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 مدینآینی دادریس  درس االتؤس

 -۹۶ تریماه -ی حل اختالفهاشورا ژه وی قضاوت آزمون

 جا بخوانیداین را ۱۳۹۴قانون شوراهای حل اختالف مصوب 

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مالک به طرفیت غاصب سابق مال غیرمنقول، به خواسته محکومیت وی به پرداخت  -۷۱
 المثل ایام تصرف، کدام مورد است؟ اجرت

 الف( قاضی شورای حل اختالف
 دادگاه عمومی حقوقی ب( تا نصاب مقرر، قاضی شورا و باالتر از آن،

 ج( شورای حل اختالف
 دادگاه عمومی حقوقی د(
 

 شود؟ ترتیب در کدام دادگاه مطرح و رسیدگی می به  اعتراض ثالث طاری، -۷۲

 کننده به دعوای اصلی کند ـ رسیدگی الف( به دعوای اصلی رسیدگی می
 کند ـ صادرکننده رأی مورد اعتراض ب( به دعوای اصلی رسیدگی می

 ته است ـ صادرکننده رأی مورد اعتراضج( رأی مورد اعتراض در آن مورد استناد قرار گرف
 کننده به دعوای اصلی د( رأی مورد اعتراض را صادر کرده است ـ رسیدگی

 

 اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد، کدام مورد درخصوص ابتدای مهلت اعاده دادرسی صحیح است؟ -۷۳

 ابالغ هریک از دوحکم الف( تاریخ آخرین
 رین حکم صادرهب( تاریخ ابالغ آخ

 ج( تاریخ صدور آخرین حکم
 د( تاریخ اطالع از آخرین حکم

 

 کدام مورد درخصوص آرای قابل اعتراض ثالث صادره ار دادگاه، صحیح است؟ -۷۴

 الف( هرگونه حکم
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 ب( هرگونه رأی قطعی
 ج(هرگونه رأی

 د( هرگونه حکم قطعی
 

 ترکیب شورای حل اختالف، چگونه است؟ -۷۵

 البدل چهار عضو اصلی و یک عضو علیالف( رئیس، 
 البدل ب( رئیس، دو عضو اصلی و یک عضو علی
 البدل ج( رئیس، سه عضو اصلی و یک عضو علی

 البدل د( رئیس، سه عضو اصلی و دو عضو علی
 

 شود؟ ترتیب توسط چه شخصی صادر می حکم انتصاب قاضی شورای حل اختالف و اعضای شورای حل اختالف، به -۷۶

 ئیس کل دادگستری ـ رئیس کل دادگستریالف( ر 
 ب(رئیس دادگستری استان ـ رئیس مرکز امور شوراها

 قضاییه قضاییه ـ رئیس قوه ج( رئیس قوه
 قضاییه ـ رئیس مرکز امور شوراها د( رئیس قوه

 

 کدام مورد، در صالحیت قاضی شورای حل اختالف است؟ -۷۷

 میلیون ریال الف( کلیه دعاوی مالی خانوادگی تا نصاب دویست
 های حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن ب( کلیه گواهی

 ج( کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره
 د( کلیه دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون ریال

کند. وظیفه  میبه بهای خواسته، قاضی شورا نسبت به بهای خواسته تردید  بدون وجود اختالف بین اصحاب دعوا راجع -۷۸
 قاضی شورا چیست؟

 نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین کند. با جلب الف( صرفا  
 تواند نسبت به بهای خواسته تردید کند. ب( نمی
 نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین کند. یا با جلبج( رأسا  

 د( باید بدون مراجعه به کارشناس، بهای خواسته را تعیین کند.
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 به فسخ نکاح، در کدام صورت قابل طرح در شورا است؟ دعاوی راجع -۷۹

 الف( توافق طرفین
 صورتی ب( در هیچ

 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

 

 در صورت اختالف در صالحیت محلی شوراها، مرجع حل اختالف کدام است؟ -۸۰

 الف( دادگاه عمومی
 ب( رئیس کل دادگستری

 عالی کشور ج( حسب مورد، دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان
 د( حسب مورد، دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر استان

 

 مدنی چیست؟ منظور از تشریفات آیین دادرسی -۸۱

 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

 

کند. خوانده از حضور یا ارسال  شورای حل اختالف، خوانده را از طریق تلفن برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می -۸۲
 کند. تکلیف شورا چیست؟ الیحه خودداری می

