
 

 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


