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 :حقوقي دانشياران پيام
 پر به نسبت. باشید همگام شود می بیان دوم آمایش در که شرحی به موسسه آزمونی های برنامه با شرایطی هر تحت کنید سعی و کنید ریزی برنامه اکنون هم از

 به "من محشای" تهیه به نسبت. است موثر بسیار مستمر مطالعه و ریزی برنامه  جهت انگیزه درایجاد که چرا باشید داشته ویژه حساسیت "سامد طرح" فرم کردن

 در که افرادی ، موسسه حقوقی دانشیاران و مشاورین تجربه طبق. بود خواهد "من محشای" پایانی ماههای در شما مطالعاتی منبع بهترین که چرا نمایید اقدام سرعت

 مطالعه را منابعی چه میبایست بندی جمع برای نمیدانستند که چرا اند شده اضطراب دچار پایانی ماههای در  افتاده فکر به دیر یا و کرده کوتاهی "من محشای" تهیه

 .کنند

فرایند یادگیری فکر کنید و به این جهت ایزد منان را شاکر باشید و  به جای آنکه به رتبه های خود)بعضا رتبه های باال( بیاندیشید به پیشرفت خود درو توصیه میشود 

هم شکست نخورده اید بلکه روزی شکست خواهید خورد که از مطالعه دست بشویید. 0000بدانید که شما با کسب رتبه های باالی 

 "هیچ شکستی نیست مگر دست کشیدن از تالش"

 "همواره همیارتان خواهیم بود"

 پيام سالمت:
 دقیقه پیاده روی کنید و به هنگام راه رفتن لبخند بزنید.این بهترین راه حفظ سالمتی است. 50تا  00هر روز 

 دقیقه در یک مکان کامال ساکت و بی سروصدا بنشینید و سعی کنید به هیچ چیز فکر نکنید در اینصورت میتوانید میزان انرژی زیادی را برای 00هر روز حداقل 

 .خود ذخیره کنید

اطر سپاری بیشتر و برای خوردن صبحانه کوتاهی نکنید.قبل از اینکه مطالعه خود را اغاز کنید صبحانه مفصلی میل کنید.با خوردن صبحانه کامل یادگیری و به خ

 بهتر می گردد. 

 پيام باشگاه موفقيت:
 :هر روز صبح که از خواب بلند می شوید جمله زیر را تکمیل کنید

"هدف امروز " .است.  من...............................................................

 با این سه الف زندگی کنید

 عتماد به نفساشتیاق              انرژی              ا

سودی به حال شما ندارد نکنید در عوض انرژی خود را صرف شایعات،موضوعات گذشته،افکار منفی و به طور کلی چیزهایی که از اختیار شما خارج است و یا 

 سازید. زمان حاضر""انرژی خود را مصروف جنبه های مثبت 

 هر شب قبل از رفتن به رختخواب جمله زیر را تکمیل کنید.

" من امروز به خاطر.......................................خوشحال و سپاسگزارم
.

 
 یان موفقیت با شماست ما همیار شما خواهیم بود.همانگونه که در آمایش بیان شد رهبری جر

پیام های باشگاه )در راستای نیل به دانش آزمونی در کنار دانش حقوقی باشگاه موفقیت داداِستان در کنار شما می باشد توصیه می شود خالصه ای از متون و 

 موفقیت را به محشای من منتقل کنید(

 ونه میتوانید انسان موفقی شوید؟آیا تاکنون به این اندیشیده اید که چگ

 موفقیت تا چه اندازه به پارامترهای ذهنی شما نزدیک است؟

ید بزرگتری را از دست موفقیت چیزی است که خیلی از انسانها دارای ان میباشند ولی با بی اعتنایی از کنار ان میگذرند و این باعث میشود موفقیتهای بعدی و شا

 یعنی موفقیت و همینکه بینندد که دیگران آنها را نمییکند و پیدا مییبینهایی را میفرصت بدهند.همین که

 یعنی رسیدن به قله موفقیت.بینندد، در حالی که دیگران فقط مشکالت را مییگیراز مشکالت درس می

 ان را کنترل کنید.بدانید که این مهارتها اکتسابی است و نه انتسابی .از انها شما را فرا گیرد بلکه سعی کنید ترس دهیداجازه ن کنیدوها تمرکز حلروی راه

همترین عوامل از شکایت کردن از اوضاع و احوال موجود صرفا باعث تضییع انرژی مثبت شما می شود و شما را در فضای منفی بافی و بی ثمری پیش میبرد و از م

 ه دنبال مسیر مناسب تر بود .دست دادن موفقیت است پس بهتر است بجای شکایت کردن ب

از موفقیت و بخشی همینکه مسئولیت کارهایتان را برعهده میگیرید همینکه اگر تا به حال از وقت استفاده کافی نداشته اید و به آن اذعان دارید یعنی بخشی 

 قرین شماست. دیگر در گرو نیل به پیشرفت شما و تالش برای رسیدن به آن می باشد در اینصورت است که موفقیت

 شما موفق ترین فرد هستید. اینکه هم اکنون ناچارید بیش از حد ظرفیت خود استفاده کنید و راهی را برای باال بردن ظرفیت خود پیدا کرده اید تا جبران مافات بشود 

 که موفقیت بعدی خود را رقم زده ایداینکه در همین لحظه میدانید به دنبال چه هستید و برای چه تالش میکنیدموفقید و یقین داشته باشید 

 به زودی رخ خواهند داد بهترین آرزوها ازجمله پوشیدن ردا یک وکیل موفق را برای خود تجسم کنید و به انها ایمان بیاورید و انگونه به انها بیاندیشید که گویی

 د و ایمان داشته باشید که موفق ترین انسان روی زمین هستید.اکنون که به این جمله اخیر عمیقا فکر کردید و ارزوی خود را تصور نمودید بدانی

 موفقیت در کنار شما و در وجود شما نهفته است کافی است به آن توجه کنید و آن را دریابید.

 موفقیت گرفتنی است و در گرو اراده، تصمیم و پویش شماست.

http://www.dadestan.com/
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 «حقوق مدنی»

 پاسخ می باشد. 1گزینه. 1
حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات » ق. م.: 07 :  طبق ماده 0بند اصولی 

محاکم و استفاده از عمل زراعت، الزم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صالحیت زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای

باغ اختصاص داده  توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و

 «شده است

 شرط  وجود داشته باشد : 3: مال منقول در صورتی در حکم اموال غیر منقول محسوب می شود که 3بند اصولی 

 مالک زمین با مالک اشیاء یکی باشد.)در فرض سوال این شرط وجود ندارد(-0

 مالک آن را به عمل زراعت اختصاص داده باشد.-3

 این اموال ذاتاً منقولند و در صورتی که یکی از شرایط بیان شده در هر زمانی از بین برود به اصل خویش باز خواهند گشت.-: 5بند اصولی 

 پاسخ است. 9گزینه -7
هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند،به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می :»ق. م.  030:بر اساس ماده 0بند اصولی 

 «.شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می شود

آب و تعیین سهم هر یک از شریکان نیست، مشروط بر اینکه با قواعد مربوط به ق.م مانع نفوذ قرار داد خصوصی در زمینه شیوه تقسیم 030:مفاد ماده 3بند اصولی 

 ق. م. در نظم حقوقی کنونی( 030ماده  0توزیع عادالنه آب تعارض نداشته باشد.)پانویس 

 میباشد.  7پاسخ گزینه .3

 .«سخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینهعقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق ف:» ق. م.  083: طبق ماده 0بند اصولی 

 «.بخواهد آن را فسخ کند عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی:»ق. م.  087: طبق ماده 3بند اصولی 

ی از پیمان های خصوصی است. هر قرارداد جز آنچه ، چنین بر می آید که اصل لزوم قراردادها مبنای روابط ناش302: از روح مواد قانون مدنی به ویژه ماده 5بند اصولی 

، ش 0عمومی قراردادها، ج قانون به جواز آن تصریح کرده است، الزم است وطرفین عقدنمیتوانندبه دلخواه خودآنرابرهمزنند.)کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی قواعد 

08) 

د: برای مثال، عقد وصیت پیش از قبض موصی به از طرف موصی له نمیشو ایز است و با تسلیم الزمپیش از تسلیم موضوع تعهد ج:پاره ای از قراردادها 4بند اصولی 

ق. م.(. همچنین، عقد جعاله پیش از پایان کار مورد تراضی، جایز است و  هر یک از طرفین میتواند آن را فسخ  850جایز است و با تسلیم موصی به الزم میشود)ماده 

ا به او کار، دیگر جاعل نمیتواند از دادن پاداشی که به عهده گرفته است امتناع ورزد. زیرا در این حالت عامل با انجام دادن کار موضوع تعهد رکند، ولی پس از انجام 

 ( 30، ش 0)کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج  ق.م.( 377تا  373تسلیم کرده است)مواد 

 الزم میشود.  با تسلیم،ض سوال، عقد وقف و ضمان از جمله عقود الزم هستند و عقد وصیت تملیکی قبل از تسلیم جایز  و : در  فر3بند اصولی 

 است. 1پاسخ گزینه . 9
 « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد :»ق. م.  300: طبق ماده 0بند اصولی 

از خود موضوع معامله مجموعه اوصافی است که در دید عرف صورت نوعی یا جنس مورد معامله است یا دو طرف آن را وصف اساسی  : مقصود3بند اصولی 

 ق. م. در نظم حقوقی کنونی( 300ماده  0میدانند.)پانویس 

 نظم حقوقی کنونی( ق. م. در 300ماده  3بطالن است. )مستفاد از پانویس  300: منظور از عدم نفوذ در ماده 5بند اصولی 

 بر طبق ماده...« ... هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است  »ق. م. می خوانیم: 535: در ماده 4بند اصولی 

به عنوان جنس »مبنای آن بسته باشند و به تعبیر ماده  اشتباه در جنس مورد معامله در صورتی موجب بطالن بیع میشود که خریدار و فروشنده عقد را بر 535

 مورد بیع قرار گیرد.« خاص

ست، آن را میخرد. فرض کنیم بیگانه ای در شهر به فروشگاه زیورهای بدل میرود و بدون اینکه جنس دستبندی را که پسندیده است جویا شود، بدین پندار که طال

میفروشد. خریدار چندی بعد از  مدیر فروشگاه نیز، بی انکه نشانه ای از پندار خریدار در دست باشد، دستبند را به بهای عادی دیگر دستبندها که همه مطالست

دستبند به عنوان طال)جنس واقعیت اگاه میشود و معامله را خالف انگیزه خود می یابد. این بیع را به عنوان اشتباه در جنس مورد معامله نمیتوان ابطال کرد. زیرا 

ر گاه همین خریدار به فروشنده اعالم کند که دستبندی از طال میخواهد یا خاص( فروخته نشده است و داعی خاص و نامتعارف خریدار نیز موثر در آن نمیشود. ولی ه

 دستبند در طالفروشی باشد و به بهای طال فروخته شود، بیع باطل است. 

ا ضمنی درباره وجو د آن : اشتباهی موثر است که نتیجه ی مطابق نبودن موضوع واقعی با معنی قراردادی آن باشد و در وصفی رخ دهد که به طور صریح ی3بند اصولی 

مدنی قواعد عمومی توافق شده است. نیت درونی به هنگامی در جهان حقوق  موثر است که به گونه ای هرچند ضمنی بیان شده باشد. )کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق 

 ( 303، ش 0قراردادها، ج 

قای علوی دستبند طال و نه بدل را مدنظر داشته  اما از آنجایی که اشتباه وارد قلمرو : در فرض سوال هرچند اشتباه در جنس معامله رخ داده است و آ7بند اصولی 

 تراضی نشده است، به صحت معامله خللی وارد نمیکند. 

 میباشد.  1پاسخ گزینه .0
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ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا معامله به مال غیر، جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست  :»ق. م.  347: طبق ماده 0بند اصولی 

 «شودمقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میقائم

 504و  027ره صراحت ندارد، لیکن از مواد پاره ای از فقیهان معامله فضول برای خود و از جمله بیع غاصب را باطل دانسته اند. قانون مدنی در این با    : 3بند اصولی 

قصد فضول را بی اثر و معامله را برای مالک میداند.  027به خوبی بر می آید که این فرض نیز در معامالت فضولی قرار دارد . به ویژه که ماده  347و از اطالق ماده 

  (542، ش 3)کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج 

 : در فرض سوال، مریم خودرو را برای خود معامله کرده است، ولی با تنفیذ مالک، مال برای مالک یعنی مینا است. 5بند اصولی 

 می باشد. 3پاسخ گزینه .6
بیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصالً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض م:» ق. م.  454: طبق ماده 0بند اصولی 

 «. آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد

ق.م. به دلیل آن که در قسمتی که مبیع فاسد شده،بیع باطل است لذا در قسمت دیگر خیار  454:هرچند قسمتی از مبیع معیوب است ولی بر اساس ماده 3بند اصولی 

 رد.تبعض دا

 .: در فرضی که در جریان خیار عیب و خیار تبعض اشتراک بوجود آید تقدم با خیار تبعض صفقه است5بند اصولی 

 پاسخ می باشد. 3گزینه .2
  به دردسر انداخته است.معامله به قصد فرار از دین  سابق، حقوق دانان را در دستیابی به  حکم  308با حذف و سپس تغییر مادۀ  قانون مدنی  : قانونگذار0بند اصولی 

 هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور»ق.م:  308به موجب  م

این ماده در خصوص حکم معامله فرار از دینی که به صورت جدی واقع شده باشد ساکت است و بطالن در این ماده به خاطر «. صوری انجام شده آن معامله باطل است

 ست.صوری بودن معامله ا

 : به طور معمول قصد فرار از دین و زیان معامله برای طلبکار در صورتی3بند اصولی 

 احراز می شود که طلب مقدم بر معامله باشد و بدهکار برای جلوگیری از وصول

ه است، در عدم نفوذ معامله ای که بدین آن به نیرنگ دست زند. با وجوداین اگر ثابت شود که مدیون پیش از تحقق طلب برای فرار از دین آینده سبب سازی کرد

 منظور انجام شده تردید

(البته هرچند دکتر کاتوزیان در این جا عقیده دارند که در عدم نفوذ چنین معامله ای نباید شک کرد ولی باید گفت 033نباید کرد.)کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی،ش

گرفت و  کمک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  4ن ضمانت اجرای چنین معامله ای باید از مادۀ اصطالحی نبوده بلکه برای تعیی« غیر نافذ»منظور ایشان 

 (034و 033اظهار داشت چنین معامله ای بین طرفین صحیح بوده ولی در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد است.)رجوع کنید به :همان کتاب،شمارۀ 

 صحیح می باشد. 1گزینه .8

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخوردشرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به » ق. م.: 347ماده : طبق 0بند اصولی  

 «انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض آن را از مشروط له بگیرد.

 یاید دو حالت ایجاد خواهد شد:: اگر شرط فعل در عقد ب3بند اصولی 

 باشد: شرط فعل عمل حقوقیالف.  

 .میگردند منحل علت، هر به اصلی عقد خوردن هم بر با وکفالت حواله, ضمان, عقدرهن مانند تبعی. اعمال حقوقی 0 

 با بر هم خوردن عقد اصلی باقی میمانند. مستقل  .  اعمال حقوقی3 

ورتی که عمل هنوز انجام نشده باشد، آن شرط نیز از بین خواهد رفت و اگر انجام شده باشد اجرت المثل عمل به او داده می : در صشرط فعل عمل مادی باشدب.   

 شود.

 پاسخ می باشد. 3گزینه .0
 ق. م. جهل ایادی بعدی غصب، مانع مسئولیت غاصبانه آنها نمی شود. 507:  مطابق ماده 0بند اصولی 

 : اگر مال مغصوب در جریان غصب های متعدد قرار بگیرد در مراجعه مالک به غاصبان و مراجعه غاصبان به یکدیگر قواعد ذیل حاکم است.  3بند اصولی 

 :مراجعه مالک به غاصبان 

( البته مراجعه مالک به غاصبین در دو حالت  0ق.م. (.) رد گزینه  507الف. در باره رد مثل یا قیمت مال مغصوب: مالک می تواند به هریک از غاصبین رجوع کند ) م.

کند ولی می تواند به سایر غاصبین رجوع اینکه اگر مالک حق رجوع خود به یکی از غاصبین را ساقط کند در این صورت نمی تواند به او رجوع  اولمحدود می شود. 

 ق.م. ( 530اینکه اگر هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت ) م. دومکند. 

( البته این مراجعه نیز با دو محدودیت 4و  3افراد بعد از او را بگیرد.) رد گزینه ب. درباره منافع عین مغصوب: مالک می تواند از هر غاصبی منافع زمان تصرف او و 

سمت اول ماده اینکه اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به منافع زمان تصرف او ابراء کند حق مراجعه به او برای منافع زمان تصرف او را ندارد ) ق اولمواجه است: 

ق.م. ( ولی می  533نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به او و الحقین را نخواهد داشت ) قسمت دوم ماده مالک یکی از غاصبین را اینکه اگر دومق.م. (.  533

 تواند به غاصبین قبلی رجوع کند.

یی که غاصب مغرور شده است، مالک نمی تواند به او قانون گذار در تمام موارد فوق تفاوتی بین علم و جهل غاصبان قائل نشده است ولی دکتر کاتوزیان معتقدند در جا

 رجوع کند چون غار سبب اقوی از مباشر ) مغرور ( است و تلف مستند به مغرور نیست .
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 :مراجعه غاصبین به یکدیگر 

کدام از الحقین خود رجوع کند تا به غاصبی برسد که مال در دست او تلف شده  هرالف. در مورد مثل یا قیمت: هر غاصبی بعد از پرداخت مثل یا قیمت می تواند به 

 ق.م. (.  508است ) م. 

 ق.م. (.  530م. ب. در مورد منافع: اگر غاصب منافع زمان تصرف خود و الحقین را بپردازد می تواند به هر یک از آنان به نسبت زمان تصرف او رجوع کند ) 

رابطه او و ید قبلی به استناد قاعده غرور منقلب می  تنهالف و ب یک محدودیت وجود دارد که : اگر یکی از غاصبین نسبت به غصب جاهل باشد : در هر دو موردِ اتوجه

 ق.م. (. 533م.  ید قبلی وی نمی تواند به او رجوع کند و او می تواند به ید قبلی رجوع کند. ولی در سایر موارد قواعد فوق جاری است ) تنهاشود به طوری که 

و  520کند ) مواد : قواعد فوق مربوط به غصب وقاعده غرور بود و اال بر مبنای ضمان درک هر خریداری می تواند برای گرفتن ثمن به فروشنده قبلی خود رجوع نکته

 شرایط مسئولیت مبتنی بر تسبیب وجود دارد. ق.م. (. همچنین اگر در مساله ای به تسبیب اشاره شود امکان مراجعه به ید های قبلی در صورت وجود 520

مال مغصوبه نیز  نقص و عیبمال مغصوبه بود که معموال مورد بحث قرار می گیرد. دقت شود که مسوولیت غاصبان نسبت به  تلف: توضیحات باال در مورد 5بند اصولی 

 ق.م. (  507و  503مانند مسوولیت آنان در مورد تلف آن است.  ) مواد 

 .پاسخ می باشد. 7ینهگز.15

ممکن است بیع ازروی نمونه به عمل آید در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود واال مشتری خیار فسخ خواهد »ق.م.:534ماده:طبق 0بند اصولی

 . «داشت

اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع هرگاه کسی مالی را ندیده وآن را فقط به وصف بخرد بعد ازدیدن »ق.م.: 400ماده : طبق 3بند اصولی 

 . «را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید

هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده وبعض دیگر را به وصف یااز روی نمونه خریده باشد وآن بعض مطابق وصف یانمونه نباشد »ق.م.:  403: مطابق ماده 5بند اصولی 

 «.قبول نماید د تمام مبیع را رد کند یا تمام آن رامیتوان

هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده وبه اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف »ق.م.:  405: مطابق ماده 4بند اصولی 

 . «سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت

 . «در بیع کلی خیار رویت نیست وبایع باید جنسی بدهد که مطابقبا اوصاف مقرره بین طرفین باشد» ق. م.:404ماده :  طبق 3بند اصولی 

 می باشد. 9پاسخ گزینه .11
 است. 0537: اجاره مذکور مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 0بند اصولی 

در صورت امتناع موجر از تحویل عین مستاجره، مستاجر باید ابتدا اظهارنامه برای موجر  0537ط موجر و مستاجر سال قانون رواب 05:بر اساس ماده 3بند اصولی 

 بفرستد و در صورت عدم مراجعه موجر به دادگاه مراجعه نماید.

اند به حاکم مراجعه کند ولی در مانحن فیه، قانونگذار :بر اساس اصول حقوقی در صورتی که طلبکار برای گرفتن طلب خود مراجعه نکند، طلبکار می تو5بند اصولی 

 خواسته تا مالک بدوا اظهار نامه بفرستد و بدین نحو امتناع او احراز گردد.

 کنید!! کامل تر است. همیشه سعی کنید تمامی گزینه ها را مطالعه نمایید و بعد پاسخ مدنظرتان را انتخاب 4نیز درست است ولی گزینه  3:گزینه 4بند اصولی 

 پاسخ می باشد. 3گزینه .17

مطب پزشکان محل کسب وپیشه ویا تجارت محسوب نمیگردد وتخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط موجر ومستاجر  - 377رای وحدت رویه : 0بند اصولی  

 وقانون مدنی است.0573مصوب 

 نیست. 37ادیق محل کسب وپیشه وتجارتنبوده و مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب دفتر وکالت دادگستری از مص - 707رای وحدت رویه  : 3بند اصولی 

 نیست. 37غرفه های واقع در پایانه های مسافربری مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال  -757رای وحدت رویه  : 5بند اصولی 

 پاسخ می باشد. 3گزینه.13
صورتی که واهب یا متهب قبل از قبض فوت کنند هبه باطل می شود((. البته بهتر بود بجای لفظ بطالن میگفت هبه واقع نمی ق.م :)) در 803: طبق ماده 0بند اصولی 

 شود، زیرا فوت در فاصله بین قبول و قبض به منزله ی فوت در فاصله بین ایجاب و قبول است.

ق.م . استفاده کرد و در نتیجه حجر متهب تاثیری در عقد ندارد و قبض را ولی یا قیم شخص  722: در مورد حجر متهب باید گفت که می توان از ماده 3بند اصولی 

 انجام می دهد.

تیار و اراده : فوت و حجر واهب مطلقاً موجب بطالن است زیرا ولی یا قیم شخص صالحیت و اختیار هبه کردن اموال او را ندارد و تسلیم تنها باید با اخ5بند اصولی 

 ام شود.خود شخص انج

 ولی قبض ولی یا قیم آنها معتبر است نه قبض خود آنها.، صغیر ممیز و سفیه انجام شود  خود  قبول می تواند از طرف ، هبه در  : 4بند اصولی 

آن منفسخ نمی شود، بلکه  : عقد هبه بعد از قبض نسبت به متهب الزم می شود ولی نسبت به واهب جایز غیر اذنی محسوب می شود و در نتیجه به فوت3بند اصولی 

 استوارتر می شود. 

 پاسخ می باشد. 7گزینه .19

اراده صریح .  انفساخی که به طور مستقیم ناشی از 0انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در ایجاد سبب آن دارد به دوگروه اصلی میتوان تقسیم کرد: : 0بند اصولی 

خت ثمن تا قرار داد است مانند اجاره ای که در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط اجاره بهاء یا بیعی که برحسب شرط ضمن آن در نتیجه تاخیر در پردا دو طرف

 مدت معین منفسخ میگردد. ) شرط فاسخ(

http://www.dadestan.com/


(   50/09/ 72تعیین سطح   آزمون )                               05از     0صفحه       درسنامه                                           دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان)دادسیما() 

          WWW.DADESTAN.COM                                                                                                                                     (هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

 

افراد یا موسسات مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –هرگونه استفاده از سواالت مفهومی 
    خط(  7) 030-57030073تلفن : 573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -آدرس : مشهد واگذار کنند و یاحتی امانت دهند . دیگر

    www.dadsima.com           03077373300تلفن  - 350پالک  -روبروی دانشکده پرستاری  -ابتدای نصرت شرقی  -میدان توحید  –تهران  www.dadestan.com 
 

ق.م، از قابلیت انتفاع  587انند تلف مبیع پیش ازقبض موضوع ماده که خود به دو دسته تقسیم میشود: الف( تلف قهری موضوع تملیک:  م قانون.  انفساخ ناشی از 3

ق.م.، 742ق.م.)که دراینجا بطالن به معنی انفساخ است(. تلف موضوع قرض پیش از تسلیم موضوع ماده 480خارج شدن عین مستاجره پس از قبض، موضوع ماده 

ق.م .)در این ماده زائل شدن عقد به معنی انفساخ  30.م.، تلف مال موضوع حق انتفاع موضوع ماده ق 337ازبین رفتن قابلیت انتفاء زمین در عقد مزارعه موضوع ماده

 .ق.م234است( ب(مرگ وحجر یکی ازدو طرف در عقد جایز موضوع ماده 

 پاسخ می باشد. 3گزینه.10
عین مال هرچند  برگرداندنتعهد مربوط به -3در مالکیت مودع می ماند از مال مورد ودیعه که نگهداری -0: ودیعه دووصف اساسی دارد که عبارت است از 0بند اصولی 

ر میآورد و در مقام دارای عیبی شده باشد  و حال آنکه هیچ یک از ویژگی های بیان شده در حسابهای سپرده وجود ندارد زیرا صاحب مال آن را به مالکیت بانک د

 .بازگرداندن نیز تنها مکلف به بازگرداندن مثل آن است

 : قرارداد میان بانک و سپرده گذار از جمله قراردادهای حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه، قرض، وکالت و ودیعه مقایسه کرد.3بند اصولی 

 پاسخ می باشد. 1گزینه .16
 «.کند  رد او به است کرده دریافت او جای به که را چه آن و بدهد موکل به را خود وکالت مدت حساب باید وکیل :»ق. م.  778: طبق ماده 0بند اصولی 

 اجزای این حساب کل تجزیه ناپذیر است و پس از سر شکن شدن اقالم بدهی وطلب وکیل بقیه باید رد شود وجدای از هم قابل مطالبه نیست.  پس: 3بند اصولی 

. در نظم م ق.778 اده م 3پانویس ناشی ازاجرای وکالت داخل غرماءشود. )موکل ورشکسته نمیتواند ازوکیل بخواهدکه بدهی خودرابپردازدوبرای گرفتن مطالبات 

 (حقوقی کنونی

درنظم حقوقی  م ق.720ادهم5پانویس.)آیدورشکستگی ضامن نیزدرحکم اعساراوست وورشکسته ممنوع ازضمان نمیشود،منتهامضمون له درزمره غرماء نمی:5بنداصولی

 (کنونی

 .پاسخ می باشد 3گزینه.12

 زوجین آنکه مگر است، الزامی طالق ثبت برای آن عدم یا جنین وجود درمورد صالح ذی پزشک گواهی ارائه : »قانون حمایت از خانواده 50ماده  طبق : 0بند اصولی 

 «.باشند داشته نظر اتفاق جنین وجود بر

 .ثبت طالق الزم است نه در دادگاهارائه گواهی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین تنها در محضربرای : 3بند اصولی 

از ارائه  زوجین تنها در صورتی از ارائه گواهی پزشک معاف می شوند که تنها توافق بر وجود جنین داشته باشند و توافق بر عدم وجود جنین زوجین را: 5بند اصولی 

 .گواهی معاف نخواهد کرد

 می باشد. 9پاسخ گزینه .18
 ق.م( 0033حتی اگر بعد از عقد حادث شود، موجب خیار فسخ است.)ماده  مرد عنن باشد، : در صورتی که عیب0بند اصولی 

 ق.م( 0050:استناد به خیار عیب مانع از آن نیست که زن بتواند بر مبنای عسر و حرج از همسر خود جدا شود.)ماده 3بند اصولی 

 نمی باشد.ق.م تمثیلی است و احصایی  0050:موارد ذکر شده در ماده 5بند اصولی 

ق. م.  در صورت ابتالی مرد به یکی از امراض مقاربتی، زن می تواند از نزدیکی با او خودداری کند ولی باید توجه کرد این  0037:هر چند بر اساس ماده 4بند اصولی 

مال زمانی است که از تماس جنسی امکان  0037اده ماده برای جایی است که امکان مقاربت باشد،نه در مورد حاضر که اصال امکان مقاربت نیست و ازسوی دیگر م

 انتقال بیماری باشد نه در مورد حاضر که امکان انتقال بیماری نیست.

 پاسخ می باشد. 7گزینه .10

 .«د باطل مینمایداخذ به شفعه هر معامله ای را که مشتری قبل از آن وبعد ازعقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باش»ق.م.: 807ماده : طبق 0بند اصولی  

 دربرابرشفیع معامله درصورتی که قبل از اخذ به شفعه خریدار مال را یا بفروشد یا هبه کندیا...تمام معامالت صحیح است زیرا خریدارمالک بوده ولی : 3بند اصولی 

 . استناداست غیرقابل

 در صورتی که قبل از اخذ به شفعه بیع اقاله گردد. این اقاله در برابر شفیع قابل استناد نمی باشد. : 5بند اصولی 

 در صورتی که قبل اخذ به شفعه بیع با خیار فسخ شود،  در این رابطه دو حالت پیش می آید:: 4بند اصولی 

 برای خریدار حق شفعه نمیباشد.  (مانند خیار مجلس)  فسخ شود، ، سبب آن هنگام عقد موجود میشود ی که الف( اگر بیع با خیار 

همانند اقاله در برابر شفیع قابل استناد نمی  فسخرود. این حق شفعه ازبین نمی(،تاخیر ثمنمانندخیار)فسخ شود، میشودسبب آن بعدعقدموجود ی که خیارب( اگربیع با

 .باشد

 پاسخ می باشد. 3گزینه.75
 یا اخوال ابوینی داشته باشد، اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برد در نتیجه خاله ابی از بین وراث خارج می شود.: اگر میت اعمام 0بند اصولی 

 ق. م. بیان می دارد که در جمع بین اخوال  ابوینی با امی، اگر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد. 254: ماده 3بند اصولی 

دارد که در صورتی که چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند، ترکه بالسویه بین آنها ق.م.  نیز بیان می  255: ماده 5بند اصولی 

 تقسیم می شود ، خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
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 «آیین دادرسی مدنی»

 سطح سوال: متوسط  تشکیل آن دادرسی و نحوه موضوع سوال: حضور در جلسه    پاسخ می باشد.  1.گزینه 71
 نکات :

 . جلسه دادرسی عادی با تعیین وقت قبلی و دعوت اصحاب دعوا بر طبق دفتر اوقات دادگاه تشکیل می شود. 0

 . جلسه دادرسی خارج از نوبت همانند جلسه دادرسی عادی است ولی بدون توجه به دفتر اوقات است. 3

 اده، خارج از دفتر اوقات است ولی اصحاب دعوا نیز اصوال حضور ندارند. . جلسه دادرسی فوق الع5

 . جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود مثل جلسه تحقیق محلی4

 . تکلیف حضور به جلسه دادرسی به معنای جلب در صورت عدم حضور نمی باشد. 3

 در اخطاریه تصریح شده، ضمانت اجرای کیفری یا حتی مدنی ندارد. . عدم حضور خوانده یا هر شخصی که حضور وی 7

 نمونه سواالت مشابه یا مرتبط در آزمون های سراسری

 (0577در صورت نیاز به توضیح مدعی که در جلسه غایب است:                 )آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  -

 نچه در جلسه مقرر حاضر نشود، دادگاه پرونده را به دفتر عودت می دهد تا دادخواست او رد شود. ( مدعی باید جهت ادای توضیح دعوت شود و چنا0

 ( دادگاه در همان جلسه پرونده را به دفتر عودت می دهد تا دادخواست او رد شود. 3

 ( دادگاه در همان جلسه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. 5

 دعوت شود و چنانچه در جلسه مقرر حاضر نشود، دادگاه دادخواست او را ابطال می نماید. ( مدعی می بایست جهت ادای توضیح4

 صحیح است.  4گزینه  -

 ماده مرتبط

 اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا الیحه را ارسال نمایند.  -25ماده 

دگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را الزم هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دا -24ماده 

 بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود. 

