سواالتوپاسخنامهدرسآییندادرسیمدنی-آزمونقضاوتویژهشوراهایحلاختالف96

سؤاالت و پاسخنامه تشریحی

تنظیم :سیاوش هوشیار
برای انتشار رایگان در پایگاه خبری اختبار

آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختالف -تیرماه ۹۶
قانون شوراهای حل اختالف مصوب  ۱۳۹۴را اینجا بخوانید
آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختالف را اینجا بخوانید
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب (در امور مدنی) مصوب  ۱۳۷۹را اینجا بخوانید
اخبار آزمون قضاوت  ۹6را از اینجا دنبال کنید

 -۷۱مرجع صالح رسیدگی به دعوای مالک به طرفیت غاصب سابق مال غیرمنقول ،به خواسته محکومیت وی به پرداخت
اجرتالمثل ایام تصرف ،کدام مورد است؟
الف) قاضی شورای حل اختالف
ب) تا نصاب مقرر ،قاضی شورا و باالتر از آن،دادگاه عمومی حقوقی
ج) شورای حل اختالف
د) دادگاه عمومی حقوقی
پاسخ :گزینۀ «د» صحیح است ،طبق بند الف مادۀ  9قانون 1فقط دعاوی منقول در صالحیت شورای حل اختالف هستند،
دعوای مطالبه اجرت المثل مال غیر منقول یک دعوای غیر منقول است و رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه عمومی محل
وقوع مال غیر منقول است ،اگر در فرض همین سوال مالک قصد مطالبه اجرت المسمی (اجاره قراردادی) از مستاجر همین
ملک را داشت گزینه «ب» صحیح بود.

 -۷۲اعتراض ثالث طاری ،به ترتیب در کدام دادگاه مطرح و رسیدگی میشود؟
الف) به دعوای اصلی رسیدگی میکند ـ رسیدگیکننده به دعوای اصلی
1در این جزوه منظور از «قانون» ،قانون شوراهای حل اختالف مصوب  1394است.
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ب) به دعوای اصلی رسیدگی میکند ـ صادرکننده رأی مورد اعتراض
ج) رأی مورد اعتراض در آن مورد استناد قرار گرفته است ـ صادرکننده رأی مورد اعتراض
د) رأی مورد اعتراض را صادر کرده است ـ رسیدگیکننده به دعوای اصلی
پاسخ :شایسته بود طراح سوال در گزینه های ارائه شده قائل به تفصیل بیشتری می شد ،با توجه به بند ب مادۀ  2 419و
مادۀ  3 421قانون آیین دادرسی در امور مدنی اعتراض ثالث طاری که یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا است اصوال
در دادگاهی که رای مورد اعتراض در آن به عنوان دلیلی علیه معترض ابراز شده است انجام می شود ،در واقع اعتراض ثالث
طاری نوعی دفاع در برابر دلیل (رای مورد استناد) طرف دعواست  ،4از این جهت هر سه گزینه الف ،ب و ج در بخش اول
سوال صحیح هستند ،یعنی اعتراض ثالث اجرائی در دادگاهی که به دعوای اصلی که در آن رای مورد اعتراض به عنوان
دلیل ابراز شده است مطرح می شود.
ولی در بخش دوم سوال در مورد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی ،از آنجا که قانونگذار در این مورد قائل به تفکیک
شده است نمی توان از میان گزینه های ارائه شده پاسخ دقیقی یافت ،طبق مادۀ  421قانون مذکور اعتراض ثالث طاری
اصوال با درخواست معترض و بدون نیاز به تقدیم دادخواست در همان دادگاهی که رای مورد اعتراض در آن به عنوان دلیل
ابراز شده است رسیدگی می شود مگر اینکه مرجع صادرکننده رای مورد اعتراض از درجۀ باالتری باشد که در این صورت
معترض ثالث باید ظرف  20روز دادخواست به همان دادگاه تقدیم نماید و در این حالت همان دادگاه عالی صادر کننده رای
مورد اعتراض رسیدگی را انجام خواهد داد  ،5می بینیم که بر این اساس همه گزینه ها در بخش دوم می توانند درست
باشند.
مگر اینکه فرض کنیم طراح سوال نظر به این موضوع داشته است که دعوای اصلی در شورای حل اختالف در حال
رسیدگی است و منظور از استفاده لفظ «دادگاه» در متن سوال این بوده است که رای مورد اعتراض در دادگاه صادر شده
است که در این صورت باید قائل به این باشیم که اعتراض ثالث باید با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رای مورد

