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ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭﺍﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ:
از هم اکنون برنامه ریزی کنید و سﻌی کنید تﺤت هر شرایﻄی با برنامه های آزمونی موسسه به شرحی که در آمایﺶ دوم بیان می شود همگام باشید .نسبت به پر کردن
فرم "ﻃرﺡ سامد" حساسیت ویﮋه داشته باشید ﭼرا که درایجاد انگیزه جهت برنامه ریزی و مﻄاﻟﻌه مستمر بسیار موثر است .نسبت به تهیه "مﺤشای من" به سرعت
اقدام نمایید ﭼرا که بهترین منبﻊ مﻄاﻟﻌاتی شما در ماههای پایانی "مﺤشای من" خواهد بود .ﻃبﻖ تجربه مشاورین و دانشیاران حقوقی موسسه  ،افرادی که در تهیه
"مﺤشای من" کوتاهی کرده و یا دیر به فکر افتاده در ماههای پایانی دﭼار اﺿﻄراﺏ شده اند ﭼرا که نمیدانستند برای جمﻊ بندی میبایست ﭼه منابﻌی را مﻄاﻟﻌه کنند.
و توصیه میشود به جای آنکه به رتبه های خود(بﻌضا رتبه های باال) بیاندیشید به پیشرفت خود در فرایند یادگیری فکر کنید و به این جهت ایزد منان را شاکر باشید و
بدانید که شما با کسب رتبه های باالی  0000هم شکست نخورده اید بلکه روزی شکست خواهید خورد که از مﻄاﻟﻌه دست بشویید.

"هیچ شکستی نیست مگر دست کشیدن از تالش"
"همواره همیارتان خواهیم بود"

ﭘﻴﺎﻡ سالمت:
هر روز  00تا  50دقیقه پیاده روی کنید و به هنگام راه رفتن ﻟبخند بزنید.این بهترین راه حفظ سالمتی است.
هر روز حداقل  00دقیقه 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
خود ذخیره کنید.
برای خوردن صبﺤانه کوتاهی نکنید.قبل از اینکه مﻄاﻟﻌه خود را اغاز کنید صبﺤانه مفصلی میل کنید.با خوردن صبﺤانه کامل یادگیری و به خاﻃر سپاری بیشتر و
بهتر می گردد.

ﭘﻴﺎﻡ بﺎشگﺎه مﻮفﻘﻴت:
هر روز صبح که از خواﺏ بلند می شوید جمله زیر را تکمیل کنید:
"هدف امروز من..................................................................است".
با این سه اﻟف زندگی کنید
ﺍنرژی

ﺍشتیاق

ﺍعتماد به نفس

انرژی خود را صرف شایﻌات،موﺿوعات گذشته،افکار منفی و به ﻃور کلی ﭼیزهایی که از اختیار شما خارج است و یا سودی به حال شما ندارد نکنید در عوض
انرژی خود را مصروف جنبه های مثبت "زمان حاﺿر" سازید.
هر شب قبل از رفتن به رختخواﺏ جمله زیر را تکمیل کنید.
"من امروز به خاطر..........................................خوشحال و سپاسگزارم.
همانگونه که در آمایﺶ بیان شد رهبری جریان موفقیت با شماست ما همیار شما خواهیم بود.
(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 پیام های باشگاه
موفقیت را به مﺤشای من منتقل کنید)
آیا تاکنون به این اندیشیده اید که ﭼگونه میتوانید انسان موفقی شوید؟
موفقیت تا ﭼه اندازه به پارامترهای ذهنی شما نزدیک است؟
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 شاید بزرگتری را از دست
بدهند.همین که فرصتهایی را میبینید و پیدا میکنید که دیگران آنها را نمیبینند یﻌنی موفقیت و همینکه
از مشکالت درس میگیرید ،در حاﻟی که دیگران فقط مشکالت را میبینندیﻌنی رسیدن به قله موفقیت.
روی راهحلها تمرکز کنیدو اجازه ندهیدترس از انها شما را فرا گیرد بلکه سﻌی کنید ان را کنترل کنید.بدانید که این مهارتها اکتسابی است و نه انتسابی .
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 مهمترین عوامل از
دست دادن موفقیت است پس بهتر است بجای شکایت کردن به دنبال مسیر مناسب تر بود .
همینکه مسئوﻟیت کارهایتان را برعهده میگیرید همینکه اگر تا به حال از وقت استفاده کافی نداشته اید و به آن اذعان دارید یﻌنی بخشی از موفقیت و بخشی دیگر
در گرو نیل به پیشرفت شما و تالش برای رسیدن به آن می باشد در اینصورت است که موفقیت قرین شماست.
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 شما موفﻖ ترین فرد هستید.
اینکه در همین ﻟﺤظه میدانید به دنبال ﭼه هستید و برای ﭼه تالش میکنیدموفقید و یقین داشته باشید که موفقیت بﻌدی خود را رقم زده اید
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 به زودی رخ خواهند داد
اکنون که به این جمله اخیر عمیقا فکر کردید و ارزوی خود را تصور نمودید بدانید و ایمان داشته باشید که موفﻖ ترین انسان روی زمین هستید.
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.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
www.dadestan.com
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«حقوق مدنی»
 .1علی که مالک زمینی کشاورزی است ،تراکتوری را از دوست خود حسن به عاریه گرفته وآن را اختصاص به امر کشاورزی می دهد .این تراکتور از
جهت صالحیت محاکم در کدام دسته از اموال قرار خواهد گرفت؟
)5غیر منقول تبﻌی.
)3در حکم منقول.
)0منقول.