 سطح سوال: متوسط   موضوع سوال: افزایش خواسته       پاسخ می باشد.  3.  گزینه 77

 زایش خواسته مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد: نکات: اف

 . تا پایان جلسه دادرسی باشد. 0

 . بخش افزایش یافته با دعوی مطرح شده مرتبط باشد3

 . منشأ بخش افزایش یافته خواسته همان منشأ مطرح شده در دادخواست باشد. 5

 . افزایش خواسته محدوده رسیدگی دادگاه را تا خواسته جدید افزایش می دهد. 4

 . ما به التفاوت هزینه دادرسی برطبق خواسته جدید می بایست پرداخت شود. 3

 . خسارت دادرسی نسبت به خواسته جدید قابل مطالبه است. 7

 داد.  . در قابلیت شکایت از رای می بایست خواسته جدید را مدنظر قرار7

 . افزایش خواسته از طریق اعالم شفاهی یا کتبی به موجب الیحه انجام می شود. 8

 نمونه سوال مشابه:

 (0577اختیار اعطایی قانون گذار به خواهان پرونده حقوقی عبارت است از: )آزمون استخدام قضا -0

 ( افزایش و کاهش خواسته، تغییر مندرج در دادخواست و تغییر درخواست0

 تغییر درخواست مذکور در دادخواست، تقلیل خواسته، افزایش خواسته و تغییر خواسته دعوا ( 3

 ( زیاد کردن خواسته، کاهش خواسته، تغییر درخواست مطروحه و تغییر خواسته5

 ( زیاد کردن خواسته، تغییر نحوه دعوا، تغییر نحوه خواسته، تغییر درخواست و تقلیل خواسته4

 . صحیح است« د»گزینه 

سته، بدون تقدیم در صورتی که خواسته دعوا مبلغی به عنوان اجرت المثل ملکی باشد، مطالبه مبلغی به عنوان خسارت وارده به همان ملک به صورت افزایش خوا-3

 (0580دادخواست جدید:  )آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 

 ( در هیچ صورت مسموع نمی باشد. 0

 ( فقط تا اولین جلسه دادرسی مسموع است. 3

 ( تا پایان اولین جلسه دادرسی مسموع است. 5

 ( تا پایان اولین جلسه دادرسی مسموع است اما جلسه باید تجدید شود. 4

 صحیح است. « 0»گزینه 

شته باشد که مستأجر وارد نموده است، .............................                               چنانچه موجر پس از اقامه دعوای اجور معوقه، قصد مطالبه خسارات وارده به مورد اجاره را دا-5

 (0583)آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 
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 ( می تواند از طریق افزایش خواسته اقدام کند. 0

 ( در هر حال باید دعوای مستقلی اقامه نماید. 3

 مستلزم تقدم دادخواست است.  ( باید دعوای اضافی مطرح کند و5

 ( چنانچه تا اولین جلسه دادرسی می باشد، نیازی به تقدیم دادخواست نیست4

 صحیح است. « ب»گزیه 

 (0584آخرین مهلت افزایش خواسته تا ....................                           . )آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد -4

 ( اولین جلسه دادرسی است و می تواند در جلسه اعالم شود و حق تجدیدنظرخواهی از رای بر اساس آن مشخص می شود. 0

 ( تا پایان اولین جلسه دادرسی است و باید به موجب دادخواست اعالم شود و حق تجدیدنظرخواهی از رای بر اساس آن مشخص می شود. 3

 می تواند در جلسه اعالم شود و حق تجدیدنظرخواهی از رای بر اساس این مشخص می شود.  ( پایان اولین جلسه دادرسی است و5

 می شود.  ( تا پایان اولین جلسه دادرسی است و میتواند در جلسه اعالم شود حق تجدیدنظرخواهی از رای با توجه به خواسته مندرج در دادخواست مشخص4

 صحیح است. « ج»گزینه 

 (0583............... مجاز است و اگر در جلسه دادرسی انجام شود و خوانده حاضر نباشد ........... .)آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری افزایش خواسته تا -3

 ( اولین جلسه دادرسی . دادگاه می تواند جلسه را تجدید کند. 0

 دادگاه باید جلسه را تجدید کند.  -( پایان مرحله نخستین3

 دادگاه باید جلسه را تجدید کند -لین جلسه دادرسی( پایان او5

 دادگاه می تواند جلسه را تجدید کند.  -( پایان مرحله نخستین4

 صحیح است. « ج»گزینه 

 ماده مرتبط

وه دعوا یا خواسته یا درخواست خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نح -28ماده 

 . در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تاپایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعالم کرده باشد

 پاسخ می باشد.   موضوع سوال: تاخیر جلسه  سطح سوال: اسان 7. گزینه 73

 نکات:

 ق.آ.د.م ضروری است.  22اب دعوا در تاخیر جلسه موضوع ماده . درخواست و رضایت همه اصح0

 است(  22. تجدید جلسه به تقاضای یکی از اصحاب دعوا در غیاب طرف دیگر تخلف انتظامی است )منظور همان تاخیر جلسه ماده 3

 . تاخیر جلسه به جهت رضایت و درخواست اصحاب دعوا تنها برای یکبار مجاز می باشد. 5

 . در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین دعوا نباشد وقت رسیدگی حداکثر ظرف دو ماه است. 4

 سوال مشابه

 (0574و 78. آزمون وکالت  0580.دادگاه می تواند: )آزمون مشاوران حقوقی 0

 ( جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیاندازد. 0

 ( جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت متداعیین آن هم حداکثر تا دوبار تجدید نماید. 3

 ( جلسه دادرسی را به درخواست متداعیین یا وکیل آنان به تاخیر بیندازد. 5

 درخواست متداعیین یا وکیل آنان تجدید نماید.  ( جلسه دادرسی را به4

 صحیح است. « 0»گزینه 

 ماده مرتبط:

 دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیاندازد.  -22ماده 

 داشته باشد به دستور دادگاه نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد. هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی  -000ماده 

 پاسخ می باشد.    موضوع سوال: اخراج اشخاص مخل نظم از دادگاه سطح سوال: ساده 1. گزینه 79

 نکات:

 ساعت بدهد.  34آنها را برای مدت . دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اخالل نظم جلسه شوند را بدهد یا اینکه حکم حبس 0

 قط به حبس از یک تا پنج روز محکوم می شوند. ف. چنانچه اخالل کنندگان از وکال یا اصحاب دعوا باشند، 3

تسری به نمایندگان بل صحاب آنها قابل اجرا می باشد وقااز قانون آیین دادرسی مدنی )حبس از یک الی پنج روز( فقط نسبت به وکال یا ا 000. قسمت اخیر ماده 5

 حقوقی وزارتخانه ها یا ............ نمی باشد. 

 از قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر نمی باشد.  000. جلسه دادگاه به علت حبس به جهات ماده 4

 . اجرای حکم تا پنج روز حبس مستلزم رعایت قواعد عام آیین دادرسی کیفری است. 3

بس اصحاب دعوا یا اشخاص دیگر راجع به اخالل در نظم رسیدگی به نظر می رسد مربوط و مختص به جلسه دادرسی می باشد که در . اجرای مقررات مربوط به ح7

 محل دادگاه تشکیل شده است. 
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 نمونه سواالت مشابه و مرتبط

 (0520)آزمون سراسری ..........        معاینه محل را در بر .. و ضمانت اجراهای حفظ نظم در جلسه دادگاه، جلسه اجرای قرار تحقیق محلی را در بر ..........  -0

 می گیرد  –( می گیرد 0

 نمی گیرد -( می گیرد3

 می گیرد –( نمی گیرد 5

 نمی گیرد.  –( نمی گیرد 4

 صحیح است.  4گزینه 

 ماده مرتبط

ارساعت دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختالل نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختالل در صورت جلسه صادر کند و یا تا بیست و چه -000ماده 

 پنج روز محکوم خواهد شد.  حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرای می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکالی آنان باشد به حبس از یک تا

 موضوع سوال: استرداد دعوی یا دادخواست  سطح سوال: کمی دشوار         پاسخ می باشد.  1. گزینه 70

 نکات:

 . استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی بوده است که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود. 0

 تمام نشده است امکان پذیر است که در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود.  . استرداد دعوی مادامی که دادرسی3

 وا صادر می شود. . استرداد دعوا چنانچه پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا باشد، می بایست با رضایت طرف مقابل صورت پذیرد، در غیر این صورت قرار سقوط دع5

 ورتی امکان پذیر نمی باشد. . پس از ختم رسیدگی استرداد دعوا در هیچ ص4

 خود را مسترد دارد.  . استرداد دادخواست در مرحله واخواهی پیش بینی نشده است لیکن واخواهی مشمول قواعد عام می باشد. بنابراین واخواه می تواند دادخواست3

 . انصراف یکی از اصحاب دعوا می تواند نسبت به جزیی از دعوا نیز انجام پذیرد. 7

 اه دعوا استرداد شود، اعمال دادرسی انجام شده منتفی می گردد و مگر اموری که در پرونده محرز شده یا مورد اقرار صورت گرفته است. . هرگ7

 . استرداد دعوا به معنای اخص از سوی ولی و حتی قیم صغیر نیز پذیرفته می شود. 8

 . استرداد دعوا تنها در صورتی از وکیل پذیرفته می شود که در وکالت نامه وی تصریح شده باشد. 2

 نمونه سوال مشابه یا مرتبط

 (0574در صورتی که خواهان دعوای خود را کال استرداد نماید، دادگاه کدام قرار را صادر می کند؟ )آزمون وکالت -0

 ( رد دعوا 0

 ( عدم استماع دعوا 3

 ابطال دادخواست( 5

 ( سقوط دعوا 4

 صحیح است. 4گزینه 

 خواهان قبل از اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کرده است. دادگاه قانون باید کدام قرار را صادر کند؟-3

 ( ابطال دادخواست 0

 ( رد دادخواست3

 ( رد دعوا5

 ( سقوط دعوا 4

 صحیح است. « 0»گزینه 

 (0580خواهان .............. )آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری پس از اقامه دعوا -5

 ( فقط تا اولین جلسه دادرسی می تواند دعوای خود را استرداد نماید. 0

 ( تا زمانی که دادرسی تمام نشده می تواند دعوای خود را مسترد دارد و در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. 3

 ایان جلسه اول دادرسی می تواند دعوای خودر ا مسترد دارد و در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. ( فقط تا پ5

 ( تا زمانی که دادرسی تمام نشده می تواند دعوای خود را مسترد دارد و دراین صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید. 4

 صحیح است.  3گزینه 

 (0574و  73و  78و آزمون کارشناسی ارشد سراسری  0580، قرار سقوط دعوا در صورتی صادر می شود که ........... )آزمون مشاوران حقوقی در استرداد دعوا-4

 ( خوانده به استرداد دعوا رضایت دهد0

 ( خواهان پیش از رسیدگی دعوا به مرحله صدور حکم، دعوا خود را استرداد کند. 3

 قا استرداد دعوا کنند.( خواهان و خوانده متف5

 ( ضمن استرداد دعوا، خواهان به کلی از دعوا خود صرف نظر کند. 4

 صحیح است.  4گزینه 
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 (0583رایی که براساس انصراف کلی خواهان از دعوا صادر می شود ............. )آزمون  کارشناسی ارشد  سراسری -3

 یت اعتبار امر قضاوت شده ندارد. ( قرار سقوط دعوا خوانده می شود و حتی در صورت قطع0

 ( قرار سقوط دعوا خوانده می شود و در صورت قطعیت دارای اعتبار امر قضاوت شده است. 3

 ( حکم بر سقوط دعوا خوانده می شود و با صدور آن، اعتبار امر قضاوت شده حاصل می شود. 5

 ار امر قضاوت شده است. ( حکم بر سقوط دعوا خوانده می شود و در صورت قطعیت دارای اعتب4

 صحیح است.  3گزینه 

 ماده مرتبط

خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت  -0استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:  -007ماده 

ادامی که دادرسی تمام نشده دعوا یخود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهان می تواند م -دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ب

ر کند. استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف نظ -می نماید. ج

 سقوط دعوا صادر خواهد کرد. در این صورت دادگاه قرار 

 سطح سوال: دشوار        هپاسخ می باشد.       موضوع سوال: تامین خواست 7. گزینه 76
 نکات:

 . درخواست تامین خواسته چنانچه قبل از تقدیم دادخواست باشد, الزاما می بایست روی فرم مخصوص دادخواست تنظیم شود. 0

 . درخواست تامین خواسته چنانچه پس از تقدیم دادخواست باشد, نیازی به تنظیم آن روی فرم دادخواست نمی باشد. 3

 . درخواست تامین خواسته در صورتی پذیرفته می شودکه خواسته عین معین یا به میزان معین باشد. 5

 حتمالی معاف می باشد. . چنانچه دعوا مستند به سند رسمی باشد، خواهان از سپردن خسارت ا4

 . در مورد اسناد رسمی تفاوتی نمی ماند که سند رسمی الزم االجرا باشد یا خیر3

 . اسناد عادی در حکم سند رسمی شامل مورد اخیر الذکر نمی شوند. 7

 تامین خواسته می نماید.  رارام به صدور قاقد ی. چنانچه خواهان ثابت نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است دادگاه بدون اخذ خسارت احتمال7

 . یکی دیگر از موارد صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی، اوراق تجاری واخواست شده می باشد. 8

 . خسارت احتمال تعیین می بایست الزاما وجه نقد باشد. 2

 سواالت مشابه و مرتبط

 (0577نشده باشد، .................. )آزمون کارشناسی ارشد آزاد در دعوای مستند به سفته ای که واخواست  -0

 ( درخواست تامین خواسته در صورتی پذیرفته می شود که خواهان تامین دهد یا خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد. 0

 باشد. ( درخواست تامین خواسته منحصرا در صورتی پذیرفته می شود که خواسته در معرض تضییع و تفریط 3

 ( درخواست تامین خواسته در هر حال باید پذیرفته شود. 5

 ( درخواست تامین خواسته به علت غیرقابل استناد بودن سفته واخواست نشده قابل پذیرش نمی باشد. 4

 صحیح است.« 0»گزینه 

 (0584رتی که ............ )آزمون مشاوران حقوقی دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته همراه با دریافت خسارت احتمالی نقدی است در صو -3

 ( دعوا مستند به سند رسمی باشد. 0

 ( دعوا در معرض تضییع و یا تفریط باشد. 3

 ( در مواردی که به موجب قانون )مثل اوراق تجاری واخواست شده( دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.5

 د و دریافت خسارت فقط ناظر به موردی  است که ممکن است به طرف مقابل خساراتی وارد آید. ویافت نمی ش( در موارد فوق خسارات احتمالی در4

 صحیح است.  4.گزینه 

................... ط موجود باشد دعاوی راجع به ترکه، در مدت تحریر ترکه، توسط دادگاه توقیف ............. و به درخواست مدعی، قرار تامین خواسته، در صورتی که شرای -5

 (0587صادر می شود.  )آزمون کارشناسی ارشد سراسری 

 با گرفتن تامین  –( می شود 0

 با گرفتن تامین –( می شود 3

 با گرفتن تامین –( نمی شود 5

 بدون گرفتن تامین –( نمی شود 4

 صحیح است. 3.گزینه 

خوانده توقیف شده است. خوانده دعوای متقابل اقامه کرده است. آیا خوانده این دعوا که همان خواهان دعوای اصلی درخواست تامین خواسته نموده و اموال  -4

 خواهان قبلی است، می تواند علیه خواهان دعوای متقابل درخواست تامین کند؟

 ( خیر نمی تواند 0

 ( بله می تواند 3
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 ( به نظر دادگاه است5

 ( در دادگاه تجدیدنظر می تواند 4

 است.  صحیح 3گزینه 

 پاسخ می باشد.        موضوع سوال: دعوای ورود ثالث و موارد تفکیک آن از دعوای اصلی   سطح سوال: متوسط 9. گزینه 72
 نکات:

لی مرتبط نمی باشد و یا تاخیر رسیدگی است و یا اینکه اساسا با دعوای اص تبانی. هرگاه در دعوای ورود ثالث دادگاه احراز نماید که اقامه دعوای ورود ثالث برای 0

 دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی تفکیک و به طور جداگانه مورد رسیدگی قرار می دهد. 

ه محرز شود، دادگاه قرار . مورد یاد شده در دعوای ورود ثالث اصلی می باشد چنانچه دعوای ورود ثالث به طور تبعی مطرح شده باشد و موارد اخیر الذکر برای دادگا3

 را صادر می کند، زیرا امکان رسیدگی جداگانه وجود دارد. رد آن 

 اری باید با دعوای اصلی به طور توامان رسیدگی شود. ط. دعوای ورود ثالث مانند سایر دعاوی 5

 سواالت مرتبط و مشابه

 (0580)آزمون مشاوران حقوقی هرگاه دادگاه احراز نماید، ..........................                                      -0

را از دعوای اصلی ( دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به  رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد. دعوای ثالث 0

 تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می کند. 

بانی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی موکول به نتیجه دعوای ثالث نمی باشد. دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک ( دعوای ثالث به منظور اطاله دادرسی و ت3

 نموده به هر یک جداگانه می رسد. 

ی تفکیک ننموده و به هر یک ( دعوای ثالث به منظور تبانی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی موثر در نتیجه دعوای ثالث می باشد، دعوای ثالث را از دعوای اصل5

 جداگانه رسیدگی می کند. 

 ( هر سه پاسخ صحیح است. 4

 صحیح است.  4گزینه  -

 (0587هرگاه دعوای ورود ثالث اقامه شود اما شرایط اقامه این دعوا حاصل نباشد، دادگاه، ........... )آزمون کارشناسی ارشد آزاد  -3

 ین دعوا را صادر می کند. ( اگر ورود ثالث اصلی باشد قرار رد ا0

 ( در هر حال قرار رد این دعوا را صادر می کند3

 ( اگر ورود ثالث تبعی باشد، قرار رد این دعوا را صادر می کند. 5

 ( در هر حال دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی تفکیک و به آن جداگانه رسیدگی می کند. 4

 صحیح است.  4گزینه 

 ماده مرتبط 

ثالث نمی  هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای -055ماده 

 باشد. دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده و به هریک جداگانه رسیدگی می کند. 

 موضوع سوال: شرایط اقامه دعوای متقابل   سطح سوال: کمی دشوار        پاسخ می باشد.       7. گزینه 78
 نکات: 

 اری می باشد. ط. دعوای متقابل از جمله دعاوی 0

 . طرح دعوای متقابل در برابر دعوای اضافی نیز امکان است. 3

قابل تاثیری بر هم ندارند و دادگاه می بایست به رسیدگی ادامه داده و اقدام به . استرداد دادخواست یا دعوا یا ابطال دادخواست و رد دعوا در مورد دعوای اصلی یا مت5

 صدور رای نماید. 

 . طرح دعوای متقابل فقط در مرحله بدوی امکان پذیر می باشد. 4

  . دعوای  متقابل در هر حال به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تقدیم می شود. 3

 مشابهنمونه سواالت مرتبط و 

 (0577دعوا در صورتی متقابل محسوب است که، ....................                   )آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد -0

 ته باشد. کامل داش( از طرف خوانده علیه خواهان حداکثر تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شود و با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط 0

 ه باشد. ( از طرف خوانده علیه خواهان حداکثر تا اولین جلسه دادرسی اقامه شود و یا دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده با آن ارتباط کامل داشت3

 اط کامل داشته باشد. ( از طرف خوانده علیه خواهان تا قبل از پایان رسیدگی اقامه شود و با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده و با آن ارتب5

 باشد. ( از طرف خوانده علیه خواهان تا قبل از پایان رسیدگی اقامه شود و با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته 4

 صحیح است. « 0»گزینه 

 (0572)آزمون استخدام قضات دادگاه تجدیدنظر نمی تواندبه ماهیت دعوای ذیل بدون طرح در مرحله بدوی رسیدگی کند. -0

 ( دعوای جلب ثالث کحه توسط تجدیدنظر خوانده مطرح می شود. 0
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 ( دعوای تقابل که در مرحله تجدیدنظر اقامه می شود. 3

 ( دعوای ورود ثالث که در زمان رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی نسبت به دعوای اصلی مطرح می شود. 5

 ث نسبت به رای تایید شده دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر ( دعوای اعتراض ثال4

 صحیح است. « ب»گزینه 

 (0580طرح دعوای متقابل از جانب اصحاب دعوا علیه وارد ثالث، .............   )آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری -3

 ( در هر حال مجاز است. 0

 ( در هیچ صورتی مجاز نیست3

 ( در صورتی مجاز است که ثالث برای خود مستقال حقی قایل شود. 5

 ( در صورتی مجاز است که جهت ورود ثالث تقویت یکی از اصحاب دعوا باشد. 4

 صحیح است.  5گزینه 

 ماده مرتبط:

عوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته خوانده  می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با د -040ماده 

شد. بین دو دعوا وقتی باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعووای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد 

 ی باشد. ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگر

 پاسخ می باشد.       موضوع سوال: سپردن تامین از سوی تبعه خارجی    سطح سوال: دشوار  1.گزینه 70

 نکات:

 به طور کلی شرایط ذیل در اخذ تامین اتباع بیگانه می بایست احراز شود:

 .  خوانده تبع ایران باشد0

 . خواهان تبعه دولت خارجی باشد. 3

 عوای اصلی یا وارد ثالث باشد. . تبعه خارجی خواهان د5

 . درخواست اخذ تامین تا پایان جلسه اول رسیدگی داده شده باشد. 4

 -3. در کشور متبوع خواهان، اتباع ایرانی معاف از سپردن تامین باشند. 0. در موارد ذیل اتباع بیگانه حتی با وجود شرایط اخیرالذکر از دادن تامین معاف می باشند؛3

 دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود.  -3دعاوی مستند به سند رسمی.  -4دعوای متقابل،  -5به برات و سفته و چک. دعاوی راجع 

 د. به عبارتی مطالبه مبلغ اینشع به سفته برات و چک می بایست دعوا مستند به این اسناد تجاری باجکه در دعاوی را شد. نکته حایز اهمیت این مطلب این  می با7

 اسناد تجاری صورت پذیرد نه فرض سوال که دعوای استرداد الشه چک می باشد.

 نمونه سواالت مرتبط و مشابه

 (0580در کدام یک از موارد ذیل اتباع خارجه از دادن تامین معاف می باشند؟     )آزمون مشاوران حقوقی  -0

 دعاویی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود.  به برات، سفته و چک، متقابل، مستند به سند رسمی، راجع( دعاوی 0

 ( دعاوی راجع به اسناد تجاری، ثالث، مستند به سند رسمی و اعتراض به ثبت3

 ستند به حکم دادگاهرات، سفته و چکف متقابل، دعاوی م( دعاوی راجع به ب5

 ( هیچکدام4

 صحیح است. « 0»گزینه 

 (0578دن تامین معاف می باشند؟     )آزمون استخدام قضات در کدام یک از موارد ذیل اتباع خارج از دا -3

 ( در دعاوی راجع به برات و سفته طلب و چک، دعاویی که بر اثر آگهی های رسمی اقامه می شود و در دعاوی ثالث. 0

 ( در دعاوی متقابل، در دعاویی که مستند به سندر سمی است و دردعاوی اسناد تجاری3

 تجارتی، دعاویی که بر اثر آگاهی های رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره و در دعاوی ثالث( در دعاوی اسناد 5

 ( هیچکدام4

 صحیح است.  3گزینه 

ون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد )آزم اخلی از چه تئوری تبعیت می کند؟ نظام حقوقی ایران در انجام فعالیت های اعطایی کشورهای دیگر به محاکم د -5

0582) 

 ( حقوق مکتسبه 0

 (معامله متقابل3

 ( نزاکت بین المللی5

 ( تعهد حقوقی4

 ماده مرتبط:
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که ممکن اتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی  -044ماده 

عه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تب

 پذیرفته می شود. 

 در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند، از دادن تامین معاف می باشند: -043ماده 

 در کشور متبوع وی اتباع ایرانی از دادن چنین تامین معاف باشند. -0

 دعاوی راجع به برات، سفته و چک-3

 دعاوی متقابل-5

 ه مستند به سند رسمی باشد. دعاوی ک-4

 دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف-3

 سطح سوال: دشوار پاسخ می باشد.     موضوع سوال: اظهارنامه 9. گزینه 35
 نکات:

 می به طرف مقابل است. . اظهارنامه وسیله ای برای مطالبه حق از دیگری یا رساندن اظهارات به طور رس0

ارش می دهد . اظهارنامه دارای دو بخش است؛ بخشی که توسط اظهار کننده تنظیم می شود که سند عادی محسوب می شود و بخشی که مامور نحوه ابالغ را گز3

 سند رسمی محسوب می شود

 واهیم داد. . در برخی از موارد ارسال اظهارنامه اجتناب ناپذیر است که بعدا بیشتر توضیح خ5

 نمونه سواالت مرتبط و مشابه

 (0580اظهارنامه توسط کدام یک از مراجع ذیل قابل ابالغ است؟                        )آزمون استخدام قضات -0

 ( اجرای ثبت 0

 ( دفاتر دادگاه ها 3

 ( دفاتر اسناد رسمی5

 ( دایره قبولی اظهارنامه 4

 صحیح است.  3.گزینه 0

 (0587خوانده )مخاطب( به پاسخ، از آثار ..................            )آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مکلف نمودن -3

 ( دادخواست و اظهارنامه است. 0

 ( اظهارنامه و دادخواست نیست3

 ( اظهارنامه است و دادخواست چنین اثری ندارد 5

 ( دادخواست است و اظهارنامه چنین اثری ندارد. 4

 صحیح است.  4گزینه .3

 ماده مرتبط

شد. به طور هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده با -037ماده 

 اظهارنامه به طرف ابالغ نماید.  کلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معامالت و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند. ضمن

 اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و امالک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابالغ می شود. 

 پاسخ می باشد.    موضوع سوال: دعوای تصرف عدوانی    سطح سوال: کمی دشوار 3. گزینه 31
 نکات:

 . تصرفات خوانده عدوانی است. 5. تصرفات خوانده الحق است، 3منقول در تصرف وی بوده است، . مال غیر 0. در دعوای تصرف عدوانی خواهان باید ثابت نماید 0

 . در دعاوی تصرف عدوانی دادگاه وارد دالیل مالکیت نمیشود. 3

 . سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی منحصرا اماره به حق تصرف است. 5

 شود.  . الزم نیست مالکانه و مشروع بودن تصرف سابق اثبات4

 . فرض سوال مانع از اقدامات حقوقی شاکی در طرح دعوای تصرف عدوانی نمی باشد. 3

 سواالت مرتبط و مشابه

تیجه مطلوب هر گاه شخصی به ادعای مالکلیت بر ملکی، علیه متصرف، شکایت کیفری تصرف عدوانی مطرح نماید و به علت عدم احراز مالکیت، شکایت او به ن-0

 (0582ف ..............  آزمون سراسری نرسد، علیه متصر

 کند که ملک سابقه ثبتی نداشته باشد.  وانی اقامهد( تنها در صورتی می تواند دعوای تصرف ع0

 ( نمی تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند. 3

 ( تنها در صورتی می توانددعوای تصرف عدوانی اقامه کندکه جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد. 5

 ( می توانددعوای تصرف عدوانی اقامه کند. 4
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 صحیح است. 4.گزینه 0

 (0520در دعوای تصرف عدوانی که مدعی اقامه می نماید مالی که ادعای تصرف عدوانی بر آن شده .......    )آزمون سراسری -3

 ( می تواند منقول باشد اما باید قابلیت تملک خصوصی داشته باشد. 0

 ده و قابلیت تملک خصوصی داشته باشد. ( باید غیرمنقول بو3

 ( باید غیرمنقول باشد اما الزم نیست قابلیت تملک خصوصی داشته باشد. 5

 ( می تواند منقول باشد و الزم نیست قابلیت تملک خصوصی داشته باشد. 4

 صحیح است.  3.گزینه 3

 ماده مرتبط 

ابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف س -038ماده 

 تصرف خود رانسبت به آن مال درخواست می نماید. 

 پاسخ می باشد.  موضوع سوال: مال مورد تصرف عدوانی  سطح سوال: متوسط 7. گزینه 37

 نکات: 

 . دعوای تصرف عدوانی فقط نسبت به اموال غیر منقول مصداق دارد. 0

 . مال غیرمنقول موضوع دعوای تصرف عدوانی می تواند مفروز یا مشاع باشد. 3

 . در صورت مشاع بودن مال موضوع تصرف عدوانی دعوای تصرف عدوانی می تواند از سوی یکی از شرکا صورت گیرد. 5

 ن حق انتفاع یا ارتفاق باشد و منظور از طرح دعوا شناسایی چنین حقی باشد، می بایست دعوای مالکیت مطرح نماید نه تصرف عدوانی . چنانچه شخص مدعی داشت4

 نمونه سواالت مرتبط و مشابه 

 (0583مطابق قانون، اقامه دعوا تصرف عدوانی .................                               )آزمون مشاوران حقوقی -0

 ( در مورد اموال منقول امکان پذیر است. 0

 ( در مورد اموال غیرمنقول امکان پذیر است. 3

 ( در مورد اموال منقول و غیرمنقول امکان پذیر است. 5

 جاری امکان پذیر است.مورد اموال منقول و غیرمنقول استی( در 4

 صحیح است.  3.گزینه 0

 (0578............ شنیده می شود.       )آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری دعوای تصرف عدوانی تنها در اموال ....-3

 ( منقول0

 ( غیرمنقول3

 ( منقول و همچنین حقوق5

 ( غیرمنقول و همچنین منقول4

 صحیح است. 3.گزینه3

 سطح سوال: آسان      پاسخ می باشد.  موضوع سوال: درخواست ابراز سند  3. گزینه 33
 نکات

ین موضوع را از جمله . در صورتی که به هر دلیل اثبات شود که سند نزد طرف مقابل می باشد در صورت عدم ابراز سند و اعتراف به وجود سند، دادگاه می تواند ا0

 قرائن مثبته بداند. 

 . عدم ابراز سند به تنهایی نمی تواند ادعای درخواست کننده را ثابت نماید. 3

یا عدم دسترسی به سند، از ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده  ازبین رفتن. در صورتی  که شخص با وجود سند در نزد وی اثبات شده است می تواند با اثبات 5

 از ق.آ.د.م معاف می گردد.  302

 نمونه سواالت مرتبط و مشابه 

 (0578ز ابراز آن استنکاف نماید، .)آزمون وکالت هرگاه طرف مقابل به وجود سندی نزد خود اعتراف کند ولی ا-0

 ( دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند. 0

 ( دادگاه می تواند آن را از جمله دالیل بداند. 3

 ( دادگاه طرف را مکلف به ارایه می کند. 5

 ( دادگاه سند را از عداد دالیل خارج می کند. 4

 صحیح است. « 0».گزینه 0

 ده مرتبط ما

قابل به هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف م -302ماده 

 ند.  وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته بدا
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 سطح سوال: آسان      پاسخ می باشد.  موضوع سوال: عدم استماع تردید و انکار پس از ادعای جعلیت  1. گزینه 39
 نکات:

فقط به  رفته نمی باشد و. هرگاه ادعای جعل نسبت به سند شود و پس از آن انکار یا تردید شود چه قبل از رسیدگی به ادعای جعل یا پس از آن، انکار یا تردید پذی0

 ادعای جعل رسیدگی می شود. 

 . هر گاه انکار یا تردید و جعل همزمان مطرح شود، به ادعای جعل رسیدگی می شود. 3

 . هر گاه ابتدا انکار یا تردید مطرح و سپس جعل مطرح شود، به ادعای جعل مطرح می شود. 5

 یدگی نماید، دیگر در دعوا نمی توان ادعای جعل نمود . در صورتی که انکار یا تردید مطرح شود، دادگاه به اصالت سند رس4

 . پس از ادعای جعل یا اظهار انکار یا تردید، دفاع ماهوی مسموع نیست. 3

 . اگر ادعای جعل تنها نسبت به قسمتی از  سند مطرح شده باشد نسبت به سایر قسمت های سند دفاع ماهوی مسموع است. 7

 نمونه سواالت مرتبط و مشابه 

 (0577کدام گزینه صحیح است؟                                                                    )آزمون استخدام قضات -0

 ( بعد از ادعای جعل سند، تردید و انکار آن مسموع نیست. 0

 ( در صورت تردید و انکار سند یا ادعای جعل فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. 3

 تردید یا انکار یا جعلیت نسبت به اسناد باید در اولین جلسه به عمل آید.  ( اظهار5

 ( هر سه گزینه صحیح است. 4

 صحیح است.  4.گزینه 0

 (0572در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند پذیرفته باشد، .... )آزمون استخدام قضات -3

 ( ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام تعهد موضوع آن پذیرفته خواهد شد. 0

 ( دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود. 3

 د. در حدود مندرجاتی که مصون از تعرض باقیمانده پذیرفته می شو ( فقط ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام تعهد آن5

 ( هیچ کدام4

 صحیح است.  3.گزینه 3

 (0583در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، ...... )آزمون مشاوران حقوقی -5

 ( دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود. 0

 ام تعهد موضوع آن پذیرفته خواهد شد. ( ادعای پرداخت وجه آن سند یا انج3

 ( فقط ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام تعهد موضوع آن در حدود مندرجاتی که مصون از تعرض باقیمانده پذیرفته می شود. 5

 ( هیچ کدام4

 صحیح است. « 0».گزینه 5

 ماده مرتبط

ند پذیرفته نمی شود. ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن س -338ماده 

هر نوع تعهدی نسبت  جعل رسیدگی خواهد شد. در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام

نچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی به آن پذیرفته نمی شود و چنا

 خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد. 