 2بند ب مادۀ  419قانون آیین دادرسی در امور مدنی:
اعتراض طاری ( غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای
اثباتمدعای خود ،در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
 3مادۀ  421قانون آیین دادرسی در امور مدنی:
اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد ،ولی اگر درجه دادگاه پایینتر
ازدادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده ،معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم
مینماید و موافق اصول ،درآن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
 4شمس عبداهلل ،آیین دادرسی مدنی  -دوره پیشرفته  ،جلد دوم ،صفحه ،479چاپ بیست و دوم
 5همان
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اعتراض رسیدگی شود که در این فرض گزینه «ج» با توجه به اینکه در بخش اول هم دقیق تر است ،صحیح تر به نظر
میرسد.

 -۷۳اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد ،کدام مورد درخصوص ابتدای مهلت اعاده دادرسی صحیح است؟
الف) تاریخ آخرین ابالغ هر یک از دو حکم
ب) تاریخ ابالغ آخرین حکم صادره
ج) تاریخ صدور آخرین حکم
د) تاریخ اطالع از آخرین حکم
پاسخ :با توجه به مادۀ  6 428قانون آیین دادرسی در امور مدنی گزینه «الف» صحیح است.
گزینه «الف» عین عبارت قانون است ،گزینه «ب» هم ممکن است بدوا صحیح به نظر برسد ،ولی باید توجه داشت که
ممکن است یکی از دو رای زودتر صادر شده باشد ولی به عللی دیرتر ابالغ شود  ،7بنا بر این نمی توان با توجه به اینکه
اصوال ابالغ را وسیله اطالع از تصمیمات دادگاه می دانیم ،اثری به رائی که هنوز ابالغ نشده است بار کنیم و از این حیث
اشخاص را ملزم به اقدام بدانیم.
 -۷۴کدام مورد درخصوص آرای قابل اعتراض ثالث صادره ار دادگاه ،صحیح است؟
الف) هرگونه حکم
ب) هرگونه رأی قطعی
ج)هرگونه رأی
د) هرگونه حکم قطعی
پاسخ :گزینه «ج» صحیح است.

 6مادۀ  428قانون آیین دادرسی در امور مدنی:
چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابالغ هریک از دو حکم است.
7همان ،صفحه 452
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طبق مادۀ  8 418قانون آیین دادرسی در امور مدنی ،اعتراض ثالث نسبت به هر رائی ممکن است ،بنا بر این عالوه بر احکام
حتی نسبت به قرار ها و همچنین آرای غیر قطعی هم (بر خالف فرجام خواهی و اعاده دادرسی که فقط نسبت به احکام
قطعیت یافته ممکن هستند) می توان اعتراض ثالث انجام داد.

 -۷۵ترکیب شورای حل اختالف ،گگونه است؟
الف) رئیس ،گهار عضو اصلی و یک عضو علیالبدل
ب) رئیس ،دو عضو اصلی و یک عضو علیالبدل
ج) رئیس ،سه عضو اصلی و یک عضو علیالبدل
د) رئیس ،سه عضو اصلی و دو عضو علیالبدل
پاسخ :طبق مادۀ  9 3قانون ،گزینه «ب» صحیح است.
 -۷6حکم انتصاب قاضی شورای حل اختالف و اعضای شورای حل اختالف ،بهترتیب توسط گه شخصی صادر میشود؟
الف) رئیس کل دادگستری ـ رئیس کل دادگستری
ب)رئیس دادگستری استان ـ رئیس مرکز امور شوراها
ج) رئیس قوهقضاییه ـ رئیس قوهقضاییه
د) رئیس قوهقضاییه ـ رئیس مرکز امور شوراها
پاسخ :طبق مادۀ  10 5قانون ،گزینه «د» صحیح است.