 الف( در صورت احراز اطالع خوانده از مفاد دعوت، اقدام به رسیدگی کند.
 طریق که صالح بداند دعوت کند.خوانده را مجددا  از هر  ب( بدون تجدید جلسه،

 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.
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متعاقب اقامه دعوای خواهان به خواسته مطالبه الباقی ثمن به مباغ دویست میلیون ریال، خوانده دعوای متقابل به  -۸۳
 کند. کدام مورد صحیح است؟ خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان مورِد معامله را اقامه می

 آید. عمل می الف( رسیدگی به هر دو دعوی، در دادگاه عمومی حقوقی به
 آید. عمل می ب( رسیدگی به هر دو دعوی، در شورای حل اختالف به

 وای متقابل در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد.ج( به دعوای اصلی در شورای حل اختالف و به دع
 شود. د( رسیدگی به هر دو دعوی، توسط قاضی شورای حل اختالف انجام می

 

 هزینه دادرسی شورای حل اختالف در دعاوی مالی و غیرمالی، به ترتیب معادل کدام مورد است؟ -۸۴

 ها دادرسی دادگاهها ـ پنجاه درصد هزینه  الف( هزینه دادرسی دادگاه
 ها ها ـ هزینه دادرسی دادگاه ب( هزینه دادرسی دادگاه

 ها ها ـ پنجاه درصد هزینه دادرسی دادگاه ج( پنجاه درصد هزینه دادرسی دادگاه
 ها ها ـ هزینه دادرسی دادگاه د( پنجاه درصد هزینه دادرسی دادگاه

 

 مدنی و حقوقی، کدام است؟مرجع تجدیدنظر آرای قاضی شورای حل اختالف در امور  -۸۵

 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

 

 شود؟ علیه در پرونده دادرسی، سابقه ابالغ محسوب می ده به محکومش ّهای انجام بالغآیا برای ابالغ اجرائیه، ا -۸۶

 شود. علیه، آخرین محل ابالغ به وی سابقه ابالغ محسوب می الف( بلی ـ درصورت تعدد ابالغ به محکوم
 ود.ش علیه، واقعی باشد، در مرحله اجرا سابقه ابالغ محسوب می که ابالغ به محکوم ب( فقط درصورتی

 گونه تأثیری در مرحله اجرا ندارد. ج( خیر ـ سوابق ابالغ پرونده دادرسی، هیچ
 شود. علیه، محل ابالغ واقعی به وی، سابقه ابالغ محسوب می د( بلی ـ در صورت تعدد ابالغ به محکوم

 

 کننده به تخلفات اعضای شورای حل اختالف، چگونه است؟ ترکیب هیئت رسیدگی -۸۷

telegram.me/ekhtebar

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ


 96ی حل اختالف هاشوراویژه قضاوت  آزمون -آینی دادریس مدین درس

5 
 

 همان شورا، رئیس همان شورا و مسئول حفاظت و اطالعات همان شورای حل اختالفالف( قاضی 
 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 
 استاندادگستری 

 د( رئیس دادگستری حوزه قضایی، رئیس شورای حل اختالف حوزه قضایی و مسئول حفاظت و اطالعات حوزه قضایی مربوطه
 

 یابد؟ جلسات شورای حل اختالف، با حضور چند نفر از اعضا رسمیت می -۸۸

 الف( اکثریت اعضا
 ب( تمامی اعضا

 ج( حداقل دوسوم اعضا
 اعضاد( حسب مورد، اکثریت یا تمامی 

 

 زمان واجد اثر تعلیقی و اثر انتقالی است؟ یک از طرق شکایت از رأی، هم کدام -۸۹

 العاده الف( تمام طرق فوق
 العاده ب( برخی طرق فوق

 ج( تمام طرق ماهوی
 د( تمام طرق عادی

 

 است؟ در صورت بروز اختالف در صالحیت، بین شورای حل اختالف و دیوان عدالت اداری، کدام مورد صحیح -۹۰

 عالی کشور است. الف( حل اختالف در صالحیت دیوان
 ب( حل اختالف در صالحیت دادگاه عمومی است.

 ج( شورا مکلف به تبعیت از نظر دیوان عدالت اداری است.
 استان است.د( حل اختالف در صالحیت دادگاه تجدیدنظر 

 

  → 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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