 سطح سوال: متوسط      پاسخ می باشد. موضوع سوال: انتخاب کارشناس مورد تراضی 7.گزینه 30
 نکات: 

 ب نموده باشد. . انتخاب کارشناس به تراضی طرفین مانع از حق اعتراض آنها بر نظریه کارشناسی مرضی الطرفین نمی باشد، مگر اینکه حق اعتراض را خود سل0

  . کارشناس مورد انتخاب دادگاه علی االصول از کارشناسان رسمی دادگستری باید باشد مگر در مورادی که در فن معینی کارشناس رسمی نباشد.3

 . حق اصحاب دعوا در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین است که حتی می تواند کارشناس رسمی دادگستری نباشد. 5

 باید قبل از اقدام کارشناس رسمی دادگستری باشد.  . انتخاب کارشناس مرضی الطرفین4

 نمونه سواالت مرتبط و مشابه

 (0584هرگاه کارشناس مرضی الطرفین در مهلت های تعیین شده، اظهار نظر ننماید، دادگاه ...... )آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری -0

 ( کارشناسی را از عداد دالیل خارج می کند 0

 ( نمی تواند کارشناس دیگری انتخاب کند حتی اگر اصحاب دعوا توافق کنند. 3

 ( می تواندکارشناس دیگری انتخاب کند و توافق اصحاب دعوا الزم نیست. 5

 ( می تواند کارشناس دیگری انتخاب کند مشروط بر آن که اصحاب دعوا توافق کنند. 4

 صحیح است.  5.گزینه 0
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 (0587کارشناس غیر رسمی تعیین نماید.                           )آزمون وکالت دادگاه ..........   -3

 ( می تواند 0

 ( نمی تواند 3

 ( با تراضی طرفین دعوا می تواند 5

 ( به درخواست یکی از طرفین دعوا می تواند. 4

 صحیح است.  5.گزینه 3

 ماده مرتبط

ه کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع ب -378ماده 

رار کارشناسی اقدام دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای ق

 سی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. خواهد کرد. کارشنا

 پاسخ می باشد.  موضوع سوال: صدور قرار سوگند استظهاری   سطح سوال: متوسط 3. گزینه 36

 نکات: 

 . سوگند استظهاری سوگندی است که خواهان برای بقای حق خود بر حقوقی یاد می نماید. 0

 در دعاوی علیه مرده ادا می شود و ادای آن مستلزم درخواست نمی باشد بلکه دادگاه راسا واگذار می نماید.  . سوگند استظهاری تنها3

 . در سوگند استظهاری، دالیل خواهان الزاما ناقص نمی باشد. 5

 . در صورت خودداری مدعی از ادای سوگند استظهاری حق وی ساقط است. 4

 استظهاری باشد از احکام غیرقابل تجدیدنظر و غیرقابل فرجام نمی باشد. . احکام دادگاه که مستند به سوگند 3

 نمونه سواالت مرتبط و مشابه 

 (0583در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان .............         )آزمون استخدام قضات -0

 ( باطل است 0

 ( الزم است3

 ( الزم نیست5

 ( به اختیار دادگاه است4

 صحیح است 3.گزینه 0

 (0584در دعوا بر میت پس از اقامه بینه،................              )ازمون استخدام قضات  -3

 ( سوگند وارث در مقابل بینه الزم است و در صورت امتناع از سوگند دادگاه ورثه را محکوم می نماید. 0

 گند حق وی ساقط می شود( سوگند خواهان نیز الزم است و در صورت امتناع از سو3

 ( سوگند خواهان نیز الزم است و  در صورت امتناع وی دادگاه وراث را سوگند می دهد5

 ( سوگند وراث در مقابل بینه الزم است و در صورت امتناع ایشان دادگاه خواهان را سوگند می دهد.4

 صحیح است.  3.گزینه 3

 در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز الزم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود.  -378ماده 

 سطح سوال: آسان      پاسخ می باشد.  موضوع سوال: نقص رای در مرحله تجدیدنظر 3. گزینه 32
 نکات:

 ادگاه غیر صالح چه ذاتی چه محلی را موجب فسخ رای داشته است. . قانونگذار در مرحله تجدیدنظر صرف صدور رای از د0

 ایراد نموده باشد. . در مرحله فرجام خواهی رای صادره از مرجع غیرصالح از نظر محلی در صورتی نقض می شود که خوانده در اولین جلسه دادرسی مرحله نخستین 3

 ذاتی نقض می نمایدکه دادگاه صادر کننده را پیش از آن را دیوان عالی کشور تعیین ننموده باشد.  . دادگاه تجدیدنظر در صورتی رای را به علت عدم صالحیت5

 نمونه سواالت مرتبط و مشابه

 (0577دادگاه بدوی را فاقد صالحیت نسبی بداند، ............ )آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری ی که دادگاه تجدیدنظر مرکز استان در صورت-0

 حکم چنانچه اشکال دیگری نداشته باشد تایید و جهت اجرا به دادگاه بدوی می فرستد( 0

 ( حکم را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می کند. 3

 ( حکم را نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه بدوی ارسال می کند. 5

 ه دیوان عالی کشور می فرستد. ( چرونده را جهت تعیین مرجع صالح ب4

 صحیح است. 3.گزینه 0

 (0580و  83عدم رعایت صالحیت محلی دادگاه، .............                                   )آزمون وکالت -3

 ( موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر و فرجام است حتی اگر نسبت به آن ایراد نشده باشد.0

 ( موجب نقض رای دادگاه در مرحله تجدیدنظر و فرجام نیست مگر اینکه نسبت به آن ایراد شده باشد. 3
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 دگاه است. ( در مرحله تجدیدنظر در صورتی که نسبت به آن ایراد شده باشد و در مرحله فرجام حتی اگر نسبت به آن ایراد نشده باشد موجب نقض رای دا5

رای دادگاه است.حتی اگرنسبت به آن ایرادنشده باشدودر مرحله فرجام وقتی موجب نقض رای است که نسبت به آن ایراد شده  ( درمرحله تجدیدنظرموجب نقض4

 باشد. 

 صحیح است.  4.گزینه 3

 (0587در صورت عدم رعایت صالحیت محلی توسط دادگاه بدوی،..............            )آزمون وکالت -0

 ان عالی کشور راسا رای را نقض نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نمایند. ( دادگاه تجدیدنظر و دیو0

 عدم صالحیت محلی است.  ( دادگاه تجدیدنظر راسا رای را نقض نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید اما نقض رای در دیوان علی کشور، مشروط به ایراد3

 ا نقض و رسیدگی نموده تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، راسا رای را نقض و پرونده رابه مرجع صالح ارسال می نمایند. ( دادگاه تجدیدنظر راسا رای ر5

می توانند رسیدگی  (دادگاه تجدیدنظرودیوان عالی کشورصرفا اگرایرادعدم صالحیت محلی شده باشد، رای رانقض می نماید و بعد از نقض هر دو دادگاه به پرونده4

 کنند. 

 صحیح است.  3.گزینه 5

 یص دهد، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد. هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقط صالحیت محلی یا ذاتی تشخ –ق.آ.د.م 533ماده 

 سطح سوال: آسان   موضوع سوال: فرجام تبعی       پاسخ می باشد. 1گزینه . 38
 نکات:

 . فرجام تبعی مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد.0

 . فرجام تبعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی نمی باشد.3

 تبعی فقط از فرجام خوانده پذیرفته می شود . فرجام5

 . فرجام تبعی فرع به فرجام اصلی بوده است.4

 پذیرفته می شود.جام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه . فر3

 نمونه سواالت مرتبط و مشابه

ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم به آنها فرجام خواهی می حکم قابل فرجامی صادر می شود که جزئا علیه خواهان دعوا و جزئا علیه خوانده دعواست. هر دو طرف .0

 (0577)آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد      نمایند و سپس خواهان دعوا، دادخواشت فرجامی خود را پس می گیرید )استرداد می نماید( در این صورت:

 الف( فرجام خواهی خوانده دعوا بال اثر می گردد.

 خوانده دعوا باید رسیدگی شود.ب( به فرجام خواهی 

 وانده دعوا بال اثر می گردد.خج( تنها در دعاوی مالی، فرجام خواهی 

 د( تنها در دعاوی غیرمالی فرجام خواهی خوانده دعوا بال اثر می گردد.

 صحیح است.« ب»گزینه 

و رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست ا -403ماده 

                               تبعی شده باشد، بال اثر می گردد.

 موضوع سوال: تاثیر اعاده دادرسی در اجرای حکم    سطح سوال: متوسط      پاسخ می باشد.   7.گزینه 30
 نکات: 

 . اعاده دادرسی اثر تعلیقی و انتقالی دارد. 0

 . صرف قابلیت اعاده دادرسی داشتن یا صرف تقدیم دادخواست اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نمی گردد. 3

 . پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی چنانچه محکوم به غیرمالی باشد، اجرای حکم متوقف می شود. 5

 بولی اعاده دادرسی چنانچه محکوم به مالی باشد، پس از اخذ تامین مناسب عملیات اجرایی به درخواست محکوم له ادامه می یابد. . پس از صدور قرار ق4

 . میزان تامین به صالحدید دادگاه گذاشته شده است. 3

 . نوع تامین می تواند وجه نقد نباشد. 7

 نمونه سواالت مرتبط و مشابه 

 (0574و  78ایطی اجرای حکم را به تاخیر می اندازد؟    )آزمون کارشناسی ارشد سراسری اعاده دادرسی در چه شر-0

 ( درخواست اعاده دادرسی با دادن تامین عملیات اجرایی را به تاخیر می اندازد. 0

 هایی به تاخیر می اندازد. ن( درخواست اعاده دادرسی به تنهایی عملیات اجرایی را به 3

 درسی به هیچ وجه عملیات اجرایی را به تاخیر نمی اندازد. ( درخواست اعاده دا5

 ( عملیات اجرایی در صورت قبول دادخواست اعاده دادرسی به تاخیر می افتد. 4

 صحیح است. 4.گزینه 0

 (0578با درخواست اعاده دادرسی تکلیف حکم مورد اعاده دادرسی چیست؟    )آزمون وکالت -3

 ( اجرای حکم به تاخیر می افتد. 0

http://www.dadestan.com/


(   50/09/ 72تعیین سطح   آزمون )                               05از     12صفحه       درسنامه                                           دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان)دادسیما() 

          WWW.DADESTAN.COM                                                                                                                                     (هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

 

افراد یا موسسات مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –هرگونه استفاده از سواالت مفهومی 
    خط(  7) 030-57030073تلفن : 573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -آدرس : مشهد واگذار کنند و یاحتی امانت دهند . دیگر

    www.dadsima.com           03077373300تلفن  - 350پالک  -روبروی دانشکده پرستاری  -ابتدای نصرت شرقی  -میدان توحید  –تهران  www.dadestan.com 
 

 ( اجرای حکمی که مورد اعاده دادرسی است به تاخیر نمی افتد. 3

 رداخت خسارت احتمالی اجرای حکم به تاخیر می افتد. پ( در صورت 5

 ( در صورتی که حکم اجرا شده باشد به وضع سابق اعاده می شود. 4

 صحیح است.  3.گزینه 3

 (0583سی چه تاثیری در اجرای حکم دارد؟               )آزمون مشاوران حقوقی قرار قبولی اعاده دادر-5

 ( اجرای حکم متوقف می شود. 0

 ( چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف می شود. 3

 ( چنانچه محکوم به مالی باشد، اجرای حکم متوقف می شود. 5

 ( صدور قرار قبولی اعاده دادرسی تاثیری در توقف اجرای حکم ندارد. 4

 صحیح است. « 0».گزینه 5

 با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد:  -457ماده 

 چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.  -0

 لی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. چنانچه محکوم به ما -ب

 و ب اقدام می گردد 0در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای  -ج

 .     موضوع سوال: مقررات داوری   سطح سوال: متوسطپاسخ می باشد 7. گزینه 95

 نکات: 

 این کارشناسان رسمی دادگستری گزینند. بین ن ملزم نیستند که کارشناس را از . داورا0

 . معاینه محلی می تواند از سوی داور صورت پذیرد3

 . تحقیق محلی و استماع شهادت شهود عمال با مانع قانونی رو به رو می باشد. 5

 . رسیدگی داور منوط به درخواست ذی نفع است. 4

 ق.آیین دادرسی مدنی بنماید.  305. داور نمی تواند درخواست فرستادن اسناد از ادارات دولتی را وفق مقررات 3

 نمونه سواالت مرتبط و مشابه

 (0578کارشناسی ارشد سراسری اگر ضمن رسیدگی داور به دعوای تمکین، زن مدعی بطالن نکاح شود، داور ........ )آزمون -0

 ( هر دو دعوا را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می دارد. 0

 ( به هر دو دعوا رسیدگی می کند. 3

 ( دعوای بطالن نکاح را به دادگاه خانواده ارجاع و رسیدگی به دعوای تمکین را ادامه می دهد. 5

 توقف می سازد. اه نسبت به اصل نکاح طعی از دادگ( رسیدگی به دعوای تمکین را تا صدور حکم ق4

 صحیح است. « د»گزینه 

 ماده مرتبط

تصمیم جلب نظر طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات الزم را از آنن بخواهند و اگر برای اتخاذ  -477ماده  

 کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند. 

 نیستند ولی باید مقررات مربوط ره داوری را رعایت کنند.  داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی -477ماده 

 «حقوق تجارت»

 باشد زیرا:« 9». پاسخ می تواند گزینه91

قانون تجارت، تجاری  5ماده  0و بند  3هرچند صدور چک عمل تجاری ذاتی محسوب نمی شود ولی اگر برای رفع نیازهای تجاری تاجر صادر شود، به استناد ماده -0

 وب خواهد شد.تبعی محس

قانون تجارت معامالت غیرمنقول تجاری محسوب نمی شود ولی اگر توسط شرکت تجاری ساختمان سازی واقع شوند تجاری محسوب خواهند شد  4به استناد ماده -3

تمان سازی و فروش و اجاره آن نمی توانند فعالیت قانون تملک آپارتمانها این گونه شرکتها که برای ساختمان سازی ایجاد می گردند غیر از ساخ 3زیرا باتوجه به ماده 

قانون تجارت،همه معامالت شرکتهای تجاری تجارتی محسوب می شوند.لذا شرکتی که برای ساختمان سازی  5ماده  4دیگری انجام دهند.از طرف دیگر براساس بند 

 دایر گردیده همه معامالتش از جمله معامالت غیرمنقول تجاری محسوب می گردد.

 قانون تجارت، صدور برات عملی تجاری است هرچند که توسط غیر تاجر صادر گردد. 3ماده  8به استناد بند -5

لقی : معامالت تجاری ذاتی آن دسته از معامالتی است که اگر شخص انجام آنها را شغل معمولی خودش قرار دهد، باعث می گردد تا آن شخص تاجر تنخست نکته

 گردد.

 ت تجاری تبعی آن معامالتی است که تاجر برای رفع نیازهای تجاری خود آنها را انجام می دهد. : معامالدوم نکته
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 باشد زیرا:« 1». پاسخ می تواند گزینه97
د.ولی در وضعیتی که قانون تجارت، دفتر تاجر در هر وضعیتی می تواند در دادگاه مورد استناد قرار گیرد حتی اگر مطابق قانون تنظیم نشده باش 04براساس ماده -0

 مطابق قانون تنظیم نباشد فقط می تواند بر علیه تاجر مستند قرار گیرد.

اشد ثالثا دفتر مرتب باشد و برای اینکه دفتر تجارتی بتواند به نفع تاجر مستند قرار گیرد باید اوال طرف مقابل تاجر باشد و ثانیا دعوا ناشی از معامالت تجارتی ب-3

 م شده باشد رابعا توسط مأمور ثبت)رسمی( برگشماری و امضا شده باشد.مطابق قانون تنظی

 باشد زیرا:« 3». پاسخ می تواند گزینه93

باره برای  قانون تجارت دالل نسبت به اسنادی که در ضمن معامله به او تحویل می گردد ضامن تلف و ضایع شدن آنها است. وقانونگذار در این 552به استناد ماده -0

 فرض مسئولیت کرده است.تاجر 

 قانون، دالل می تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های گوناگون داللی کند. 540براساس ماده -3

ه برای او داللی می اگر دالل اعتبار یکی از طرفین معامله را تضمین کند نسبت به اعتبار آن طرف ضامن است ولی بدون تضمین مذکور، دالل ضامن اعتبار طرفی ک-5

 کند نیست.

باشد.و اختیارات او بیشتر دالل مسئول اجرای تعهدات ناشی از معامله نیست زیرا او وظیفه دارد طرفین معامله را به یکدیگر معرفی نماید و واسطه در انجام معامله -4

 از این نیست.مگر این اجازه به او داده شده باشد.

 اشد زیرا:ب« 7». پاسخ می تواند گزینه99

له دریافت قانون تجارت، حق العملکار، معامله را به نام خود واقع می کند و خود او نیز آن معامله را اجرا می نماید و آنچه را که از اجرای معام 537به استناد ماده -0

قانون، پیش بینی  570به عنوان حق حبس برای حق العملکار در ماده می کند می تواند نزد خود نگه دارد تا مطالبات خود را از آمر وصول کند. قانونگذار این حالت را 

 کرده است.

ست حق العملکار را از بنابر اصل نسبی بودن قراردادها حق العملکار در برابر طرف معامله مسئول اجرای قرارداد می باشد و حتی اثبات اینکه معامله برای آمر ا-3

 اجرای معامله معاف نمی گرداند.

 باشد زیرا:« 1»خ می تواند گزینه. پاس90
 قانون تجارت، طرفین)متصدی حمل و نقل و ارسال کننده(می توانند برای میزان خسارت تلف کاال یا گم شدن آن مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت 587به استناد ماده 

 غی را معین کنند.واقعی کاال معین نمایند.بنابراین قرارداد خصوصی آنها می تواند برای جبران خسارت مبل

 باشد زیرا:« 7».پاسخ می تواند گزینه96
 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت،شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس تشکیل می گردد. 07براساس ماده -0

 ثبت شرکت، شرط تشکیل شرکت سهامی نمی باشد.-3

را پیش از تصویب در قالب طرح اساسنامه می باشد.همچنین پذیره نویسی واقع شده را احراز و در مجمع عمومی مؤسس اساسنامه شرکت تصویب می شود زی-5

 تصویب می نماید.ونیز اولین مدیران و بازرسان شرکت انتخاب می شوند و قبولی آنها بصورت کتبی گرفته می شود.

 می باشد زیرا:« 3». پاسخ گزینه92
 ز ثبت شرکت، صدور گواهینامه موقت سهام ممنوع می باشد.الیحه اصالحی، پیش ا 38به استناد ماده -0

 الیحه، برای اینکه شرکت بتواند گواهینامه موقت بی نام صادر نماید باید تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت گردد. 50به موجب ماده -3

 باشد زیرا:« 9». پاسخ می تواند گزینه98

سهم داشته باشد در جلسه مجمع برای  000ومی مؤسس هر سهم دارای یک رأی می باشد لذا اگر کسی الیحه اصالحی،در مجمع عم 73براساس تبصره ماده -0

 رأی خواهد داشت. 000تصمیم گیری 

 الیحه، در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست بلکه اختیاری است لذا این شرکتها با اینکه الزام و اجباری به 83به موجب ماده -3

 تشکیل آن ندارند ولی اگر مایل باشند و نیاز باشد می توانند نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس اقدام نمایند.

 الیحه،ممکن است همه سهام در مجمع عمومی فوق العاده حق رأی نداشته باشند. 84به استناد ماده -5

 از سهام حق رأی نداشته باشد.الیحه، در مجمع عمومی عادی نیز ممکن است برخی  87باتوجه به ماده -4

 باشد زیرا:« 9». پاسخ می تواند گزینه90
 د.الیحه اصالحی،مدیرانی که به سمت هیأت مدیره انتخاب می شوند باید تعداد سهامی را که اساسنامه مقرر می دارد را برای وثیقه دارا باشن 004براساس ماده -0

ام الزم را برای وثیقه نداشته باشد یک مهلت دارد تا آن را تهیه نماید و به صندوق شرکت بسپارد و اال مستعفی الیحه، اگر مدیری تعداد سه 003به موجب ماده -3

 محسوب می گردد.

 باشد زیرا:« 3». پاسخ می تواند گزینه05
ه شرکت ازجمله راه های افزایش سرمایه از طریق الیحه اصالحی، تبدیل مطالبات نقدی به سهام جدید و انتقال سود تقسیم نشده به سرمای 038به استناد ماده  -0

 صدور سهام جدید میباشد.

 الیحه، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع می باشد. 038براساس تبصره ماده -3
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 باشد زیرا:« 7». پاسخ می تواند گزینه01
جدیدی الزم باشد،مدیر تصفیه می تواند بنابر حکم قانون، آن معامالت را انجام دهد.و الیحه اصالحی،اگر برای اجرای تعهدات شرکت معامالت  308به موجب ماده 

 برای انجام آن نیازی به اجازه سهامداران یا دادستان نمی باشد.

 می باشد زیرا:« 1». پاسخ می تواند گزینه07
تنظیم سند رسمی می باشد و بدون ثبت در دفتر اسناد رسمی انتقال محقق  قانون تجارت انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود نیازمند 005براساس ماده -0

 نمی شود.

ند رسمی می تنظیم سند رسمی شرط صحت انتقال می باشد یعنی تا هنگامی که سند تنظیم نشود انتقالی صورت نمی گیرد و انتقال موکول و معلق بر تنظیم س-3

 سند رسمی هم الزم است.باشد.لذا عالوه بر ایجاب و قبول طرفین تنظیم 

قانون تجارت برای انتقال سهم الشرکه، عالوه بر تنظیم سند رسمی موافقت دارندگان الاقل سه چهارم سرمایه شرکت که اکثریت عددی را نیز  003به استناد ماده -5

 داشته باشند الزم است.بنابراین تا زمانی که این اکثریت ها نباشد انتقال صورت نمی گیرد.

 ط بنایی یعنی شرطی که پیش از انعقاد عقد بین طرفین مقرر می شود و عقد بر مبنای آن واقع می گردد ولی در عقد ذکر نمی شود.شر-4

 باشد زیرا:« 7». پاسخ می تواند گزینه03
 قانون تجارت،یکی از شرکا می تواند شرکت را فسخ کند. 057به استناد ماده -0

 باید برای فسخ شرکت دلیل داشته باشد تا به قصد اضرار تلقی نشود.قانون، شریک  057براساس ماده -3

 به موجب ماده بیان شده شریک درصورتی می تواند شرکت را فسخ کند که این حق از او سلب نشده باشد.-5

 باشد زیرا:« 3». پاسخ می تواند گزینه09
 وجب انحالل شرکت نمی گردد.قانون تجارت،ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود م 070باتوجه به ماده 

 باشد زیرا:« 9». پاسخ می تواند گزینه00
ل قانون تجارت، هر شرکت مختلط سهامی باید دارای هیأت نظار باشد.این هیأت مرکب از الاقل سه نفر می باشد و اولین هیأت نظار برای یک سا 073براساس ماده 

 سنامه خواهد بود.انتخاب می شوند ولی از آن پس انتخاب هیأت مطابق اسا

 باشد زیرا:« 9». پاسخ می تواند گزینه06
 قانون تجارت،شرکت تعاونی یکی از اقسام شرکت های تجاری است. 30به استناد ماده -0

 قانون تجارت،شرکت تعاونی تولید موضوع فعالیتش تولید کاال و فروش آنها می باشد. 020به موجب ماده -3

 ع فعالیت شرکت تعاونی مصرف،فروش اجناس الزم برای مصارف زندگی می باشد.قانون، موضو 023براساس ماده -5

 باشد زیرا:« 9». پاسخ می تواند گزینه02
 قانون تجارت،ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت های مقرر،از دست دادن حق مراجعه به ظهرنویس می باشد. 382باتوجه به ماده به ماده -0

 ت،مدیون اصلی در برات قبول کننده)براتگیر( می باشد.قانون تجار 350به استناد ماده -3

 باشد زیرا:« 7». پاسخ می تواند گزینه08

 کسی از وی شاکی نمی باشد.رکننده وجه آن را پرداخت نموده ودست صادرکننده آن باشد به این معنی است که صادقانون صدورچک،اگر چک در 07ماده براساس -0

 والی که در نزد قاضی حکایت از امری نماید.اماره قضایی یعنی اوضاع و اح-3

 اما در اماره قانونی،این اوضاع و احوال را قانونگذار بیان می کند.-5

 باشد زیرا:« 1». پاسخ می تواند گزینه00

اداره تصفیه حاضر نمی گردند ضمانت اجرا در قانون تجارت، قانونگذار برای طلبکارانی که در موعد مقرر برای تشخیص طلب خود در دفتر دادگاه یا  475براساس ماده 

د و از آن مال حصه نظر گرفته است که بموجب آن چنانچه قبل از ورود آنها برای تقسیم مال تصمیم گیری شده باشد نمی توانند نسبت به آن تصمیم اعتراض نماین

 ای نخواهند برد.

 باشد زیرا:« 3». پاسخ می تواند گزینه65
تشخیص  قانون تجارت برای انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت و رضایت الاقل نصف به عالوه یک نفر از طلبکارانی که الاقل سه چهارم از مطالباتی که 480به استناد ماده 

 شده یا موقتا قبول شده است را دارا باشند.

 اه نیز ضروری است.نکته: برای مؤثر واقع شدن قرداد ارفاقی، عالوه بر رضایت و موافقت طلبکاران،تصدیق دادگ

 «اصول فقه»

 صحیح می باشد. 1.گزینه 61

وع( را ثابت : چنانچه بواسطه اصل استصحاب، حالت سابقه ای اثبات شود، نمی توان با استفاده از آن، آثار و لوازم عقلی مستصحَب )اعم از حکم یا موض0پند اصولی 

 نمود.

 یا موضوعات ثابت شده را ثابت نماید اصل مثبت می گویند که حجت نیست.:استصحابی که آثار و لوازم عقلی احکام 3پند اصولی 
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، نمی : در مثال مذکور نیز چنانچه به هنگام شک در وجود غایب مفقود االثر، وجود او استصحاب شود و حکم به بقای رابطه زوجیت او و همسرش شود5پند اصولی 

 ن را رابطه با زن شوهر دار تلقی کرد.توان بر این اساس، رابطه نامشروع مرد دیگر با این ز

 صحیح می باشد . 1.گزینه 67

 : یکی از انواع قیاس ، قیاس جلی است که عبارت است از قیاسی که قطعا بدانیم جهت افتراق اصل و فرع  تاثیری در حکم ندارد. 4پند اصولی 

 اما این افتراق باعث تاثیر درحکم نمیشود و میتوان حکم را بر فرع جاری کرد  موضوع، ضمان است و در فرع، موضوع کفالت است 788: در ماده  3پند اصولی 

 : قیاس اولویت نوعی  قیاس جلی  است .  7پند اصولی 

 صحیح می باشد. 1.گزینه 63
 : حکمی که قانونگذار بیان می کند یا واقعی است و یا ظاهری.7پند اصولی 

قانونگذار بدون اینکه به علم و جهل مکلف توجهی داشته باشد آن را برای چیزی با توجه به اینکه فعلی از افعال است صادر : حکم واقعی حکمی است که 8پند اصولی 

 می کند مثل وجوب نماز. دلیلی که چنین حکمی را ثابت می کند دلیل اجتهادی نام دارد.

ها را مکلفین نمی دانند ثابت می شود مثال وقتی در مالکیت کسی نسبت به مالی تردید : حکم ظاهری نیز حکمی است که برای اموری که حکم واقعی آن2پند اصولی 

د چنین حکمی را برای او داری و با استصحاب او را مالک می دانیم، حکم ظاهری خواهد بود. یعنی شارع یا قانون گذار با توجه به اینکه مکلف اطالعی از واقع ندار

 شود. دلیلی که این حکم را ثابت می کند دلیل فقاهتی نام دارد. جعل می کند که از سرگردانی خارج

 ق.م نیز قانونگذار بدون توجه به علم و جهل مکلفین می گوید هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بپردازد. 550در مثال مذکوردر ماده 

 صحیح می باشد. 3.گزینه 69

 و منشا می تواند داشته باشد.: داللت الفاظ بر معانی د00پند اصولی 

مذکور در ماده نیز گاهی منشاء آن جعل و تخصیص واضع است که به آن وضع تعیینی می گویند یعنی واضع این لفظ را برای این معنا تعیین کرده است که در مثال 

 چنین است یعنی لفظ شرکت سهامی توسط قانونگذار برای معنای مد نظرش تعیین و وضع شده است.

ظ بر : گاهی منشاء داللت لفظ بر معنا، کثرت استعمال است که در این حالت لفظ برای معنا متعین می گردد، یعنی اراده شخص خاص برای داللت لف00ند اصولی پ

 معنا وجود ندارد.

 صحیح است. 7. گزینه 60
صفی است که بر معامله حمل شده است و چنانچه این لفظ در هنگامیکه :استعمال لفظ مشتق به دو صورت حقیقت و مجاز قابل تصور است. منفسخ و03پند اصولی 

ین استعمال مجازی است معامله منفسخ شده است استعمال شود، استعمال حقیقی است اما اگر معامله هنوز منفسخ نشده باشد و به اعتبار آینده به آن منفسخ گویند ا

 این اعتبار که در آینده منفسخ خواهد شد به آن منفسخ گفته شده است.چون در حال حاضر معامله هنوز منفسخ نشده است و به 

 صحیح می باشد. 7.گزینه 66
 قسم مقتضی و رافع و رافعیت موجود میشود . در شک در مقتضی نمی دانیم  قابلیت بقاء موضوع تا چه حد است  5: استصحاب از جهت شک الحق، به 05پند اصولی 

 : در این فرض سؤال، تردید در این است  که خیار سابق اقتضای بقا برای بیش از دو روز دارد یا خیر.  04پند اصولی 

 : اگر شک داشته باشیم که الف ان را اسقاط کرده یا خیر شک در رافع بود. 03پند اصولی 

 رد : استصحاب شک در مقتضی حجت نیست و نمیتوان به ان استناد ک 07پند اصولی 

 صحیح می باشد. 9.گزینه 62

 کلیفی احکامی هستند که مستقیما به افعال مکلفین مربوط می شوند و عبارتند از وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و کراهت. ت:احکام 07پند اصولی 

که از سوی شارع یا قانونگذار تعیین شده است. مثل : احکام وضعی به طور غیر مستقیم به افعال مربوط می شوند و صرفا بیان کننده وضعیتی هستند 08پند اصولی 

 جایز بودن عقد عاریه.

 صحیح می باشد. 9.گزینه 68
ه : واجب نفسی واجبی است که خودش مقصود قانونگذار بوده است اما غیری واجبی است که برای انجام دادن واجب دیگری واجب شده است و خودش ب02پند اصولی 

 ماده مذکور رد مثل مقدمه انجام واجب دیگری نیست بلکه خودش مقصود قانونگذار است.  خودی خود مصلحت ندارد. در

 : واجب عینی واجبی است که متعلق به تمام مکلفین است و با انجام یکی یا بعضی از آنها از عهده دیگران ساقط نمی شود . 30پند اصولی 

ر چندین امر را در کنار یکدیگر نموده باشد و او را در انجام هریک از آنها مخیر گذاشته باشد، در حالیکه : واجب تخییری نیز در جایی است که قانونگذا30پند اصولی 

 در ماده مذکور وجوب رد مثل جایگزین دیگری ندارد.

 صحیح می باشد. 3.گزینه 60
موضوع حکم باشد یعنی به صورتی است که اگر حکم موجود در تالی : جمله شرطیه به دو صورت قابل تصور است یکی اینکه مقدم)جمله شرطیه( خود 33پند اصولی 

ی به تو داد او را )جزا( بخواهد محقق شود بایستی مقدم )شرط( محقق شده باشد به صورتی که تحقق تالی بدون تحقق مقدم امکان پذیر نیست مثال اگر خدا فرزند

 دون تولد او ختنه اش امکان پذیر نیست.ختنه کن. در ان فرض ختنه کردن منوط به تولد فرزند است و ب

ع جمله شرطیه صورت دوم جمله شرطیه این است که حتی بدون تحقق شرط، جزا قابل تصور است مثال اگر حسن نفر اول کالس شد به او هدیه می دهم. در این نو

شود نیز باز هم می توان به او هدیه داد. پس از توضیح دو قسم شرط باید هدیه دادن به حسن عقال مترتب به نفر اول شدن او در کالس نیست، بلکه حتی اگر نفر آخر 
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ای این باقی نمی گفت محل نزاع مفهوم شرط همین قسم دوم است. چون در قسم اول چنانچه شرط محقق نشود عقال امکان اجرای جزا )تالی( وجود ندارد و جایی بر

یا نه. چون موضوعی باقی نمانده است که حکم جزا روی آن اجرا شود، پس دو گزینه اول صحیح نیست. اما دو  ماند که بگوییم آیا چنین جمله شرطیه ای مفهوم دارد

جرا باشد یا نه. در گزینه دوم قابل فرض صحت است و باید به مثال های آن توجه نمود که آیا در صورت عدم تحقق شرط بازهم موضوع باقی می ماند که جزا قابل ا

ق.م چه مشتری ملزم به ارائه ضامن باشد یا نباشد تحقق فسخ  572صورت عدم تصادم عقال موضوعی برای انتساب مسئولیت وجود ندارد اما در ماده  ق.م در 553ماده 

 برای  بایع، محال عقلی نیست پس گزینه سوم صحیح است.

 صحیح می باشد .  3.گزینه 25
 بتدا از موضوع حکم عام خارج باشد .: خروج تخصصی یعنی موضوعی واقعا  از ا 35پند اصولی 

قراردادهای بین المللی است در حالی که در نظریه شورای نگهبان قرارداها بین المللی فرض نشده و نیاز به تصویب  77: در این سوال موضوع اصل  34پند اصولی 

 است 77ل مجلس ندارد . لذا موضوع انها متفاوت و متباین است و موضوع نظریه خارج از موضوع اص

 صحیح است. 7.گزینه 21
گری : هرگاه صحت کالم مقتضی و متوقف بر این باشد که کلمه ای در تقدیر گرفته شود، چنین داللتی را اقتضاء می گویند. مثال اگر شخصی به دی33پند اصولی 

 رمان است یعنی )پشت فرمان اتومبیل من بنشین و رانندگی کن( بگوید )پشت اتومبیل من بنشین و رانندگی کن( که صحت این کالم مقتضی در تقدیر گرفتن کلمه ف

ذب : جمالت در یک تقسیم بندی دو قسم هستند اخباری و انشایی. جمالت اخباری جمالتی هستند که حکایت از واقعیت ها می کنند و قابل صدق و ک37پند اصولی 

ایجاد می کنند و حکایتی از واقعیتها ندارند و قابل صدق و کذب نیستند مثل: بزن، نزن، به  هستند مثل علی آمد. جمالت انشایی جمالتی هستند که معنای جدیدی

 امید دیدار، چه خوب ...، چه بد...، چقد بزرگ! 

