
 ) 
 

 

 لع ید از یک قطعه باغ مقوم به سی میلیون تومان دادخواستی به طرفیت "ب" به خواسته خ"الف"  

صادره از شعبه چهارم حقوقی  254تقدیم دادگاه نموده که پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 

قزوین حکم بر خلع ید "ب" از ملک موصوف صادر گردیده و این دادنامه به جهت عدم تجدیدنظرخواهی 

از دو روز از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، "ب" با تقدیم  در مهلت قانونی، قطعیت یافته است. پس 

را به جهت نادیده گرفته شدن اعتبار قضیه  254دادخواست فرجامی رسیدگی و نقض دادنامه شماره 

محکوم بها )اعتبار امر قضاوت شده( خواستار شده و  معتقد است همین دعوا سابقا طرح شده و به 

ز شعبه سوم حقوقی قزوین حکم بر بطالن دعوای "الف" با خواسته صادره ا  155موجب دادنامه شماره  

خلع ید از همین باغ صادر گردیده است. در حال حاضر دادخواست فرجام خواهی و الیحه اعتراضی 

 است. حال پاسخ دهید:  شدهبه "الف" ابالغ 

شما به عنوان  وکیل"الف" در مقام تبادل لوایح و پاسخگویی به فرجام خواهی از نظر شکلی 

 نمره(  3) داشت؟با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی چه دفاعی خواهید 

با فرض اینکه شعبه دیوان عالی کشور بخواهد وارد رسیدگی فرجامی شود در مواجهه با دو 

 نمره(  2) و احراز عدم توجه به اعتبار قضیه محکوم بها چه اقدامی خواهد کرد؟ ضحکم متعار

چه تفاوت هایی بین مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی در خصوص مواجهه با  نادیده 

 نمره(  2) گرفته شدن اعتبار قضیه محکوم بها وجود دارد؟

 

 19ته الزام به تنظیم سند رسمی یک باغ خانه با پالک ثبتی  در دعوایی که بین "الف" و "ب" به خواس  

اصلی در جریان است؛ "ج" ورود ثالث کرده و وقت رسیدگی مجددی تعیین تا به دعوای ورود   20فرعی از  

ثالث نیز رسیدگی شود. قبل از تشکیل این جلسه "ج" دعوای ورود ثالث را مسترد کرده و در خصوص 

قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر شده است. پرونده   107  این دعوا به استناد ماده

صادره از شعبه سوم حقوقی قزوین حکم   154دعوای اصلی ادامه یافته و نهایتا به موجب دادنامه شماره  



پس از تجدیدنظرخواهی این دادنامه در شعبه نهم  است،بر الزام به تنظیم سند علیه "ب" صادر گردیده 

 گاه تجدیدنظر استان قزوین تایید می گردد. حال بفرمایید: داد 

اعتراض ثالث نماید، مستدال آیا "ج" حق دارد نسبت به رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر 

 نمره( 2) توضیح دهید؟

حقوق معترض ثالث در فروضی که دادنامه قطعی اجرا شده و یا اجرا نشده را بیان نمایید. 

 نمره(  2)

بین اعتراض ثالث طاری و اعاده   با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی چه تفاوت هایی

 نمره(  3) دادرسی طاری وجود دارد؟

 

که به مدت یکسال است  – "الف" با ادعای خرید قطعه زمینی به موجب سند عادی از شخص "ب"  

 ،طرحمورد ادعا فوت نموده_ دعوایی به طرفیت ورثه "ب" به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

ر مرحله بدوی حکم بر الزام ورثه به تنظیم سند صادر و این حکم در مرحله تجدیدنظر که پس از رسیدگی د

تایید و قطعی گردیده است. اکنون ورثه متوجه شده اند که سند عادی استنادی "الف" جعلی است و 

 قصد دارند به این جهت اعاده دادرسی نمایند با وصف فوق: 

 نمره(  2) جام می دهید.نشما به عنوان وکیل ورثه برای اعاده دادرسی چه اقداماتی را ا

ده دادرسی اگر رای دادگاه تجدیدنظر صرفا در تایید رای بدوی باشد مرجع رسیدگی به اعا

 نمره(  2)دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر، استدالل نمایید. 

رسیدگی مرجع رسیدگی کننده به اعاده دادرسی چند مرحله ای است؟ ابالغ دادخواست 

 نمره(   2) د؟اعاده دادرسی به خوانده آن چه زمانی صورت می پذیر 

 

 موفق باشید    