 8مادۀ  418قانون آیین دادرسی در امور مدنی:
درمورد ماده قبل ،شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی ،انقالب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت
بهحکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند میتوانند بهعنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
 9مادۀ  3قانون شوراهای حل اختالف مصوب :1394
هر شورا دارای رئیس ،دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز میتواند برای انجام وظایف خود دارای
مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابالغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط
وی صادر میشود.
 10مادۀ  5قانون شوراهای حل اختالف مصوب :1394
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 -۷۷کدام مورد ،در صالحیت قاضی شورای حل اختالف است؟
الف) کلیه دعاوی مالی خانوادگی تا نصاب دویست میلیون ریال
ب) کلیه گواهیهای حصر وراثت ،تحریر ترکه ،مهر و موم ترکه و رفع آن
ج) کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره
د) کلیه دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون ریال
پاسخ :گزینۀ «ب» صحیح است.
دعاوی در صالحیت شوراهای حل اختالف در بندهای مادۀ  9قانون تصریح شده اند ،در میان مواردی که در
گزینه های این سوال آمده اند ،فقط دعاوی موضوع گزینه «ب» در بند ت مادۀ  9قانون به نحو مطلق در
صالحیت شوراهای حل اختالف قرار گرفته اند ،در سایر موارد دعاوی ذکر شده در گزینه ها مطلقا در صالحیت
شوراهای حل اختالف نیستند ،در مورد دعاوی خانواده مذکور در گزینه «الف» طبق بند ج مادۀ  9قانون فقط
«دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ،مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده ()29
قانون حمایت خانواده مصوب  1391/12/1نباشند» قابل طرح در شورای حل اختالف هستند ،همچنین در مورد
دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره مذکور در گزینه «ج» طبق بند ب مادۀ  9قانون اگر مربوط به سرقفلی و
حق کسب و پیشه باند در صالحیت شورای حل اختالف نیستند ،در مورد دعاوی مالی مذکور در گزینه «د» هم
فقط دعاوی منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صالحیت شورای حل اختالف هستند و دعاوی غی رمنقول
با هر میزان خواسته در صالحیت دادگاه های عمومی قرار می گیرند.
 -۷۸بدون وجود اختالف بین اصحاب دعوا راجعبه بهای خواسته ،قاضی شورا نسبت به بهای خواسته تردید میکند .وظیفه
قاضی شورا گیست؟
الف) صرفاً با جلبنظر کارشناس ،بهای خواسته را تعیین کند.
ب) نمیتواند نسبت به بهای خواسته تردید کند.
ج) رأساً یا با جلبنظر کارشناس ،بهای خواسته را تعیین کند.

حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوهقضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون ،با
پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر میشود.
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د) باید بدون مراجعه به کارشناس ،بهای خواسته را تعیین کند.
پاسخ :طبق تبصرۀ یک مادۀ  11 9قانون ،گزینه «ج» صحیح است.
در این مورد باید توجه داشت که در قانون شوراهای حل اختالف مصوب  1394یک تحول عمده در بحث بهای خواسته
اتفاق افتاده است« ،بهای خواسته» در قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب  1379اگر خواسته پول رایج ایران یا ارز
خارجی نباشد ،همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند و دادگاه فقط در مواردی می تواند در مورد بهای خواسته
دخالت کند که خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض کرده باشد و موثر در مراحل بعد دادرسی هم باشد ،این نوع
تعیین بهای خواسته اصطالحا «تقویم» گفته می شود ،با تقویم خواسته بهای آن از حیث هزینه دادرسی و امکان اعتراض به
رای و  ...تعیین می شود  ،12عمال به این ترتیب بهای خواسته ارتباطی با ارزش واقعی خواسته ندارد و ممکن است خواسته
دعوایی ملکی به ارزش میلیارد ها تومان باشد ولی بهای آن در دادخواست بیست میلیون و یک ریال تعیین شود ،در این
صورت حتی با اعتراض خوانده به بهای خواسته گون طبق مادۀ  63قانون آیین دادرسی در امور مدنی افزایش بهای خواسته
تاثیری در قابلیت اعتراض به رای ندارد دادگاه هم نمی تواند به این اعتراض توجه کند و وارد بحث تعیین ارزش واقعی
خواسته شود.
ولی آن گیزی که در تبصرۀ یک مادۀ  9قانون مورد اشاره قرار گرفته است ،ماهیتا نه «بهای خواسته» در مفهوم دقیق
حقوقی آن ،بلکه در واقع همان «ارزش خواسته» است ،ضمن اینکه قانونگذار به قاضی شورا اجازه داده است حتی بدون
بروز اختالف بین اصحاب دعوا راسا وارد موضوع تعیین ارزش خواسته شود و بدتر از آن اینکه خود راسا ارزش خواسته را هم
تعیین کند! این رویکرد قانونگذار ظاهرا به قصد ممانعت از مراجعه به شوراهای حل اختالف برای فرار از پرداخت هزینه
دادرسی اتخاذ شده است ،با این حال دست کم در بخشی که به قاضی شورا راسا اجازه تعیین ارزش خواسته داده شده است
از آنجا که تعیین ارزش خواسته موضوعی تخصصی است دارای اشکال به نظر می رسد و باید تعیین ارزش خواسته فقط با
جلب نظر کارشناس یا خبره در رشته مرتبط اجازه داده می شد.