ق.م نیز جمله  830ه : گزینه یک و چهار غلط است. چون واسئل القریه جمله انشایی است در حالیکه در گزینه اول جمله خبریه قلمداد شده است و ماد37پند اصولی 

 خبری است در حالیکه در گزینه چهارم جمله انشایی قلمداد شده است 

علت حکم است، چنین گزینه سوم نیز غلط است چون داللت اقتضاء ارتباطی به قیود مفید علت حکم ندارد بلکه اگر کالم دارای قیودی باشد که تصور شود آن قیود 

 داللت اقتضا. گویند نه ءداللتی را تنبیه و ایما

 صحیح می باشد. 1.گزینه 27
 : عام دارای سه قسم افرادی مجموعی و بدلی است.38پند اصولی 

امتثال شده فرض می گردد و افرادی یا استغراقی: حکمی که به او تعلق گرفته، مستقال به هریک از افراد تعلق می گیرد و به هرمیزان امتثال شود همان مقدار از عام 

 امتثال دوباره ندارد. مثل از مهمانان پذیرایی کن.نیازی به 

آن ارزشی ندارد،  مجموعی: حکمی که به عام تعلق گرفته است فقط در صورتی امتثال شده فرض می شود که تمام افراد آن یکپارچه امتثال شود و امتثال جزیی از

 مبادله همه اسیران که یک تعهد است.مثل ایمان به والیت دوازده امام معصوم علیهم السالم، یا تعهد به 

حکم را اجرا کند و یا بدلی: حکمی که به موضوع تعلق گرفته به نحوی است که منظور یک فرد غیر معین از همه افراد عام است و به محض اینکه یکی از افراد مورد 

 حکم راجع به او اجرا شود، حکم عام امتثال شده است.

 م استغراقی)افرادی( است، گزینه سوم عام مجموعی است و گزینه اول و دوم عام بدلی است، اما استدالل گزینه دوم غلط است. با این توضیح گزینه چهارم عا

 صحیح می باشد. 3.گزینه 23
: یک. موافق: قضیه ای که : هرگاه بین عموم لفظی و مفهوم عبارت دیگری تعارض شود باید کدام یک مقدم گردد؟ باید دانست که مفهوم دو قسم است32پند اصولی 

 حکم آن نفیا و اثباتا موافق حکم منطوق است. دو. مخالف: قضیه ای که حکم آن نفیا و اثباتا مخالف حکم منطوق است.

اصولیون معتقد به  : مفهوم موافق )نسبت به منطوق( به طریق اولی توانایی تخصیص زدن عام را دارد ولی در مفهوم مخالف اختالف نظر است که برخی50پند اصولی 

 لیل و حجت است.عدم امکان تخصیص عام به مفهوم مخالف هستندامااکثراصولیون معتقدبه امکان تخصیص عام به مفهوم مخالفندچون مفهوم مخالف هم مانند عام د

 صحیح می باشد. 9.گزینه 29
 دارای دو قسم اولویت و مساوات است.: مفهوم دو قسم موافق و مخالف دارد)سوال قبل(. مفهوم موافق نیز 50پند اصولی 

 .3و 0: در مفهوم اولویت: علت حکمی در مفهوم قویتر و شدیدتر از علت حکم در منطوق باشد، مانند گزینه 53پند اصولی 

ی یا تمثیل منطقی است، مانند : در مفهوم مساوات: علت حکم در مفهوم شدیدتر نیست، بلکه یکسان است و مفهوم گیری تنها با یک قیاس ساده اصول55پند اصولی 

 ، قیاس مع الفارق است.5گزینه آخر. گزینه 

 صحیح می باشد. 7.گزینه 20
ی راوی : خبر واحد دارای اقسامی است که یکی از آنها خبر ضعیف است، یعنی خبری که یک یا همه راویان آن واجد تمام یا برخی از شرایط الزم برا54پند اصولی 

ه باشندکه چنین خبری حجت نیست و فقیه درمقام استدالل واستنباط نمیتواندبرآن تکیه کند مگر اینکه مشهور باشد که به آن مقبول می نباشندوتوثیق هم نشد

 گویند.

کارگیری فقهای متقدم : به کارگیری خبر واحد توسط فقها جبران کننده ضعف احتمالی آن است، اما به کارگیری فقهای متاخر اعتباری ندارد بلکه به 53پند اصولی 

 شرط است زیرا که شاید توثیقاتی از راوی به دست فقیهان آن زمان رسیده باشد و بر آن اساس روایت را پذیرفته باشند.
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 صحیح می باشد. 9.گزینه 26
شرع داشته باشد، خودش حکمی را صادر می : دلیل عقلی دو قسم است. یکی آنکه مستقال عقل حکم به چیزی نماید، یعنی بدون آنکه نیاز به کمک 57پند اصولی 

 نماید مثل اینکه ظلم بد است و عدالت خوب است. در امثال این موارد عقل مستقال توانایی صدور حکم را دارد.

لکه به کمک مقدمه دیگری چنین قسم دوم از دلیل عقلی: غیر مستقالت عقلی یا استلزامات عقلی است، که عقل در این موارد به تنهایی توانایی صدور حکم را ندارد ب

 حکمی را صادر می کند، که گزینه های یک تا سه چنین است و تنها گزینه چهارم از مستقالت عقلی است.

 صحیح می باشد. 7.گزینه 22

 : مقدمه به حسب چگونگی وابستگی ذی المقدمه به آن به چهار دسته تقسیم می شود:57پند اصولی 

 مقدمه تعلق حکم وجوب به چیز دیگری باشد. یک.مقدمه وجوب: هرگاه چیزی

 دو. مقدمه وجود: هرگاه وجود واجب منوط به تحقق این مقدمه باشد.

 سه. مقدمه صحت: هرگاه صحت ذی المقدمه منوط به تحقق این مقدمه باشد، مانند گزینه سوم.

 اشد.چهار. مقدمه علم: هرگاه آگاهی یافتن به تحقق واجب منوط به انجام این مقدمه ب

وجوب انفاق از  قسمت اول گزینه اول نیز مصداق مقدمه وجوب است ولی دلیلی که در ادامه آمده است دلیل بر وجود است نه وجوب، پس گزینه دوم صحیح است که

 سوی منفق مشروط به تمکن مالی است، یعنی تمکن مالی مقدمه واجب شدن انفاق است.

 صحیح می باشد .  7.گزینه 28

 ن و یا التزام.ی: داللت کالم بر معنای خود یا مطابقی است یا تضم 58پند اصولی 

گویند.از انجا که بیع تماما در برابر تملیک عین به عوض معلوم قرارگرفته و بر تمام معنا داللت میکند از بر تمام معنای خود را مطابقی می : داللت لفظ 52پند اصولی 

 نوع مطابقی می باشد . 

 می باشد.صحیح 1.گزینه 20

 : عناصر استصحاب شش چیز است که دوتای آنها عبارتند از وحدت متیقن و مشکوک، تعدد زمان متیقن و مشکوک.40پند اصولی 

حیح مثال ها نیز صبنابر این گزینه دو و چهار غلط است و گزینه یک و سه باقی می ماند که قسمت اول هر دو صحیح است و باید مثال ها را بررسی کرد که آیا 

ود که در هستند یا خیر؟ گزینه اول متیقن و مشکوک همان موضوع استصحاب هستند یعنی همان چیزی که مورد یقین بوده است و هم اکنون مورد شک واقع ش

داریم که آیا کشته شده است  مثال گزینه اول چنین است، چون راجع به همان سربازی که یقین به زنده بودن او داشته ایم و به جبهه اعزام شده است هم اکنون شک

در همان زمان  یا خیر؟ اما گزینه سوم هر چند که قسمت اول آن صحیح است اما مثال مربوط به آن صحیح نیست زیرا زمان متیقن و مشکوک یکی است چون شک ما

 اعزام است که آیا زنده بوده است یا نه!

 صحیح می باشد .  9.گزینه 85
 داللت برمره دارد نه بر تکرار. همچنین امر وضعا نه بر فور داللت داردنه بر تراخی . : امر وضعا نه40پند اصولی 

 : اما به حکم عقل امر داللت بر مره داللت دارد .  43پند اصولی 

 : به حکم عقل نهی بر تکرار و فور داللت دارد. 45پند اصولی 

 «حقوق جزای عمومی واختصاصی»

 است.  1 گزینه. پاسخ 81
 درصورتیکه جرمی علیه اشخاص ایرانی یاعلیه کشور ایران واقع شود دادگاه ایران صالح به رسیدگی است مشروط به.....قانون مجازات اسالمی، 8ه :به موجب ماد0نکته 

 ایجاد صالحیت ضروری است. البته در خصوص صالحیت ناشی از تابعیت منفعل یا بزه دیده شرط یافت شدن در ایران،یا اعاده ی متهم به ایران برای: 3نکته 

 : طبق اصل صالحیت سرزمینی، در مقام  تردید ، باید دادگاه کشور محل وقوع جرم را)یعنی: ترکیه(، صالح به رسیدگی دانست.5نکته 

ایران جرم است در کشور محل  :بر خالف صالحیت شخصی بزهکار در مورد صالحیت شخصی بزه دیده الزم است که در جرائم تعزیری عمل عالوه بر این که در4نکته 

 وقوع نیز جرم باشد.

بخشی از مجازات بزه دیده(اگر مجازات جرم ارتکابی در کشور خارجی تعزیری باشد و مجازات اجرا شده باشد،حتی اجرای -:در خصوص صالحیت شخصی)بزهکار3نکته 

ات مانع رسیدگی مجدد در ایران نمی باشد بلکه فقط میزان مجازات اجرا شده در ایران است.برخالف صالحیت واقعی که اجرای بخشی از مجازمانع رسیدگی مجدد

 محاسبه می شود. 

 می باشد. 3. پاسخ گزینه 87

ادله  -قوانین شکلی ) تشکیالت و صالحیت  - 5قوانین شرعی  - 3قوانین تفسیری به معنای توضیحی  - 0: استثنائات اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین : 0نکته 

 تبدیل مجازات به اقدامات تامینی و تربیتی ( -قانون کاهنده  -قوانین مخففه ) قانون جرم زدا  -4مرور زمان ( -شیوه ی دادرسی -اثبات 

 :قانون جدید که حداکثر مجازات حبس را افزایش می دهد ، مشدده محسوب می شود.)صرف نظر از تقلیل یا افزایش حداقل مجازات حبس.(3نکته 

 قانون شکلی عطف به ما سبق نمی شود مگر اینکه حق مکتسبه ای برای متهم ایجاد شده باشد.:5نکته 

 می باشد. 1. پاسخ گزینه 83

 ق.م.ا مطالعه شود. 00:بند ب ماده 0نکته 
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 :واخواهی ویژه ی احکام غیابی است.3نکته 

قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم ق موظف است الح :دقت فرمایید قاضی اجرای احکام در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون5نکته 

 قطعی اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

 می باشد. 7. پاسخ گزینه 89

 تفسیر مضیق قوانین جزائی.-3عطف به ما سبق نشدن ،  -0مورد است: 3: نتایج اصل قانونی بودن 0نکته 

 اصل شخصی کردن. :اصل فردی کردن=3نکته 

 :اصل فردی بودن = اصل شخصی بودن.5نکته 

 :اصل قانونی بودن در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود.4نکته 

 ( پاسخ می باشد.9گزینه ). 83

امکان تبدیل سایر « ت»شروع دقت کنید که در بند در مورد تخفیف همراه ما باشید.. برای  ”صد نکته“ : سه گزینه اول بشرح آتی صحیح می باشند با مطالعه0نکته 

 نه یک صحیح می باشد.تعزیرات )غیر از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم( به یک یا دو درجه پایین تر از همان نوع یا انواع دیگر پیش بینی شده است پس گزی

 : تخفیف اختیاری است.3نکته 

 ت تعزیری است.فقط در مورد مجازا 57: تخفیف ماده 5نکته 

 : تقلیل یا تبدیل لذا تقلیل و تبدیل با هم قابل جمع نیستند.4نکته 

 : قید جهت تخفیف در دادنامه ضروری است.3نکته 

 : حتی در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه الزامی به تخفیف ندارد.7نکته 

 در حین صدور حکم اعمال می شود. 57: تخفیف ماده 7نکته 

 عیف شریک یا معاون در وقوع جرم یکی از جهات مخففه است.: مداخله ض8نکته 

 : دقت نمایید جهات مخففه متفاوت از میزان تخفیف می باشند.2نکته 

 : به یک جهت امکان دو بار تخفیف وجود ندارد.00نکته 

 : تخفیف قضائی و تخفیف قانونی به دو جهت منع نشده است.00نکته 

 )کتاب پنجم(. 708ماده  3یف قضائی است تخفیف قانونی همانند تبصره تخف 58و  57: تخفیف ماده 03نکته 

 : تفاوت های تخفیف قانونی و قضائی را بنویسید.05نکته 

 : اگر جهات مخففه وجود داشته باشد و راننده از کمک به مصدوم خودداری یا فرار نماید امکان تخفیف وجود ندارد.04نکته 

 وجود شرایط ذیل ضروری است: 8و  7ر جرایم تعزیری درجه : برای معافیت از کیفر د03نکته 

 احراز جهات مخففه  (0

 فقدان سابقه کیفری موثر  (3

 گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن. (5

 (58: شاکی به چه کسی می گویند؟ مدعی خصوصی به چه کسی است؟ )بند الف ماده 07نکته 

 مجازات و معافیت یعنی سقوط مجازات، لذا معافیت با تخفیف متفاوت می باشد.: تخفیف یعنی کاهش 07نکته 

 قانون فوق در حدود و قصاص و دیات ممنوع است و فقط در محکومیت های جنحه ای )تعزیرات( امکانپذیر است. 7: اعمال ماده 08نکته 

 ت. چرا؟تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف ممکن نیس 57: مطابق ماده 02نکته 

 : هدف از طرح نکات بصورت سوالی و بعضاً خالصه ایجاد درگیری ذهنی برای داوطلب به منظور تثبیت مطالب و کشف نکات جدید است. 75نکته 
 مراجعه کنید(. 35ویژه مجازات است و اقدامات تامین و تربیت را در بر نمی گیرد )به نکته  57: تخفیف ماده 30نکته 

 (052و ماده  054ماده  5در تعدد جرم و هم در تکرار جرم امکان پذیر است. )تبصره  : تخفیف هم33نکته 

 امکانپذیر است. 025: تخفیف مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان مطابق ماده 35نکته 

 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح( 2اسالمی است )ماده  : جهات تخفیف در مورد جرایم نظامیان همان جهات تخفیف در قانون مجازات34نکته 

 : جهت مطالعه سایر نکات )صد نکته در مورد تخفیف(به سایت داداِستان مراجعه کنید.33نکته

 ( پاسخ می باشد.1. گزینه )86

 آمده است. 30مورد است که در ماده  7: مجازات های اشخاص حقوقی 0نکته 

سال می باشد در حالیکه ممنوعیت از  3ند فعالیت شغلی یا اجتماعی و ممنوعیت از افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت : ممنوعیت از یک یا چ3نکته 

 سال می باشد. 3اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت 

 جرم شود. : شخص حقوقی زمانی مسئول است که نماینده وی بنام وی یا در راستای منافع آن مرتکب5نکته 

مشروع  : مرگ شخص حقوقی )انحالل آن( تنها زمانی ممکن است که یا شخص حقوقی برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد یا شخص حقوقی با انحراف از هدف4نکته 

 نخستین منحصراً فعالیت خود را در جهت ارتکاب جرم قرار داده باشد.
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 ( پاسخ می باشد.3. گزینه )82
 کمیلی فقط در محکومیت به حد، قصاص یا تعزیر درجه یک تا شش وجود دارد.: مجازات ت0نکته 

 : مجازات تکمیلی هم در مورد جرایم عمدی و هم غیر عمدی وجود دارد.3نکته 

 اختیاری می باشد. 35: مجازات تکمیلی ماده 5نکته 

ز جمله منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجاری، الزام به خدمات عمومی، آمده است ا 35مورد می باشد که در ماده  03: مصادیق مجازات های تکمیلی 4نکته 

 الزام به تحصیل، انتشار حکم محکومیت قطعی.

 کتاب پنجم. 708: مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در موارد خاص مانند ماده 3نکته 

 نکند در اینصورت چه برخوردی با وی می شود؟ : اگر محکوم از اجرای مفاد حکم مجازات تکمیلی تبعیت7نکته 

 ( پاسخ می باشد.7. گزینه )88
 فقط در مورد جرایم عمدی اعمال می شوند. 37و  33: محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات تبعی مذکور در مواد 0نکته 

)تفاوتی میان زن و مرد نیست( باشد در این صورت مرتکب تا دو سال : در صورتیکه قصاص عضو در مورد عضوی باشد که دیه جنایت آن نصف دیه مبنی علیه 3نکته 

محرومیت  0527حکم اجرا شده است پس تا دو سال بعد یعنی تا سال  0524پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می شود که در فرض سوال چون در سال 

 از حقوق اجتماعی وجود دارد.

 حکومیت پس از گذشت مدت مقرر از اتمام آزادی مشروط وضع می شود.: در آزادی مشروط اثر تبعی م5نکته 

 ( پاسخ می باشد.9. گزینه )80

 تخفیف در مجازات تعزیری ممکن است. 57: بموجب ماده 0نکته 

 تعویق صدور حکم در مجازات تعزیری درجه شش تا هشت ممکن است. 40: بموجب ماده 3نکته 

 حکم در مورد مجازات های تعزیری درجه سه تا هشت ممکن است.تعلیق اجرای  47: بموجب ماده 5نکته 

 مجازات تکمیلی در مورد محکومیت های درجه یک تا شش ممکن است. 35: بموجب ماده 4نکته 

 نظام نیمه آزادی در مورد مجازات های درجه پنج تا هفت ممکن است. 37: بموجب ماده 3نکته 

 های تعزیری درجه شش تا هشت مورد پذیرش است.توبه در مجازات  003: بموجب ماده 7نکته 

 معافیت از مجازات در مورد مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت امکانپذیر است. 52: بموجب ماده 7نکته 

 مجازات تبعی فقط در مورد حبس های تا درجه پنج وجود دارد. 33: بموجب ماده 8نکته 

های تعزیری از درجه یک تا هشت مشمول مرور زمان می شود غیر از تعزیرات مخصوص شرعی که بموجب تبصره کلیه محکومیت  007و  003: بموجب مواد 2نکته 

 ( وجود دارد.007( اما مرور زمان اجرا )ماده 003در مورد آنها مرور زمان تعقیب و تحقیق وجود ندارد )ماده  003ماده  3

 زیری پیش بینی شده است که حبس تعزیری درجه یک تا درجه پنج مجازات قانونی آنها می باشد.شروع به جرم در مورد جرایم تع 033: بموجب ماده 00نکته 

 اعمال می شود. 7تا  0مقررات تعدد جرم فقط در مورد تعزیرات درجه  054ماده  4: بموجب تبصره 00نکته 

 می شود. اعمال 7تا  0فقط در مورد تعزیرات درجه  057: مقررات تکرار جرم بموجب ماده 03نکته 

 منتقل کنید.« محشای من»: باز هم شما نکته بیابید و به 05نکته 

 می باشد. 9. پاسخ گزینه 05

 0524شهریورماه  30قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب  3: به استناد ماده 0نکته

 : نکات مهم این قانون در طرح آراد در اختیار شما قرار خواهد گرفت.3نکته

 در مباحث درس جزا قرار دهید.این قانون جدید را 

 ( پاسخ می باشد.9. گزینه )01
قرار گیرد لکن عمل  033به منظور حفظ نفس خود هنگام بروز بیماری مرتکب این رفتار شده است لذا عمل وی می تواند مشمول ماده « الف»: از آنجایی که 0نکته 

 طوفان، زلزله یا بیماری دفاع مشروع مصداق ندارد و در برابر موارد مذکور اضطرار مطرح می شود.ل،ردزیرا دربرابر آتش سوزی،سیوی مشمول دفاع مشروع قرار نمی گی

 بیماری هم می تواند از موجبات تحقق اضطرار باشد. 033: در ماده 3نکته 

 تمثیلی است. 033: مصادیق مذکور در ماده 5نکته 

 ت یا اسباب اباحه شناخته می شود.: اضطرار در دکترین بعنوان اسباب عینی عدم مسئولی4نکته 

 آمده اند.« موانع مسئولیت کیفری»: در قانون مجازات جدید علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری مجموعاً تحت عنوان 3نکته 

 پاسخ می باشد."3". گزینه 07
 د.قانون تجارت،هرگاه ظهرنویس تاریخ مقدمی قید کند مزورشناخته می شو 348:طبق ماده 0نکته

 :مزور به معنای جاعل می باشد.3نکته

این حالت ه به اصول کلی،ممکن نیست.زیرا در:این ماده قانون تجارت از جمله مواردی است که درصورت عدم تصریح مقنن،جعل محسوب کردن آن با توج5نکته

 جلد سوم)جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی(دکترمیرمحمدصادقی(532)صفحه خبری نیست.ست وازشرط انتساب به غیردرآن عمل خودفرد نسبت به درج تاریخ مقدم اقدام کرده ا
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 :سندموردنظر دروغی راجع به خود و تنظیم کننده ی خود نمی گوید.پس از لحاظ اصول کلی جعل نیست.4نکته

 (  0523ق.م.ا 005:جعل یک جرم غیرقابل گذشت می باشد.)طبق ماده 3نکته

و قوانین 0573در فصل پنجم نعزیرات مصوب  334الی  335ازجرم جعل ارائه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی ماده :درقانون ایران،تعریفی 7نکته

 گوناگون دیگر آورده شده است.

 می باشد. "9". پاسخ گزینه 03
س محکوم می شود.منظور از نسخه رمز،نسخه ای بوده که به صورت  ماه حب 4،طبیبی که از نسخه رمز استفاده کند به 0320قانون طبابت مصوب 03:طبق ماده 0نکته

 نسخه را تحویل دهد.کد بین یک طبیب و یک داروخانه خاص قابلیت رد و بدل کردن داشته و اگر آن نسخه را نزد داروخانه دیگری ببرد داروخانه نمی توانسته آن 

بینی شده است.که در آن ها ارائه تصدیق نامه خالف واقع توسط پزشک یا دیگران جرم و قابل مجازات پیش  340و  352: صدور گواهی نامه خالف واقع در مواد3نکته

 شناخته شده است.

اگر طبیب تصدیق نامه خالف واقع برای معاف شدن دیگری از خدمت در ادارات رسمی و یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی  352: طبق ماده 5نکته 

 رم و قابل مجازات می باشد.بدهد،عملش ج

 : اعمال مجازات طبیب منوط به استفاده طرف از گواهی نمی باشد.4نکته

 : صرف صدور گواه از سوی طبیب،جرم نبوده و باید آن گواهی غیرواقع را ارائه دهد به شخصی که این قصد را دارد.3نکته

وفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرا می شوند.هرگاه درغیر از موارد قانون تعزیرات،اطبا،جراحان.،ماماها و دار 748: طبق ماده7نکته

 قانونی،اسرار مردم را افشا کنند.به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا جزای نقدی محکوم می شوند.

 می باشد. "1".پاسخ گزینه 09
از عنوان جرم کالهبرداری رایانه ای را دارد،درکالهبرداری رایانه ای عالوه بر مال،خدمات،امتیازات و... نیز برده :استفاده از حجم اینترنتی دیگری بطور غیرمج0نکته

 قانون جرایم رایانه ای( 05میشود.)ماده 

 :درکالهبرداری رایانه ای تقلب شرط نیست برخالف کالهبرداری سنتی3نکته

دیگری درصورتی جرم است که سیستم رایانه ای با تدابیر امنیتی محافظت شده باشد و این تدابیر نقض شود.لذا :دسترسی غیرمجاز به داده های متعلق به 5نکته

 دسترسی غیرمجاز به داده های متعلق به دیگری بدون نقض تدابیر امنیتی جرم نیست.

 )فیلترشکن(جرم نیست.vpn:استفاده از 4نکته

 ه قصد دسترسی دیگران به محتوای مستهجن و مبتذل باشد جرم است واال جرم نیست.)فیلترشکن(درصورتی که بvpn:ارائه دادن 3نکته

 می باشد. 9. پاسخ گزینه 00
سرقت ربودن مال متعلق به غیر می باشد.دراین تعریف به ربایش مال اشاره شده .دکترین حقوق مال را بدین گونه تعریف کرده اند  0523ق.م.ا  377:طبق ماده 0نکته 

 چیزی است که پرداخت پول یا یک کاالی باارزش دیگر درمقابل آن،هم ازنظر عرف و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.که مال آن 

این قانون از حقوق  35ربایس آثار ادبی مورد جرم انگاری قرار گرفته و ماده  0548:طبق قانون خاص حمایت از حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان مصوب سال 3نکته

 )تعزیرات(0573آثار ادبی و ... حمایت کرده است ونه قانون مجازات معنوی و 

 سال می باشد. 5ماه تا  7ق حمایت از حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان  35:مجازات این جرم طبق ماده 5نکته

 ماه تا یکسال حبس خواهد داشت. 5ت این قانون چاپ و پخش و نشر ترجمه دیگری به نام خود یا دیگری نیز جرم بوده و مجازا 34:طبق ماده 4نکته

 این قانون با دقت مطالعه شود. 35و  30-02-08-07:مواد 3نکته 

 .می باشد 3پاسخ گزینه . 06
 .محسوب می شودتصرف دیگری است و تقاضای ثبت کندکالهبردارکه دری خودرامتصرف ملکی قلمداد نمایدو امالک هرگاه کسقانون ثبت اسناد 002:طبق ماده 0هنکت

 .مان تقاضای ثبت هنوز درمرحله شروع به جرم قرار داردزصرف تقاضای ثبت ملک را کالهبرداری محسوب کرده درحالی که متقاضی در قانونگذار :3نکته

 .:طبق اصول کلی چون هنوز مالی برده نشده پس کالهبرداری نبوده و طبق قانون ثبت اسناد وامالک درحکم کالهبرداری می باشد5نکته

 .کرده استخصوصی رم را دارای جنبه ج،که این باشدمی خصوصی تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی  ،ثبت اسناد و امالک نقانو 000:طبق ماده 4نکته

 . می باشد 3پاسخ گزینه . 02
محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته ضربه یا سه تا شش ماه حبس  74 ق تاالهر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به ش" :347:ماده 0نکته

  ".ه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شدالویا آن را خراب کرده باشد، ع

 :عنوان مجرمانه این ماده فراراز زندان به همراه تخریب عمدی می باشد.3نکته

 :قانون مجازات شامل دو قسمت می شود 347ماده 

 ل: جرم فرار از زندان قسمت او .

باشد زیرا عنصر مادی آن قسمت دوم: جرم فرار از زندان همراه با تخریب درب زندان و... که هردو مجازات را دارد و به نظر می رسد قسمت دوم ماده نوعی جرم مرکب 

  .از دو بخش تخریب و فرار تشکیل شده است که عنوان خاص داشته و شامل تعدد مادی نمی شود

)مشابه این تست ایراد نگارشی دارد زیرا این جرم صورت خاص فرار از زندان همراه با شکستن درب زندان است و نه جرم خاص تخریب و فرار از زندان 3 گزینه:5ه نکت

 هتر است حذف شود.(می باشد که آن سوال اشکال داشته و گزینه های متفاوت با این سوال می باشد پس ب 24از جمله سواالت اختالفی آزمون وکالت 
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 :شروع به فرار نیست زیرا بیرون از محوطه زندان دستگیر شده و عمل مادی فرار انجام شده است.4نکته

 می باشد. "7". پاسخ گزینه 08

 :طبق قانون پولی و بانکی کشور پول رایج کشور اعم است از اسکناس و سکه های فلزی0نکته 

 پول رایج کشور در انحصار دولت است.:طبق همین قانون امتیاز انتشار 3نکته 

 ساخت سکه تقلبی طال و نقره و غیر طالو نقره جرم انگاری شده است. 330وماده 308:طبق ماده 5نکته

 302:اما در مورد مخدوش کردن سکه تنها در مورد سکه های طالو نقره قانونگذار جرم انگاری نموده است.مطابق ماده4نکته

 مخدوش ساکت است.ن سکه تقلبی وتنهاداخل کردن سکه قلب یامخدوش راموردجرم انگاری قرارداده است ودرموردخارج کرد308،302،330:قانونگذارطبق ماده3نکته

 می باشد. "9". پاسخ گزینه 00
 بوده و دیه یا ارش دارد:گزینه یک صحیح بوده و اگر کشیدن بخیه منجر به ایراد جنایت عمدی بر کودک شده باشد طبق قانون مجازات این عمل جرم 0نکته

  مقرر میدارد:0534ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدوم و رفع مخاطرات جانی  مصوب سال  3نیز صحیح میباشد چرا که بند  3:گزینه 3نکته

الزم و کمک به آنها  کمک نمایند از اقدامدیده یا اشخاصی که درمعرض خطر جانی قرار دارند مکلفند به اشخاص آسیبن هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانو-3

 .ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شدخودداری کنند،به حبس جنحه

کسی از کمک به براساس این ماده افراد حسب وظیفه و قانون مکلفند که به اشخاص آسیب دیده یا کسانی که در معرض خطر جانی هستند ، کمک نمایند و هرگاه 

 سال حبس محکوم خواهند شد.که در این مساله هم دکتر دستوردهنده و هم پرستار هردو از این تکلیف سرباز زده اند. 5ماه تا  7کنند به آنها خودداری

 تخلف انتظامی جرم بوده و قابل مجازات می باشد. : قید کلمه تنها در این گزینه ایراد دارد زیرا این عمل عالوه بر5نکته 

 ه این عمل تخلف بوده و محرومیت و توبیخ نیز دارد.انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه های پزشکی و وابست یین نامههمچنین طبق آ

حرمت  شاغالن حرفه های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از ارتکاب کارهایی که موجب هتکآیین نامه:5 ادهم

 ند.جامعه پزشکی میشود خودداری کن

 انجام امور خالف شوون پزشکی توسط شاغالن حرفه های پزشکی ممنوع است -آیین نامه7ماده

 پزشک معالج مسئول ادامه درمان بیمار خود است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشندآیین نامه:02ماده

 ست.انتظامی شاغالن حرفه های پزشکی در هر شهرستان هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی آن شهزستان امرجع رسیدگی به تخلفات آیین نامه:54ادهم

رارداد باشد یا خارج هر پزشک مکلف است بیمار خود را تا زمان بهبودی تحت معالجه و درمان قرار دهد و در این خصوص تفاوتی نمیکند که مسولیت پزشک ناشی از ق

 ه بیمار به منظور معالجه و بهبودی کامل به پزشک مراجعه مینماید مگر اینکه برخالف آن شرط شده باشد و یا اینکه بیمار و بستگان او ازاصل بر این است ک از آن

 .ادامه معالجه و درمان منصرف گردند

 :خصوص مقرر میدارد آیین نامه انتظامی: رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در این 08ماده 

 .ندپزشک معالج ،مسول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به استثنای موارد ضروری است،مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباش 

 .انجام هرگونه اقدام درمانی ،بدون توجه به نظر و اذن بیمار و با همراهان او می باشد به پزشک،مکلف و است مستثنی ماده این شمول از اورژانسی موارد：تبصره

مستمر پزشک معالج و با منظور از ,,ادامه درمان,, الزاما به معنی حصول نتیجه عالی از معالجه و عمل جراحی نیست،چه بسا بیمارانی که علیرغم تالشهای پیگیر و 

اوردهای علمی و تخصصی،از بهبودی کامل بازبمانند و کامال درمان و معالجه نشوند،بلکه منظور این است که پزشک معالج میبایست وجود بهره مندی از آخرین دست

 .بیمار خود را تا حد توانایی و تخصص تا دستیابی به نتیجه مطلوب و متعارف تحت معالجه داشته باشد و معیار آنهم عرف رایج پزشکی است

 :آیین نامه ذکر شده بر اساس بندهای زیر قابل اعمال است 08مجازات نقض ماده 

 .محل پزشکی نظام در پرونده با درج کتبی اخطار یا توبیخ

 .محل پزشکی نظام در تابلو اعالنات رأی یا الصاق محل پزشکی نظام و نشریه پزشکی نظام در پرونده با درج کتبی توبیخ 

 .تخلف ارتکاب در محل سال تا یک ماه از سه و وابسته پزشکی هایحرفه به تغالاز اش محرومیت 

 ول می باشد.فلذا در پایان اعالم میدارد،پزشک با توجه به ماهیت تعهدی که در قبال جان بیمار دارد،تا پایان پروسه درمان مسو

 ( پاسخ می باشد.9.گزینه )155

 فراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.ا 047:به موجب ماده ی  0نکته

 در مورد افرادنابالغ اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می شود. 048:به موجب ماده ی 3نکته 

ی اقدامات سال در جرایم تعزیر 2ساله، یکی از تصمیمات را اتخاذ می کند و اطفال زیر  03تا  2دادگاه فقط در مورد اطفال و نوجوانان  88:به موجب ماده ی 5نکته 

 تأمینی و تربیتی ندارند.

 : نکات مطروحه در آمایش یک و دو را جهت مطالعه درس جزا روزانه مرور نمایید.4نکته
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 «آیین دادرسی کیفری»

 «و حذف حق تجدیدنظرخواهی سازمان های مردم نهاد  66موضوع اصلی پرسش: اصالح ماده »پاسخ است.  7. گزینه 151

 هاگزینه سریعتحلیل  قسمت اول:

 است. 23ق.آ.د.ک.  543درست است زیرا مطابق متن ماده  0الف( گزینه 

 است. 09/ 3/ 79ق.آ.د.ک اصالحی   66نادرست است زیرا  برخالف متن ماده  7ب( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک.  557درست است زیرا مطابق متن ماده  5ج( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک.  557درست است زیرا مطابق متن ماده  4د( گزینه 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت دوم:

 –طرح شده بود. ماده ای که چندبار مورد طرح سوال و تاکید ما در آزمون های مفهومی  23اصالحی ق.آ.د.ک. 77از ماده  0524آزمون وکالت  000سوال  :1نکته 

 مهارتی داداستان قرار گرفته بود. 

