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 است؟ یچه مقام یصبه تشخ یقلمرو محل یینوتع ییدر هر حوزه قضا یعموم یها دادگاه تأسیس -1

 ییهقوه قضا ییسر .1

 جمهور ییسر .2

 دادستان .3

 مصلحت نظام یصتشخ ییسر .4

 1گزینه صحیح :

 : و انقالب یعموم یها دادگاه یلقانون تشک  -2ماده پاسخ تشریحی :  

 یصمزبوربه تشخ یها و تعداد شعب دادگاه یقلمرو محل یینوتع ییدرهرحوزه قضا یعموم یها دادگاه تأسیس

 .است ییهقوه قضا ییسر

 ید؟کن یانبازپرس را ب یقاتشروع به تحق یبرا یقانون جهات -2

 که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد. یدر جرائم مشهود درصورت .1

به آن  یدگیو رس یستن  به دادستان ممکن یکه دسترس یاعالم جرم به بازپرس در مواقع یا یتشکا .2

 داشته باشد. یتفور

 ارجاع دادستان .3

 هرسه مورد .4

  4 گزینه صحیح :

 : و انقالب یعموم یها دادگاه یلتشک نونقا – 3ماده پاسخ تشریحی : 

 یکهر شهرستان  ینسخ شده است( در حوزه قضائ 13۳2مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۰۷۵ ۀطبق ماد(

 یاراتو اخت یفوظا یت،حدود صالح یالت،. تشکگردد یم یلحوزه تشک آن یدادگاهها یتدر مع یزدادسرا ن

طبق  مربوطه، دادرسی ینآئ یبتا زمان تصو شود یم یدهنام« و انقالب یعموم یدادسرا »که  مذکور یدادسرا

و  یحقوق یسیونکم 2۲/۶/13۷۲مصوب  یفریو انقالب در امور ک یعموم یدادگاهها یدادرس ینقانون آئ

 :باشد یم یلقانون به شرح ذ  ینو مقررات مندرج در ا یاسالم یمجلس شورا یقضائ

و حفظ حقوق  یالله حق از جنبه یمتهم به جرم، اقامه دعو تعقیب جرم، کشف دار عهده که دادسرا – الف 

 یاستاست به ر یوفق ضوابط قانون یهامور حسب به یدگیرس ینحکم و همچن یاجرا ی،و حدود اسالم یعموم

داشت. اقدامات دادسرا در  واهدخ یادار یالتبازپرس و تشک یار،داد  و به تعداد الزم معاون، باشد یدادستان م
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بخش،  ی. در حوزه قضائشود یشروع م یخصوص یشاک یتدارد با شکا یخصوص که جنبه یرائمج

 .برعهده دارد البدل یرا دادرس عل دادستان یفهوظ

 .برعهده دارند با دادستان است  که به عنوان ضابط یفیوظا یثاز ح یدادگستر ینو نظارت بر ضابط ریاست – ب

موظفند مراتب را فوراً به دادستان  نمود، یبرا تعق یامر جزائ یدکه با یدر موارد رسمی اشخاص و مقامات – ج

 .اطالع دهند

شروع  یبرا یباشد. جهات قانون حق را داشته ینکه قانوناً ا نماید یم یمقدمات یقاتاقدام به تحق وقتی بازپرس – د 

 :بازپرس عبارت است از یقاتبه تحق

 .ارجاع دادستان – 1

 یتبه آن فور یدگیو رس یستن  به دادستان ممکن یکه دسترس یرم به بازپرس در مواقعاعالم ج یا یتشکا – 2

 .داشته باشد

 .که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد یدر جرائم مشهود درصورت – 3

 داشته باشد؟ یتواند معاونان یم یچه مقام یببا تصو ییحوزه قضا رییس -3

 دادستان کل کشور .1

  ییهقوه قضا ییسر .2

 استان یکل دادگستر ییسر .3

 دولت یاته .4

  2 گزینه صحیح :

 : و انقالب یعموم یها دادگاه تشکیل قانون – 11ماده  پاسخ تشریحی : 

قوه  ییسر یباست و با تصو ییحوزه قضا یی،رییسدر هر حوزه قضا یعموم یها شعبه اول دادگاه رییس