)4غیر منقول حکمی.

.1چند نفر در کندن یک چاه با همدیگر شریک شده اند ،در این صورت نحوه تقسیم آب بین آنها به چه صورت است؟
)0به نﺤو تساوی است.
)3اصوال بر اساس قرارداد خصوصی است.
)5قرارداد خصوصی نمی تواند قاعده تفاوت عمل شرکا را زیر سوال ببرد.
)4اصوال به نسبت عمل و مخارجی است که متﺤمل شده اند.
.3کدام یک از عقود ذیل از حیث لزوم و جواز با دیگر گزینه ها متفاوت است؟
)5ﺿمان
 )3وصیت تملیکی
)0وقف

)4هیچ کدام

.9آقای علوی برای خرید هدیه سالگرد ازدواج برای همسرش ،به فروشگاه زیورهای بدل میرود و دستبندی میخرد .چندی بعد آقای علوی به دلیل
اشتباه در جنس معامله و اینکه دستبند طال مدنظرش بوده ،معامله را خالف انگیزه خود میداند .حکم معامله چیست؟
)0صﺤیح است.

)3قابل ابﻄال است.

)4غیر نافذ است.

)5قابل فسخ است.

.5مریم خودروی مینا را فضوال به امیر میفروشد .در صورتی که مریم خودرو را به نام خودش و نه به نام مینا فروخته باشد و مینا معامله را تنفیذ نماید...
 )0خودرو متﻌلﻖ به میناست.

)3خودرو متﻌلﻖ به مریم است)5 .مﻌامله باﻃل است.

 )4خودرو متﻌلﻖ به مینا و مریم است.

 .6شخصی  199کیلو عدس معین خریداری می کند .بعد از خرید متوجه می شود  19کیلو از عدس ها فاسد شده و مابقی نیز معیوب است .در این صورت،
خریدار چه حقی دارد؟
)0بیﻊ نسبت به  30کیلو باﻃل است و نسبت به مابقی نیز مشتری خیار عیب دارد.
)3مشتری نسبت به همه ی مبیﻊ ،خیار عیب دارد.
)5بیﻊ نسبت به  30کیلو باﻃل است و نسبت به مابقی ،مشتری خیار تبﻌض دارد نه عیب.
)4مشتری نسبت به همه مبیﻊ خیار تبﻌض دارد.
.2در جریان دعوی خسارت معنوی خوانده متوجه میشود که نتیجه دادرسی به زیان اوست و به منظور جلوگیری از اجرای حکم مال خود را با سند
رسمی به دیگری انتقال میدهد .این معامله چه حکمی دارد؟
 )0صﺤیح وغیرقابل فسخ

 )3باﻃل

)5صﺤیح بین ﻃرفین و غیر قابل استناد در مقابل ﻃلبکاران

)4صﺤیح و قابل فسخ

 .8درصورتیکه ضمن عقد بیع شرط شده باشد که خانه ام را در صورتی به تومیفروشم که عقد رهنی بین خودمان منعقد کنیم ،اگر عقد اصلی به علتی
اقاله گردد ،سرنوشت شرط چه خواهد شد ؟
)0شرط باﻃل میگردد.
)3اگر به شرط عمل شده باشد شرط باﻃل نمیشود.
)5شرط به حال خود باقی میماند.
 )4اگر به شرط عمل شده باشد شرط باﻃل میگردد وﻟی میتواند عوض آن را ازمشروط ﻟه بگیرد.
 .9الف موتورسیکلت ب را سرقت می کند و به منزلش می برد و چنین وانمود می کند که آن را خریده است .اگر در نبود الف ،برادر وی از موتورسیکلت
استفاده کند و موتورسیکلت در نتیجه تصادف تلف شود ،کدام گزینه در مراجعه ب به الف و برادر الف صحیح است؟
)0ﺏ تنها می تواند قیمت را از برادر اﻟف بگیرد.
) 3ﺏ می تواند قیمت را از اﻟف و برادرش بگیرد وﻟی منافﻊ زمان تصرف برادر اﻟف را تنها از خود وی می تواند بگیرد.
) 5ﺏ می تواند قیمت و منافﻊ زمان تصرف برادر اﻟف را از هر کدام از اﻟف و برادر وی که می خواهد دریافت کند.
) 4ﺏ می تواند قیمت را از برادر اﻟف و منافﻊ زمان تصرف برادر اﻟف را از اﻟف دریافت کند.
 .19کدام گزینه صحیح است؟
)0در بیﻊ از روی نمونه باید تمام مبیﻊ مﻄابﻖ نمونه باشد و اال نسبت به قسمتی که مﻄابﻖ نمونه نیست حﻖ فسخ دارد.
)3در بیﻊ از روی وصف اگر مبیﻊ دارای اوصاف ذکر شده نباشد ،میتواند بیﻊ رافسخ کند یا به همان صورت قبول نماید.
)5در بیﻌی که بﻌض از مال به وصف خریده شده باشد وآن بﻌض مﻄابﻖ وصف نباشد نسبت به همان قسمت حﻖ فسخ دارد.
)4دربیﻌی که به اعتماد رویت سابﻖ باشدبﻌداز رویت مشخص شود مال اوصاف سابﻖ را ندارد به همان نسبت حﻖ فسخ خواهد داشت یا میتواند به همان صورت قبول
کند.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
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 .11شخصی در سال  61ملک تجاری را به مدت یک سال اجاره می کند .او بعد از یک سال که میبیند کار تجاری سودی ندارد ،مغازه را تخلیه می کند،
ولی مالک برای تحویل گرفتن حاضر نمی شود .در این صورت...
)0از تاریخ تخلیه ،مستاجر تکلیفی نسبت به بنا ندارد.
) 3مستاجر می بایست به وسیله اظهارنامه رسمی از موجر یا نماینده قانونی او تقاﺿا کند تا برای تﺤویل حاﺿر شود.
)5مستاجر باید بدوا به دادگاه مﺤل وقوع ملک مراجﻌه نماید.
)4مستاجر باید بدوا اظهار نامه به موجر بدهد و سپس در صورت عدم مراجﻌه به دادگاه مراجﻌه کند.
 .11کدام یک از گزینه های زیر مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب  56است؟
)0مﻄب دندانپزشک
)3دفتروکاﻟت
)5شرکت پخﺶ مواد غذایی
)4غرفه واقﻊ در پایانه مسافربری
 .13در صورت فوت یا حجر متهب بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض ،وضعیت عقد به ترتیب چگونه خواهد بود؟
)0باﻃل،باﻃل