توجه داشته باشید را اصالح یا تکمیل کنید.  455اصالحی و تبصره های آن را به همراه مواد مذکور در قسمت تحلیل سریع مطالعه و محشای ماده  77ماده : 7نکته 

سلب حق اعتراض به آراء برای این سازمانهاست علت طرح سوال از این ماده اصالح شده است تنها تغییر اساسی این ماده  34/5/24متن این ماده در طرح اصالح  

فراموش کردن مطالب سابق در این ماده است  .

 آن را از سایت موسسه دانلود کنید. 24/ 5/ 34و نیز اصالحات  0523متن اصالحی قانون آیین دادرسی کیفری : 3نکته

( : اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و 0524/ 5/ 34)الحاقی 9تبصره  »ه است که بیان می کند الحاق شد 66: یک تبصره هم به این ماده 9نکته 

این قانون و تبصره های آن تنها اعالم  003( قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت، سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده 073پنجم )

 «الیل خود را به مرجع قضایی ارایه دهندو حق شرکت در جلسات را ندارند.جرم نموده و د

 عفت منافی آن بودن ، علنیدادگاه تشخیص به که مگر آن شود و حضور افراد بالمانع استمی انجام ، علنیمحاکمات قانون ا ساسی هم بیان نموده : 073اصل : 0نکته

 .نباشد علنی محاکمه دعوا تقاضا کنند که طرفین خصوصی در دعاوی باشد یا عمومی یا نظم عمومی

 نتیجه اینکه این سازمانها. اوالً .فقط حق طرح شکایت یا شرکت مطابق اساسنامه خود و محدوده فعالیتی خود را دارند نه در همه موارد.: 6نکته 

 ر جلسات دادرسیثانیاً در موارد منافی عفت فقط حق اعالم جرم دارند نه شرکت د

یا تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی برای غیر علنی بودن هم حق شرکت در جلسه  073ثالثاً در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر غیر علنی بودن مطابق اصل 

 سطح پرسش: متوسط() دادرسی را ندارند.

 را بهپرسش: شاید باور نکنید که تلقین چه اثری روی روح  و روان فرد دارد. امروزه ثابت شده است اگر فردی با تمام وجود، توجه خود  قسمت چهارم: تحلیل روانی

د. مولوی آیعینی و ملموس درمی صورتبهبرای او  موردنظرآن جنبه از موضوع  کمکمموضوعی خاص معطوف کند و بر روی آن موضوع به تمرکزی کانونی دست یابد 

 تکرارشوندهاما باید بدانید که تلقین باید ممتد و  « هر چیز که در جُستن آنی، آنی         این نکته رمز اگر بدانی، دانی :» زاده!! به شما گفتهیقاضبه شیوه استاد 

خواهید میخی را به دیوار بکوبید چکش را است. زمانی که میروز  30کند بلکه هر تغییر نیازمند حداقل تلقین حدود باشد. هیچ تلقینی در یک یا دو روز اثر نمی

رسیم که توان میخ را از دیوار جدا نمود اما سرانجام به حدی میی میآسانبهشود در ابتدا نوازید با هر ضربه میخ بیشتر به داخل دیوار فرو میچندین بار بر میخ می

 نفس نیز چنین است که در مرحله هشتم قرار دارد.آید. تلقین اعتمادبهآسانی بیرون نمیدیگر میخ در دیوار ثابت شده و به

 «های رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری یک و ممدشونموضوع اصلی پرسش: ممنوعیت»پاسخ است.  1. گزینه 157

 هاگزینه تحلیل سریع :قسمت اول

 .است 07ق.آ.د.ک 380و بند ب  383است زیرا برخالف متن ماده  نادرست 1 گزینه( الف

 .است 23.ک.د.آ.ق  585درست است زیرا مطابق متن ماده  3گزینه ( ب

 .است 23.ک.د.آ.ق  585درست است زیرا مطابق متن ماده  5گزینه ( ج

 .است 23.ک.د.آ.ق  585درست است زیرا مطابق متن ماده  4گزینه ( د

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش : مفاهیم الزمنکاتی درباره  :قسمت دوم

یعنی دادگاه های که رعایت مقررات مربوط به دادرسی دادگاه کیفری یک در آنها ضروری است)  ممّدشون!!نحوه رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری یک و  : 1نکته 

آمده است.  23ق.آ.د.ک. 585در دادگاه انقالب با تعدد قاضی( در ماده  327در مورد دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان و ماده  503در مورد نظامی یک، ماده  385ماده 

 بود. 1309آزمون وکالت  117ه انقالب با تعدد قاضی که موضوع سوال در دادگا 702ضمناً ماده 

آمده است.  23ق.آ.د.ک. 540مشابه این مقررات در دادگاه کیفری دو و ممدشون)دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی دو و انقالب با وحدت قاضی( در ماده : 7نکته 

 بید. سؤال از متن ماده اخیرالذکر طرح شده است.یابا مقایسه این دو ماده به نکات مهمی دست می

آمده است. با مقایسه این  23ق.آ.د.ک. 582و در دادگاه کیفری یک در ماده  540نحوه رسیدگی در جلسه مقدماتی در دادگاه کیفری دو و ممدشون درماده : 3نکته 

 )سطح پرسش: ساده( یابید.دو ماده نیز به نکات مهمی دست می
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افراد یا موسسات مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –هرگونه استفاده از سواالت مفهومی 
    خط(  7) 030-57030073تلفن : 573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -آدرس : مشهد واگذار کنند و یاحتی امانت دهند . دیگر
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 هرچه مشکل بزرگتر باشد ، هدیه هم بزرگتر است. هدیه ای بفرستد آن را در مشکلی می پیچد وقتی خدا بخواهد برای شما "پرسش:  لیل روانیتح قسمت سوم:

 .« إنّ مع العسر یسراً. فإن مع العسر یسراً» اما باید بدانید که: 0523مشکالت فعلی شما هدیه بزگی به دنبال دارد. قبولی در آزمون وکالت 

 « شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع اصلی پرسش: »پاسخ است.  3. گزینه 153

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 است 23ق.آ.د.ک. 80درست است زیرا موافق ماده  0الف( گزینه 

 است.  23ق.آ.د.ک. 80درست است زیرا موافق ماده  3ب( گزینه 

 است. 07ق.آ.د.ک.  85ماده نادرست است زیرا  مخالف  3ج( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک. 80درست است زیرا موافق ماده  4د( گزینه 

قرار بایگانی پرونده در قسمت اختیارات دادستان آمده است اما مربوط به جرائم تعزیری در این پرسش:  زنیمهارت تستای دربارۀ نکته قسمت دوم:

 تعزیری نداریم.  6است و مستقیم در صالحیت دادگاه کیفری دو و ممدشون است. برخالف قرار تعلیق تعقیب، قرار بایگانی در درجه  8و  2درجه 

 ت دادن به این پرسش: برای پاسخ درس مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت سوم:

د حتی اگر در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است امکان صدور قرار تعلیق تعقیب است. پس اگر جرمی قابل تعلیق نباش: 1نکته 

 درجه شش تا هشت هم باشد قابل تعلیق تعقیب نیست.

، قرار تعلیق تعقیب را قاضی دادگاه کیفری و در جرایم تعزیری  8و  7، در جرایم تعزیری  0523ق.آ.د.ک.  80ه ماد 3و تبصره  540منتهی با توجه به ماده  :7نکته

 ، دادستان صادر می کند. 7درجه 

ه، ترتیب پرداخت آن در برای صدور قرار تعلیق تعقیب باید شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دید : 3نکته  

شاکی بر خالف مدت مشخصی داده شود البته این بدین معناست که حصول هر یک از این موارد دلیلی است برای تعلیق تعقیب و صرفا گذشت شاکی  یا عدم وجود 

ابراین الزم نیست جرم غیرقابل گذشت باشد و سابق انحصاری نیست و پرداخت خسارت کامل هم حتی اگر شاکی گذشت نکرده باشد یکی از شرایط تعلیق است. بن

 جبران خسارت شاکی در جرم قابل گذشت کافی است. 

 اخذ شود.متهم باید فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد،و برای صدور قرار تعلیق تعقیب موافقت وی جلب شود و حسب ضرورت ممکن است که تامین هم :9نکته

تعلیق تعقیب ساده یا مراقبتی باشد و مدت آن شش ماه تا دوسال است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ هم قابل اعتراض در دادگاه  تعلیق تعقیب ممکن است یک: 0نکته

 صالح است.

و تعقیوب وی  که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و باالتر موورد تعقیوب قورار گیورددر صورتی : 6نکته

آیود و مودتی کوه عمول موی، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب بهیا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکندو  خواست گرددبه صدور کیفرمنتهی 

کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف ه قرار تعلیق را ابقاء میشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاتعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی

 است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بووده،  در مدت قرار تعلیق تعقیبلغو قرار تعلیق تعقیب توسط مرجع صادر کننده در صورتی است  : 2نکته 

شود. که بدین معناست که اگر برای متهمی قرار تعلیق صادر شود و مدت تعلیق را سوپری بالفاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میقرار مزبور 

 کند بعد متوجه شوند که وی دارای سابقه محکومیت موثرکیفری بوده امکان لغو قرار نیست.

 شود.زء مدت مرور زمان در هیچ یک از موارد فوق محسوب نمیمدتی که تعقیب معلق بوده است، ج : 8نکته

 بازپرس راسا حق صدور قرار تعلیق تعقیب را ندارد و باید از دادستان تقاضای آن را بنماید. :  0نکته 

تواند مقررات قرار تعلیق تعقیب را دادگاه می،   0523ق.آ.د.ک.  540و  507شود، یعنی در ماده در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می : 15نکته

از آن فراموش  مطابق شرایط فوق ا اعمال کند. جالب اینکه قانونگذار در خصوص قرار ترک تعقیب در خصوص جرائمی که مستقیم در دادگاه مطرح می شود کامال

یک سوال طرح نشود، حتماً در گزینه های سواالت دیگر به  87تا  72اد ق.آ.د.د.ع.ا.م.اگر از مو:  11نکتهکرده اما به این امر در خصوص تعلیق تعقیب توجه داشته است. 

از قرار تعلیق تعقیب نام می برد و پاسخگویی درست به آن سوال، مستلزم تسلط به این مواد مهم و  0524آزمون وکالت  007سوال  4آنها برخواهید خورد. گزینه 

 )سطح پرسش : متوسط( سوال برانگیز و نوآورانه و جدید است.

یابی به اهدافتان کمک می کنه و به شما جرأت ابراز وجود و نه نفس باال و بجا)بدون غرور کاذب( شما را در دستپرسش: اعتمادبه قسمت چهارم: تحلیل روانی

چیز را درباره با دیگران مقایسه نکنید. چون شما همهنفس آن است که هرگز خود را دارد. اولین شرط اعتمادبهدهد و دیگران را به تحسین شما وا میگفتن می

شوید. از دست دچار غرور کاذب و نسبت به افراد باالدست، دچار یاس مخرب میکنید و نسبت به افراد پاییندانید و حسب ظاهر قضاوت نادرست میکس نمیهمه

 و تا آدم. قدیم گفتن پنج تا انگشت یک دست یک آدم هم مثل هم نیستند چه رسد به د

 «موضوع اصلی پرسش: صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان»پاسخ است.  9. گزینه 159

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 درست است. 23ق.آ.د.ک. 503و  504مطابق متن ماده  0الف( گزینه 

 درست است. 23ق.آ.د.ک. 503و  504مطابق متن ماده  3ب( گزینه 
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 درست است. 23ق.آ.د.ک. 503و  504مطابق متن ماده  5ج( گزینه 

 نادرست است. 07ق.آ.د.ک. 310مطابق متن ماده  9د( گزینه 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره قسمت دوم: 

  نوجوانان رسیدگی می شود.بجای دادگاه کیفری یک یا دو،دردادگاه اطفال و ،503و  504طبق ماده باشدچه نباشد، 503طفل چه مشمول کلیه جرایم عمومی  :1نکته 

  بجای دادگاه انقالب یک یا دو، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.،503و  504باشدچه نباشد،طبق ماده 503شمول کلیه جرایم انقالب طفل چه م: 7نکته 

، بجای دادگاه اطفال و نوجوانان در دادگاه نظامی دو 503و  504ناظر بر مواد  322طبق مادهباشد چه نباشد، 503کلیه جرایم نظامی طفل چه مشمول : 3نکته 

 رسیدگی می شود. 

باشد بجای دادگاه کیفری یک در دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان و اگر  503به جرایم عمومی نوجوان اگر مشمول  23ق.آ.د.ک. 503و  504طبق ماده  :3نکته 

  نباشد، یا بجای دادگاه کیفری دو، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. 503مول ماده مش

باشد بجای دادگاه انقالب یک در دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان و اگر  503به جرایم انقالب نوجوان اگر مشمول  23ق.آ.د.ک. 503و  504طبق ماده : 9نکته 

 ای دادگاه انقالب دو، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.نباشد، یا بج 503مشمول ماده 

باشد بجای دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، در دادگاه  503به جرایم نظامی نوجوان اگر مشمول  23ق.آ.د.ک. 503و  504ناظر بر مواد  322طبق ماده : 6نکته 

 اطفال و نوجوانان، در دادگاه نظامی دو رسیدگی می شود. نباشد، یا بجای دادگاه 503نظامی یک و اگر مشمول ماده 

 را مرور کنید. موفق باشید. 000درسنامه سوال  80و  73تا  70جمله خالصه می شود. با مطالعه نکات  3نکته در  7را بلد باشید، این « ممدشون»اگر رمز : 2نکته 

 )سطح سوال : متوسط (

جزء مطالب، بهتر و مفیدتر است. ترین افراد، در ثبت و یادآوری دقیق و جزءبهکاغذ کاهی از حافظه بهترین و باهوشپرسش: بدترین  قسمت چهارم: تحلیل روانی

را از همین بدو شروع مطالعات مستمر خود جدی « محشای من»شکر داشتن حافظه و استعداد خدادادی، مغرور شدن به آن نیست. درست استفاده کردن از آن است. 

 بگیرید.

با  09/ 3/ 79اصالحی  703موضوع اصلی پرسش: تفاوت تشخیص خالف شرع بودن رای توسط دادستان کل کشور در ماده »پاسخ است.  1. گزینه 150

 « 922تشخیص رئیس قوه قضائیه در ماده 

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 است.  09/ 3/ 79اصالحی  07ق.آ.د.ک.  703درست است زیرا  مطابق ماده  1الف( گزینه 
 است. 24/ 5/ 34اصالحی  23ق.آ.د.ک.  325نادرست است زیرا  برخالف متن ماده  3ب( گزینه 

 قبل از اصالح است. 325است. این گزینه برگرفته از ماده  24/ 5/ 34اصالحی  23ق.آ.د.ک.  325نادرست است زیرا  برخالف متن ماده  5ج( گزینه 

 است. 24/ 5/ 34اصالحی  23ق.آ.د.ک.  325ف متن ماده نادرست است زیرا  برخال 4د( گزینه 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت دوم:

کنید و این دو ماده را هم اکنون با هم بخوانید و مقایسه  .922و  703تشخیص خالف شرع بودن رای در قانون جدید دو ماده مهم و سوال برانگیز دارد.   :1نکته

 تشابه و تفاوت های آن را به محشای من منتقل کنید.

مراجع قضایی )اعم از  آرای قطعی »همان ماده هر رای قطعی را در بر می گیرد: 0تشخیص خالف بین شرع رئیس قوه قضائیه، طبق تبصره  477در ماده  : 7نکته 

-می اختالفهای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حلقضایی نیروهای مسلح، دادگاهاحکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان  شاملحقوقی و کیفری( 

 « باشند.

موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین صرفاً در  325اما چنین تشخیصی در مورد دادستان کل کشور در ماده  : 3نکته 

 منشأ اثر قانونی است. سرپرستبیمفقوداالثر و غایب 

مقن می  09اصالحی  703تشخیص رئیس قوه قضائیه، بمنزله تجویز اعاده دادرسی است اما درماده  922: تفاوت دوم آن است که در ماده  9نکته 

( به رئیس قوه قضائیه اعالم می 477ل ماده )مراتب را جهت اعما طور مستدلتشخیص دهد بهشرع بیّن یا قانون  دادستان کل کشور حکم مذکور را خالف» گوید:

 .«کند

مالک است. بقیه تفاوت ها و « خالف شرع بین بودن رای»فقط  922بودن رای مالک است اما در ماده « خالف شرع یا قانون»  703پس در ماده  : 3نکته 

 شباهت ها را خود به محشای من منتقل کنید. )سطح سوال : ساده(

ای کسانی که به خود ظلم کرده اید، از رحمت خدا نومید مباشید. خدا همه اشتباهات شما را می قرآن مجید می فرماید: پرسش:  روانیتحلیل  قسمت سوم:

و مطمئن گناه و اشتباه بزرگی است اما هرجا با دانش آموزی جلوی آن را بگیرید، برنده اید. امروز بهتر از فرداست. معطل نکنید به بطالت گذراندن عمر  بخشد.

 باشید هیچ وقت برای علم آموزی دیر نیست.

 های قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موضوع این سؤال:آزمون نکات مهم سابقمرور برخی  قسمت چهارم:

 ز هستند.و تبصره های آن طرح شده است. تمام نکاتی که بولد شده اند، مهم و سوال بر انگی 0523ق.آ.د.ک.  477سوال از متن ماده  : 1نکته 
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با تجویز اعاده تشخیص دهد  خالف شرع بیّنرا  هر یک از مراجع قضاییصادره از  رأی قطعی رییس قوه قضاییهدر صورتیکه :»  477ماده  : 7نکته 

یابند صیص میکه توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخ ]همان شعب تشخیص سابق[تا در شعبی خاصارسال  دیوان عالی کشور، پرونده را به دادرسی

رسیدگی و  رأی قطعی قبلی را نقضبر خالف شرع اعالم شده،  مبنیاً!!![شعب خاص مذکور رسیدگی ماهوی دیوانعالی]و رأی قطعی صادر نماید.رسیدگی 

 نمایند.صادر می رأی مقتضیآورند و بعمل می مجدد اعم از شکلی و ماهوی

، سازمان قضایی نیروهای مسلح[3ر، ]دیوان عالی کشو[0] احکام و قرارهای( شامل کیفری اعم از حقوقی وآرای قطعی مراجع قضایی ) -1تبصره 

 باشند.می اختالفشوراهای حل[7و ] دادسراها[3، ]بدوی[4و ] تجدید نظرهای [دادگاه5]

اگر توسط رییس قوه قضاییه خالف شرع  ها،دستورهای موقت دادگاه[8] و نیز [ آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی2] -7تبصره 

 باشند.بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده می

در انجام  رییس کل دادگستری استان[4]و یا  رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح[5]، دادستان کل کشور[3] رییس دیوان عالی کشور،[0]در صورتی که  -3تبصره

توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خالف شرع بیّن تشخیص دهند، می وظایف قانونی خود

 باشد. جهت دیگریاینکه خالف شرع بیّن آن به  مگر مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال استدادرسی نمایند. 

 «موضوع اصلی پرسش: موارد تعیین وکیل تسخیری »پاسخ است.  3. گزینه 156

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 تعیین وکیل تسخیری الزامی است. 23ق.آ.د.ک. 584و  548ناظر بر مواد  385مطابق ماده  0الف( در گزینه 

 تعیین وکیل تسخیری الزامی است..  23ق.آ.د.ک. 403مطابق ماده  3ب( در گزینه 

 تاثیری در این موضوع ندارند. 358و  352تعیین وکیل تسخیری الزامی نیست و مقامات   07ق.آ.د.ک. 389و  398طبق ماده   3ج( در گزینه 
 است.  23ق.آ.د.ک. 05ماده  3درست است زیرا مطابق تبصره  4د( گزینه 

اعم از روحانی یا غیرروحانی باشد چه  508و  507از مقامات  در این پرسش: در جرم سیاسی و مطبوعاتی چه مرتکب زنیمهارت تستای دربارۀ نکته قسمت دوم:

 نباشد، تعیین وکیل تسخیری نه در دادسرا و نه در دادگاه الزامی نیست. 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت سوم :

در دادگاه اطفال و  403در دادگاه کیفری یک و دو و ماده  584و  548حله دادسرا و ماده در مر 020و  05ماده  3موارد تعیین وکیل تسخیری در تبصره  : 1نکته 

 آمده است.  23نوجوان در ق.آ.د.ک.

اصالحی  07ق.آ.د.ک. 98از تبصره ماده  09امون وکالت  158ضمناً سوال را به محشای خود منتقل کنید. و افتراقبا مالحظه این مواد نکات تشابه : 7نکته 

 طرح شده است. )سطح پرسش: متوسط( 1309

 های قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موضوع این سؤال: آزمون نکات مهم سابقمرور برخی  قسمت چهارم:

 آمده است.  0572: مشابه این سؤال در آزمون وکالت سال 0نکته

ندارد. این ماده در مورد  0523ق.آ.د.ک.  548ه جرائم مذکور در ماده تعیین وکیل تسخیری در مورد طفل برخالف سایر بزهکاران اختصاص ب توجه کنید: 3نکته

( این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور 503در جرائم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )» گوید:سال می 08تعیین وکیل تسخیری برای متهم باالی 

نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی وکیل متهم تشکیل نمی

الوکاله وکیل تسخیری کند. حقچنانچه وکیل تسخیری بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می

 «شود.داخت میاز محل اعتبارات قوه قضاییه پر

 : اما در مورد اطفال تعیین وکیل تسخیری در سه دسته از جرائم است: 5نکته

 . 0523ق.آ.د.ک.  503ها در صالحیت دادگاه کیفری یک است یعنی جرائم ماده جرائمی که رسیدگی به آن -0

 جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است. -3

 .   7تا  0شش و باالتر یعنی درجه در جرائم تعزیری درجه  -5

نماید که برای او وکیل دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابالغ می:»...  0523ق.آ.د.ک.  403: در این سه مورد طبق ماده 4نکته

 «شود.در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین میتعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعالم عذر موجه، 

 این یک نوآوری است.باشد.برای طفل یا نوجوان متهم، حتی درمرحله دادسرا هم الزامیتعیین وکیل تسخیری ،403:توجه شودکه در این سه حالت مذکوردرماده 3نکته

تواند جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میدر  »دارد:مقرر می 8و  2در مورد جرائم تعزیری درجه  910ماده :  7نکته 

 «تواند از خود دفاع کند.خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می

ها را فرا بگیرید.انجام شده است. پس خوب آنزیرا نسبت به قانون سابق تغییرات مهمی به وکالت در قانون جدید زیاد استاحتمال طرح سؤال از مواد مربوط   :2نکته 

توانند وکیل یا وکالی مدافع خود را معرفی کنند. در در تمام امور کیفری، طرفین می »در خصوص تعیین وکیل بیان نموده است 0523ق.آ.د.ک.  547ماده  :8نکته

و  396لذا در دادگاه، اوالً تعدد وکیل هست. ثانیاً تعداد آن در تبصره ماده  صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

 آمده است. ثالثاً معرفی وکیل تعیینی محدودیت عددی دارد اما همراه داشتن همه وکالی تعیینی بالمانع است.  1307ق.آ.د.ک.  380ماده 
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« به دادگاه معرفی کنند. حداکثر دو وکیلتوانند ، هر یک از طرفین میادگاه کیفری یکدر غیر جرائم موضوع صالحیت د» در تبصره این ماده آمده: : 0نکته 

که در قانون قبل محدودیت است. معرفی وکیل یعنی همان داشتن وکیل که تعداد آن محدود شده است. درحالی به همراه داشتن وکیلغیر از بحث  معرفی وکیلبحث 

در مرحله تحقیقات مقدماتی به همان یک نفر  بحث همراه داشتن وکیلدر قانون فعلی تن وکیل آن هم در دادسرا بود که تعداد نبود بلکه محدودیت در همراه داش

محدود « سه نفر » و در دادگاه کیفری یک « دو نفر» ها حسب مورد در دادگاه کیفری دو اکتفا شده است اما در مرحله دادگاه از نظر معرفی وکیل تعیینی، تعداد آن

 . شده است

تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. ....... و در تبصره متهم می» نماید بیان می 1307ق.آ.د.ک.  105:ماده 15نکته

 « شود.اعتباری تحقیقات مییسلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب ب»کندیک که مهم و حاوی نوآوری است بیان می

در مرحله تحقیقات است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل  سلب حیات یا حبس ابددر جرائمی که مجازات آن  »آمده است 105ماده  7: در تبصره 11نکته 

پس تعیین وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورت عدم تعیین از «کند.انتخاب می وکیل تسخیریننماید، بازپرس در این مرحله برای وی  مقدماتی

 را در این خصوص با این تبصره مقایسه کنید.  0523ق.آ.د.ک.  548سوی متهم ضروری است.  موارد تعیین وکیل تسخیری در دادگاه بیشتر است. ماده 

،  درهرصورت و در هر  548موضوع ماده  وکیل تسخیریو  547موضوع ماده  وکیل معاضدتیو اال  تعدد وکیل فقط در مورد وکیل تعیینی طرفین است : 17نکته 

 است. فقط یک نفرمرحله از دادرسی کیفری، 

استعفاء . تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کندهر یک از طرفین می» در مورد دادگاه کیفری یک آمده است  0523ق.آ.د.ک.  583در ماده : 13نکته 

 «شود.وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی

یک یا دو پس نتیجه اینکه تعدد وکیل در قانون جدید محدود شده که حسب مورد دو یا سه وکیل است و برحسب نوع اتهام نیز و اینکه در صالحیت کیفری  :19نکته 

مقدماتی نیز وجود دارد یعنی در رسیدگی به اتهام متهمی که حسب مورد در صالحیت دادگاه کیفری یک یا دو باشد  باشد این محدودیت معرفی در مرحله تحقیقات

 تواند همراه او باشد. تعداد وکیل معرفی شده از سوی متهم نیز حسب مورد حداکثر دو یا سه است ولی در مرحله تحقیق یک وکیل می

اولی وجود دارد. عالوه بر آن محدودیت به طریقر تعداد به دو یا سه وکیل حسب مورد، در دادسراها هم بهمحدودیت وکیل تعیینی از نظ  : 10نکته 

 همراه داشتن وکیل هم در دادسرا هست که در دادگاه نیست. 

 «موضوع اصلی پرسش: اخذ تامین از اطفال و نوجوانان در سازمان قضایی »پاسخ است.  9. گزینه 152

 هاگزینه سریعتحلیل  قسمت اول:

 است 23ق.آ.د.ک. 387ناظر بر ماده  322درست است زیرا موافق متن ماده  0الف( گزینه 

 است 23ق.آ.د.ک. 387ناظر بر ماده  322درست است زیرا موافق متن ماده  3ب( گزینه 

 است 23ق.آ.د.ک. 387ناظر بر ماده  322درست است زیرا موافق متن ماده  5ج( گزینه 

 است  07ق.آ.د.ک. 782ناظر بر ماده  000ادرست است زیرا برخالف متن ماده ن 9د( گزینه 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت دوم:

و نوجوان را منوط به  ضمن نفی اعمال صالحیت شخصی در سازمان قضایی، رسیدگی سازمان قضایی به اتهامت متهمان طفل 23ق.آ.د.ک. 322مقنن در ماده : 1نکته 

 رعایت مقررات مربوط به دادرسی خاص آنان نموده است.

 078تا  070و  992تا  999و  912تا  958، 310و  359و  708، 782و  786و  780، 31مقررات مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان عبارت است از : 7نکته 

 . 23ق.آ.د.ک.

گوید تمام تشریفات دادرسی جرائم اطفال و نوجوان در سازمان می 322ت که مورد سؤال بود. به عبارت دیگر مقنن در ماده یکی از این مقررات اس 387ماده : 3نکته 

 قضایی همان است که در مقررات فوق بیان شد و از این حیث تفاوتی ندارد.

 نکاتی که از این جمع خوانی به دست آوردید را به محشای من منتقل کنید.بار باهم بخوانید و ها را یکاز این مقررات سؤاالت زیادی طرح شده است. آن: 9نکته 

پس مواد مذکور در درس یکی از مواد مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان طرح شده است. 786از ماده  1309آزمون وکالت  156جالب توجه باینکه سوال 

  ید نیست.نامه هر سوال را جدی بگیرید که احتمال طرح سوال از آنها بع

 های قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موضوع این سؤال:آزمون نکات مهم سابقمرور برخی قسمت سوم: 

 این قانون پس از تفهیم اتهام در صورت وجود دالیل کافی مکلف به صدور قرار تامین است. 307: بازپرس برای دسترسی به متهم و مطابق ماده 0نکته  

تواند فقط میدر جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی  » 792: مطابق تبصره یک ماده 3نکته

در این مورد صادر نکرد اما این امر توان قرار تامین پس الزامی به عدم صدور قرار تامین ندارد و این بدان معناست که می« قضایی اکتفاء کند. به صدور قرار نظارت

 صحیح نیست . 4و  0شرایطی دارد که آن ارائه تضمین الزم جهت جبران خسارت است .پس گزینه 

در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به »نیز بیان نموده است  0523ق.آ.د.ک.  782: ماده5نکته

سپارد. اشخاص د، میین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بدانوالد

امین بلکه صرفاً تحویل افراد فوق  به شخص که این نه به معنای صدور ت«  اند هرگاه حضور طفل یا نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند.مذکور ملتزم
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که این ««باشند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می» ها به معرفی طفل یا نوجوان است و در ادامه بیان کرده استثالث و التزام آن

 س در مورد افراد ذکر شده فوق امکان قرار تامین التزام رأساً وجود دارد.به معنای همان قرار التزام البته بدون تعیین وجه االلتزام است پ

پذیر است. در صورت عجز از معرفی در صورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالی پانزده سال امکان» : در ادامه ماده مذکور آمده است 4نکته 

( این قانون، قرار نگهداری موقت آنان 358تواند با رعایت ماده )( این قانون، دادسرا یا دادگاه می357ی شده در ماده )بینکفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش

 سال 03پس به این معناست که  امکان اخذ قرار تامین کفالت ؛وثیقه و قرار نگهداری موقت فقط در مورد نوجوانان باالی «را در کانون اصالح و تربیت صادر کند. 

 وجود دارد.

تحقیقات مقدماتی جرائم منافی عفت اعم از حدی و تعزیری با هر میزان از مجازات، با خود دادگاه صالح است و دادسرا و  0523ق.آ.د.ک.  507: طبق ماده3نکته

 آن حق صدور قرار تامین ندارند.  تبعبهمقامات آن حق تحقیقات و 

تحقیقات مقدماتی جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، با خود دادگاه صالح است و دادسرا و مقامات آن حق تحقیقات و  0523ق.آ.د.ک.  540: طبق ماده  7نکته 

 تبع آن حق صدور قرار تامین ندارند. به

ای از دادسرای عمومی و انقالب با عنوان دادسرای ویژه آن، شعبهدر معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل :»  0523ق.آ.د.ک.  383: طبق ماده  7نکته 

جز جرائم به تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سالشود. نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می

سال تمام  04ساله فردی است که  03فرد « آید.عمل میگیرد، در این دادسرا بهاز سوی دادگاه صورت میطور مستقیم ( این قانون که به540( و )507موضوع مواد )

 سال تمام شمسی دارد.  08سال فردی است که  08زندگی خود شده است و فرد  03شمسی دارد و وارد سال 

سال تمام شمسی، با خود دادگاه  اطفال و نوجوانان است و  04شمسی یعنی تا اتمام سال  03: درنتیجه تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان کمتر از  8نکته 

سال تمام قمری بیشتر  03سال تمام قمری دارد، بالغ و نوجوان است و چون  03تبع آن حق صدور قرار تامین ندارند. کسی که دادسرا و مقامات آن حق تحقیقات و به

 )سطح پرسش:  ساده( با دادسرای اطفال است و درنتیجه بازپرس حق و تکلیف صدور قرار تامین وفق قانون را دارد. سال تمام شمسی است، تحقیقات آن 04از 

کند. مرور طور منظم و دقیق و سریع کمک میبندی مطالب به شما در به یادسپاری و به یادآوری مطالب بهپرسش: تبویب و دسته تحلیل روانی قسمت چهارم:

د است. در این خصوص با مشاورات موسسه تماس بگیرید یا به سایت یا نمایندگی نزدیک خو 0523کلید اصلی موفقیت در آزمون وکالت قوانین و محشا نویسی دو شاه

 مراجعه کنید. موفق باشید. 

 «موضوع اصلی پرسش: هزینه دادرسی کیفری»پاسخ است.  7. گزینه 158

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 . درست است 23ق.آ.د.ک. 332طبق متن ماده   0الف( گزینه 

 نادرست است . 07ق.آ.د.ک. 000طبق متن ماده   7ب( گزینه 
 درست است . 23آ.د.ک.ق. 332طبق متن ماده   5ج( گزینه 

 . درست است 23ق.آ.د.ک. 332طبق متن ماده   4د( گزینه 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت دوم:

وکالت و غیره هر کدام حداکثر یک  مباحث متفرقه قانون آیین دادرسی کیفری مانند ادله اثبات، هزینه دادرسی یا دادرسی الکترونیکی، مواعد، بطور معمول،: 1 نکته

 از این مباحث متفرقه طرح شده بود. 113و  158و  156نیز سوال  09در آزمون وکالت  سوال و مجموعاً دو تا سه سوال در آزمون وکالت هر سال خواهند داشت.

