اجرائیه، جهت اجرای رأی  (3

 رسیدگی به اصل دعواست.دادگاهی که واجد صالحیت  (4

 صحیح است 3گزینه 

 488فرض سوال ناظر به حالتی است که رای داوری به مرحلۀ اجرا رسیده است، طبق بخش انتهای ماده 

اختالفات " قانون اجرای احکام مدنی 26اجرا می شود، طبق مادۀ  "برابر مقررات قانونی"رای داور  ،ق.آ.د.م

همین  4، طبق مادۀ "م راجع به دادگاهی استکه حکم توسط آن دادگاه اجرا می شودناشی از اجرای حک

اجرائیه، رفع اختالف  ء صدور، بنا بر این فارغ از منشا"اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید"قانون 

 اجرا را باید مربوط به دادگاه صادر کننده اجرائیه بدانیم. ۀدر نحو

 

 کدام مورد، صحیح است؟ -66

اگر ارائه کننده سند پس از انکار، آن را مسترد کند و انگیزه خود را اعالم نماید، اعالم انگیزه در  (1

 دادرسی مؤثر است.

بینی نشده است، اما این قرار، د پیشهرچند در قانون، قراری به عنوان قرار رسیدگی به اصالت سن (2

 جزو قرارهای اعدادی است.

 کند.استرداد سندی که در اثنای دادرسی مورد انکار قرار گرفته است، داللت بر بطالن آن می (3

تواند سند خواهان را انکار کند، هرچند وکالت نامه به آن تصریح نشده وکیل در دفاع از دعوا می (4

 باشد.

  صحیح است 2گزینه 

صدور رای  قرار اعدادی یا مقدماتی یا تحضیری قراری است که برای این صادر می شود که پرونده را آمادۀ

قرار »، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین جلد دوم(، دکتر شمس در همین کتاب 311قاطع نماید )شماره 

مواردی که دادگاه برای رسیدگی در »را در ردیف قرار های اعدادی آورده و در تعریف آن گفته اند:  «تطبیق

گیرد که سند متنازع فیه را با اسناد  به صحت و اصالت سندی که مورد ادعای جعل واقع شده، تصمیم می

مسلم الصدور تطبیق دهد و آوردن این اسناد به محل تطبیق ممکن نبوده و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد 

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/
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« که اسناد و نوشته های مسلم الصدور قرار دارد انجام می شود.به موجب قرار دادگاه تطبیق مزبور در محلی 

» ... کتاب ادله اثبات دعوا در مورد نحول رسیدگی به اصالت سند می گویند  213دکتر شمس ذیل شماره 

وجود شرایط رسیدگی معموال صریحا اعالم نمی شود بلکه دادگاه احراز آن ها را با اعالم تصمیم خود به 

می نامند، که به هر روی از « قرار رسیدگی به اصالت سند»الت سند اعالم می کند و آن را رسیدگی به اص

 ...«قرارهای اعدادی شمرده می شود 

صحیح نیست، استرداد سند موجب در نظر نگرفتن آن سند به عنوان دلیل خواهد شد و انگیزۀ  1گزینه 

 صاحب سند از استرداد موضوعیت ندارد.

 "استرداد سند دلیلی بر بطالن نخواهد بود" ق.آ.د.م 218، به تصریح مادۀ صحیح نیست 3گزینه 

انکار و تردید سند از مواردی است که باید در وکالتنامه  ق.آ.د.م 35مادۀ  3صحیح نیست، طبق بند  4گزینه 

 وکیل تصریح شوند.

 

 به سمت داور تعیین کند، مگر تراضی طرفین؟ تواندنمیک از اشخاص زیر دادگاه کدام ی -67

 قضاوت و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی (1

 اشخاص محروم از داوری، به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن (2

 اشخاص فاقد اهلیت قانونی (3

 کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان (4

 صحیح است 4گزینه 

ین نمی توانند به ر حوزه ماموریتشان جز با تراضی طرفد کارمندان دولت ق.آ.د.م 46۹ماده  8طبق بند 

 عنوان داور انتخاب شوند.

مواردی که در سایر گزینه ها آمده است، حتی با تراضی طرفین هم نمی  ق.آ.د.م  4۷0و  466طبق مواد 

 توانند به عنوان داور انتخاب شوند.

 

 دادرسی اعتراض ثالث به احکام صادره در دعاوی مالی، معادل چه میزان است؟در حال حاضر، هزینه  -68

 بهپنج درصد محکوم (1

 بهچهار درصد محکوم (2

 بهسه درصد محکوم (3
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 چهار درصد خواسته (4

 هیچ گزینه ای صحیح نیست. 