)3صﺤیح،صﺤیح

)5باﻃل،صﺤیح

)4صﺤیح ،باﻃل

 .19در کدام یک از گزینه های زیر ،سبب انفساخ عقد اثر صریح اراده است؟
)0از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین در مزارعه
)3قراردادن شرط فاسخ در عقد
)5تلف مال موﺿوع انتفاع
)4گزینه 0و .5
 .15ماده  610قانون مدنی مقرر داشته« :امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید» با توجه به این ماده شخصی مبلغ پنج میلیون تومان
چک پول  59هزارتومانی برای گذاردن در حساب سپرده خود به بانک تسلیم میکند و شماره چک پولها را یادداشت میکند .آیا سپردهگذار میتواند
عین چک پولها را مطالبهکند؟
 ) 0در صورتی که بانک عین ﭼک پولها را پس ندهد مرتکب خیانت در امانت شده است.
 ) 3بانک موظف است در صورت مﻄاﻟبه سپردهگذار ،عین ﭼک پولها را به سپردهگذار رد کند.
 ) 5بانک تکلیفی به رد عین ﭼک پولها ندارد و میتواند مﻌادل مبلغ ریاﻟی را بازپرداخت کند.
 ) 4بانک تکلیفی به رد عین ﭼک پولهای سپرده شده را ندارد وﻟی موظف است ﭼک پولهای پنجاه هزار تومانی به سپردهگذار پس بدهد.
 .16آیا وکیل برای دریافت مطالبات ناشی از اجرای وکالت ومضمون له برای دریافت طلب از ضامن ورشکسته جزء غرما محسوب میشوند؟
)0جزء غرما نمی آید/جزء غرما نمی آید.
)3جزء غرما می آید /جزءغرما می آید.
)5جزءغرما می آید /جزء غرما نمی آید.
)4جزءغرمانمی آید/جزء غرما می آید.
 .12در صورتی که زوجین بر عدم وجود جنین درهنگام طالق توافق داشته باشند...
)0ارائه گواهی پزشک به دادگاه برای ثبت ﻃالق اﻟزامی است.
)3ارائه گواهی پزشک به دادگاه و مﺤضر برای ثبت ﻃالق اﻟزامی نیست.
)5ارائه گواهی پزشک به مﺤضر برای ثبت اﻟزامی است.
 )4ارائه گواهی پزشک به مﺤضر برای ثبت اﻟزامی نیست.
 .18بعد از یکسال از ازدواج ،مرد مبتال به عنن می گردد .در این صورت زن کدام یک از حقوق زیر را دارد؟
)3در صورت وجود عسر و حرج می تواند تقاﺿای ﻃالق کند.
)0زن می تواند عقد را فسخ کند.
) 5زن می تواند از مقاربت با مرد خودداری کند و این امتناع مسقط حﻖ نفقه نخواهد بود)4 .گزینه  0و 3
 .10اگر یکی از دوشریک مال مشترک ،مال رابفروشد و قبل از اخذ به شفعه  ،بیع با یکی از خیارات فسخ شود ،در این حالت آیا حق شفعه توسط
شریک دیگر قابل اعمال است؟
)0اگر بیﻊ با خیاری که سبب آن هنگام عقد موجود بوده ،فسخ شده باشد حﻖ شفﻌه وجود دارد.
)3اگر بیﻊ با خیاری که سبب آن بﻌد از عقد موجود بوده ،فسخ شده باشد حﻖ شفﻌه وجود دارد.
)5در هر حال حﻖ شفﻌه وجود دارد و این خیار در مقابل شفیﻊ قابل استناد نیست.
)4در هر حال حﻖ شفﻌه از بین خواهد رفت برخالف اقاﻟه.
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(رهبران جهان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند).