 کایت کیفری به قرار ذیل است:ریاست محترم قوه قضاییه هزینه ش 07/0/0525مورخه2000/0235/000مطابق بخشنامه مکرر: 1 نکته

 هزار ریال 30الف (درخواست تعقیب کیفری )اعم از دادسرا ، دادگاه و شورای حل اختالف(به مراجع قضایی عالوه بر حقوق مقرر 

 ب(هزینه شکایت کیفری چک به شرح ذیل می باشد:

 ( ریال30٫000) ( ریال0٫000٫000تا مبلغ یک میلیون ریال )

 ( ریال300٫000) (00٫000٫000ده میلیون ریال ) نسبت به مازاد تا

( 000٫000٫000نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال )

 ریال

 ( ریال300٫000)

 یک در هزار ( ریال000٫000٫000مازاد بر یکصد میلیون ریال )

 هزار ریال 000هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری  پ( 

در الیحه مصوب مجلس وجود نداشت  "له از اعسار گرددمیزانی نباشد که موجب خروج محکوم  به از مستثنیات دین بوده و یا بهمگر آنکه محکوم   ". عبارت7 نکته

عبارت از ذیل ماده حذف و  مجلس این 34/5/0524وحسب ایراد شورای نگهبان می بایست به تبصره ماده اضافه می شود که در ذیل ماده آمده بود و مطابق اصالحیه 

 به تبصره ماده فوق اضافه شد. 
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قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ارئه  308و 307. هر چند در این ماده ضابطه ای جهت تشخیص اعسار بیان نشده است اما می توان از مالک مواد3 نکته

ر عهده دادگاه یا دادستان است و احراز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی منحصر به استشهادیه یا شهادت شهود استفاده کرد اما در هر حال تشخیص این موضوع ب

 موارد بیان شده در قانون آیین دادرسی مدنی نیست و می توان از طرق دیگر نیز  آن را احراز کرد.

موضوع شکایت از جرائم قابل گذشت باشد یا از جرائم . بنظر برخی، عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی اعم از اینکه 9 نکته

ن شده در ذیل ماده غیر قابل گذشت فاقد ضمانت اجراست اما چنانچه حکم به رد مال یا جبران ضرر و زیان به نفع شاکی صادر شود، می توان با رعایت شرایط بیا

 اخذ شده از محکوم علیه نمود.اقدام به اخذ هزینه شکایت از محل اجرای حکم به رد مال یا ضرر وزیان 

گردد و بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می»می گوید  00. اما این نظر ناشی از تفسیر نادرست این ماده است. مقنن در ماده 0 نکته

بنابراین موضوع شکایت شاکی « شود.نامیده می« مدعی خصوصی»و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، « شاکی»چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، 

 با موضوع دعوای ضرر و زیان مدعی خصوصی یکسان نیست. 

( و موضوع دعوای ضرر و زیان 03تا 8. بنابراین، موضوع شکایت بزه دیده تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم بمنظور محکومیت مرتکب به کیفر است)مواد 6 نکته

 ( است. 30تا  04طالبه خسارات مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول به تبع دعوای عمومی ناشی از جرم )مواد بزه دیده، م

رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی  ». مقنن در این ماده همان سلف مغفول مانده آن تصریح می کند:2 نکته

یعنی رسیدگی به شکایت شاکی در مورد دعوای عمومی ناشی از جرم را نباید به علت عدم پرداخت هزینه دعوای خصوصی ناشی از جرم « خصوصی به تأخیر انداخت.

 ( به تاخیر انداخت.03وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی )ماده 

به  03ارت دیگر مقنن حکیم در صدر ماده بزه دیده را به پرداخت هزینه امر کیفری)شکایت( مکلف نموده است همان طور که بزه دیده را در ماده ب. به ع8 نکته

خت هزینه دادرسی امر کیفری در رسیدگی به امر ، عدم پردا30پرداخت هزینه امر حقوقی)دادخواست ضرر و زیان( مکلف نموده است و به حکم قاعده کلی ماده 

 است و بس.  30تکرار قاعده کلی ماده  332حقوقی و بالعکس نباید تاثیر داشته باشد که ندارد و این جمله در ماده 

ت هزینه شکایت، تکلیف قاضی ( در صورت عدم پرداخ3( شکایت کیفری چیست که شاکی باید هزینه آن را بپردازد؟ 0. اما دو سوال مهم باقی است. 0 نکته

 نسبت به رسیدگی به شکایت بزه دیده )در فرض تمکن مالی و عدم معافیت وی( چیست؟ 

ریاست  07/0/0525مورخه2000/0235/000سوال اول اگرچه بدیهی بنظر می آید، اما مهم و متاسفانه مغفول است و همان طور که در بخشنامه خ. پاس15 نکته

درخواست تعقیب کیفری )اعم از دادسرا ، دادگاه و شورای حل اختالف(به مراجع قضایی عالوه بر » مورد هزینه شکایت کیفری آمده است : هزینهمحترم قوه قضاییه در 

 است. « هزار ریال 30حقوق مقرر 

ل نوعی ضرر و زیان شده  درخواست تعقیب کیفری شکایت یعنی درخواست بزه دیده ای که از وقوع جرم متحم:» همین قانون  03تا  8. بنابراین طبق مواد 11 نکته

 و ریاست محترم قوه نیز برای همین درخواست تعقیب کیفری مرتکب، تعیین تعرفه نموده است. « مرتکب را بمنظور محکومیت به کیفر از مقام تعقیب می نماید.

شود و بجای شکایت، هزینه از شکوائیه اخذ می شود و در عمل اگر فردی از چند متهم  . ایراد مهم آن است که در رویه قضایی به این ماده اساساً توجه نمی 17 نکته

واست ضرر و زیان برای چندین عنوان مختلف در یک شکوائیه، طرح دعوی کیفری نماید، فقط یک هزینه پرداخت می کند. در حالیکه همین فرد در مقام تقدیم دادخ

 ف به تادیه هزینه است.علیه هر مرتکب و به تعداد هر خواسته مکل

بر عده قوه . این رویه مستند به هیچ مبنای مستدل و مستندی جز نادیده گرفتن مواد پایانی قانون سابق و فعلی نیست. این دعوی که تعقیب امر کیفری 13 نکته

کند رد می شود. همچنین اینکه، بی تردید بین شکایت و شکوائیه قضائیه است و اساساً باید مجانی باشد، با صدر این ماده که آن را منوط به تادیه هزینه کیفری می 

 یکی از ارکان شکوائیه، درج موضوع شکایت در شکوائیه است.  78فرق است و این دواژه مترادف نیستند و طبق بند ب ماده 

( یا 57وائیه است، برای شکایت شفاهی که توسط ضابط )ماده . در ثانی اگر شکایت و شکوائیه امری واحد باشند و هزینه شکایت همان هزینه تقدیم یک شک19 نکته

بدانیم. ( صورتمجلس می شود، نباید هزینه گرفته می شد که می شود. برای فهم بهتر باید شکایت را مترادف خواسته و شکوائیه را مترادف دادخواست 72قاضی )ماده

 رر و زیان مربوط به دعوای خصوصی ناشی از جرم است. منتهی شکایت مربوط به دعوای عمومی ناشی از جرم است و دعوی ض

یه است اما این . البته در جرایم بدون بزه دیده، اگر غیرقابل گذشت و غیرمنافی عفت باشند، مقام تعقیب مکلف به تعقیب دعوای عمومی به هزینه قوه قضائ10 نکته

 بزه دیده ندارد. مضافاً اینکه آنقدر این هزینه ناچیز است که عمالً مجانی باید بحساب آورد. تکلیف منافاتی با پرداخت هزینه احقاق حق دسترسی به عدالت برای 

که وی در قانون . در پاسخ به سوال دوم باید بین جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت فرق نهاد. اگر مقنن را حکیم بدانیم باید ضمانت اجرایی برای تکالیفی 16 نکته

است نیز قائل باشیم و اال اگر مقنن تکلیفی وضع کند و در عمل اجرا یا عدم اجرای آن تکلیف یکسان و فاقد ضمانت اجرا باشد، وضع آن با  برای طرفین مقرر داشته

 حکمت قانون گذار یا مجری قانون ناسازگار است. 

ده در جرایم قابل گذشت است؛ عدم تادیده هزینه شکایت، سبب عدم . با توجه به اینکه یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی ناشی ا زجرم عدم شکایت بزه دی12 نکته

 استماع شکایت و در نتیجه صدور قرار موقوفی تعقیب است. 

دیه ه دیده تا تا. اما اگر جرم غیرقابل گذشت باشد، مقام تعقیب مکلف به تعقیب دعوای عمومی است. گویی که اعالم جرم توسط ثالث انجام شده باشد. اما بز18 نکته

ق اعتراض ندارد و هزینه نکند، از حقوق شاکی در دادرسی کیفری برخوردار نیست و با وی همانند اعالم کننده جرم یا گزارش دهنده برخورد می شود. از جمله ح

 صدور حکم به رد مال در حق وی نیز منتفی است چون وی هزینه امر کیفری را نداده است. 

زینه شکایت کیفری چیست و عدم تادیه آن چه ثمری دارد و عدم تادیه هزینه دعوای خصوصی ناشی از جرم، ربطی به امر کیفری بنابراین روشن شد که ه .10 نکته

 (ساده : سطح پرسش) ندارد و بالعکس. 
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طرح شده است، ازنظر طراحان  23ق.آ.د.ک. 332پرسش: سوالی که پاسخ آن در یک ماده قانونی باشد، مانند این سوال که از متن ماده  تحلیل روانی قسمت پنجم:

را به  به هر سوالی آزمون، ساده محسوب می شود. با قبول ضعف خود در عدم تسلط الزم و کافی به قانون، مسئولیت اقدامات خود را پذیرا باشید و عدم پاسخگویی

مین سواالت را باید پاسخ دشوار بودن یا نادرست یا زیاد بودن متن گزینه ها و کمی وقت یا غیراستاندارد بودنش حمل نکنید. زیرا در آزمون وکالت هر سوال مشابه ه

 رتان نشود. صبور و پرتالش باشید. اید، مواظب باشید غرورتان مانع مرواگر هم پاسخ درست داده قبولی را به بها می دهند نه به بهانه.بدهید و 

 «موضوع اصلی پرسش: تمیز قرارهای قطعی و غیرقطعی در دادگاه»پاسخ است.  3گزینه  -. 150

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 است.   23ق.آ.د.ک. 000غیرقطعی است زیرا مطابق متن تبصره ماده  0الف( گزینه 

 است.   23ق.آ.د.ک. 720ماده غیرقطعی است زیرا مطابق متن  3ب( گزینه 

 است. 07ق.آ.د.ک.  972ماده  7قطعی است زیرا منطبق بر متن تبصره  3ج( گزینه 
 است.24/ 5/ 34الحاقی  80و تبصره ماده  23ق.آ.د.ک. 370و  347غیرقطعی است زیرا برخالف متن تبصره ماده   4د( گزینه 

هستند. کلیه قرارهای  قطعیسش: کلیه قرارهای اعدادی تحقیقاتی)کارشناسی، معاینه و تحقیق محلی و...( در این پر زنیمهارت تستای دربارۀ نکته قسمت دوم:

هستند. مصادیق در نمودار  غیرقطعی و بقیه قطعی متهم حقیقیهستند. قرارهای تامین مضر به حق  غیرقطعیاعدادی تکمیلی)تامین خواسته و نظارت قضایی( 

 غیرقطعی است.  حقوقیکلیه قرارهای تامین متهم ای دادسرا آمده است. اما نکته جدید قرارهای امهات و جدول قراره

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت سوم :

از مبحث قرارها طرح شده  007و  003 ،002، 003، 004بعد از صالحیت، بیشترین سواالت آزمون وکالت از مبحث قرارهاست. در آزمون امسال وکالت سوال : 1نکته 

ها را خواهید دید. است. یعنی یک سوال کمتر از مبحث صالحیت و یک سوال بیشتر از مبحث وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان ه در سواالت بعدی آمار آن

ر دوره امهات که به بررسی قرارها، صالحیت و نحوه رسیدگی دادگاه های بنابراین اگر داوطلبی قوی باشد و جزء برتران موسسه در آزمون هاباشد، فقط با شرکت د

 درصد سواالت آزمون مسلط شود. 73ق.م.ا. 3بدوی و تجدیدنظر واختیارات دادستان و بازپرس می پردازیم، قادر است به بیش از کتاب 

درصد قطعی و در سایر موارد، قابل  00و دیه کمتر از  8جرائم تعزیری درجه  قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی در 23ق.آ.د.ک. 347ماده  3طبق تبصره  : 7نکته 

 تجدیدنظر است. 

قرار رد بینید قرار رد درخواست فرجام نیامده است؛ زیرا هیچ جرم قابل فرجامی نیست که غیرقطعی نباشد و لذا اما اگر به همین تبصره دقت کنید، می: 3نکته 

 درخواست فرجام کالً غیرقطعی است. 

 غیرقطعی است. 07ق.آ.د.ک. 605: کلیه قرارهای تامین اشخاص حقوقی در ماده 9نکته 

ن د و چواگر دقت کنید هر گزینه این سوال حاوی نکته ای در باب یک نوع از قرارهای دادگاه است که ممکن است هرگزینه جداگانه خود مورد سوال باش:  0نکته 

مهارتی سواالت گزینه  –تعداد آزمون ها محدود و تعداد نکات بسیار زیاد است، شیوه ما در داداستان بر آن است که بر خالف آزمون وکالت، در آژمون های مفهومی 

  پرت نداشته باشند و هرگزینه حاوی یک یا چند نکته باشد.

این سوال و در  3در مورد قرارهای تامین اشخاص حقوقی با گزینه  003این سوال و سوال  4در مورد قرارهای نظارت قضایی با گزینه  003برای مثال سوال  : 6نکته 

راحتی و به  به 09لذا اگر داوطلب نکات و مواد مقرر در درس نامه این سوال را مسلط می بود، به دو سوال آزمون وکالت  یک سوال طرح شده است.

 درستی پاسخ می داد. )سطح پرسش: متوسط(

 های قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موضوع این سؤال: آزمون نکات مهم سابقمرور برخی  قسمت چهارم:

های مربوط به تحقیقات مقدماتی (، صدور قرار 0523ق.آ.د.ک.  540و  507، 322، 383در مواردیکه تحقیقات مقدماتی مستقیماً بر عهده دادگاه است) مواد  :1نکته

هم طبعاً با دادگاه است و این دو قرار مستقالً از رأی نهایی قابل  23ق.آ.د.ک. 020و ماده  000ازجمله قرارعدم دسترسی شاکی یا متهم به پرونده وفق تبصره ماده 

 .   0523ق.آ.د.ک.  437مشخص شده و نه در ماده  020ن در ماده تجدیدنظر است ولو اصل رأی قابل تجدیدنظر نباشد چون یک مورد خاص است که تجدیدنظر آ

  020آمده است و هم در مورد متهم که در ماده  0523ق.آ.د.ک.  000ماده  0شود که در تبصره قرار عدم دسترسی به پرونده هم در مورد شاکی صادر می :7نکته

است که  020شابه و متفاوت را به محشای من منتقل کنید.  تفاوت در جهات صدور قرار در ماده آمده است. این دو ماده را با هم قیاس و نکات م 0523ق.آ.د.ک.

 است. 000ماده  0بیشتر از تبصره 

ه از تاریخ مااعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکمهلت اعتراض به قرارهای قابل:»  370در دادسرا طبق تبصره ماده  :3نکته

رسیدگی در دادگاهی است که و حسب مورد قابلاست  سه روزشود و مهلت اعتراض به آن اما هر دو قرار عدم دسترسی)شاکی یا متهم( حضوراً ابالغ می« ابالغ است.

( و آرای  0523ق.آ.د.ک.  373تا  372دادسرا)مواد صالحیت رسیدگی به اصل موضوع کیفری را دارد. لذا تشریفات اعتراض به این قرار از عمومات اعتراض به قرارهای 

 ( خارج است.  0523ق.آ.د.ک.  438تا  437ها)ماده دادگاه

 اعتراض دادسراها ندارد.  های کیفری است  و ارتباطی به قرارهای قابلمربوط به آرای قابل تجدیدنظر و فرجام دادگاه 972: ماده  9نکته 

های جستجو کرد و این ماده مختص به دادسراست و ربطی به دادگاه 1307ق.آ.د.ک.  725های دادسرا را باید در ماده اعتراض بودن قرار: قابل 0نکته 

 کیفری ندارد. 
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تواند به قرارهای دادگاه در جرائم منتهی به کیفرخواست اعم از و فقط مییک از  قرارهای دادسرا را ندارد : دادستان دیگر حق اعتراض به هیچ 6نکته 

 (  اعتراض کند.87( یا شفاهی)ماده 372کتبی)

 «اعتراض است:، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابلعالوه بر موارد مقرر در این قانون »گوید:می 725: ماده  2نکته 

قرار ترک   . 0523ق.آ.د.ک.  80و  80ماده اعتراض بودن قراری در مواد دیگر این قانون آمده است. از جمله نکته مهم شناسایی آن مواردی است که قابل:  8نکته 

 اعتراض در دادسرا نیست. از قرارهای قابل 725و نه در ماده  20تعقیب نه در ماده 

که مجازات قانونی جرم ارتکابی مشمول بند الف یا ب ماده های کیفری، قرار ترک تعقیب درصورتیدادگاه با توجه به اصل عدم قطعیت آرای دادگاه اما در:  0نکته 

 بشود، قطعی است و اال غیرقطعی است. 0523ق.آ.د.ک.  437

جرائم  -باشد . ب تعزیری درجه هشتجرائم  -مگر الفدو و دادگاه انقالب  است های کیفری اصل بر قطعیت آرای دادگاه 0523ق.آ.د.ک. 437مطابق ماده : 15نکته 

البته در متن ماده صراحتاً دادگاه کیفری دو یا انقالب قید نشده باشد.  دهم دیه کاملکمتر از یکها که میزان یا جمع آن، درصورتیپرداخت دیه یا ارشمستلزم 

رسیم که به این نتیجه می0523ق.آ.د.ک. 327و  438و  503یدنظر استان نیست چه اینکه از جمع مواد تجددادگاه  نظر درتجدیدقابلاما آراء دادگاه کیفری یک هم 

 کنند فقط قابل فرجام هستند . آراء کیفری یک یا آرایی که دادگاه انقالب با تعدد قاضی رسیدگی می

یدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است. یعنی اگر به جای مجازات حبس قاضی اقدام به صدور های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجددر مورد مجازات : 11نکته

 یدنظر همان مجازات قانونی حبس است نه جایگزین حبس.تجدمحکومیت به مجازات جایگزین نماید مالک 

ناطه و تعویق صدور حکم است.  توجه داشته باشید این قسمت از تبصره آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، ا :17نکته 

 مستقالً غیرقطعی بود. 740یدنظر از قرار اناطه دادگاه است که سابقاً طبق  رأی وحدت رویه شماره  تجددر مورد  قابلیت 0523ق.آ.د.ک.  437ماده  3ماده 

 خواهی باشد.که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظریز درصورتیخواهی، نقرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر :13نکته 

یا ضرر و زیان است،  دیه، ارشدر مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت » 0523ق.آ.د.ک. 432مطابق ماده: و  یک نوآوری در قانون جدید: 19نکته

تجدیدنظر تبعی در مورد « آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. تبعبههای دیگر رأی نیز اشد، جنبههای مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام بهرگاه یکی از جنبه

 دیه و ارش غلط و لکن نوآوری است.

صادرکننده رأی،  ها  جز در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضیدر صورت توافق طرفین مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام دیگر تجدیدنظر یا فرجام آن : 10نکته

 مسموع نیست.

 «موضوع اصلی پرسش: تعریف قانونی جرائم منافی عفت»پاسخ است.  9. گزینه 115

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 است. 0524الحاقی  23ق.آ.د.ک.  507نادرست است زیرا برخالف تبصره ماده  1الف( گزینه 
 است. 0524الحاقی  23ق.آ.د.ک.  507نادرست است زیرا برخالف تبصره ماده  3ب( گزینه 

 است. 0524الحاقی  23ق.آ.د.ک.  507نادرست است زیرا برخالف تبصره ماده  5ج( گزینه 

 است. 1309الحاقی  07ق.آ.د.ک.  356درست است زیرا برگرفته از تبصره ماده  9د( گزینه 

 ش: برای پاسخ درست دادن به این پرس مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت دوم:

آیا مساحقه و تفخیذ حدی هستند یا « جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند مساحقه و تفخیذ »دوباره و در شرایط بدون استرس آزمون نگاه کنید.  3به گزینه  : 1نکته 

 اید.که شاید متن گزینه ها را به دقت و درست ندیدهها را نخوانده یا درست نفهمیده و بدتر آنپاسخ اشتباه شما یعنی شما سؤال و گزینه تعزیری؟

 را هم دوباره ببینید. آیا تقبیل  و مضاحعه حدی هستند؟ 5گزینه : 7نکته 

دیده باشید با توجه به دانسته های خود از حقوق جزا باید به این سوال پاسخ درست می دادید. را هم ن 24/ 5/ 34مصوب  507اگر شما تبصره الحاقی ماده : 3نکته 

رات به شما این امکان را می دهد که شبکه داده های آیین دادرسی کیفری خود را به شبکه داده های قانون مجازات اسالمی و دیگر قوانین و مقر« محشای من»

 )سطح پرسش: ساده( وز زیاد و زیادتر کنید.مربوط متصل و تسلط خود را روزبر

تالش می کنید، درواقع دارید  23در همان حال که برای موفقیت در آزمون وکالت « إنّ مع العسر یسراً فان مع العسر یسراً»پرسش :  تحلیل روانی قسمت سوم:

 رین خشت آن برج است. موفق باشید. دهید و قبولی در آزمون، آخهم قرار میهای برج موفقیت خود را روییک خشتبهیک

 «و حذف حق تجدیدنظرخواهی سازمان های مردم نهاد  66موضوع اصلی پرسش: اصالح ماده »پاسخ است.  7.  گزینه 111

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 است. 23ق.آ.د.ک.  543درست است زیرا مطابق متن ماده  0الف( گزینه 

 است. 09/ 3/ 79ق.آ.د.ک اصالحی   66برخالف متن ماده نادرست است زیرا   7ب( گزینه 
 است. 23ق.آ.د.ک.  557درست است زیرا مطابق متن ماده  5ج( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک.  557درست است زیرا مطابق متن ماده  4د( گزینه 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت دوم:

به نسبت دیگر مواد از احتمال طرح سوال بیشتری برخوردارند. تحقق این  23در سال گذشت به داوطلبان تذکر داده شد که مواد اصالحی ق.آ.د.ک.مکرراً  :1نکته 
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که تعداد مواد مالحظه نمودید یعنی یک پنجم از سواالت از این مواد اصالحی بود. علیرغم این 24ازمون وکالت  008و  007، 007، 000پیش بینی را در سواالت 

 ( بدون احتساب تبصره ای قانون و مقررات خاص، حدود یک نوزدهم است. 722( به کل قانون)57اصالحیه قانون )

ه اصالحی و تبصره های آن را ب 77آمده است. ماده  77نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در زمینه موسسات مردم نهاد و پذیرش شکایت آنها در ماده : 7نکته 

 را اصالح یا تکمیل کنید.  455و مواد مذکور در قسمت تحلیل سریع مطالعه و محشای ماده  455همراه مواد 

آن که بیان نموده اسامی این موسسات هر سال اعالم می گردد،  5اگرچه گستره وسیعی دارند ولی با توجه به موارد ماده و تبصره  77موارد مذکور در ماده : 3نکته

 تشریح این رموز که قدرت تسلط به مواد قانونی را می دهد در کالس ها بیان می شود. است.« فحش از ابن مطب = سم:»و آن این استانحصاری است.

قید  ه فعالیتاین موسسات با شرایط خاص مقرر در این ماده و تبصره های آن، می توانند هم در جرائم قابل گذشت و هم در جرایم غیر قابل گذشت در محدود:9نکته

، دیگر نمی توانند به حکم 0524شده در اساسنامه خود به عنوان شاکی ورود پیدا کنند و حتی در مرحله رسیدگی شرکت کنند اما با اصالحاتانجام شده در سال 

 مراجع قضایی اعتراض نمایند.

یم وی و یا مواردی که خود ولی مرتکب جرم شده، رضایت قیم در جرائمی که بزه دیده خصوصی داشته باشد حسب مورد جلب رضایت بزه دیده، ولی یا ق :0نکته

 اتفاقی یا تایید دادستان جهت ارائه کمک و تعقیب ضروری است. لذا گزینه یک که قید نموده با رعایت شرایط قانونی صحیح است.

از شرایط زیر باشد برای شروع به تعقیب دعوای عمومی ناشی  گزارشهایی که فاقد هویت گزارش دهنده هستند مطلقا رد نمی شود و چنانچه مقرون به یک ی :6نکته

 از جرم کافی هستند: 

 الف: داللت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی است. 

 (77صحیح نیست.)ماده 3گزینه  کند. لذا اطالقب: همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم کفایت می

 برای شروع به تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم در جرائمی که شاکی خصوصی دارد موارد زیر حائز اهمیت است. :2نکته

 اع شکایت نیست..نگاه قانونگذار تا حد توان استفاده از اوراق متحدالشکل برای طرح شکایت است. اگر چه باز هم عدم استفاده از این اوراق مانع استم0

 (78و  72.اصل بر کتبی بودن شکایت است چه اینکه حتی اگر شکایت نزد دادستان شفاهی هم باشد باید در صورتمجلس قید شود.)مواد 3

 برای طرح شکایت کیفری شاکی باید اهلیت داشته باشد یعنی محجور نباشد که شامل غیر رشید ،سفیه صغیر و مجنون می شود. :0نکته

از  محدودیت سفیه در طرح شکایت کیفری شامل قسمت مالی دعاوی کیفری است بدین معنا که اگر جرمی نتیجه آن امر مالی باشد مثل دیه طرح شکایت :15نکته

ایت سفیه منوط به کجانب خود سفیه پذیرفته نمی شود و یا اگر جرمی واجد دو جنبه مالی و غیر مالی باشد صرفا در قسمت غیر مالی آن رسیدگی می شود و قبول ش

 در صورت عدم وجود قیم  است.    0523ق.آ.د.ک.   70رعایت شرایط ماده 

را مجدداً و با دقت مرور کنید. زیرا در دو سوال گذشته هر سال یک سوال از مبحث مربوط به  0523ق.آ.د.ک.  70تا  77حال وقت آن فرا رسیده که مواد  : 11نکته 

 سطح پرسش: متوسط(از همین مبحث آمده است. ) 24آزمون وکالت  000ح شده است. سوال شروع به تعقیب دعوای عمومی طر

محشای »بار خواندن همان مطالب است.  70ها، برابر با بار یادداشت کردن در به حافظه سپردن مطالب و یادگیری آنپرسش: تأثیر یک تحلیل روانی قسمت سوم:

من و نحوه تنظیم آن باید در امایش های موسسه شرکت یا فایل آن را دانلود کنید. برای اشنایی بیشتر با یکی از  برای آشنایی با محشای را جدی بگیرید.« من

 نمایندگی های موسسه تماس بگیرید یا به سایت داداستان رجوع کنید.

 «موضوع اصلی پرسش: شناسایی مقامات قضایی دیوان عالی کشور»پاسخ است.  1. گزینه 117

 هاگزینه حلیل سریعت قسمت اول:

 نیست. 07ق.آ.د.ک. 963و  967نادرست است زیرا  برخالف مواد  1الف( گزینه 

 نیست. 23ق.آ.د.ک. 437درست است زیرا  مطابق مواد  3ب( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک.  472و  477درست است زیرا  موافق متن ماده  5ج( گزینه 

 نیست. 23ق.آ.د.ک.  475درست است زیرا  مطابق ماده  4د( گزینه 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت دوم:

: بحث وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری نیز سهم مهمی در آزمون وکالت دارد و بعد از صالحیت و قرارها، بیشترین 1نکته

 مربوط به این بحث بود. 116و  152و  157ت امسال نیز سواالت سواالت از این مبحث طرح می شود. در آزمون وکال

ها مشترک های تجدیدنظر و دیوان عالی وجود دارد و بنابراین در همه آننفره و دادگاهنفره و سههای بدوی اعم از یکپست یا مقام رئیس شعبه در همه دادگاه :7نکته 

 است. 

دادرس  23ق.آ.د.ک. 327ماده  3تصریح تبصره نفره هم بههای بدوی سهنفره است اما در دادگاههای بدوی یکالبدل اصوالً مخصوص دادگاهدادرس علی :3نکته 

 تواند جانشین رئیس یا مستشار شود.البدل میعلی

نفره هم های بدوی یکدر دادگاه 327تصریح مقنن در ماده دو است اما بهدرجه یک یا بدوی ونفره اعم از درجهمستشار هم اصوالً مخصوص مراجع قضایی سه: 9نکته 

  وجود دارد.

و  477شود)( و عضو ممیز که همان مستشار یا عضو معاون دیوان عالی است که به دستور رئیس شعبه مأمور تهیه گزارش پرونده می475عضو معاون )م : 0نکته 

 کشور است. ( فقط و فقط مخصوص دیوان عالی 472
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    خط(  7) 030-57030073تلفن : 573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -آدرس : مشهد واگذار کنند و یاحتی امانت دهند . دیگر
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توانند در دادگاه البدل و مستشار نمیهای بدوی اعم از رئیس و دادرس علیهای بدوی کار کند اما قضات دادگاهتواند در دادگاهمستشار تجدیدنظر استان می:  6نکته

 تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کار کنند.

( و مقام تعقیب که دادستان و معاون و دادیار است.)م 82دادسرا مقام تحقیق داریم که بازپرس است )م  الذکر در دادسرا وجود ندارد. درتمام مقامات فوق : 2نکته 

88) 

 (ساده : سطح پرسش: درک سمت های قضایی مستلزم اشنایی به چارت قضایی کشور ماست که در کالس به آن می پردازیم. )8نکته 

رود مؤسسات هایی که انتظار میتواند با قرص و آمپولبرد. این فکر غلط است که داوطلب میبادآورده را باد میمطمئن باشید پرسش:  تحلیل روانی :قسمت سوم

پذیر خود و تقویت مفاهیم و مهارت خود، در آزمون وکالت موفق ها برای مداوای نقاط ضعف و آسیبآموزشی به او ارایه بدهد، بدون تالش برای استفاده بهینه از آن

ه تسلط به قانون داشتن قرص و آمپول مهم نیست، مهم آن است که بدانیم هر دارویی را کجا و برای چه مشکلی باید بکار ببریم. این خاصیت که ما آن را مرحلشود. 

 محقق می شود که از امتیازات اختصاصی این موسسه است.« روش شبکه ای»می نامیم، فقط به مدد مطالغه حقوق به 

 «تعدد اتهام با صالحیت ذاتی یکسانموضوع اصلی پرسش: »پاسخ است.  9. گزینه 113

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 است. 23ق.آ.د.ک. 500و 505نادرست است زیرا  خالف متن ماده  0الف( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک. 500و 505نادرست است زیرا  خالف متن ماده  3ب( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک. 500و 505نادرست است زیرا  خالف متن ماده  5ج( گزینه 

 است. 07ق.آ.د.ک. 315و 313درست است زیرا  موافق متن ماده  9د( گزینه 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش: مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت دوم:

 2یک یا چند سوال طرح می شود.در آخرین آزمون وکالت بر اساس قانون سابق  در آزمون وکالت در قسمت صالحیت درس آیین دادرسی کیفری معموالً: 1نکته 

از بحث صالحیت بود.  030و  002و  008و  004و  003و  00سال و امسال هم سواالت  4درصد سواالت از صالحیت بود. سال قبل  43سوال یعنی  30سوال از 

 یفری اگر بیشتر از این شش سوال نشود، کمتر هم نخواهد بود و این یعنی یک سوم سواالت. تعداد سواالت صالحیت ک 23مطمئن باشید در آزمون وکالت 

 دارد، جرم اهم و کلید حل سوال است.  73ق.م.ا. 3کتاب  730سال حبس در ماده  03تا  3در این سوال آدم ربایی که :  7نکته 

ت دسترسی به فایل مربوط به سایت یا انتشارات موسسه مراجعه کنید. )سطح پرسش: جهرا در این خصوص مطالعه کنید.  030سوال  23تا  88نکات : 3نکته 

 دشوار (

به آن چه که امید نداری امیدوار باش تا به چیزی که امیدوار آن :  ندکه فرمود شدهتیروا( السالمعلیه)علی پرسش: از امام  تحلیل روانی :قسمت سوم

عنوان پیامبری به نزد ها آتش فراهم سازد در اثر این کار خداوند با او سخن گفت و بهاز نزد اهلش بیرون شد تا برای آن( السالمعلیه) موسی بن عمران .هستی

برای عزت و غلبه فرعون دست بکار  جادوگران فرعون مسلمان شد و( السالمعلیه)اش بیرون شد و درنتیجه در دست سلیمان از خانه ملکه سبااهلش برگشت  و 

 .شد ولیکن سرانجام از او دست برداشتند و مؤمن شدند

 «های کیفری و ویژه روحانیتشناسایی تشکیالت دادگاهموضوع اصلی پرسش: »پاسخ است.  7. گزینه 119

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 است. 23.آ.د.ک.ق 327و   324درست است زیرا  موافق متن ماده  0الف( گزینه 

 آ.و.ر است. 0نادرست است زیرا برخالف ماده  7ب( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک. 327و  324درست است زیرا  موافق متن ماده  5ج( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک. 385و  324درست است زیرا  موافق متن ماده  9د( گزینه 

مرکز  00نیست و فقط در  23ق.آ.د.ک. 324ماده « های کیفریدادگاه»گاه ویژه روحانیت مصداق در این پرسش: داد زنیمهارت تستای دربارۀ نکته قسمت دوم:

 شود. استان تشکیل می

 های قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موضوع این سؤال:آزمون نکات مهم سابقمرور برخی  قسمت سوم:

 است. دادگاه ویژه روحانیت جزءانها نیست.آمده  23ق.آ.د.ک. 324های کیفری در ماده مصادیق دادگاه :1نکته

شهرستان مرکز  00حوزه چند استانی تقسیم شده است. لذا این مراجع فقط در  00آ.و.ر حوزه صالحیت محلی، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به  2در ماده : 7نکته

 مرکز استان. 53استان مستقر هستند نه در 

ا دو سوال داریم و معموالً یا از صالحیت های خاص دادگاه انقالب در قانون قاچاق کاال و ارز و رابطه آن با سازمان تعزیرات هر ساله از مقررات خاص یک ی: 3نکته 

)سطح ید.از آ.و.ر و امسال از قانون قاچاق کاال و ارز دو سوال طرح شده است. این دو مقرره خاص را باید جدی بگیر 25است یا آیین نامه ویژۀ روحانیت. در ازمون 

 پرسش: ساده (

درستی کار و هدفتون اعتقاد دارید، دیگه مهم نیست بقیه چی فکر بکنند یا چی بگویند. مهم پرسش: وقتی به خودتان اعتماد و به قسمت چهارم: تحلیل روانی

 سادگی و این رمز مهمی در موفقیت شماست. موفق باشید.  انجام دهید. به همین  درستتانشمایید که باید با عزم راسخ آن کار درست را در راستای دستیابی به هدف 

 «موضوع اصلی پرسش: نظارت استانی دادستان شهرستان مرکز استان »پاسخ است.  1. گزینه 110
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افراد یا موسسات مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –هرگونه استفاده از سواالت مفهومی 
    خط(  7) 030-57030073تلفن : 573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -آدرس : مشهد واگذار کنند و یاحتی امانت دهند . دیگر

    www.dadsima.com           03077373300تلفن  - 350پالک  -روبروی دانشکده پرستاری  -ابتدای نصرت شرقی  -میدان توحید  –تهران  www.dadestan.com 
 

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 است.  07ق.آ.د.ک. 72درست است زیرا مطابق متن ماده  1الف( گزینه 
 است. 23ق.آ.د.ک. 37خالف متن ماده نادرست است زیرا بر 3ب( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک. 37نادرست است زیرا برخالف متن ماده  5ج( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک. 37نادرست است زیرا برخالف متن ماده  4د( گزینه 

، دادسرای عمومی و انقالب داریم که شهرستانی های عمومی و انقالب و اطفال و نوجواناندر این پرسش: در دادگاه زنیمهارت تستای دربارۀ نکته قسمت دوم:

دادستان  حال،بااین است و دادسرای استانی نداریم. اما دادسرای نظامی استانی و دادسرای ویژه روحانیت چند استانی و دادسرای دیوان عالی کشور، کشوری است.