 -۷۹دعاوی راجعبه فسخ نکاح ،در کدام صورت قابل طرح در شورا است؟
 11تبصرۀ یک مادۀ  9قانون شوراهای حل اختالف مصوب :1394
بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین میگردد ،چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختالف حاصل شود و
اختالف مؤثر در صالحیت شورا باشد ،یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس،
بهای خواسته را تعیین میکند.
 12مادۀ  61قانون آیین دادرسی در امور مدنی:
بهای خواسته از نظر هز ینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است ،مگر این که
قانونترتیب دیگری معین کرده باشد.
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الف) توافق طرفین
ب) در هیچصورتی
ج) جنبه مالی نداشته باشد و یا اگر جنبه مالی دارد ،زائد بر نصاب نباشد
د) عدم ایراد خوانده به صالحیت شورا تا اولین جلسه رسیدگی
پاسخ :طبق بند الف مادۀ  10قانون ،گزینه «ب» صحیح است.
طبق مادۀ  10قانون اختالف در اصل نکاح ،اصل طالق ،فسخ نکاح ،رجوع ،نسب (بند الف) ،اختالف در اصل وقفیت،
وصیت ،تولیت (بند ب) ،دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی (بند پ) ،دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی (بند ت)
و اموری که به موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می باشد حتی با توافق
طرفین قابل رسیدگی در شورای حل اختالف نیستند.

 -۸۰در صورت اختالف در صالحیت محلی شوراها ،مرجع حل اختالف کدام است؟
الف) دادگاه عمومی
ب) رئیس کل دادگستری
ج) حسب مورد ،دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور
د) حسب مورد ،دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر استان
پاسخ :با توجه به مادۀ  13 13قانون ،گزینه «الف» صحیح تر به نظر می رسد.
طبق مادۀ  13قانون ،حل اختالف در صالحیت محلی شوراهای حل اختالف حسب مورد راجع به شعبه اول دادگاه عمومی
است.

 13مادۀ  13قانون شوراهای حل اختالف مصوب :1394
در صورت اختالف در صالحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود :
الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی ،حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است .
ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزههای قضائی شهرستانهای یک استان ،حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومیحوزه قضائی
شهرستان مرکز استان است .
پ ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان ،حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به
صالحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است
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 -۸۱منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی گیست؟
الف) مقررات ناظر بر صالحیت ،حق دفاع ،حضور در دادرسی ،رسیدگی به دالیل
ب) مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست ،نحوه ابالغ ،تعیین اوقات رسیدگی ،جلسه رسیدگی
ج) اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی
د) مقررات ناظر بر صدور رأی ،واخواهی ،تجدیدنظر و هزینه دادرسی
پاسخ :طبق تبصرۀ یک مادۀ  14 19قانون ،گزینه «ب» صحیح است.