 .19درصورتیکه وراث متوفی منحصربه یک نفر دایی امی و یک نفر خاله ابی و دو نفر خاله ابوینی باشند دراین صورت ماترک متوفی به شرح زیر تقسیم
میشود:
 ) 0یک سوم ترکه متﻌلﻖ به دایی امی و بقیه باﻟسویه بین خاﻟههای ابوینی تقسیم میشود.
 ) 3یک ششم ترکه متﻌلﻖ به دایی امی و بقیه باﻟسویه بین هر سه خاﻟه تقسیم میشود.
 ) 5یک ششم ترکه متﻌلﻖ به دایی امی و بقیه باﻟمناصفه بین دو خاﻟه ابوینی تقسیم میگردد.
 ) 4یک ششم ترکه به دایی امی میرسد بقیه بین سایرین به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم میشود.
«آیین دادرسی مدنی»
 .11در ارتباط با جلسه دادرسی کدام گزینه صحیح می باشد؟
 )0جلسه دادرسی ممکن است در خارج از دادگاه تشکیل شود.
 )3تکلیف به حضور در جلسه دادرسی به مﻌنای جلب در صورت عدم حضور است.
 ) 5جلسه دادرسی خارج از نوبت با توجه به ترتیب دفتر اوقات وﻟی نزدیک تر از جلسه دادرسی عادی تشکیل می شود.
 )4همه گزینه ها غلط می باشد.
 .11با توجه به مقررات کنونی آیین دادرسی مدنی ،افزایش خواسته .....................
 )0به شرط آنکه خواسته جداگانه ای باشد ،می بایست در قاﻟب دادخواست مﻄرﺡ شود.
 )5می بایست با دعوای ﻃرﺡ شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد.

 )3می بایست تا اوﻟین جلسه دادرسی مﻄرﺡ شود.
 )4همه موارد صﺤیح می باشد.

 .13کدامیک از موارد ذیل با توجه به جواز تاخیر جلسه توسط اصحاب دعوا صحیح می باشد؟
 )3جواز تاخیر جلسه با رعایت شرایط آن تنها برای یک مرتبه
 )0درخواست یکی از اصﺤاﺏ دعوا

 )5گزینه  0و 3

 )4هیچکدام

 .19چنانچه در جلسه دادرسی وکالی اصحاب دعوا موجب اختالل نظم جلسه شوند ،کدام یک از ضمانت اجراهای ذیل متصور است:
 )4گزینه  3یا 5
 )5اخراج از جلسه دادرسی
 )3بیست و ﭼهار ساعت حبس
 )0حبس از یک اﻟی پنج روز
 .15در ارتباط با استرداد دادخواست یا دعوا کدام گزینه صحیح می باشد؟
 )0استرداد دادخواست واخواه در مقررات آیین دادرسی مدنی پیﺶ بینی نشده است.
 )3وکیل در صورتی می تواند دادخواست را مسترد کند که یا خ ود دادخواست را تقدیم نموده باشد یا اینکه در وکاﻟت نامه وی تصریح شده باشد.
 ) 5استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصﺤاﺏ دعوا امکان پذیر نمی باشد.
 )4هیچکدام
 .16در کدام یک از موارد ذیل برای صدور قرار تامین خواسته ،نیازی به سپردن خسارت احتمالی نمی باشد؟
 )3ﭼنانچه خواسته در مﻌرض تضییﻊ یا تفریط باشد.
 )0دعاوی مستند به اسناد عادی الزم االجرا
 )4گزینه  0و 5
 )5دعاوی مستند به اسناد درحکم سند رسمی
 .12در کدامیک از موارد ذیل در دعوای ورود ثالث تبعی دادگاه ،دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک و به طور جداگانه رسیدگی می کند؟
 )0دعوای ورود ثاﻟث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی مﻄرﺡ شده باشد.
 )5گزینه  0و 3

 )3رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثاﻟث نباشد.
 )4هیچکدام

 .18در دعوای متقابل کدام گزینه صحیح می باشد؟
 )0دعوای متقابل در مرحله تجدیدنظر و بدوی تا اوﻟین جلسه دادرسی قابل ﻃرﺡ می باشد.
 ) 5ﻃرﺡ دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل امکان پذیر می باشد.

 )3استرداد دادخواست دعوای اصلی تاثیری بر دعوای متقابل ندارد.
 )4هیچکدام

 .10چنانچه فردی با تابعیت بیگانه دعوایی به خواسته استرداد یک فقره چک را بر علیه فردی ایرانی اقامه نماید،
 )0با درخواست ﻃرف ایرانی برای رسیدگی می بایست تامین مناسب بسپارد.
 ) 3حتی بدون درخواست ﻃرف ایرانی جهت ادامه رسیدگی می بایست تامین مناسب بسپارد.
 )5به شرط واخواست ﭼک فوق اﻟذکر از دادن تامین مﻌاف است.
 )4حتی بدون واخواست ﭼک فوق اﻟذکر از دادن تامین مﻌاف است.
 .39اظهارنامه به معنی واقعی کلمه چه نوع سندی می باشد؟
 )3سند رسمی
 )0سند عادی

 )5سند در حکم اسناد رسمی

 )4گزینه  0و3

 .31با فرض اینکه شخصی دعوای تصرف عدوانی کیفری را مطرح نمایدو دعوای کیفری اخیر الذکر منتج به صدور رای به نفع شاکی به دلیل عدم احراز
مالکیت شاکی نشود،اصوال ...............
 )0ﻃرﺡ دعوای تصرف عدوانی حقوقی امکان پذیر نمی باشد.
 )5ﻃرﺡ دعوای تصرف عدوانی حقوقی امکان پذیر می باشد.