 های مرکز استان، وظایف استانی دارد.شهرستان

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  فاهیم الزممنکاتی درباره  قسمت سوم :

هم دیگر بر عهده دقت بخوانید.دادستان شهرستان مرکز استان، دادستان استان نیست و نظارت بر دادسراهای استان را دوباره به 23ق.آ.د.ک. 37ماده   :1نکته 

 در مورد نظارت استانی دادستان نظامی آمده است. 23ق.آ.د.ک. 378ده ما 0در تبصره  23ق.آ.د.ک. 37کل دادگستری استان نیست. مشابه ماده رئیس

 ( 23ق.آ.د.ک. 37و  33دادستان های عمومی و انقالب در سراسر کشور، که در شهرستان ها مستقرند، دادستان شهرستان هستند. )ماده  :7نکته 

ودوتبصره اول آن را مرور می  378دادستان های نظامی، دادستان های استان هستند چون صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، استانی است.ماده  :3نکته 

 شود.ناحیه تشکیل میی ها در صورت نیاز، دادسرای نظام در شهرستان در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است.  »کنیم.:

 شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می

 نماید. یو دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات الزم را ارائه م0تبصره

 «، عالوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد. نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان استرئیس دادسرای و 3تبصره

 اگرچه دادسرای نظامی ناحیه، در برخی شهرستان ها تشکیل می شود، اما رئیس آن دادستان نظامی استان نیست، بلکه معاون اوست.  :9نکته 

 حوزه چند استانی تقسیم شده است. 00آ.و.ر به  2ت، دادستان چند استانی است چون صالحیت آن دادسرا در ماده دادستان ویژه روحانی :0نکته 

 )سطح پرسش: ساده( صالحیت دادستان کل کشور، کل کشور است. 23ق.آ.د.ک. 325تا  388طبق مواد  :6نکته 

هایی که به او بخشیده، فراموش نشود. این دو بی که دارد و شکر خالق به خاطر نعمتهای خوپرسش: تحسین مخلوق به خاطر ویژگی قسمت چهارم: تحلیل روانی 

 کند.نفس شما را با توکل به مبدأ و معاد عزت و لطف و رحمت الیزال روزافزون میاقدام نیز اعتمادبه

 «موضوع اصلی پرسش: جهات رد دادرس »پاسخ است.  3. گزینه 116

 اهگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 است. 23ق.آ.د.ک. 430نادرست است زیرا برخالف متن ماده  0الف( گزینه 

 دیوانعالی کشور است. 307و رای وحدت رویه  23ق.آ.د.ک. 430نادرست است زیرا برخالف متن ماده  3ب( گزینه 

 است.   07ق.آ.د.ک. 971درست است زیرا مطابق متن ماده  3ج( گزینه 
 است. 23ق.آ.د.ک. 430برخالف متن ماده نادرست است زیرا  4د( گزینه 

در این پرسش: بر خالف قرار جلب به دادرسی دادسرا که یک اظهارنظر ماهوی است، قرار جلب به دادرسی دادگاه یک  زنیمهارت تستای دربارۀ نکته قسمت دوم:

 ت و جایگزین آن است. تصمیم شکلی است دال بر نقض قرار منع تعقیب دادسرا و دستور ارسال پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه. در واقع دارای آثار کیفرخواس

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  م :قسمت سو

نکته ای موسسه آمده است. شما می توانید این سوال را از انتشارات موسسه  030درس نامه سوال  40تا  37توضیحات کامل در خصوص این سوال در نکات   :1نکته 

 )سطح پرسش: ساده( .یا سایت موسسه دریافت کنید. آنها را چندبار مرور کنید

 «موضوع اصلی پرسش: تشریفات احضار متهم در دادسرا»پاسخ است.  1. گزینه  112

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 روز است نه سه روز.   0این فرصت حداقل  07ق.آ.د.ک.121نادرست است زیرا طبق ماده  1الف( گزینه 
 است. 23آ.د.ک.ق.070درست است زیرا موافق متن ماده  3ب( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک. 078درست است زیرا موافق متن ماده  5ج( گزینه 

 است. 23ق.آ.د.ک. 073درست است زیرا موافق متن ماده  4د( گزینه 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت دوم :

 آمده است. 23ق.آ.د.ک. 078تا  078مقررات احضار در مواد  : 1نکته 

 احضار متهم در قانون جدید به سه طریق ممکن است که عبارتند از:  : 7نکته 

 ( 0523ق.آ.د.ک.072احضاریه کتبی دو نسخه ای )ماده   (0

 (0523ق.آ.د.ک.  074احضار از طریق نشر آگهی )ماده  (3
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 (0523ق.آ.د.ک.  073احضار از طریق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی) ماده  (5

این  باید به امضای بازپرس یا دیگر مقامات قضایی احضار کننده متهم برسد.  احضاریه متهم  0523ق.آ.د.ک.  070عالوه بر برگ جلب، طبق ماده  : 3نکته 

 تکلیف در مورد احضار دیگر افراد مانند شاکی، شهود و کارشناس و غیره وجود ندارد. 

 قانون سابق در مورد اشخاص بیسواد، نیازی به ابالغ اوراق قضایی در حضور دو شاهد نیست. 004 بر خالف ماده 0523ق.آ.د.ک.  075در ماده  : 9نکته 

 . )سطح سوال : متوسط(با مطالعه و مقایسه این مواد، سایر نکات را به محشای من منتقل کنید : 0نکته 

گاه نگذارید به آن درجه از ناامیدی برسید که به خیلی کمتر از آنچه پرسش: لیاقت هر داوطلب پرتالش بهترین نتایج است. پس هیچ تحلیل روانی قسمت سوم:

 لیاقت دارید رضایت دهید. 

 «موضوع اصلی پرسش: تفاوت نپذیرفتن کفیل متهم با وثیقه ارایه شده متهم»پاسخ است.  3. گزینه 118

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 نیست. در هیچ موردی نظر بازپرس برای دادستان الزامی نیست. 23ق.آ.د.ک. 333نادرست است زیرا موافق متن ماده  0الف( گزینه 

 مربوط به نپذیرفتن کفالت کفیل است. 23ق.آ.د.ک. 330نادرست است زیرا موافق متن ماده  3ب( گزینه 

 است. 07ق.آ.د.ک. 771درست است زیرا موافق متن ماده  3ج( گزینه 
 نیست.  23ق.آ.د.ک. 330نادرست است زیرا موافق متن ماده  4د( گزینه 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت دوم:

ث قرارهای تامین و آن است.در بین این مواد بح 507تا  307مهمترین مواد قانون آیین دادرسی کیفری مواد  است. 0523ق.آ.د.ک.  330پرسش از ماده  : 1نکته 

 طرح شده است. 003و  002از این مواد است. از مبحث قرارهای تامین سوال  24قرارهای نهایی و صالحیت آمده است که تقریباً نیمی از سواالت آزمون وکالت 

نسبت به  استقالل بازپرساصل را بر موارد، در همه یکی اینکه  .قاعده بسیار مهم و پرکاربرد در قانون جدید است دو  0523ق.آ.د.ک. 372ماده  : 7نکته 

در هیچ حالتی در قانون دادستان  . دیگر اینکهعدم لزوم تبعیت بازپرس از دادستان و حق بازپرس به اصرار بر نظر خود و اختالف با دادستان را دارددادستان و 

 .مکلف به تبعیت از نظر بازپرس نیست

طور کامل یا ناقص برای تحقیقات، رفع مانند ارجاع پرونده به بازپرس به و موضوع، اداری است تیارات قضایی بازپرس نیستاما در مواردی که مربوط به اخ : 3نکته 

ه، تواند درباره ارجاع پروندها، نظر دادستان بر بازپرس الزامی است و بازپرس نمینقص تحقیقات، امور اداری مانند حضوروغیاب و تصدی شعب بال تصدی و امثال آن

 نحوه تحقیقات و رفع نقص آن، با دادستان مخالفت کند.

تواند بزند، اگرچه این به معنی لزوم تبعیت بازپرس از دادستان شده بازپرس با موافقت دادستان دست به اقدامی میطور کلی هر جا در قانون گفتههمچنین به : 9نکته 

در این سه . 033 و 004و  27 تواند آن اقدام مورد تقاضا را انجام بدهد. از جمله مادهر عمل بازپرس نمینیست اما مفهوم آن این است که بدون موافقت دادستان، د

 و اختالف و حل اختالف خارج است. 327ماده یا موافقت دادستان اخذ و اقدام می شود یا بدون موافقت وی اقدام نمی شود و از شمول ماده 

مواردی که مربوط به حقوق دفاعی متهم است و نظر مقام تحقیق به ضرر متهم و نظر مقام تعقیب به نفع متهم است، بازپرس  ، دردر دکترین طبق یک قاعده : 0نکته 

نظر به نفع متهم دارد و بازپرس که قاضی بیطرف است، به طریق اولی باید نظر به نفع  ،متهم است مکلف به تعقیبمکلف به تبعیت است زیرا مقام تعقیب که خود 

 م داشته باشد.مته

است که بازپرس مخالف مالئت کفیل و قبول کفالت وی است اما دادستان اگر مخالفت کرد، یعنی نظر بر  23ق.آ.د.ک. 330: یکی  از مصادیق این قاعده، ماده  6نکته 

 باشد. قبول کفالت کفیل داشته باشد، بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان است. بنابراین از موارد حل اختالف دادستان و بازپرس نمی

، درست عکس این قاعده رفتار کرده است و این نقض  0523ق.آ.د.ک.  340و  340د بازداشت موقت مقنن در ماده متاسفانه بر خالف قانون سابق، در مور : 2نکته 

 سالمتی عبور کنیم. هرحال چاره ای جز تحمل این نوع قانونگذاری نداریم و باید از آزمون وکالت بهسازد. بهقواعد است که یادگیری آیین دادرسی کیفری را دشوار می

  با متهم است نه کفیل. 0523ق.آ.د.ک.  357حق اعتراض به عدم قبولی کفیل یا وثیقه مطابق ماده   :8نکته

 05قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات؛ مجازاهای انتظامی قضات  05شدیدترین است در ماده  0که مجازات درجه  02برخالف درجات تعزیر در ماده  : 0نکته 

 ست و برعکس قانون مجازات است. شدیدترین ا 05درجهاست که درجه 

در مورد نپذیرفتن بی دلیل وثیقه و  333: در دو مورد مقنن شدیدترین مجازاتهای انتظامی را به قضات تذکر داده و هر دو مربوط به تامین است. یکی ماده 15نکته 

. )سطح پرسش : ، سایر نکات را در این خصوص به محشای من منتقل کنیدبا مطالعه و مقایسه این مواد در مورد صدور قرار تامین نامتناسب. 330دیگری در ماده 

 متوسط(

کند نه تنبیه و سرزنش. گیرد و بلندتان میتر از مادر باشید که اگر زمین خوردید دست شما را میپرسش: با خودتان مثل دایه مهربان قسمت سوم: تحلیل روانی

آیا می دانید میانگین کشوری پاسخ گویی «. گیری از خودتاندست»است بجای « دستگیری خودتان»هاست، انسانبدترین کار در هنگام شکست و اشتباه که ذاتی 

درصد بوده است؟  80درصد و در آزمون اصلی وکالت باالی  40مهارتی موسسه -برتران داوطلبان داداستان به سواالت آیین دادرسی کیفری در آزمون های مفهومی

 از خودشان با ترمیم نقاط ضعفشان بوده است. این طور نیست!« دست گیری»فقیتشان، همین بنظر یکی از رموز مو
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 «های نظامی یان ناشی از جرم در دادگاهو زموضوع اصلی پرسش: مطالبه ضرر »پاسخ است.  7. گزینه 110

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 است . 23.د.ک.ق.آ 377درست است زیرا  مطابق متن ماده   0الف( گزینه 

 است . 07ق.آ.د.ک. 026و   020نادرست است زیرا  برخالف متن ماده   7ب( گزینه 

 . است 23ق.آ.د.ک. 373ماده 3درست است زیرا  مطابق متن تبصره 5ج( گزینه 

 است 23ق.آ.د.ک. 373درست است زیرا  مطابق متن ماده   4د( گزینه 

دادرسی دعوای ضرر و  پرداخت هزینهضرر و زیان  و  دادن دادخواستکس از  ر این پرسش: در قانون جدید، هیچد زنیمهارت تستای دربارۀ نکته قسمت دوم:

موارد معافیت از دادن دادخواست یا  لذا گزینه دو نادرست است. .هم در دادگاه نظامیجز یگان متضرر از جرم آنمعاف نیست  در دادگاه کیفری بدویزیان 

 را با این مورد اشتباه نگیرید. 23ق.آ.د.ک. 458تا  457تجدیدنظر ویا فرجام خواهی در مواد پرداخت هزینه 

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت سوم:

 30تا  8اص داده اند. این مقررات در مواد مقررات مربوط به دعوای عمومی و خصوصی ناشی از جرم همواره یکی از سواالت آزمون وکالت را به خود اختص :1نکته

آزمون وکالت از این مبحث  005در مورد دادگاه های نظامی متمرکز شده اند. امسال نیز سوال  377و  373در مورد دادگاه های غیرنظامی و در دو ماده  23ق.آ.د.ک.

بینید و اگر دسترسی ندارید به قسمت پنجم این سوال مراجعه کنید که متضمن آزمون جامع آخر داداستان را ب 3کافی است «تطبیق مستند»طرح شده است. برای 

 مهمترین نکات صالحیت های جرایم مذکور در قوانین خاص در دادگاه انقالب است.

را هم مطالعه و به موارد  23ق.آ.د.ک. 022تا  020ی عمومی و خصوصی ناشی از جرم باید مواد مورددعوادر  23ق.آ.د.ک. 30تا  8هنگام مطالعه مواد  :7نکته 

الزم  07ق.آ.د.ک. 698و  068در دادرسی نیروهای مسلح نیز وفق ماده  07ق.آ.د.ک. 75تا  8همچنین باید بدانید مواد  ها خوب توجه کنید.اختالف آن

 الرعایه هستند.

، دادخواست ضرر و زیان دادرسی ختم اعالماز  تا قبل مربوط مکلف استیگان ( 1 هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود،: 3نکته  

اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی از  (3 ی مدنی استدادرس یینآمطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات  (7خود را تسلیم دادگاه کند. 

 گرفته شده است، خوب دقت کنید. 23ق.آ.د.ک. 373ماده . به سه نکته باال که از سوی آن یگان متضرر ندارد

مجازات کیفری انفصال از شغل از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته شده  23ق.آ.د.ک. 377برای عدم انجام تکلیف تقدیم دادخواست ضرر و زیان در ماده : 9نکته 

 شود. پس یعنی یک مجازات است.حکم دادگاه نظامی تعیین میاست که به

شود، مستلزم می های نظامی مطرحامر کیفری در دادگاه تبعبهکه رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی »   23ق.آ.د.ک. 377مطابق ماده : 0کته ن

کند به هزینه دادرسی معاف می که  فقط یگان نظامی را از پرداختاین امر با توجه به ماده قبل آن« تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

 این معناست که افراد مذکور در این ماده مکلف به پرداخت هزینه دادرسی هستند.

یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط :»  23ق.آ.د.ک. 373ماده  3طبق تبصره  :6نکته

 .«یگان مذکور مسموع نیستگذشت دارد و 

له  های نظامی ، باید به طرفیت یگان محکوم  زیان ناشی از جرم در دادگاه ضرر وبه  دعوای اعسار از پرداخت محکوم   23ق.آ.د.ک. 373ماده  0طبق تبصره  : 2نکته 

 صورت کلی.نه مثالً سپاه یا ارتش بهدعوای اصلی اقامه شود 

ما “ کنم جووووبوووران می"رسد کووه تووووو دیوووگور قووووادر نووویستی بووگوویوی ها را بووودان زموووانوی میش: قوووودر لحظهپرس تحلیل روانی قسمت چهارم:

 «هاى نیک را غنیمت دانیدگذرد، پس فرصتابر گذرا مى مانندبهفرصت  »فرماید:همان موالیی هستیم که می شیعیان

 (:ویرایش شده با اصالحات جدید قانونهای قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موضوع این سؤال)آزمون سابق نکات مهممرور برخی  قسمت پنجم:
و « شاکی»گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میبزه :»  0523ق.آ.د.ک. 00طبق ماده  :0نکته

 «شود.نامیده می« مدعی خصوصی»ن وارده را مطالبه کند، هرگاه جبران ضرر و زیا

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت  :» 0523ق.آ.د.ک. 00طبق ماده  : 3نکته

 «حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

در تبصره « .کند مطالبه را جرم از ناشی الحصولممکن منافع و معنوی و مادی هایزیان و ضرر تمام جبران تواندمی اکیش :»  0523ق.آ.د.ک. 04: طبق ماده  5نکته 

منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف  »این ماده می گوید: 3اند. تبصره شدهتعریف الحصولممکن منافعاین ماده زیان معنوی و  3و  0

 «شود.نمی تعزیرات منصوص شرعی و دیهنماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب 

 را خود مدارک و ادله تمام مصدق رونوشت یا تصویر تواندمی جرم از دیدهزیان گرفت، قرار تعقیب تحت متهم کهازآنپس : »0523ق.آ.د.ک. 03: طبق ماده  4نکته 

 رسیدگی و زیان و ضرر مطالبه. کند دادگاه تسلیم را خود زیان و ضرر دادخواست دادرسی، ختم اعالم از قبل تا و کند تسلیم تعقیب مرجع به پرونده به پیوست جهت

 «.است مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت مستلزم آن، به

که طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنهرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل : »0523ق.آ.د.ک. 07: طبق ماده  3نکته 

 تواند با استرداد دعوی، به دادگاه که در این صورت می مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است
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جه شود، مدعی خصوصی کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر موا

حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه می

 «مجدد آن نیست.

 باشد.نمی از جرممجاز به رسیدگی دعوی ضرر و زیان ناشی  دادسرامخصوص دادسرا بوده و اصوالً « ختم تحقیقات: »7نکته

 است. دادگاه بدویتم رسیدگی همان خ« ختم دادرسی یا رسیدگی»: منظور از  7نکته

سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی  »قانون جدید نیز بیان نموده 30ماده که در حال حاضر متن  3/7/72مورخ  742: رأی وحدت رویه  8نکته

که است، درصورتینیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف 

 «دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

دادگاه در مواردی  :»بدین شرح است  0523ق.آ.د.ک.  02ای  در خصوص رد مال جرائم است این امر در ماده های قانون جدید اختصاص ماده: یکی از نوآوری2نکته 

حدود مسؤولیت هر یک را مطابق علیه، کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم  که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می

 مقررات مشخص کند.

 «که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، مالک است.درصورتی -تبصره 

رد مال  بهد حکم توانبه این اشتباه سوق دهد که دادگاه در تمامی جرائم می ما رامکرر: وجود ماده مذکور در قسمت فصل دعوای عمومی و خصوصی نباید  2نکته 

صراحت قید شده است. لذا در متن ماده نیز صرفاً تکلیف دادگاه را محدود برداری بهگذار مثل سرقت و کالهبدهد. موارد رد مال در هریک از جرائم موردنظر قانون

 همان موارد قانونی است .که معنای آن«در مواردی»کند به می

دسته از اموال باید تعیین تکلیف در حد استرداد به مالک یا ضبط به نفع دولت یا معدوم  4دادگاه در کلیه جزایم در مورد  0523ق.م.ا.  303: البته طبق ماده 00نکته 

یا برائت یا موقوفی  ازآن اعم از اینکه مبنی بر محکومیتدر کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس» ...... گوید:شدن آن را بنماید. این ماده می

است،  برای استعمال اختصاص یافتهو یا  حین ارتکاب، استعمالیا  در اثر جرم تحصیل شدهیا  اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بودهتعقیب متهم باشد، در مورد 

 است.مورد سؤال مشمول این ماده ...« باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. 

، دادگاه رد مال ناشی از جرم؛ نیاز به دادخواست و هزینه دادرسی ندارد و با درخواست کتبی یا شفاهی شاکی خصوصی در مواردی که قانون مقرر بدارد: 00نکته 

 باید حکم به رد عین مال بدهد. مذکور 

عنوان قسمتی از حکم در نظر گرفته، وجود عین مال در ید متهم حین مال را نیز بهگذار رد : توجه داشته باشید در خصوص رد مال نیز در جرائمی که قانون03نکته 

شرط است و چنانچه به هر دلیلی قبل از دستگیری از ید متهم خارج شده باشد حکم به رد مال صحیح نبوده و مدعی   0523ق.م.ا.  303و  304دستگیری طبق ماده 

 دخواست ضرر و زیان نیز بدهد.باید در این خصوص ضمن طرح پرونده کیفری دا

کند.و اند، هرچند اکثریت رویۀ قضایی خالف نظر ایشان عمل میدرستی این امر را متذکر شده: این نکته بسیار مهم است و دکتر خالقی نیز در کتاب خود به05نکته 

رد :»چنین مواردی نظر دکتر خالقی است. ایشان در کتاب خود تحت عنوان گذارد  اما پاسخ درست آزمون وکالت، در یا عدم آن  در ید متهم نمی تفاوتی بین وجود

که مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم کشف نگردیده باشد،اعم از اینکه پس از ارتکاب جرم به بنابراین درصورتی»بیان نموده است:  « مال تحصیل شده از جرم

رتکب از اعالم محل مخفی نمودن آن خودداری ورزد؛ و یا حتی مال مزبور کشف ولی بعداً تلف گردیده باشد، دیگری فروخته شده ... و یا مال تلف شده باشد و یا م

رم ارتکاب ج [ ، مالی را که در اثر 0523ق.آ.د.ک.  03قابل اجراء نبوده و شاکی خصوصی باید به استناد سایر مواد قانونی]ماده  0523ق.م.ا.  304حکم مندرج در ماده 

 «باخته نخواهد داد.اگر مال مزبور پس از کشف به هر دلیل مفقود  و یا تلف شود، دادگاه حکم به رد آن یا پرداخت مثل یا قیمت به مال ه است، مطالبه کند..دادازدست

در سایر موارد باید . است والغیرترین شرط تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، کشف عین مال در ید متهم در جریان تحقیقات و رسیدگی پس مهم: 04 نکته

 . شاکی دادخواست مطالبه مال خود را بدهد

 . است «تا زمان اعالم ختم دادرسی در اولین مرحله رسیدگی در دادگاه بدوی»  03مهلت طرح دادخواست ضرر و زیان  حسب ماده  :03نکته

نند ماده با توجه به اینکه اصل در مسئولیت بر تساوی است و مسئولیت تضامنی خالف اصل و محتاج دلیل است، تا قانون تصریحی بر مسئولیت تضامنی ما: 07نکته 

دی مورد حکم خود را البته در جزای نقدی، هر کس باید جزای نق. قانون صدور چک نکند، مسئولیت شرکای جرم در رد مال، مساوی یا نسبی یا بالمناصفه است 02

 .اما رد مال، کالً بالمناصفه خواهد بود و سهم شرکای جرم یکسان است . بپردازد و این امر تابع رأی دادگاه است و ممکن است جزای نقدی شرکای جرم متفاوت باشد

آیدسایر نکات در سؤال بعدی می

، تقدیم دادخواست کامل و ضمایم و پرداخت 0523ق آ دک  03خسارات مدعی خصوصی در ماده مراد از رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی جهت مطالبه :  07نکته 

 این امر استثنائاتی در مورد یگان نظامی متضرر از جرم دارد. .هزینه دادرسی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در طرح و رسیدگی به آن دعوی حقوقی است

گذار عالوه بر رد مال، حکم به تعیین مجازات نموده است، نیازی به رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی برداری که قانوناله:  تنها مواردی مانند سرقت و ک08نکته 

 نیست،. اما در این موارد هم اصل مطالبه مال در عرض شکایت کیفری الزامی است. فقط نیازی نیست که در قالب دادخواست باشد. 

ق.م.ا.( نیاز به دادخواست ندارد. ولی مطالبه سایر خسارات وارده ازجمله مطالبه مثل یا قیمت مال، به نظر  777نیز حکم به رد عین )ماده  :  البته در این موارد02نکته 

 درست دکتر خالقی، مستلزم تقدیم دادخواست. 

عکس این مطلب هم درست « شود.اسقاط حقوق خصوصی نمیاز جهات قانونی موجب  یاسقاط حقوق عمومی به جهت:»....   0523ق.آ.د.ک. 30: طبق ماده 30نکته 

باشد. حتی در جرائم است. یعنی اسقاط حقوق خصوصی یا عدم اقدام مدعی خصوصی برای احقاق حق خود، مانع از رسیدگی به دعوای عمومی ناشی از جرم نمی

 ن، سقوط دعوای عمومی ناشی از جرم تخریب را در پی ندارد.گذشت، مثالً تخریب، اسقاط حقوق خصوصی مثالً استرداد دادخواست ضرر و زیاقابل
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امکان عدم پرداخت هزینه دادرسی مجدد در خصوص دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت استرداد دعوی  0523ق.آ.د.ک.07در ماده  توجهجالب: نکته 30نکته 

 و طرح دعوی در دادگاه حقوقی یا کیفری است.

 «موضوع اصلی پرسش: تشکیالت دادگاه انقالب »است. پاسخ   9.  گزینه 175

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 درست است. 0524/ 5/ 34ق.آ.د.ک. اصالحی   327با توجه به ماده   0الف( گزینه 

 درست است. 0524/ 5/ 34ق.آ.د.ک. اصالحی   327با توجه به ماده   3ب( گزینه 

 درست است. 0524/ 5/ 34آ.د.ک. اصالحی ق.  327با توجه به ماده   5ج( گزینه 

 ناقص و نادرست است.   07ق.آ.د.ک. 702با توجه به تبصره ماده   9د( گزینه 

دادگاه انقالب یک یعنی دادگاه انقالب با تعدد قاضی ممد دادگاه کیفری یک است نه دادگاه انقالب  در این پرسش: زنیمهارت تستای دربارۀ نکته قسمت دوم:

 شود.راحتی پاسخ داده میاین تست با رمز ممدشون!! بهممد کیفری دو است.  3طلق. دادگاه انقالب با وحدت قاضی یا انقالب طور مبه

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت سوم:

نیز چند سوال  0524زنند. در آزمون وکالت اصالحی به طراحان بیشتر چشمک میشده قانون است و مواد یکی از مواد اصالح 24/ 5/ 34اصالحی  327ماده  : 1نکته 

آزمون امسال بود  030مربوط به تشکیالت و صالحیت های دادگاه انقالب نیز موضوع سوال  24آزمون وکالت  003از قسمت های اصالحی قانون داده شده بود. سوال 

آزمون جامع آخر داداستان را ببینید و اگر دسترسی ندارید به قسمت پنجم این  3کافی است «تطبیق مستند»ند. برای و هر دوی آنها بارها مورد سوال قرار گرفته بود

 سوال مراجعه کنید که متضمن مهمترین نکات صالحیت های جرایم مذکور در قوانین خاص در دادگاه انقالب است.

شود. منتهی مقنن از لفظ و کیفری یک و دو، به انقالب یک و دو تقسیم می اما همانند دادگاه نظامی دادگاه انقالب هم اگرچه در قانون تصریح نشده است: 7نکته 

بجای انقالب دو استفاده کرده است. در این خصوص در کالس ها و دوره امهات « انقالب با یک قاضی»کند و از بجای انقالب یک استفاده می« انقالب با تعدد قاضی»

 اده خواهد شد. توضیحات مفصل تری د

کند که از حیث صالحیت و تشکیالت و نحوه رسیدگی و صدور رأی و اعتراض و مرجع اعتراض انقالب یک، مقنن تصریح می 23ق.آ.د.ک. 327در تبصره ماده  :3نکته

 )سطح پرسش: ساده(کیفری دو است.  ممّدکیفری یک است و مفهوم این تبصره هم آن است که انقالب دو  ممّد

تواند بدون خواب و استراحت کس نمیپرسش: از انجام دادن کارهایی که از عهده و توان خودتان خارج است، خودداری کنید. هیچ هارم: تحلیل روانیقسمت چ

ها را رها کنید. این کار های سنگین درسی برای خودتان ننویسید که بعد مجبور بشوید وسط کار آنساعته مطالعه مفید داشته باشد. برنامه 34طور مداوم و کافی به

قدم درصدی احتمالی، انگیزه شما را مضاعف کند. این هم 00کاری تان بریزید که اضافهدرصد توانمندی 20ای در حد دهد. همیشه برنامهاحساس بدی به شما می

 پنجم خودباوری است. 

 خصوص موضوع این سؤال های قبلی موسسه دادإِستان درآزمون نکات مهم سابقمرور برخی  قسمت پنجم:

این ماده به « در صالحیت محاکم عمومی است.» رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی   33/8/0587اصالحی  0573کتاب پنجم ق.م.ا.  705حسب ماده  :1نکته 

 در این قسمت، منسوخ است. 8شرح نکته 

در صالحیت دادگاه انقالب قرارگرفته بود  و « کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر» 0575های عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه 3طبق ماده  :7نکته

(، 0584انون مبارزه با قاچاق انسان در آخر مورد که در مورد دادگاه صالح حرفی زده نشده است؛ دادگاه انقالب در مورد هر نوع جرم قاچاق ازجمله قاچاق انسان ) ق

گردان و اسلحه و مهمات و اقالم تحت کنترل صالح است نه هر جرم قاچاق. صالحیت دادگاه انقالب در االصول صالح بود اما اآلن فقط به قاچاق مواد مخدر و روانعلی

 است 0523ق.آ.د.ک.  505حال حاضر به شرح ماده 

 قانوندر  اقالم تحت کنترله جرائم مربوط به قاچاق در صالحیت دادگاه انقالب نیست مگر در قانون خاص مربوط تصریح کند. فهرست بنابراین اآلن دیگر کلی: 3نکته 

 آمده است. 0520 مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز

 آمده است. 0523/ 00/ 5 و ارزمبارزه با قاچاق کاال  قانون 44و  33، در  ماده 505یکی از این مصادیق بند ت ماده   :9نکته 

 باشند.می« کاالهای ممنوع»مشروبات الکلی مصداقی از  0523/ 00/ 5قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  33ماده  33ماده  4طبق تبصره  :0نکته 

 «موجب قانون ممنوع است.: کاالیی است که صدور یا ورود آن به کاالی ممنوع:  0523/ 00/ 5قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  33ماده  0طبق بند ث ماده   :6نکته

ین قانون در بحث صالحیت است، رسیدگی به جرائمی ازجمله ماده اترین که مهم 0523/ 00/ 5قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  33ماده  44طبق ماده : 2نکته 

این جرائم را ندارد. لذا این ماده در قسمت قاچاق مشروبات سازمان تعزیرات اساساً صالحیت رسیدگی به است و  نقالبدر صالحیت دادگاه ا قاچاق کاالهای ممنوع

به کیفری یک و دو  324که در حال حاضر طبق ماده های عمومی اما در مورد حمل و نگهداری، کماکان دادگاهاست.  0573کتاب پنجم ق.م.ا.  705الکلی ناسخ ماده 

 صالحیت رسیدگی دارند. شوند،یتقسیم م

وارد یا به  قاچاق اسلحهاز  35/7/0520مصوب  قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز 0: با توجه به تعریف متفاوت ماده  8نکته   

ها در و اینکه برای نگهداری، حمل، خرید و تعمیر و غیره آن 3در ماده  و تعیین مجازات جداگانه برای قاچاق اسلحه و مهمات خارج کردن اسلحه و مهمات از کشور

. لذا با توجه به ماده دیگر مواد مجازات جداگانه در نظر گرفته شده است، باید بین صالحیت دادگاه برای قاچاق اسلحه و حمل و نگهداری و غیره آن فرق قائل شد.