 .معاون داشته باشد به تعداد الزم تواند یم ییهقضا

 عهده دار است؟ یزرا ن یگرید یتچه مسول ییحوزه قضا رییس -4

 ییدرتمام حوزه قضا یعموم یها شعبه اول دادگاه ییسر .1

 ییدرهرحوزه قضا یعموم یها معاون شعبه اول دادگاه .2

 ییدرهرحوزه قضا یعموم یها شعبه اول دادگاه ییسر .3
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 ییدرهرحوزه قضا یعموم یدادسرا ییسر .4

  3  گزینه صحیح :

 : و انقالب یعموم های دادگاه تشکیل قانون – 11ماده  پاسخ تشریحی : 

 ییهقوه قضا ییسر یباست و با تصو ییحوزه قضا یی،رییسدرهرحوزه قضا یعموم یها شعبه اول دادگاه رییس

 .معاون داشته باشد به تعداد الزم تواند یم

 است؟ یبرابرچه گروه شغل« دادستان تهران » یشغل گروه -۰

 استان تهران یکل دادگستر یسرئ .1

 شهرستان یدادگستر یسرئ  .2

 استان تهران یمعاون کل دادگستر .3

 دادستان تهران .4

  1 گزینه صحیح :

 : و انقالب یعموم یها دادگاه تشکیل قانون – 13ماده  پاسخ تشریحی : 

دادگاهها و  البدل یو دادرسان عل یفعل  یقاز قضات تحق یهقوه قضائ یسدادسراها، رئ یکادر قضائ ینتأم برای

 یصتشخ یرالزمدادسرا غ یساز دادگاهها را که با تأس یو شعب بداند استفاده خواهد نمود یکه مقتض یقضات یرسا

 .دادگاهها انجام خواهد شد عبش یناز آخر یحذف شعب اضاف االمکان یحت دهد منحل خواهد کرد و

« دستان تهراندا » یگروه شغل و« شهرستان یدادگستر یسرئ » یبرابر گروه شغل« دادستانها » یگروه شغل – 1 تبصره

 .بود خواهد« استان تهران یکل دادگستر یسرئ » یبرابر گروه شغل

 یو گروه شغل «یدادگاه عموم  شعبه یسرئ » یبرابر گروه شغل« معاون دادستان و بازپرس » یگروه شغل – 2 تبصره

 ".بود خواهد« دادگاه البدل یدادرس عل » یبرابر گروه شغل «یارداد »

 یموجب حکم نهائ به یاعاده دادرس یانقض  یاموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ  که به اگرحکمی -۶

 خواهد آمد؟ یشپ یفیبالاثر شود چه تکل

 که یو درصورت گردد یحالت قبل از اجرا برم دستور دادگاه اجراکننده حکم به به  یاجرائ یاتعمل .1

آن را وصول  یمتق یامثل  مأمور اجرا( ز)دادور دبوده و استرداد آن ممکن نباش ینمع ینبه ع محکوم

  .نماید یم

 خواهد رفت. یشدستور دادگاه اجراکننده حکم تا مرحله آخر پ به  یاجرائ یاتعمل .2
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 دستور دادگاه اجراکننده متوقف خواهد شد.  به  یاجرائ یاتعمل .3

 ینمع ینع به کوممح که یدستور دادگاه اجراکننده حکم متوقف شده و درصورت به  یاجرائ یاتعمل .4

 .نماید یآن را وصول م یمتق یامثل  مأمور اجرا( بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز)

  1 گزینه صحیح :

 :یاحکام مدن یقانون اجرا -3۳ماده پاسخ تشریحی : 

بالاثر  یموجب حکم نهائ  به یاعاده دادرس یانقض  یاموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ  که به یحکم هرگاه

به  محکوم که یو درصورت گردد یحالت قبل از اجرا برم دستور دادگاه اجراکننده حکم به به یاجرائ یاتشود عمل

 یاتاعاده عمل .نماید یآن را وصول م یمتق یا مثل مأمور اجرا( بوده و استرداد آن ممکن نباشد داد ورز) ینمع ینع

 .آید یعمل م به یهر اجرائحکم مقرراست بدون صدو یاجرا یکه برا یبیترت دستور دادگاه به به یاجرائ

 انجام دهند؟ یتیتوانند مامور یاجرا( نم ینمأمور و دادورزها ) یراندر کدام موارد مد -۷

تا درجه  یسبب یا یمأمور اجرا( با آنان قرابت نسب دادورز ) یاو  یرباشد که مد یامر اجرا راجع به اشخاص .1

 سوم دارد.