 )3شاکی صرفا می تواند اقدام به ﻃرﺡ دعوای ماﻟکیت نماید.
 )4گزینه  0و 3
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 .31مال موضوع دعوای تصرف عدوانی الزاما می بایست..........................
 )0مفروز باشد

 )3غیرمنقول باشد

 )5گزینه  0و 3

 )4هیچکدام

 .33چنانچه به هر دلیل اثبات شود سند نزد طرف مقابل است لیکن نامبرده با وجود اعتراف به وجود سند از ابراز آن خود داری نماید ،دادگاه .......
 ) 0مکلف است این موﺿوع را از جمله قرائن مثبته قرائن قرار دهد.
 ) 3می تواند این موﺿوع را از جمله قرائن مثبته قرار دهدکه در صورت فقد دﻟیل دیگر می تواند دعوا را اثبات نماید.
 )5می تواند این موﺿوع را از جمله قرائن مثبته قرار دهدکه حتی در صورت فقد دﻟیل دیگر نمی تواند دعوا را اثبات نماید.
 ) 4می تواند این موﺿوع را از جمله دالیل قرائن مثبته قراردهد که در صورت فقد دﻟیل دیگر می تواند حتی دعوا را اثبات نماید.
 .39چنانچه تا قبل از جلسه اول رسیدگی نسبت به سند عادی ادعای جعل شود و سپس بعد از آن و در موعد مقرر ادعای انکار یا تردید شود....
 )0صرفا به ادعای جﻌل رسیدگی می شود.
 ) 3ﭼنانچه قبل از رسیدگی به ادعای جﻌل باشد ،به ادعای انکار یا تردید رسیدگی می شود.
 )5حتی اگر پس از رسیدگی به ادعای جﻌل باشد ،به ادعای انکار یا تردید رسیدگی می شود.
 )4هر دو ادعا ساقط و به هیچکدام رسیدگی نمی شود.
 .35در ارتباط با تعیین کارشناس با تراضی اصحاب دعوا کدام گزینه صحیح است؟
 )0تراﺿی به انتخاﺏ کارشناس می بایست قبل از تﻌیین کارشناس توسط دادگاه باشد.
 ) 5نظر کارشناس مورد تراﺿی ،بین اصﺤاﺏ دعوا قاﻃﻊ مﺤسوﺏ و غیر قابل اعتراض است.
 .36سوگند استظهاری ..........
 )0مستلزم درخواست متقاﺿی است
 )5قابلیت رد به ﻃرف مقابل را ندارد

 )3کارشناس مورد تراﺿی می تواند از بین کارشناسان رسمی نباشد.
 )4همه موارد صﺤیح است.

)3مستلزم عدم وجود دﻟیل یا اماره ای در پرونده است.
 )4همه موارد

 .32عدم رعایت صالحیت محلی در مرحله بدوی با کدام یک از شرایط ذیل از اسباب نقض رای در مرحله تجدیدنظر می باشد؟
 )3استناد به این جهت در دادخواست تجدیدنظر
 )0ایراد خوانده در اوﻟین جلسه دادرسی
 )4گزینه  0و  3به ﻃور توامان
 )5عدم صالحیت مﺤلی در هر صورت از اسباﺏ نقض رای می باشد.
 .38فرجام تبعی ...............
 )0فقط از فرجام خوانده پذیرفته می شود.
 )5مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی است.

 )3مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.
 )4همه موارد

 .30پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی ...............
 ) 0ﭼنانچه مﺤکوم به ماﻟی باشد ،با اخذ تامین مناسب اجرای حکم متوقف می شود )3 .ﭼنانچه مﺤکوم به غیرماﻟی باشد ،اجرای حکم متوقف می شود.
 )4گزینه  0و  3پاسخ می باشد.
 )5مﻄلقا اجرای حکم متوقف می شود
 .99در ارتباط با داوری کدام گزینه صحیح می باشد؟
 ) 0داوران ملزم هستند که در صورت نیاز به کارشناسی،کارشناس را از میان کارشناسان رسمی دادگستری برگزینند.
 )3تﺤقیﻖ مﺤلی از سوی داور با مانﻊ قانونی روبروست
 )5داور می تواند درخواست فرستادن اسناد از ادارات دوﻟتی را بنماید.
 )4همه موارد صﺤیح است.
«حقوق تجارت»
 .91کدام یک از گزینه های زیر عمل تجاری نیست؟
)0صدور ﭼک توسط تاجر برای پرداخت بدهی اش به تاجر دیگر
)5صدور برات توسط کارمند دوﻟت

)3خرید زمین توسط شرکت ساختمان سازی به منظور ساخت آپارتمان و فروش آنها
)4هیچ کدام

 .91در چه صورت دفتر تجارتی تاجر نمی تواند در دادگاه مستند دعوا قرار گیرد؟
)0در صورتی که تاجر بخواهدبرعلیه غیرتاجر آن رامستندقراردهد
)5در صورتی که دفتر مﻄابﻖ قانون تنظیم نشده باشدوبخواهدبرعلیه خودتاجرمورداستناد قرارگیرد

)3در صورتی که خوانده غیر تاجر باشد و به دفتر تاجر استناد کند
)4همه گزینه ها

 .93کدام گزینه درباره دالل درست(صحیح) می باشد؟
)0اگر سندی درﺿمن مﻌامله تﺤویل دالل شود دالل نسبت به آن امین مﺤسوﺏ شده درصورتی که آن سندتلف شوددالل ﺿامن نیست مگر مرتکب تﻌدی و تفریط
)3دالل نمی تواند برای ﭼند آمر در آن واحد دالﻟی کند
گردیده باشد
) 4دالل می تواند بجای یکی از ﻃرفین مﻌامله تﻌهدات آنها را به اجرا گذارد
)5دالل ﺿامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دالﻟی می کند نیست
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(رهبران جهان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند).