حه و مهمات در صالحیت دادگاه انقالب و رسیدگی به سایر جرائم مذکور در قانون موصوف ازجمله حمل، خرید، رسیدگی به جرم قاچاق اسل  0523ق.آ.د.ک.  505
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نیز  737وحدت رویه فروش، نگهداری، تعمیر و توزیع در صالحیت دادگاه عمومی است که حسب نوع و میزان مجازات، دادگاه کیفری یک یا دو صالح خواهد بود. رأی 

 گوید.همین را می

 "روانشناسي"

اش را جلب ها بود که ماشین اسپرت زیبایی، پشت شیشۀ یک نمایشگاه اتومبیل به شدت توجهالتحصیل شدن از دانشکده بود. ماهمرد جوانی درحال فارغ

خاطر از پدرش خواسته بود که  دانست که پدر توانایی خرید آن را دارد، به همینکرد که روزی صاحب آن ماشین شود. او میکرده بود و ازته دل آرزو می

اش فرا خواند و به او گفت: التحصیلی فرا رسید و پدرش او را به اتاق مطالعه خصوصیباألخره روز فارغ التحصیلی، آن ماشین را برایش بخرد.برای هدیۀ فارغ

یا دوست دارم. سپس یک جعبه به دست او داد. پسر، نهایت مغرور و شاد هستم و تورا بیش از هرکس دیگری در دنمن از داشتن پسر خوبی مثل تو بی

فت: با تمام کنجکاو ولی ناامید، جعبه را گشود و در آن یک انجیل زیبا یافت که روی آن نامش طالکوب شده بود. با عصبانیت فریادی برسر پدر کشید و گ

ها گذشت و مرد جوان در کار و تجارت موفق سالپدر را ترک کرد، روی میز گذاشت و دهی؟ کتاب مقدس رامال و دارایی که داری، یک انجیل به من می

التحصیلی دیگر یک روز به این فکر افتاد که پدرش، حتماً خیلی پیر شده و باید سری به او بزند؛ از روز فارغ العاده داشت.ای فوقای زیبا و خانوادهشد. خانه

گرافی به دستش رسید که خبر فوت پدرش بود و حاکی از این بود که پدر تمامی اموال خود را به او بخشیده او را ندیده بود! اما قبل از اینکه اقدامی بکند، تل

 و پشیمانی کرد...است. بنابراین الزم بود فوراً خود را به خانه پدرش برساند و به امور رسیدگی نماید. هنگامی که به خانۀ پدر رسید، در قلبش احساس غم 

ریخت، انجیل را باز کرد و م پدر را گشت و آنها را بررسی نمود و درآنجا، همان انجیل قدیمی را دوباره یافت. در حالی که اشک میاوراق و کاغذهای مه

اشت، وجود صفحات آن را ورق زد و کلید یک ماشین را پشت جلد آن پیدا کرد. در کنار آن، یک برچسب با نام همان نمایشگاه که ماشین موردنظر او را د

 اش بود و پشت آن نوشته شده بود: تمام مبلغ پرداخت شده است.التحصیلیاشت. روی برچسب، تاریخ روز فارد

ایم، فقط برای اینکه به آن صورتی که انتظار داشتیم هایمان را از دست دادهچندبار در زندگی دعای خیر فرشتگان و جواب مناجات نتیجه:

 بیند و دیگری ستارگان آسمان راکنند؛ یکی گِل و الی روی زمین را میهای زندان به بیرون نگاه میلهدو نفر از پشت می     اند؟!رخ نداده

 دنیس رابینز

 " طنزاد" 

 شوی.قاضی : به جرم سرقت شبانه به سه سال حبس محکوم می

محکوم فرمودید. لطفاً بفرمائید باألخره من چه زمانی متهم: حضرت واال دفعه پیش که خدمتتان بودم مرا به جرم سرقت در روز روشن به دو سال حبس 

 باید به کار و زندگی ام برسم؟!

 "دادسيما آنالین "

داداستان توسط  یخط انرژ ییدحفظ نما یرا همواره در سطح عال یلبخند وانرژ dadestanenerji@ در تلگرام به آدرس  یتبا عضو یدتوان یم یزحقوقدانان عز

 شود. یم یریتداداستان مد یتباشگاه موفق ینو مشاور یداسات

 .ییدنما یافتدر @tdadestanبه آدرس تلگرام   دادسیما –در کانال داداستان  یترا با عضو یحقوق یها یناخبار و تازه تر آخرین

 شروع خواهد شد یبا درس مدن 34/2/24 یخاز تار یخصوص یشارشد گرا یبه نقل از واحد آموزش آغازکالسها. 

 درس جزا آغاز خواهد شد یسبا تدر 50/2/24یخجزا از تار یشارشد گرا یسهاشروع کال. 

 داداستان به آدرس  یبه نقل از کانال خبرtdadestan@ شرکت در آزمون و  00287 ییونمره کل ترازنها 35/87با معدل  یمحمد رضا صبور یآقا

 .را کسب کرده اند 25کل کشور در سال  یکموسسه رتبه  یکالسها

 شود؟ یشکسته م 24در سال  یشانرکورد تراز ا یاو مشاوران موسسه منتظرند که آ اساتید 

 ییدبه واحد آموزش مراجعه نما یدتوان یم یشانا یو علم یمطالعات یاتمشاوره و کسب تجرب جهت. 

 باشد یم یسرم یزن 25قبول شدگان سال  یگرذکر است که مشاوره با د قابل. 

 مرحله . شود یمنتشر م 0524آذر  33از  24آزمون قضاوت ( یتست)کارنامه مرحله اول :اعالم کرد  یا یهبا انتشار اطالع ییهقوه قضا یمعاونت منابع انسان

 .تهران و قم برگزار خواهد شد یدر شهرها 0524 ید 4روز جمعه  یحیتشر

 یدر روزنامه رسم یمشورت یهمرتبط با هر نظر یقانون به همراه مواد 0524اذر  07 یدر روزنامه رسم ییهقوه قضا یاداره کل حقوق یمشورت یها نظریه 

 .منتشر شد

 یشاست گرا 23ارشد  یو اصالحات آن منبع آزمون کارشناس 0523مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ: اعالم کرد  یا یهسنجش با انتشار اطالع سازمان 

 حذف شده اند 23ارشد  یدانشگاه ها در آزمون کارشناس یرشبه علت عدم پذ "یحقوق پزشک"و  "ییحقوق هوا" یها

 منتشر شد یاسالم یمجلس شورا 0524 یورشهر 7از وقوع جرم مصوب  یشگیریقانون پ. 

 برگزار خواهد شد 0524آذر  50تا  08ثبت نام از ( یانآقا یژهو)شود یازدواج برگزار م یسردفتر آزمون. 

 یعال یواناحکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در د یخواهفرجام یتکشوربا موضوع قابل یعال یواند یعموم یأته 745شماره  یهوحدت رو یرأ 

 .کشور منتشر شد
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 ماه  ید 7آزمون وکالت حداکثر تا  یجنتا: اعالم کرد  یرانا یدادگستر یوکال یکانون ها یسراسر یهاتحاد یسرئ

 .شود یسازمان سنجش اعالم م یاالت ازمون وکالت از سوسو یدکل یندهظرف چند روز آ یشوداعالم م0524
 " :تحریر آموزشی رتبه های دادِاستان اردـت" 

 یامن یکفی من کل شی

 .همرازان، هم نفسان درود و سالم تان باد  )عج( درود بر پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر 

سالم بر پای استوارت که تا انتهای  سالم بر اندیشه توانای تو، سالم بر دستان خالق و سازنده ات،  سالم بر تو که خود را باور داری،

 .تو را می ستایم و دستان پرمهرت را می فشارم  ایستادگی ایستاده است؛

واقعیت چیز دیگه ای  از دوست ندارم الکی دلداریتون بدم وغیر .عزیز خداقوت واقعا شما بهترین هستین ی ستاناِ سالم دوستان داد

 ...به تارد این هفته نگاه ویژه داشته باشین بگم پس به حرفام اعتماد کنین و

دنبال هدف خاصی نبودم همیشه درس و دانشگاه رو بعنوان یه زنگ تفریح میدونستم ولی درمقابل دارای  من اصال اهل درس و

من اصال درس نخوندم و  این وجود ولی با براش کارکردن سخت بود اون سن و سال با .موفقیت برسممن به  تا کرد کار کش که شبانه روز عرق ریخت وپدری زحمت

فارغ التحصیل شدم  ازدواج 04معدل من درس بخونم اما بازم من طی دوران تحصیل درس نخوندم و با تا دنبال دانشگاه دولتی هم نبودم ولی  هزینه دانشگاه آزادمم داد

اینکه  روی من خیلی زیاد بودتا دیدن ناامیدی پدرم فشارو ازطرف دیگه بی نتیجه موندن زحمات پدرم زیه طرف طوالنی شدن عقد و بیکاری وبودم ا کردم تحت فشار

ناخواسته وارد بازار همه این بود که پدرم به همه قول داد که من قبول میشم حاال بااین همه فشار  از تر آزمون بدم سخت روی فشاراطرافیانم  مجبور شدم درس بخونم و

زودتراین مدت تموم بشه آزمون بدم آشناشدم ولی بدون هدف شروع کردم وجدی نگرفتم ومدام آرزومیکردم هرچه استانداد آزمون وکالت شدم وخداروهزارمرتبه شکر با

 (احتماالبین شماها هم شبیه شرایط من هست)نشدم به نوعی توجیه کنم کردم ولی قبولوبعدش بگم تالش

اینا رو گفتم شاید بعضیاتون شرایط سختتون رو دلیل عدم قبولی بدونین و ...دائم فکرمیکردم که اونایی که قبول میشن خیلی میفهمن ویا ازمریخ یا یه کره دیگه ای میان

پس به شرایط سختتون دیگه ..ون میده نه بیشترازشرایط سختتون گله کنین ولی بدونین همین شرایط سخت رو خدا براتون گذاشته چون خدا سختی رو به اندازه طاقتت

توجه ..هیچ وقت نباید به این روزگاراعتماد کنین پس حقتون رو خودتون بگیرین نه اینکه منتظر منجی بشینین, توجه نکنین چون هرکسی شرایط خاص خودشو داره

 !!!!حق گرفتنیه نه دادنی:::توجه

تلنگری بهم  زده شدولی بازم خودمو باورنداشتم وازوقتی بااستاد قاضی زاده عزیز آشناشدم نگاهم کم کم عوض میشدولی  کرقمی آوردم ی3تا آزمون اولمو3بعدازاینکه

اه اتفاق مهم دیگه ای که توی خرداد باتیرم!!.بازم هنوز ترس واسترس ازرقابت داشتم وهنوز جدی نشده بودم میترسیدم بیام وارد رقابت بشم وتالش بکنم ولی قبول نشم 

حرفاش باهمه فرق داشت ماورای باورهای من بود  سال گذشته برام افتادآشناییم با استاد صاحب کالم جناب ذاکرعزیز بود که به نظرم  ازدنیای دیگه ای اومده بود

نم من ازاون روز دیگه تصمیم خودمو گرفتم بهم اعتماد به نفس داد باعث شد خودمو باورک این بزرگوار... حرفایی که هیچ جا حتی هیچ موسسه دیگه ای دنبالش نبود

ش رقابته و اگه نمیخوای ونمیتونی توی رقابت کوچکی  بنام وکالت باشی چطور میخوای توی این دنیا کارای بزرگ انجام بدی و چون ذاکر عزیز بهم یاد داد که دنیا همه

می ر خاطرات و برنامه هایی که توی همین روزا درسال گذشته درست کردم ببینیدمتوجه رقابت کنی؟؟؟؟تمام کارامو تعطیل کردم وازخدا مدد گرفتم واگه میشد دفت

چرانشستین؟؟؟االن وقت تغییر نگرشتونه به ..وکیل میدونستم و فقط منتظر پروانه وکالتم بودم  دوستان االن وقتشه  که من واقعا خودم فهمیده بودم من خودم شدین

تظرباشین هرکس ازتون پرسیدامسال قبولید یانه؟؟؟جواب بدین مگه شک داری؟؟آخه مگه کسی هست که بیشترازمن زحمت خودتون بگین چه کسی بهترازمن؟؟؟من

 ...ولی تا روز آزمون زحمت بکش وحقتو بگیر!!!!کشیده باشه؟؟؟نه کسی نیست

حتی نوع لباس وپوشش وکالتتون ...کنین  وهرشب دفترتون رو مرور کنین تای  اونا رسیدم شماهم امتحان5نوشتم تاامروزبه  من طبق دفتری که تمام  برنامه ها و اهدافم

 "آنیدراندیشه توآنی که "رو ازاالن تصورکنین

رو درست مهارت  و دانشو  پیشرفتپس مطمئن باشین محل  هست خودمون اینجا توی جهان یه دونه  داستاندوستان شما جایی هستین که باید باشین یعنی همین دا

 ...شما باید به کارایی های این موسسه اضافه بشه وبعد خودتون خواهید دید که خروجی این ها جز موفقیت نیست تالشن پس فقط وفقط انتخاب کردی

قبل آزمون خیلی  تمام درسنامه هارو دقیق وباذره بین مطالعه کنین و نکاتشو وارد محشاتون کنین چون روزای...غافل نشین واقعا تکه  استاندوستان اصال ازآزمونهای داد

 ...نکاتش به دردتون میخوره 

نوشتم پس ایمان قلبی داشته باشین و 25برای شما داوطلبین 33:43ساعت1392/3/26نمیدونم باورتون میشه یانه؟؟؟ولی باورکنین این تارد رو من سال گذشته درتاریخ

پرهیزکنین فقط هرچی میتونین تالش کنین و زحمت بکشین میدونم و درکتون میکنم که سردردای از چیزهایی که شما رو ازاهدافتون دور میکنه الاقل تا روز آزمون 

دانشگاه  04ولی من بامعدلساعت هم مثل االن درس نخوندین 3بدی سراغتون میاد،میدونم سخته  اینهمه تنهایی،میدونم بعضیاتون مثل من  دردوران تحصیلی تاحاال

 ...به تالشتون ادامه بدین تا اینکه بعد آزمون حسرت نخورین وشرمنده خودتون نباشین! !!آزاد تونستم پس شماهم میتونین

دوستان عزیزم همه چیز قبولی وکالت نیست وقرارنیست همه وکیل بشن پس اگه قبول شدین مغرورنشین چون کارمهمی نکردین واگه قبول نشدین 

 .....رده این و نگاهتون عوض شده همین مهمترین دستاورده نه صرفاقبولی مایوس نشین چون چیزمهمی ازدست ندادین ولی همینکه تغییرک
من افتخارمیکنم که بجای شغل فعلی شغل دیگری  داشته باشم تابتوانم به مردم خدمت رسانی کنم  :ایشان فرمودند،یه روزی استاد قاضی زاده عزیز پند حکیمانه ای زد

 !!!این نشانه موفقیت است نه صرفاقبولی در یک آزمون..تمام قامت ایستاد و کاله ازسر بردا شت  یستگرانبهایواقعا باید بخاطرجمالت عمیق ایشان که گوهر 
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 : چند نکته پیرامون آزمون
ربه خوردن واز همون موضع ضسال گذشته که البته برخی از دوستان زیاد به قانون جدید توجه نکردن دوستان قانون آدک رو باید قورت بدین چون جدیده ومثل قانون مجازات -0

..وقول میدم ادک در ازمون امسال وحتی سال اینده نقش مهمی در قبولی داره..........................  

 ..امید و مایوس نباشن چون دلیلی برای عدم قبولیشون تو آزمون نیست.نافعال خوب نیست  هاروی سخنم بادوستانی که رتبه هاشون درآزمون-3

هدف دارتر ونزدیکتر به وکالت وحتی سخت ترازوکالته پس مطمئن باشین این رتبه ها میتونه معیارباشه برای اینکه دیگرازتمام موسسات   استانونهای داددوستان آزم 

 پس االن وقت رتبه سنجی و ارزیابی نیست االن فقط وقت تالشه!!!بهت  برسونه روند مطالعه تون چقد درسته؟؟؟

یف هستین حتما اگه میتونین کالس استاد مروارید رو ازدست ندین تضمین میکنم طبق گفته خود استاد اگه کالس ایشون برین وجزوه ایشون دوستان اگه اصول ضع-5

 ...من خودم فقط جزوه ایشون رو خوندم ونتیجه هم گرفتم پس ازکالس ایشون غافل نشینموفقین درصد توی آزمون اصلی 30روبخونین حداقل

اشخاص عادی با تجربه ی اولین شکست دست از  :مخصوص دوستان عزیزم که سال گذشته رسما قبول نشدند هرچند ازلحاظ علمی قبول شده انداین جمله هم -4

 ...روبرو هستیم ” ادیسون“به همین دلیل است که در زندگی با انبوه اشخاص عادی و تنها یک .تالش بر می دارند 
 ...نکنینرا فراموش )ع)و ترس رو کناربزارین وازارتباط باخداومددازآقا امام رضا ن پس تالش کنین و استرسبهترین موسسه حضورداری دردوستان شما

وهمچنین استاد ذاکرزیبا ختم کالم عذرمیخوام که کالمم خودمونی و البته طوالنی بودو درپایان از اساتید گرامی علی الخصوص استاد گرانبهای جناب قاضی زاده عزیز

 ...خواهید ماند همچنین نمیشه از زحمات وخوبیهای استاد بزرگوارم جناب دکترمروارید یاد نکرد و ازهمین جا دستای همه تون رو میبوسم تاابد درقلب کوچکم وسخن 

    (کارن لمب)  . . .که کاش از امروز شروع کرده بودید  عالی حسرت خواهید خوردیک سال بعد، جناب

 قضاوت91وکالت  06رتبه ادیمهدی حقد باآرزوی موفقیت

 

 

 

 

 

 اعاده دادرسي 
د.)به شرط قطعیت حکم و با وجود احراز جهات قانونی(. اعاده گرداز طرق فوق العاده شکایت در امور حقوقی و کیفری است و سبب رسیدگی ماهوی مجدد به دعوی می 

 غیابی( امکان پذیر است.دادرسی )در مفهوم اعم( در مورد احکام قطعیت یافته )اعم از حضوری و 

درخواست مجدد از همان  .( صرفاً همان جهت خواسته شده مورد بررسی قرار می گیردو فرجام خواهی در اعاده بر خالف سایر طرق اعتراض )مثل تجدید نظر خواهی

آ.د.ک  474مصرح در مواد  فته می شود که یکی از جهاتدر صورتی پذیر دادرسی خواست اعادهگرفته دیگر پذیرفته نمی شود. در جهتی که قبالً مورد بررسی قرار

)برخالف سایر طرق  گرددبلکه این امر باید احراز  نماید متحقق باشد و صرف درخواست، دادگاه )یا دیوان عالی در امور کیفری( را مکلف به پذیرش نمی آ.د.م437و

مورد تجدیدنظر صوص احکامی که به صورت قطعی صادر شده و هم احکامی که در مهلت مقرر شکایت مثل تجدید نظر خواهی واعتراض ثالث(. اعاده دادرسی هم در خ

 (243شماره  3جلد  -و بدین ترتیب حکم قطعیت یافته قابل پذیرش است )دکتر شمس خواهی واقع نگردیده

 * اعاده دادرسی در محدوده ی جهت ادعا شده دارای اثر انتقالی است.

 

 يفریدر امور ک در امور حقوقي
اصلی:در اعاده دادرسی اصلی مرجع -0نوع است: 3اعاده دادرسی بر  -

تقدیم و رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی اصلی دادگاه صادر کننده 

در اعاده دادرسی طاری مرجع تقدیم دادخواست -3حکم قطعی است. 

دادگاهی است که حکم به عنوان دلیل در آنجا مطرح گردیده است ولی 

دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست اعاده ی طاری،دادگاهی  در هرحال

 است که حکم قطعی صادر نموده است.

می تقدیم آ. د. ک به دیوان عالی  477درخواست اعاده دادرسی طبق م  -

اما حکم را نقض نمی کند( پس  نمایدشود )دیوان فقط اعاده را تجویز می 

اه هم عرض صادر کننده حکم از تجویز دیوان، برای بررسی ماهوی به دادگ

 قطعی )از حیث ذاتی و محلی دادگاه صادر کننده( ارجاع می شود.

 -در آیین دادرسی کیفری ها نکته -)دکتر خالقی

 (5و  3زیرنویس شماره   477ماده 

دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد می تواند توسط خواهان یا  -

 شود. تقدیمخوانده 
آ. د. ک حاکی از این است که  477در صدر ماده   "محکومیت"کلمه  -

اعاده دادرسی وسیله ای برای اعتراض به حکم محکومیت است نه برائت، 

 و شاکی حق درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم برائت متهم را ندارد.

بنابراین درخواست اعاده حق متهم شناخته شده است. )دکتر خالقی م 

 (3زیرنویس شماره  474
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صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم،اجرای آن را متوقف نمی  -

کند اما با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی درهرحال 

اجرای حکم به درخواست محکوم علیه متوقف خواهد شد اما چنانچه 

محکوم به مالی باشد پس از گرفتن تامین از محکوم له عملیات اجرایی 

-محکوم له از توقیف خارج و ادامه می یابد.)دکترشمس به در خواست

 (227شماره 3جلد

 صرف درخواست اعاده ی دادرسی سبب توقف اجرای حکم  -

اگر مجازات از نوع  478طبق تبصره ماده ی  استثنائاًنمی شود بلکه 

سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی )شالق، قطع عضو، قصاص عضو( 

ل از اتخاذ تصمیم، دستور توقف اجرای حکم را می باشد استثنائا شعبه قب

دهد اما در سایر مجازات های غیر بدنی)مثل زندان یا جزای نقدی( اصل 

بر این است اجرا پس از تجویز اعاده توسط دیوان عالی یا رئیس قوه 

 (5و 3، زیر نویس شماره 478ماده  -قضاییه به تعویق افتد. )دکتر خالقی

 

ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور  3روز برای اشخاص مقیم ایران و  30د. م درخواست اعاده دادرسی مقید به زمان  آ.437مهلت درخواست اعاده دادرسی: طبق م 

آ.  450و 432، 438، 437واخواهی و فرجام خواهی( اما شروع این مهلت ها با سایر طرق اعتراضی تفاوت هایی دارد که بر طبق مواد  -است )همانند تجدید نظر خواهی

 به شرح ذیل است: د. م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 احکام غیابی  -0

 

 

 

 

 

 

 نسبت به احکام حضوری-3

  

 
 

 حکم است  3حکم باشد: ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابالغ هر یک از  3اگر اعاده به جهت مغایر بودن -5

 ص 3)تفاوتی نمی کند از حیث تاریخ صدور حکم نخست باشد یا حکم دوم( دکتر شمس جلد 

 278شماره  423 

حیلوه و تقلب، اثبات جعلیت و یا اثبوات اصالت سنود باشد ابتودای مهلت، تاریخ ابالغ حکم در مواردی که جهوت اعاده، -4

 نهایی مربوط به اثبات جعلیت و یا اثبات اصالت و یا حیله و تقلب می باشود.

آن است  هرگاه جهت اعاده وجود اسناد و مدارک مکتوم باشد: ابتدای مهلت، تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطالع از وجود-3

 (.)تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کنداثبات گردد

 

 

شروع مهلت 

های درخواست 

اعاده دادرسی 

 در امور حقوقی

 در صورت عدم واخواهی: با انقضای مهلت واخواهی -1

 در صورت واخواهی :با ابالغ حکم غیابی-7

 در صورت عدم اعتراض: با انقضای مهلت واخواهی و تجدید نظر  خواهی-1

 در صورت تجدید نظر خواهی: با ابالغ حکم قطعی از مرحله تجدید نظر-7

 

 قطعی

 غیرقطعی

 از تاریخ ابالغ حکم

 در صورت عدم تجدید نظر خواهی: با انقضای مهلت تجدید نظر-1

 در صورت تجدید نظر خواهی: با ابالغ حکم صادره از مرحله تجدید نظر-7

 قطعی

 غیرقطعی
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 " مفهومی و مهارتیتیکا : نام پرنده ای است از پرندگان کوچ کننده و یکی از طرح های آزمون های " 

 طرح تیکا : تطبیق قوانین خارجی با موضوعات مشابه داخلی

 علت نام گذاری : با توجه به اینکه هدف از طرح تیکا مهاجرت به قوانین سایر ملل می باشد این نام برای این طرح انتخاب شده است

ن خارجی با قوانین داخلی و همچنین کسب مهارت داوطلب در حفظ کردن و به خاطر هدف از خلق طرح تیکا : جهت ماندگاری بهتر مطالب حقوقی و مقایسه قوانی

 سپردن نکات حقوقی و ایجاد جذابیت در نوع آموزش این طرح ایجاد شده است.

 

 عده:مبحث "0" تیکا
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   شوهر دیگر اختیار کند ((قانون مدنی )) عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند  1105بنابر ماده 

 قانون ایران قانون کشورهای خارجی

از بین کشورهای اروپایی، فرانسه تنها کشوری است که به صراحت برای ازدواج مجدد زن :فرانسه

نگهداری عده برای زن :  قانون مدنی فرانسه 338ماده .قائل شده است( عده)ممنوعیت زمانی 

 روز است  500( به سبب فوت شوهر)یا بیوه مطلقه 

عوده زنی که شووهرش فوت کوند، چوهار ماه و ده روز است و عده زن موطلقه سه : مراکش

 .باشدحیوض کامول موی

رجعی یا بائن، مدت عده برای زنان مطلقه سه ماه و برای زنانی که نکاحشان به واسطه  طالق اعم از:مصر

 شود، چهار ماه و سه روز اعالم شده استفوت شوهر منحل می

 بینی نشدهبرای زن مطلقه عده پیش:ایتالیا

 بینی نشده استانند اکثر کشوورهای اروپایی، پس از طالق برای زن عده پیشم:انگلستان

 بینی نشده استمانند کشورهای اروپایی پس از طالق برای زن عده پیش:ایاالت متحده امریکا

 س از طالق برای زن عده قرار داده نشدهپ:کشورهای سوسیالیستی

  ازدواج نماید تواند مجدداًگیرد تا شش ماه پس از آن نمیطبق قانون ژاپن زنی که طالق می:ژاپن

 

 عده –عده در ایران دارای اقسام مختلفی است : عده وفات 

 بذل عده و شبهه به نزدیکی عده – نکاح فسخ عده – طالق

 .میباشد متفاوت آن زمان که منقطع نکاح در مدت انقضاء یا

 :اصوال سه طهر است.عده طالق

اصوال   : منقطععقد چه در عقد دائم چه در عده وفات 

 (قانون مدنی 0034ماده ) چهار ماه و ده روز است

ماده  ) سه طُهر است اصوال :عده طالق در عقد دایم

 (ق . م 0030

: همانند عده طالق سه طهر در عقد دایم عده فسخ نکاح

 .است

عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد 

و در مورد زن  در غیر حامل دو طُهر است : نکاح منقطع

 م (ق .  0033روز)ماده  43یایسه 

 .همانند عده طالق سه طهر است نزدیکی به شبهه:
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 "آراد  "
 1309و اصالحات مهر ماه   1307قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب امهات 

  

 

  

  

 
 . حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود هر نقطه از کشوریا ورودی  در مبادی

 بکار برده شده در این قانون اصطالحاتمعانی 
 

 کاال

 و انواع آن 

 . ، ارزش اقتصادی دارددر عرفکاال: هر شیء که 

 
 کاالی

 

 . آن به موجب قانون ممنوع است صدور یا ورودکاالیی که  :ممنوع
به کسب  حسب قانون نیازمندبر انجام تشریفات گمرکی آن عالوه کاالیی که صدور یا ورود  مجاز مشروط:

  .مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است
   .ندارد نیاز به کسب مجوزآن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی،  صدور یا ورودکاالیی است که  مجاز:

 رایج کشورهای خارجیپول   ارز

  .از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادالت مالی کاربرد دارد اعم
 .أخذ مجوزهای الزم و ارائه به مراجع ذیربط است  -3تشریفات گمرکی و بانکی -0ل:اقداماتی از قبی تشریفات قانونی

 .کردن کاال یا ارز، انجام دهنداشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج و
 

 

 

 

 ارزش کاال

 

    

 
  

 

 
 .گردداسالمی ایران در زمان کشف اعالم میباالترین نرخ اعالمی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری  بهای ارز

 

 شناسه
 کاال

 

 شودمشخصات ماهوی هر قلم کاال احصاء و در یک سامانه ثبت میکه  ای چند رقمیشناسه

 گرددبه صورت رمزینه)بارکد( و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج می

به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کاال به کلیه کاالهای دارای  که ای چند رقمیشناسه رهگیری 

 یابد.بندی با ابعاد مشخص اختصاص میبسته

ماهیت، مالکیت و موقعیت کاال در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعالم و 

 رهگیری است

 

 شناسه

 

خصوصیات کاالی ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کاالی اظهار یا کشف شده تطبیق اسنادی است که در آن  اسناد خالف واقع

  .ننماید و یا جعلی باشد

 : قاچاق کاال و ارزتعریف 

 هر فعل

 یا  

 ترک فعلی

 مربوط

 به

 ورود 

 و 

 خروج

کاال و ارز  

 گردد

 

 براساس این قانون 

 و یا سایر قوانین

قاچاق محسوب و برای آن  

 تعیین شده باشد مجازات

 قاچاق خروجی

مجموع قیمت خرید کاال در -0

 مبدأ -3

 هزینه بیمه  -5

 حمل ونقل 

 قاچاق ورودی

 حقوق ورودی زمان کشف -0

هایی که به آن کاال تا سایر هزینه-3

 گیردکشف تعلق میمحل 

ترین بازار قیمت آزاد کاال در نزدیک

 فروشی محل کشفداخلی عمده

 هزینه حمل و نقل -0

هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و هزینه -3

 گیردتعلق می هایی که به آن کاالکلیه یارانه
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حواله فروش و یا قبض خرید کاالی -4قبض سپرده موجب ترخیص کاال -5پته گمرکی -3اصل سند پروانه ورود گمرکی-0 اسناد مثبته گمرکی

پروانه ورود موقت برای  -8پروانه ورود موقت -7پروانه مرجوعی-7ه عبور)ترانزیت(پروان -3متروکه، ضبطی و بالصاحب

کارت مسافری صادره توسط  -05پروانه صدور موقت -03پروانه صادراتی-00بری)کابوتاژ(پروانه کران-00پته عبور -2پردازش

 .شود کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می -04مناطق آزاد تجاری و صنعتی 

مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کاال از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و 

  .تاریخ کشف کاال با توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد

دی که داللتی بر ورود و یا صدور قانونی کاال از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنا

  .شوندتلقی نمی

 

 

 

 قاچاق سازمان یافته

 

 

 ایقاچاقچی حرفه

 (1309)اصالحیه 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه کاشف

  .دستگاه اجرائی به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کاال و ارز و کشف آن را برعهده دارد

 مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابالغدولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام 

جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و های الکترونیکی و هوشمند جمهور سامانهرئیس

 .اندازی نمایدمبادله کاال و ارز را ایجاد و راه

 

 :ضمانت اجرا عدم رعایت آن محکومیت به 

 متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال =اشخاص حقیقی  -0

 تجاری تا شش ماهبه ممنوعیت از فعالیت =    اشخاص حقوقی  -3

 شده به موجب این قانون و افشای اطالعات آنها جرم های راه اندازیهرگونه دسترسی غیرمجاز به اطالعات سامانه

 .شودماه تا دوسال حبس محکوم میاست و مرتکب به مجازات از شش

 جرم است و مرتکب به شش های موضوع این قانون وارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه

 .شودماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می

دستگاه مأمور وصول 

 درآمدهای دولت

  .باشدهای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت میهر یک از دستگاه

 

 کاال و ارز موضوع این قانون است ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ستاد

 ریزی و هدایت گروهیبرنامه

 نسبتاً منسجم         

 تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم

آن برای تشکیل یا پس از تشکیل، هدف  برای ارتکاب جرم قاچاق

 گیردارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می

 سه نفر یا بیشتر

 شخصی است که

 

 بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود

 .( ریال باشد00,000,000ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون )
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 :شودموارد زیر نیز قاچاق محسوب می

 برنگرداندن کاالی اظهار شده به عنوان خروج موقت  -0

  بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کاالیا کران

  های عبوری در داخل کشورو تعویض یا کاهش محمولهاضافه کردن کاال به محموله عبوری )ترانزیتی( خارجی  -3

  اظهار کاال به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی -5

 تعویض کاالی صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کاالی جایگزین شده -4

یگری بر روی خود کاال یا روی لفاف آنها بهمنظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و کاالهای دارای نشانی یا نام یا عالمت یا مشخصات د -3

 مصرفکننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کاال

 کاالیی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.*

 ارداتی با نام یا عالمت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانهاظهار کاالی و -7

 واردات کاال به صورت تجاری با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کاالهای مورد مصرف شخصی -7

 مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کاال به عنوان تجاری به تشخیص گمرکهای تسهیالت همراه مسافر، تعاونی: مانند 

 های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونیخروج کاالهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کاالهای مشمول تسهیالت مرزنشینی و ملوانی از استان -8

 ، خروج، خرید، فروش یا حواله ارزنداشتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی برای ورود یا عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت -2

   ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حوالهآوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاههای فروش سازمان جمععرضه کاال به استناد حواله -00

 ( این قانون00فروشی با رعایت ماده )اسه رهگیری در سطح خردهعرضه کاالهای وارداتی فاقد شناسه کاال و شن -00

  هرگونه اقدام به خارج کردن کاال از کشور برخالف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصالح با استناد به قرائن و امارات موجود -03

 سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر -05

 

 مراجعه نمائيد. ** www.Dadestan.com خود در سایت  لمطالع ادامه آراد به پرتا** جهت دریافت و    
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