
 22الی  17اي آیین دادرسی مدنی چاپ هاي چهارگزینهاصالح نامه کتاب مجموعه پرسش

 .ندیدر پاسخنامه اقدام نما لیاند، لطفاً نسبت به اعمال اصالحات ذنموده هیکتاب فوق را ته 22 یال 17 يهامحترم که چاپ انیدانشجو

منقول بوده  ياست، لکن اوالً غلبه بر آن است که دعاونشده يااست. هر چند در سوال به منقول بودن دعوا اشاره حیصح 4 نهیگز 59سوال  -1
 زین 3 نهیگز یو حت هانهیاز گز کیچیه میلحاظ کن رمنقولیموضوع سوال را غ ياگر دعاو  اًیو ثان شودیو اطالق در تست حمل بر حالت غلبه م

 نخواهد بود. حیصح

 ارائه شده در کتاب یحی. با همان پاسخ تشراست حیصح 4 نهیگز 303سوال  -2

 23( ماده  ی، اما با لحاظ مقررات فعلاستبوده حیصح 1 نهیگز) 1380با توجه به مقررات حاکم در زمان طرح سوال (سال  737سوال  -3
در تست  حیپاسخ صح ،یاست و لذا مطابق مقررات فعل گانیرا باشدیم زیشورا ن تیسازش که در صالح نهیحل اختالف) هز يقانون شوراها

سازش) بدون  یعنیقانون ( نیا 8مشمول ماده  يبه دعاو یدگیرس... 《: داردیم انیقانون مذکور ب 23مذکور وجود ندارد. توجه آنکه ماده 
 .》است.... یدادرس نهیهز

باشد، اما استثنائاً  کسانی یاصل يبا موضوع دعوا تواندیموضوع دستور موقت نم الصولیاست. هرچند که عل حیصح 1 نهیگز 1010سوال  -4
از  يریبر جلوگ یدستور موقت مبن ياز دادگاه تقاضا توانیرفع مزاحمت م يدر دعوا 174درخصوص موضوع سوال به استناد ماده ق.آ.د.م 

است. لذا  کسانیاز ادامه مزاحمت)  يری(رفع مزاحمت) با موضوع دستور موقت (جلوگ یموضوع دعوا اصل صورتنیکه در ا نمودادامه مزاحمت 
گانه تصرف، سه يدستور موقت در دعاو ی. از طرفقاعده صدرالذکر دانست ياز دو استثنا یکی دیق.آ.د.م با 174موضوع تست را به استناد ماده 

 است. حیصح 1 نهیندارد و لذا گز ییاحوزه قض سیرئ دییو اخذ تا یاحتمال رتخسا عیبه تود يازین

 يرا در دادسرا لیکه تخلف وک یکانون وکال حسب مورد توسط کس يدادسرا بیقرار منع تعق رای. زباشدیم حیصح 2 نهیگز 1722سوال  -5
آنها حق  يالزاماً هر دو نکهیو نه ا باشدیوکال م یدر دادگاه انتظام تیکانون)، قابل شکا سیرئ ای ینموده (شاک یدگیرس يکانون اعالم و تقاضا

 شود. ریتفس دیالذکر بااستقالل کانون وکال بر حسب مطلق فوق حهیال 13باشند. لذا اطالق ماده را داشته بیاز قرار منع تعق تیشکا