 .99معامله ای که توسط حق العملکار واقع شود باید توسط چه کسی اجرا شود؟
)0آمر

)5آمر و حﻖ اﻟﻌملکار به اﻟمناصفه

)3حﻖ اﻟﻌملکار

)4آمر و حﻖ اﻟﻌملکار به تضامن

 .95نسبت به تلف شدن کاال ،ارسال کننده و متصدی حمل و نقل....
) 0می توانند برای میزان خسارت ،مبلغی کمتر از قیمت واقﻌی کاال مﻌین نمایند
)5نمی توانند برای میزان خسارت ،مبلغی بیشتر از قیمت واقﻌی کاال مﻌین نمایند

)3نمی توانند برای میزان خسارت ،مبلغی کمتر از قیمت واقﻌی کاال مﻌین نمایند
)4نمی توانند برای میزان خسارت مبلغی مﻌین نمایند

 .96شرکت سهامی عام چه هنگام تشکیل می گردد؟
) 0پس از ثبت در دفتر ثبت شرکتها و پذیرش آن از سوی سازمان بورس اوراق بهادار
)3پس از تشکیل مجمﻊ عمومی مؤسس و تصویب اساسنامه و قبول سمت کتبی از سوی مدیران
)5پس از پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار
)4گزینه های  3و 5
 .92چه هنگام شرکت سهامی خاص می تواند گواهینامه موقت بی نام صادر نماید؟
)0شرکت سهامی خاص حﻖ صدور سهام بی نام ندارد
)3پیﺶ از ثبت شرکت ،صدور گواهینامه موقت سهام ﭼه با نام و ﭼه بی نام مجاز می باشد
)5پس از ثبت شرکت و پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام
)4پس از ثبت و پرداخت حداقل  53درصد از مبلغ اسمی سهام
 .98کدام گزینه نادرست(غلط) می باشد؟
)0در مجمﻊ عمومی مؤسس،اگر یکی از سهامداران  000سهم داشته باشد دارای  000رأی می باشد
)3شرکت سهامی خاص می تواند مجمﻊ عمومی مؤسس را برگذار نماید
)5در مجمﻊ عمومی فوق اﻟﻌاده ممکن است برخی از سهام،حﻖ رأی نداشته باشند
)4در مجمﻊ عمومی عادی شرکت سهامی عام ،هیچ سهمی نباید بدون حﻖ رأی باشد
 .90اگر مدیر شرکت سهامی عام ،هنگام انتخاب شدن به سمت مدیریت شرکت،تعداد سهام الزم برای وثیقه را دارا نباشد....
) 0انتخابﺶ مﻌتبر نیست و باید سریﻌا استﻌفا دهد تا عضو علی اﻟبدل جایگزین او شود
)3انتخابﺶ مﻌتبر نیست و باید وﺿﻌیت خود را سریﻌا به بازرس شرکت اﻃالع دهد
)5انتخابﺶ مﻌتبر است و باید مﻌادل آن ،وجه نقد در حسابی متمرکز واریز و رسید آن را به شرکت بدهد
) 4انتخابﺶ مﻌتبر است وﻟی اگر ظرف یک ماه تﻌداد سهام الزم را تهیه نکند مستﻌفی مﺤسوﺏ خواهد شد
 .59برای افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق صدور سهام جدید،کدام یک از روشهای زیر غیرقانونی است؟
)3انتقال سود تقسیم نشده به سرمایه شرکت برای سهام جدید
)0تبدیل مﻄاﻟبات نقدی به سهام جدید
)4همه گزینه ها
)5انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت برای سهام جدید
 .51تا خاتمه امر تصفیه،شخصیت حقوقی شرکت سهامی پابرجا است....
)0وﻟی انجام هرگونه مﻌامله جدید ممنوع می باشد
)3ﻟذا مدیر تصفیه می تواند مﻌامالت جدیدی را که برای اجرای تﻌهدات شرکت الزم است انجام دهد
) 5ﻟذا اگر برای اجرای تﻌهدات شرکت مﻌامالت جدیدی الزم باشد مدیر تصفیه می تواند با اجازه سهامداران آن مﻌامالت را انجام دهد
)4وﻟی انجام مﻌامالت جدید با اجازه دادستان امکانپذیر است
 .51برای انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود....
)0تنظیم سند رسمی شرط صﺤت می باشد )3رﺿایت همه شرکا شرط می باشد

)5تنظیم سند رسمی الزم نمی باشد )4تنظیم سند رسمی شرط بنایی می باشد

 .53در چه صورت یکی از شرکای شرکت تضامنی می تواند شرکت را فسخ کند؟
)3در صورتی که حﻖ فسخ ساقط نشده باشد
)4در صورتی که حداقل  3سال تمام از تاریخ تأسیس شرکت گذشته باشد