 -۸۲شورای حل اختالف ،خوانده را از طریق تلفن برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت میکند .خوانده از حضور یا ارسال
الیحه خودداری میکند .تکلیف شورا گیست؟
الف) در صورت احراز اطالع خوانده از مفاد دعوت ،اقدام به رسیدگی کند.
ب) بدون تجدید جلسه ،خوانده را مجدداً از هر طریق که صالح بداند دعوت کند.
ج) با تجدید جلسه ،خوانده را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
د) با تجدید جلسه ،خوانده را از هر طریق که صالح بداند دعوت کند.
پاسخ :با توجه به تبصرۀ  2مادۀ  15 19قانون ،گزینۀ «ج» صحیح است.
دعوت تلفنی خواند ه به دادگاه ،مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی نیست ،اصوال تنها شکل دعوت اصحاب دعوا همان
طریق ابالغ اوراق دادرسی است که در قانون پیش بینی شده است ،غیر از روش سنتی ارسال اخطار کتبی برای مخاطبان،
فقط شیوه ابالغ الکترونیک که طبق مادۀ  655قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است ،می تواند معتبر و قانونی تلقی
شود.

 14تبصرۀ یک مادۀ  19قانون شوراهای حل اختالف مصوب :1394
منظور از تشریفات در این ماده ،مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست  ،نحوه ابالغ ،تعیین اوقات رسیدگی ،جلسه دادرسی و
مانند آن است.
 15تبصرۀ یک مادۀ  19قانون شوراهای حل اختالف مصوب :1394
چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا الیحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی
مدنی راجع به ابالغ نباشد ،شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
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 -۸۳متعاقب اقامه دعوای خواهان به خواسته مطالبه الباقی ثمن به مبلغ دویست میلیون ریال ،خوانده دعوای متقابل به
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان موردِ معامله را اقامه میکند .کدام مورد صحیح است؟
الف) رسیدگی به هر دو دعوی ،در دادگاه عمومی حقوقی بهعمل میآید.
ب) رسیدگی به هر دو دعوی ،در شورای حل اختالف بهعمل میآید.
ج) به دعوای اصلی در شورای حل اختالف و به دعوای متقابل در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد.
د) رسیدگی به هر دو دعوی ،توسط قاضی شورای حل اختالف انجام میشود.
پاسخ :با توجه به مادۀ  16 21قانون ،گزینۀ «الف» صحیح است.
دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است ،در این مورد که دعوای متقابل با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی طرح شده
است از آنجا که دعوا غیر منقول است قابل رسیدگی در شورای حل اختالف نیست و باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی
شود به همین جهت دعوای اصلی هم باید همراه با آن در همان مرجع رسیدگی شود .این مطلب در مادۀ  17 22آیین نامه
اجرائی قانون شوراهای حل اختالف نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

 -۸۴هزینه دادرسی شورای حل اختالف در دعاوی مالی و غیرمالی ،به ترتیب معادل کدام مورد است؟
الف) هزینه دادرسی دادگاهها ـ پنجاه درصد هزینه دادرسی دادگاهها
ب) هزینه دادرسی دادگاهها ـ هزینه دادرسی دادگاهها
ج) پنجاه درصد هزینه دادرسی دادگاهها ـ پنجاه درصد هزینه دادرسی دادگاهها
د) پنجاه درصد هزینه دادرسی دادگاهها ـ هزینه دادرسی دادگاهها

 16مادۀ  21قانون شوراهای حل اختالف مصوب :1394
در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صالحیت ذاتی شورا خارج باشد ،رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی
صالح بهعمل میآید.
 17مادۀ  22آیین نامه اجرائی قانون شوراهای حل اختالف:
دعوی طاری موضوع ماده 21قانون به دعاویی گفته می شود که از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی ،از سوی یکی از اصحاب
دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
مانند ورود شخص ثالث ،جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده  17قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مدنی
مصوب )1379/1/21
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پاسخ :با توجه به صدر مادۀ  18 23قانون ،گزینۀ «د» صحیح است.