کل  13۹5قانون بودجه پیوست  5های جدول شماره  موضوع تعرفه 16جدول شماره  1۹هر چند در ردیف 

ارزش »)ذکر  تنها هزینه دادرسی مرحلۀ فرجام خواهی به میزان پنج و نیم درصد ارزش خواسته کشور

محکوم »در این جدول از روی سهو بوده است و هزینه دادرسی در مرحله فرجام خواهی بر مبنای  «خواسته

قانون  3مادۀ  12قسمت ج بند  به اینکه درم شده است، ولی با توجه اصالح و اعال ه می شود(اسبمح «به

هزینه دادرسی فرجام خواهی و اعادۀ دادرسی و  وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

شده است، در شرایط حاضر نیز باید هزینه اعتراض ثالث را برابر اعتراض ثالث در یک ردیف و یکسان مقرر 

 واهی بدانیم.هزینه دادرسی فرجام خ

بخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های بخشنامه ای تحت عنوان  13۹5خرداد  4رئیس قوه قضائیه در تاریخ 

مطابق هزینه آن در مرحله »این بخشنامه هزینه دعوای اعتراض ثالث  2صادر کردند که در بند  دادرسی

این سهو  بخشنامۀ اصالحیدر  13۹5تیر  12ذکر شده بود، بعدا در تاریخ (« محکومٌ به %5فرجام خواهی )

 اعالم شد. محکوم به صالح و هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث به میزان پنج و نیم درصدا

متاسفانه ظاهرا طراح محترم سوال به اصالحیه بخشنامۀ مزبور توجه نداشته اند و بر اساس بخشنامۀ اولیه و 

صحیح فرض شده  گزینۀ یک آزمون اشتباه موجود در آن گزینه ها را مشخص کرده اند و احتماال در کلید

 است.

 

له تا چه زمانی و مشروط به کدام شرط، علیه در قبال خواسته توقیف شده است. محکوممالی از محکوم -69

 مال توقیف شده به مال دیگری را بکند؟ تواند تقاضای تبدیلمی

شود، از حیث قیمت و سهولت مالی که پیشنهاد می –تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش  (1

 فروش، از مالی که قبالً توقیف شده، کمتر نباشد.

شود، از حیث قیمت و سهولت مالی که پیشنهاد می –تا قبل از پایان عملیات راجع به فروش  (2

 ز مالی که قبالً توقیف شده، کمتر نباشد.فروش، ا

 به صورت غیرمشروط –تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش  (3

شود، از حیث قیمت و سهولت فروش، از مالی که قبالً مالی که پیشنهاد می –فروش تا قبل از  (4

 توقیف شده، کمتر نباشد.

 صحیح است 3گزینه 
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12  | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنیسواالت و پاسخ تشریحی سواالت درس                      95وت آزمون قضا  

 طرح شده است: قانون اجرای احکام مدنی 53سوال از متن مادۀ 

علیه میتواند یکبار تا قبل  به توقف شده باشد محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم هر گاه مالی از محکوم»

به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگری بنماید مشروط  از شروع بعملیات راجع

که قبالً توقیف شده است کمتر فروش از مالی  بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت

شده  له نیز میتواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف محکومنباشد. 

له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند بدادگاه  علیه یا محکوم در صورتیکه محکوم را بنماید.

 «.م دادگاه در این مورد قطعی استتصمی  صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.

 

 است؟ 13۹4های مالی مصوب اجرای محکومیتکدام مورد، مشمول مقرارت قانون نحوه  -70

فقط احکام محکومیت مالی صادره از مراجع قضایی، اعم از مراجع حقوقی و کیفری و قرار دستور  (1

 موقت و تأمین خواسته صادره از مراجع مذکور

کلیه احکام صادره از مراجع قضایی بر محکومیت اشخاص به پرداخت هر نوع مال به دیگری،  (2

 ایی، آرای مدنی تعزیرات حکومتیهای اصالحی مراجع قضگزارش

 فقط احکام محکومیت مالی صادره از مراجع قضایی، اعم از مراجع حقوقی و کیفری (3

های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و محکومیت به پرداخت کلیه محکومیت (4

 جزای نقدی صادره از کلیه مراجع قضایی

 صحیح است 2گزینه 

صحیح است، گزینه  2گزینه  13۹4حکومیت های مالی مصوب مقانون نحوه اجرای  26طبق مواد یک و 

تعزیرات  ءبه جهت اینکه مطلقا احکام مراجع قضائی را مشمول این قانون دانسته و شامل آرا 3و  1های 

ه علت اینکه اجرای محکومیت به پرداخت جزای نقدی که هم ب 4حکومتی نیست رد می شوند، و گزینه 

 طبق قانون آیین دادرسی کیفری اجرا می شود را شامل می شود مردود است.

 نیداینجا کلیک کضاوت در پایگاه خبری اختبار یری اخبار آزمون قپیگبرای 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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