)0شرکت تضامنی قابل فسخ نیست
)5شریک حتی بدون دﻟیل هم می تواند شرکت را فسخ کند

 .59ورشکستگی شریک بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی،چه تأثیری برشرکت می گذارد؟
)0باعث انﺤالل شرکت می گردد
)5سبب انﺤالل شرکت نمی شود

)3ظرف مهلت  7ماه اگر از شرکت اخراج نشود شرکت منﺤل می گردد
)4سبب انﺤالل می شود وﻟی دادگاه  7ماه مهلت می دهد تا موجبات انﺤالل برﻃرف گردد

 .55در شرکت مختلط سهامی هیأت نظار....
)0در صورتی تشکیل می گردد که عده شرکای سهامی به  03نفر برسد
)5برای اوﻟین بار به مدت دو سال انتخاﺏ می گردند

)3مدیر شرکت را انتخاﺏ می نماید
)4الاقل مرکب از سه نفر از شرکا می باشد

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

 .56شرکت تعاونی درصورتی تجاری محسوب می شود که....
)0موﺿوع عملیات آن انجام امور تجاری باشد
)5موﺿوع عملیات آن فروش اجناس الزم برای زندگانی باشد

)3موﺿوع عملیات آن توﻟید کاال باشد
)4همه گزینه ها

 .52کدام یک از گزینه های زیر درست می باشد؟
)0اگر دارنده برات ظرف مهلت  00روز از تاریخ سررسید برات برای عدم پرداخت اعتراض نکند حﻖ مراجﻌه به ظهرنویس ها را از دست خواهد داد
) 3کسی که در نهایت ،پرداخت وجه برات بر عهده اوست(مدیون اصلی) براتگیر می باشد
)5در برات مدیون اصلی ،صادرکننده می باشد
)4گزینه های  0و 3
 .58وجود چک در دست صادرکننده....
)0اماره قضایی مبنی بر پرداخت وجه آن می باشد
)5اماره قانونی بر بی اعتباری ﭼک می باشد

) 3اماره قانونی بر پرداخت وجه آن است
)4اماره قضایی بر بی اعتباری ﭼک می باشد

 . 50اگر طلبکاران تاجر ورشکسته برای تشخیص طلب خود در موعد مقرر مدارک طلب خود را به دفتر دادگاه ارائه نکنند قانونگذار چه ضمانت اجرایی
را پیش بینی کرده است؟
)0ﭼنانچه پیﺶ از حضور او ماﻟی تقسیم گردد از این مال حصه ای نمی برد
)5نصف حصه ای که به ﻃلب او تﻌلﻖ می گیرد را از دست می دهد

)3تا پایان عملیات تصفیه حﻖ ورود به غرما را از دست می دهد
)4ﺿمانت اجرایی پیﺶ بینی نشده است

 .69قرارداد ارفاقی با موافقت....منعقد می گردد.
)0نیمی از ﻃلبکاران که دو سوم مﻄاﻟبات را دارا باشند
)3سه ﭼهارم از ﻃلبکارانی که حداقل نیمی از مﻄاﻟبات تشخیص شده را دارا باشند
)5نصف به عالوه یک نفر از ﻃلبکارانی که الاقل سه ﭼهارم مﻄاﻟباتی را که تشخیص شده یا موقتا قبول شده است دارا باشندو تصدیﻖ دادگاه
)4یک پنجم از ﻃلبکارانی از مﻄاﻟبات تشخیص شده را دارا باشند
«اصول فقه»
.61چنانچه وجود غایب مفقود االثر مورد تردید باشد و وجود او برای بقای زوجیت همسرش استصحاب شود ،اگر مرد دیگری با زن او رابطه نامشروع
برقرار کرده ،در صورتی که این عمل ،ارتباط با زن شوهر دار تلقی شود ،کدام گزینه صحیح است؟
 ) 0اصل مثبت است و حجت نیست ،ﭼون استصﺤاﺏ نمی تواند مثبت آثار و ﻟوازم عقلی احکام یا موﺿوعاتی که ثابت کرده است باشد.
 ) 3اصل مثبت است و حجت است ،ﭼون استصﺤاﺏ می تواند مثبت آثار و ﻟوازم عقلی احکام یا موﺿوعاتی که ثابت کرده است باشد.
 )5اصل مثبت نیست و حجت است ،ﭼون استصﺤاﺏ نمی تواند مثبت آثار و ﻟوازم عقلی احکام یا موﺿوعاتی که ثابت کرده است باشد.
 ) 4اصل مثبت نیست و حجت نیست ،ﭼون استصﺤاﺏ نمی تواند مثبت آثار و ﻟوازم عقلی احکام یا موﺿوعاتی که ثابت کرده است باشد.
 .61در ماده  688ق  .م امده است که ضمانت از ضامن ممکن است  .اگر این حکم را با علم به عدم تاثیر نقاط افتراق اصل و فرع در مورد کفیل نیز جاری
کنیم از چه قیاسی استفاده نموده ایم ؟
 ) 0قیاس جلی

 )3قیاس خفی

 )5قیاس مساوات

 )4قیاس مﻊ اﻟفارق

.63با توجه به ماده  331ق.م( :هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد )...حکم و دلیل موجود در ماده به ترتیب:
 )3حکم واقﻌی و دﻟیل فقاهتی
 )4حکم ظاهری و دﻟیل اجتهادی

 )0حکم واقﻌی و دﻟیل اجتهادی
 )5حکم ظاهری و دﻟیل فقاهتی

 .69با توجه به ماده  1ق.ش.س (شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی
سهام آنهاست) وضع اصطالح شرکت سهامی ...
 )0تﻌیینی است ﭼون دالﻟت ﻟفظ بر مﻌنا ناشی از کثرت استﻌمال است.
 )5تﻌیینی است ﭼون دالﻟت ﻟفظ بر مﻌنا ناشی از جﻌل و تخصیص قانونگذار است.