 ها باشد. امراجرا راجع به همسر آن .2

 امور او باشد. یلکف یا یناز طرف یکی یوص یا یممأمور اجرا( ق دادورز ) یا یرمد .3

 هرسه مورد .4

  4 گزینه صحیح :

 :یاحکام مدن یقانون اجرا -1۲ماده پاسخ تشریحی : 

 :یندنما یتقبول مأمور توانند ینم یراجرا( در موارد ز ینمأمور و دادورزها ) مدیران

 .ها باشد امر اجرا راجع به همسر آن – 1

تا درجه سوم  یسبب یا یمأمور اجرا( با آنان قرابت نسب دادورز ) یاو  یرباشد که مد یاجرا راجع به اشخاصامر  – 2

 .دارد

 .امور او باشد یلکف یا یناز طرف یکی یوص یا یممأمور اجرا( ق دادورز ) یا یرمد – 3

 یمدن یهمسر آنان دعو یامأمور اجرا(  دادورز ) یا یرآنان و مد ینباشد که ب یکسان امر اجرا راجع به که یوقت – 4

 یا یردادگاه به مد یسحکم از طرف رئ یماده اجرا یناز موارد مذکور در ا یکدر هر  مطرح است.  یفریک یا
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 یلهوس حکم به ینباشد اجرا یگرید مأمور یا یرمد هو اگر در آن حوز شود یمحول م یگریمأمور اجرا( د دادورز )

 ".عمل خواهد آمد به یو ژاندارمر یحسب مورد مأموران شهربان یادادگاه  یگرکارمند د یادفتر  یرمد

 یست؟چ یفتکل یدآ یشپ یحکم اشکال یاجرا درجریان -۲

 خواهد کرد. یدگیاحکام به مشکل رس یاجرا یقاض .1

 کند.  یرفع اشکال م شود یکه حکم تحت نظر آن اجراء م یدادگاه .2

 کند.  یرفع اشکال م یدادگستر ییسر .3

 حکم اجراء نخواهد شد. .4

  2 گزینه صحیح :

 :یاحکام مدن یقانون اجرا -2۰ماده پاسخ تشریحی : 

رفع اشکال  شود یکه حکم تحت نظر آن اجراء م یدادگاه یدآ یشپ یحکم اشکال یاجرا یاندر جر هرگاه

 .نماید یم

 داور را یچه خواهد شد و مرجع حل اختالف درخصوص را یستن ینکه موضوع آن مع یداور رأی -۳

 یید؟نما یینتع

 یهاست که اجرائ یاجرا شود و مرجع اختالف با دادگاه یدو در هر صورت با یداور قطع یرا .1

 صادرکرده است.

  است. یاجرا نشده و مرجع اختالف اتاق بازرگان یرا .2

 نظراستان   است. یداجرا نشده و مرجع اختالف با دادگاه تجد یرا .3

 صادرکرده است. یهاست که اجرائ یاجرا نشده و مرجع اختالف با دادگاه یرا .4

 4 گزینه صحیح :

 :یاحکام مدن یقانون اجرا -2۲ماده پاسخ تشریحی : 

 یداور یرأ یاز اجرا ی.مرجع رفع اختالف ناشباشد یقابل اجراء نم یستن ینکه موضوع آن مع یداور رأی

 ".صادر کرده است یهاست که اجرائ یدادگاه

 حکم خواهد شد؟ جراییراموجب تأخ یصورت درخواست رفع اختالف داور درچه -1۵

  یصورت یچدره .1
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 درهرصورت .2

 .یدحکم را صادر نما یاجرا یرحکم نخواهد شد مگردادگاه قرارتأخ یراجرایموجب تأخ .3

 .یدحکم را صادر نما یاجرا یرحکم نخواهد شد مگرداور قرارتأخ یراجرایموجب تأخ .4

  3 گزینه صحیح :

 :یاحکام مدن رایقانون اج -3۵ماده پاسخ تشریحی : 

حکم را  یاجرا یردادگاه قرار تأخ ینکهحکم نخواهد شد مگر ا یاجرا یررفع اختالف موجب تأخ درخواست

 .یدصادر نما

 

 بدون نیاز کتب دیگر ست شتاب قوانین خاصت  053نمونه

 قضاوت -وکالی قوه قضاییه -ویژه آزمونهای وکالی اسکودا

 .جهت سفارس تعداد محدود به ایدی زیر در تلگرام پیام دهید
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