 -۸۵مرجع تجدیدنظر آرای قاضی شورای حل اختالف در امور مدنی و حقوقی ،کدام است؟
الف) حسب مورد ،دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان یا دادگاه تجدیدنظر استان
ب) حسب مورد ،رئیس همان شورای حل اختالف با رئیس شورای حل اختالف استان
ج) دادگاه تجدیدنظر استان
د) دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی
پاسخ :با توجه به صدر مادۀ  19 27قانون ،گزینه «د» صحیح است.

 -۸6آیا برای ابالغ اجرائیه ،ابالغهای انجامّشده به محکومعلیه در پرونده دادرسی ،سابقه ابالغ محسوب میشود؟
الف) بلی ـ درصورت تعدد ابالغ به محکومعلیه ،آخرین محل ابالغ به وی سابقه ابالغ محسوب میشود.
ب) فقط درصورتیکه ابالغ به محکومعلیه ،واقعی باشد ،در مرحله اجرا سابقه ابالغ محسوب میشود.
ج) خیر ـ سوابق ابالغ پرونده دادرسی ،هیچگونه تأثیری در مرحله اجرا ندارد.
د) بلی ـ در صورت تعدد ابالغ به محکومعلیه ،محل ابالغ واقعی به وی ،سابقه ابالغ محسوب میشود.
پاسخ :گزینۀ «الف» صحیح است ،طبق مادۀ  20 8قانون اجرای احکام مدنی آخرین محل ابالغ به محکوم علیه در پرونده
دادرسی برای ابالغ اجرائیه هم سابقۀ ابالغ محسوب می شود.

 18مادۀ  23قانون شوراهای حل اختالف مصوب :1394
هزینه رسیدگی شورای حل اختالف در کلیه مراحل ،در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در
دعاوی مالی معادل پنجاه درصد ( )50%آن است .رسیدگی به دعاوی مشمول ماده ( )8این قانون بدون هزینه دادرسی است... .
 19مادۀ  27قانون شوراهای حل اختالف مصوب :1394
تمام آرای صادره موضوع ماده ( )9این قانون ظرف مدت بیستروز از تاریخ ابالغ ،قابل تجدیدنظرخواهی میباشد .مرجع تجدیدنظر
از آرای قاضی شورا ،حسب مورد دادگاه عمومیحقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی میباشد... .
 20مادۀ  8قانون اجرای احکام مدنی:
ابالغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بهعمل میآید و آخرین محل ابالغ به محکومعلیه در پرونده دادرسی برای ابالغ
اجرائیهسابقه ابالغ محسوب است
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 -۸۷ترکیب هیئت رسیدگیکننده به تخلفات اعضای شورای حل اختالف ،گگونه است؟
الف) قاضی همان شورا ،رئیس همان شورا و مسئول حفاظت و اطالعات همان شورای حل اختالف
ب) قاضی همان شورا ،رئیس همان شورا و مسئول حفاظت و اطالعات حوزه قضایی مربوطه
ج) یک نفر قاضی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان ،رئیس شورای حل اختالف استان و مسئول حفاظت و اطالعات
دادگستری استان
د) رئیس دادگستری حوزه قضایی ،رئیس شورای حل اختالف حوزه قضایی و مسئول حفاظت و اطالعات حوزه قضایی
مربوطه
پاسخ :طبق مادۀ  21 34قانون ،گزینۀ «ج» صحیح است.

 -۸۸جلسات شورای حل اختالف ،با حضور گند نفر از اعضا رسمیت مییابد؟
الف) اکثریت اعضا
ب) تمامی اعضا
ج) حداقل دوسوم اعضا
د) حسب مورد ،اکثریت یا تمامی اعضا
پاسخ :گزینۀ «ب» صحیح است ،طبق مادۀ  22 19آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختالف ،جلسات شورا با حضور
همه اعضا رسمیت می یابد و در صورت غیبت عضو اصلی باشد عضو علی البدل جایگزین شود.