 )3تﻌینی است ﭼون دالﻟت ﻟفظ بر مﻌنا ناشی از کثرت استﻌمال است.
 ) 4تﻌینی است ﭼون دالﻟت ﻟفظ بر مﻌنا ناشی از جﻌل و تخصیص قانونگذار است.

 .65در ماده  183ق.م مقرر شده است که(بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند) .استعمال لفظ «منفسخ» در خصوص
معامله ای که طرفین قصد بر هم زدن آن را دارند...
 )0حقیقت است ﭼون مﻌامله هم اکنون متلبس به انفساخ است.
 )5حقیقت است ﭼون مﻌامله در آینده متلبس به انفساخ می شود.

 )3مجاز است ﭼون مﻌامله در آینده متلبس به انفساخ می شود.
 )4مجاز است ﭼون مﻌامله هم اکنون متلبس به انفساخ است.

 .66الف و ج اقدام به بیع می نمایند و در قرارداد بصورت شرط ضمن عقد خیارشرط برای الف قرار میدهند .اکنون اختالف حاصل شده است که مدت
خیارشرط دو روز بوده یا بیشتر .اگر بقاء خیار استصحاب شود در واقع ..........؟
 ) 0شک در رافﻊ

 )3شک در مقتضی

)5شبهه مصداقیه

 )4شک در رافﻌیت موجود

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
www.dadestan.com
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(رهبران جهان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند).

 .62کدام گزینه حکم تکلیفی نیست؟
)0موظف بودن تجار به داشتن دفاتر تجارتی

)3جواز تصرف مستقل زن در اموال خود

)5ﻟزوم استرداد اموال حاصل از جرم

)4جواز عقد عاریه

 .68با توجه به ماده  659ق.م ( مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده رد کند) وجوب رد مثل..
 ) 0واجب غیری است ﭼون وجوﺏ رد مثل مقدمه تامین حقوق مقترض است مانند وجوﺏ وﺿو برای نماز
 ) 3واجب عینی است ﭼون این وجوﺏ متﻌلﻖ به بﻌضی از مکلفین است و با انجام آنها از عهده دیگران ساقط می شود.
 )5واجب تخییری است ﭼون وجوﺏ رد مثل هم عرض واجب دیگری است که مکلف در انجام هریک مخیر است.
 ) 4واجب نفسی است ﭼون رد مثل برای خودش واجب است و مقدمه واجب دیگری نیست.
 .60محل نزاع در مفهوم شرط کجاست؟
 )0جایی است که بدون شرط ،مﺤقﻖ شدن جزا قابل تصور نیست مثل  553ق.م در صورت تصادم بین دو کشتی مسئوﻟیت متوجه ﻃرفی است که تصادم در نتیجه عمد
یا مسامﺤه او حاصل شده باشد.
 )3جایی است که بدون مﺤقﻖ شدن شرط ،جزا قابل تصور نیست مثل  579ق.م :اگر مشتری ملزم شده باشد که برای ثمن ﺿامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند
بایﻊ حﻖ فسخ خواهد داشت.
 )5جایی است که بدون مﺤقﻖ شدن شرط ،جزا قابل تصور است مثل  579ق.م :اگر مشتری ملزم شده باشد که برای ثمن ﺿامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایﻊ
حﻖ فسخ خواهد داشت.
 )4جایی است که بدون مﺤقﻖ شدن شرط ،جزا قابل تصور است مثل  553ق.م :در صورت تصادم بین دو کشتی مسئوﻟیت متوجه ﻃرفی است که تصادم در نتیجه عمد
یا مسامﺤه او حاصل شده باشد.
 .29بر اساس اصل  22قانون اساسی قراردادها وموافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد  .اما شورای نگهبان در نظریه خود اورده است
معامله با شرکت های خارجی که دارای شخصیت حقوقی هستند مشمول این اصل نیست و نیاز به تصویب مجلس ندارد .
قرارداهای مذکور به دلیل  .........از اصل  22ق  .ا خارج هستند.
 )3ورود
 ) 0حکومت

 ) 5تخصص

 )4تخصیص

.21کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
 ) 0آیه شریفه (و اسئل اﻟقریه) از باﺏ دالﻟت اقتضاست ﭼون برای صﺤت این جمله خبریه باید کلمه (اهل) را در تقدیر گرفت.
 )3ماده  934ق.م (کلیه عقود جایزه به موت احد ﻃرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد مﻌتبر است) از باﺏ دالﻟت اقتضاء است ﭼون جمﻊ بین
موت و سفه در یک حکم و ماده کامال بی ربط است و کالم اقتضاء می کند که کلمه (جنون) پس از موت در تقدیر گرفته شود تا تناسب بین اجزا رعایت شود.
 ) 5روایت (الیقضی اﻟقاﺿی و هو غضبان) از باﺏ دالﻟت اقتضاء است ﭼون از این عبارت فهمیده می شود که علت حکم نکردن ،خشم و عصبانیت است.
 )4ماده  130ق.م ( حﻖ شفﻌه فوری است) از باