پاسخنامه درس آینی دادریس و اجرای احکام مدین

آزمون قضاوت(جذب عمویم) 1397
تنظمی :قاسم اربایب
-71در دعوای محمد علیه حسن نزد قاضی شورای حل اختالف ،حسن به حکمی استناد میکند که به نفع وی و علیه
فرهاد از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است .تکلیف محمد برای اعتراض به حکم اخیر چیست؟
الف) اعتراض خود را با تقدیم دادخواست به عمومی حقوقی مطرح و همان دادگاه به اعتراض وی رسیدگی میکند.
ب) اعتراض خود را بدون تقدیم دادخواست نزد قاضی شورای حل اختالف مطرح و قاضی شورا به اعتراض وی رسیدگی میکند.
ج) اعتراض خود را با تقدیم دادخواست نزد قاضی شورای حل اختالف مطرح و قاضی شورای دادخواست وی را برای رسیدگی به
اعتراض او به دادگاه ارسال میکند.
د) اعتراض خود را با تقدیم دادخواست نزد قاضی شورای حل اختالف مطرح و قاضی شورا پرونده را برای رسیدگی به اعتراض و
دعوای اصلی به دادگاه ارسال میکند.
گزینه الف صحیح است
 مستند قانونی:
ماده  420و  421ق.آ.د.مدنی
 دانشنامه حقوقی
در اعتراض ثالث طاری رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده است اما علیه معترض مورد استناد قرار میگیرد .اعتراض طاری در دادگاهی
عنوان میشود که دعوا اصلی در آن مطرح بوده و رای مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است .این اعتراض بدون تقدیم
دادخواست به عمل میآید و به طور معمول در همان دادگاه به آن رسیدگی و نسبت به آن تصمیمگیری میشود مگر دادگاه صادر کننده دادگاه
عالی باشد و درخواست در دادگاه تالی باشد که بجهت عدم صالحیت بایستی با دادخواست در خواست رسیدگی نماید.
 -72رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از منوچهر به مریم ،در صالحیت کدام مرجع است؟
الف) هیئت حل اختالف سازمان ثبت احوال
ب) قاضی شورای حل اختالف
ج) دادگاه خانواده
د) دادگاه عمومی حقوقی
گزینه ج صحیح است
 مستند قانونی:
بند  18از ماده ماده  4قانون حمایت از خانواده 1391
 دانشنامه حقوقی
هرچند بموجب بند  6ماده 20قانون ثبت احوال  1355تغیر نام نامتجانس با جنس صاحب سند در صالحیت هیئت حل اختالف
صالحیت سازمان ثبت احوال میباشد لیکن بموجب بند  18از ماده ماده  4قانون حمایت از خانواده 1391تغییر جنسیت در

صالحیت این دادگاه میباش د و با لحاظ اینکه جهت تغییر نام از موچهر به مریم در ابتدا بایستی جنسیت شخص صاحب سند
مشخص گردد (یا لحاظ جنس قالب) تغییر نام به جهت تغیر جنسیت در صالحیت دادگاه خانواده میباشد.
 -73مأموری ابالغ اخطاریه را در اقامتگاه خوانده ،به مستأجر وی تسلیم میکند .کدام مورد درخصوص ابالغ مذکور،
صحیح است؟
الف) قانونی است.

ب) بی اعتبار است.

ج) واقعی است.

د) معتبر است.

گزینه ب صحیح است
 مستند قانونی:
ماده  69ق.آ.د.مدنی
 دانشنامه حقوقی
اگر مخاطب در محل نباشد ،یا در همان نشانی به اشخاص مذکور در ماده ابالغ شودصحیح است ،واال ابالغ باطل تلقی میشود
 -74خواهان تا چه زمانی میتواند نحوه دعوای خود را تغییر دهد؟
الف) تا قبل از اعالم ختم دادرسی
ب) تا پایان اولین جلسه دادرسی
ج) تا قبل از اعالم ختم مذاکرات
د) تا اولین جلسه دادرسی
گزینه ب صحیح است
 مستند قانونی:
ماده  98ق.آ.د.مدنی
 دانشنامه حقوقی
افزودن خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا تغییر خواسته یا درخواست درصورتی که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد تا پایان
اولین جلسه آدادرسی ممکن خواهد بود.
 -75مبنای اعتبار امر قضاوت شده در حقوق ایران ،کدام مورد است؟
الف) اماره قانونی مطابقت احکام با واقعیت
ب) اماره قانونی مطابقت احکام با حقیقت
ج) احترام به تصمیم قضائی
د) زوال دعوا
گزینه ج صحیح است
 دانشنامه حقوقی
احترام به رای دادگاه(تصمیم قضایی) و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن
را از بین ب برند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست .منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار

قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخالل در این نفع عمومیباشد به همین لحاظ قانونگذار ایران مبنای
اعتبار امر مختومه را احترام به نظرقضایی دانسته همانطور که جناب دکتر متین دفتری« اعتبار امر قضاوت شده را مربوط به نظم
عمومی دانسته است و مضافاً اینکه قانون گذار با وضع قاعده فی الواقع به آرای صادره از محاکم اعتبار بخشیده ،اعتبار اعطایی تجلی
کارآمدی دادگستری است».1برخالف نظر حقوق دانان فرانسوی از جمله پوتیه که مبنای قاعده را اماره مطابقت احکام با حقیقت و
1

واقعیت دانسته اند «متین دفتری -دکتر احمد – آیین دادرسی مدنی و بازرگانی -انتشارات مجد – چاپ دوم -جلد دوم -ش ».58

 -76آیا اصحاب دعوای اصلی میتوانند علیه وارد ثالث ،دعوای متقابل مطرح کنند؟
الف) بلی ،فقط علیه وارد ثالث تبعی که برای حمایت از خوانده ،وارد دعوای اصلی شده است.
ب) بلی ،فقط علیه وارد ثالث اصلی
ج) بلی ،مطلقاً
د) خیر ،مطلقاً
گزینه ب صحیح است
 مستند قانونی:
ماده  139ق.آ.د.مدنی
 دانشنامه حقوقی
در مورد طرح دعوای متقابل علیه وارد ثالث بایستی گفت وقتی که قانون گذار از مطلق خوانده و مدعی علیه به عنوان کسی که حق
دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوا نماید ،استفاده نموده است .بنابراین خوانده دعوای جلب ثالث یعنی مجلوب ثالث و خواندگان
دعوای ورود ثالث حق اقامه دعوای تقابل را دارند .البته در این خصوص باید قائل به تفصیل گردید.
در حقیقت اشخاص ثالثی را که در دعوای مطروحه وارد میشوند ،می توان به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول برای خود در موضوع دادرسی دعوای اصلی مستقالً حقی قائل باشند .یعنی مدعی به و موضوع مورد اختالف بین اصحاب
دعوای اصلی را کالً و جزئاً حق خود می دانند .این دسته از واردین ثالث چون دعوایی را در واقع علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها
اقامه میکند و خواهان به مفهوم دقیق و کامل به شمار میروند و طرف مقابل آنها خوانده شمرده میشود ،میتوانند خوانده دعوای
متقابل قرار گیرند (.وارد ثالث اصلی)
دسته دوم اشخاصی هستند که خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع دانسته و برای تقویت او وارد میشوند .این اشخاص
چون موقعیت آنها تبعی و تابع آن طرفی هستند که خود را ذینفع در محق شدن او اعالم داشتهاند .بنابراین حتی به تبع آن طرف
نیز نمیتوانند مشمول عنوان خواهان یا خوانده به مفهوم دقیق و کامل واژه قرار گیرند .در نتیجه نمیتوانند دعوای متقابل اقامه
نموده و علیه آن نیز نمیتوان دعوای متقابل اقامه نمود( .وارد ثالث تبعی،که امکان طرح دعوای متقابل ممکن نیست)
 -77در دعوای راجع به خسارت ناشی از اقدامات واحدهای دولتی ،احراز کدامیک از موارد زیر ،در صالحیت دیوان
عدالت اداری است؟
الف) تقصیر واحد دولتی ،اصل ورود خسارت ،احراز رابطه سببیت بینِ تقصیر و خسارت ،تعیین میزان خسارت
ب) تقصیر واحد دولتی ،اصل ورود خسارت ،احراز رابطه سببیت بینِ تقصیر و خسارت
ج) تقصیر واحد دولتی ،اصل ورود خسارت
د) صرفاً تقصیر واحد دولتی
گزینه د صحیح است
 مستند قانونی:

مستند به تبصره یک ماده  10قانون دیوان عدالت اداری
 دانشنامه حقوقی
تشخیص تقصیر واحدهای دولتی با دیوان عدالت اداری میباشد و بموجب تبصره یک ماده  10قانون فوق ،تعیین میزان خسارت و
اسباب ورود خسارت و تعیین میزان خسارت پس از احراز تقصیر واحد دولتی با دادگاه عمومی میباشد
 -78آیا اثبات جعلیت شهادتنامهای که مستند حکم دادگاه بوده است ،از جهات اعاده دادرسی است؟
الف) بلی ،چون شهادتنامه ،سند محسوب میشود.
ب) خیر ،چون شهادتنامه ،سند محسوب نمیشود.
ج) خیر ،چون شهادتنامه ،در ظاهر سند و در باطن شهادت است.
د) بلی ،چون در واقع شهادت شهود مندرج در آن ،مستند حکم دادگاه بوده است
گزینه ب صحیح است
 مستند قانونی:
مستند به ماده 1285و بند  6ماده  426ق.آ.د.مدنی
 دانشنامه حقوقی
جعلی بودن سندی که مستند حکم دادگاه بوده از جهات اعاده دادرسی است لیکن در ماده  1285شهادت نامه را سند محسوب نکرده است به
همین لحاظ با توجه به اینکه مستند حکم دادگاه شهادت نامه ای بوده که جعلی بودن آن ثابت شده و شهادت نامه سند محسوب نمیشود لیکن
از جهات دادرسی نمیباشد.

 -79اگر قرار قاطع دعوای صادره از دادگاه بدوی در دیوانعالی کشورنقض شود ،پرونده برای رسیدگی به ماهیت ،به کدام دادگاه
ارجاع خواهد شد؟
الف) اگر از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی شده باشد ،به دادگاه بدوی و اگر از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی شده باشد ،به
دادگاه تجدیدنظر ارجاع میشود.
ب) اگر مستقیما مورد فرجام خواهی قرار گرفته ،به دادگاه بدوی و اگر در دادگاه تجدیدنظر استوار شده است ،به دادگاه تجدیدنظر
ارجاع میشود
ج) مطلقاً به دادگاه تجدیدنظر ارجاع میشود.
د) مطلقاً به دادگاه بدوی ارجاع میشود.
گزینه د صحیح است
 مستند قانونی:
مستند به ماده  405ق.آ.د.مدنی

 دانشنامه حقوقی
چنانچه قرار ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد ،به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میشود و اگردرتایید قرار دادگاه بدوی بوده ،پرونده
برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد.

 -80در کدام مورد ،دادگاه بدوی فاقد صالحیت اصالح سهوالقلم در رأی خویش است؟
الف) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده باشد.
ب) رأی صادره قاطع و قطعی باشد.
ج) رأی صادره قطعی باشد.
د) رأی صادره قاطع باشد.
گزینه الف صحیح است
 مستند قانونی:
مستند به ماده  309ق.آ.د.مدنی
 دانشنامه حقوقی
هرگاه به جهت سهو القلم در متن رای اشتباهی صورت گرفته باشد تا زمانی که درخواست تجدیدنظر نشده ،همان دادگاه صادر کننده رای می
تواند رأساً یا به درخواست ذینفع ،رأی را اصالح نمایند
-81ضمانت اجرای خودداری وکیل خواهان ،از اعالم وجود دعوای مرتبط به دادگاه چیست؟
الف) اماره قانونی به ضرر دعوای خواهان است.
ب) اماره قضائی به ضرر دعوای خواهان است.
ج) فاقد ضمانت اجراست.
د) تخلف انتظامی وکیل شمرده میشود.
گزینه ج صحیح است
 مستند قانونی:
مستند به ماده  103ق.آ.د.مدنی
 دانشنامه حقوقی
هرچند بموجب ماده  103وکال یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط ،دادگاه را مستحضر نمایند لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی جهت
تخلف از این امر ضمانت اجرایی لحاظ نشده است.
 -82مقام ارجاع کننده مرجعی که دادخواست در دفتر آن ثبت شده است ،در کدام صورت میتواند از ارجاع خودداری
کند؟
الف) درصورتیکه مرجع مذکور ،فاقد صالحیت بوده یا دادخواست ناقص باشد.
ب) درصورتیکه مرجع مذکور ،فاقد صالحیت ،اعم از ذاتی یا نسبی باشد.
ج) درصورتیکه مرجع مذکور ،فاقد صالحیت ذاتی باشد.
د) در هیچ صورتی
گزینه د صحیح است
 مستند قانونی:

مستند به ماده  103ق.آ.د.مدنی
 دانشنامه حقوقی
تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت با قاضی همان دادگاه است و مقنن اختیار عدم ارجاع در هیچ صورتی (اعم از آنکه فاقد صالحیت ذاتی یا
محلی باشد) را به مقام قضایی ،جزء قاضی شعبه رسیدگی کننده نداده است.
-84چنانچه هیئت داوری متشکل از داوران متعدد ،دارای اختیار صلح باشد ،اعتبار صلحنامه منوط به امضای کیست؟
الف) اکثریت مطلق داوران
ب) تمام داوران
ج) اکثریت نسبی داوران
د) اکثریت مطلق داوران و طرفین داوری
گزینه ب صحیح است
 مستند قانونی:
مستند به ماده  483ق.آ.د.مدنی
-84دادرس در کدام صورت ،ملزم است برابر اماره قانونی ،رأی صادر کند؟
الف) وجدان او را اقناع کند و دلیل و اماره مخالف آن هم وجود نداشته باشد.
ب) وجدان او را اقناع کند و دلیل مخالف آن هم وجود نداشته باشد.
ج) دلیل و اماره مخالف آن وجود نداشته باشد.
د) وجدان او را اقناع کند.
گزینه ج صحیح است
 مستند قانونی:
مستند به ماده  1332ق.مدنی
 دانشنامه حقوقی
در حقوق ما اماره بر دو قسم است؛ اماره قانونی و اماره قضایی  -امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار
داده باشدکسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است ،از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره
باشد ،مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند .دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد ،مگر اینکه دلیلی
برخالف اماره موجود باشد
 -85اعتراض سازمان میراث فرهنگی به رأی کمیسیون ماده  77قانون شهرداری ،درکدام مرجع قابل رسیدگی است؟
الف) دادگاه عمومی حقوقی
ب) شعب دیوان عدالت اداری
ج) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
د) هیچکدام
گزینه الف صحیح است

 مستند قانونی:
مستند به ماده  10قانون دیوان عدالت اداری
 دانشنامه حقوقی
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به تظلمات اشخاص حقیقی ازدستگاهای دولتی است و بایستی توجه نمود مراجع استثنایی
اداری از اشخاص دولتی مح سوب نمی شوند به همین لحاظ طرح شکایت به طرفیت مراجع استثنایی بایستی در دادگاه عمومی
اقامه شود.
 -86نحوه اقدام دادگاه در اجرای احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی ،چگونه است؟
الف) با رسیدگی به دادخواست خواهان اجرای حکم خارجی ،حکم اجرای آن را صادر و اجرائیه صادر میکند.
ب) در جلسه اداری فوق العاده ،قرار قبول تقاضا و الزم االجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا میدهد.
ج) در جلسه فوق العاده دادگاه ،دستور اجرای حکم را صادر و اجرائیه صادر میکند.
د) در جلسه اداری ،دستور اجرای حکم را صادر میکند
گزینه ب صحیح است
 مستند قانونی:
مستند به ماده  174قانون اجرای احکام مدنی
-87در عملیات اجرایی علیه حسن ،مالی توقیف شده که قبال در سند نکاحیه همسر وی ،به عنوان مهریه تعیین شده
است .درصورت اعتراض همسر حسن ،کدام مورد صحیح است؟
الف) اگر معترض تأمین بسپارد ،دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و متعاقبا رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.
ب) دادگاه به اعتراض رسیدگی و اگر دلیل شکایت را قوی بیابد ،قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر میکند.
ج) به صرف اعتراض ،عملیات اجرایی متوقف و متعاقبا دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
د) به صرف اعتراض ثالث ،توقیف رفع میشود.
گزینه د صحیح است
 مستند قانونی:
مستند به ماده  146قانون اجرای احکام مدنی
-88اگر ملک توقیف شده مشاع بوده و سایر شرکا راضی به فروش نباشند ،کدام مورد صحیح است؟
الف) اگر مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود ،کل ملک به فروش میرود.
ب) ملک قابل فروش نیست و باید سایر اموال محکوم علیه توقیف شود.
ج) همانند دستور فروش مال مشاع ،کل ملک به فروش میرود.
د) فقط سهم محکوم علیه به فروش خواهد رفت.
گزینه د صحیح است

 مستند قانونی:
مستند به ماده  140قانون اجرای احکام مدنی
 -89سند عادی معامالت راجع به اموال غیرمنقول ،در کدام صورت قابلیت معارضه با سند رسمی را دارد؟
الف) براساس تشخیص دادگاه ،دارای اعتبار شرعی باشد.
ب) در مهلت قانونی ،مورد انکار و تردید قرار نگیرد.
ج) تاریخ سند عادی ،مقدم بر تاریخ سند رسمیباشد.
د) سند عادی در هیچصورتی ،قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد.
گزینه الف صحیح است
 -90اگر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به از سوی شرکت تجاری تقدیم دادگاه شود ،تکلیف دادگاه چیست؟
الف) صدور قرار عدم استماع دعوا
ب) صدور حکم ورشکستگی شرکت
ج) صدور قرار رد دادخواست
د) هیچکدام
گزینه ج صحیح است
 مستند قانونی:
مستند به تبصره ماده  15نحوه اجرای محکومیت های مالی
 دانشنامه حقوقی
تجار و اشخاص حقوقی که درخواست اعسار دهند،دادگاه بدون اخطار به خواهان ،قرار رد دادخواست را صادر می نماید
راه ارتباط با قاسم اربابی؛ مولف کتب حقوقی و مشاور حقوقی و آزمونی:
ایمیلWww.ghasemarbaby@yahoo.com :
شناسه تلگرامhttps://t.me/Hoghoghyaradmin :

→ 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 ←