 -۸۹کدامیک از طرق شکایت از رأی ،همزمان واجد اثر تعلیقی و اثر انتقالی است؟
الف) تمام طرق فوقالعاده
 21مادۀ  34قانون شوراهای حل اختالف مصوب :1394
هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل
اختالف استان و مسؤول حفاظت و اطالعات دادگستری استان میباشد.
 22مادۀ  19آیین نامه اجرائی قانون شوراهای حل اختالف:
جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است ،در غیاب عضو اصلی عضو علیالبدل
جایگزین وی می شود.
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ب) برخی طرق فوقالعاده
ج) تمام طرق ماهوی
د) تمام طرق عادی

پاسخ :گزینۀ «د» صحیح است.
طرف عادی اعتراض به آرا شامل تجدیدنظرخواهی و واخواهی هم دارای اثر تعلیقی و هم اثر انتقالی هستند به این مفهوم
که با اعتراض اجرای رای تا پایان رسیدگی به اعتراض معالق و متوقف می شود (اثر تعلیقی) و همچنین دعوا با کلیه مسائل
موضوعی و حکمی به مرحله جدید منتقل می شود (اثر انتقالی).
ولی طرق فوق العاده اعتراض شامل فرجام خواهی ،اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در برخی اثر تعلیقی و در برخی دیگر اثر
انتقالی وجود ندارد ،به این صورت که در فرجام خواهی اثر انتقالی وجود ندارد و در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اصوال اثر
تعلیقی وجود ندارد ،بنا بر این در هیچ یک از طرق فوق العاده اعتراض هر دو اثر انتقالی و تعلیقی جمع نیستند.

 -۹۰در صورت بروز اختالف در صالحیت ،بین شورای حل اختالف و دیوان عدالت اداری ،کدام مورد صحیح است؟
الف) حل اختالف در صالحیت دیوانعالی کشور است.
ب) حل اختالف در صالحیت دادگاه عمومی است.
ج) شورا مکلف به تبعیت از نظر دیوان عدالت اداری است.
د) حل اختالف در صالحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
پاسخ :سوال بسیار مبهم است ،ممکن است در بدو امر با توجه به تعریف کالسیک موجود از دیوان عدالت اداری به عنوان
مرجع قضاوتی اداری و غیر قضائی  23و با استفاده از مفهوم مخالف مادۀ  15قانون که می گوید« :در صورت بروز اختالف
در صالحیت بین شورای حل اختالف با مرجع قضائی ،نظر مرجع قضائی الزم االتباع است» ،به نظر برسد شورای حل
اختالف ملزم به تبعیت از نظر دیوان عدالت اداری نیست.
با این حال با دقت در مادۀ  14قانون می بینیم که این ماده هم فقط در مورد بروز اختالف در صالحیت با مراجع
غیردادگستری سخن گفته است ،و می دانیم که دیوان عدالت اداری مرجع اداری دادگستری است ،بنا بر این از مکانیزم
مقرر در مادۀ  14هم در این مورد نمی توانیم استفاده کنیم.
23

همان ،جلد نخست ،صفحه 29

12

سواالتوپاسخنامهدرسآییندادرسیمدنی-آزمونقضاوتویژهشوراهایحلاختالف96
با مراجعه به مادۀ  14قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  1392که می گوید « :مرجع
حل اختالف در صالحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی ،شعب دیوان عالی کشور است» ،شاید بتوان از
استفاده لفظ «سایر مراجع قضائی» در کنار شعب دیوان این طور برداشت کرد که قانونگذار از جهت اختالف در
صالحیت شعب دیوان عدالت اداری را مرجع قضائی می داند ،با این تفسیر در کنار حکم مادۀ  15قانون ،میتوان
قائل به الزم االتباع بودن نظر شعب دیوان عدالت اداری در موارد بروز اختالف در صالحیت با شورای حل
اختالف شد ،که این نظر هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ رعایت شان شعب دیوان عدالت اداری نسبت به
شورای حل اختالف موجه تر است.
ولی اگر بخواهیم حکم مادۀ  14قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  1392را در همان
قالب کالسیک تعریف دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اداری استفاده کنیم ،و با توجه به اینکه شورای
حل اختالف یک مرجع قضائی است ،باید قائل به صالحیت دیوان عالی کشور برای حل اختالف این دو مرجع
بود.

→ 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 تازهترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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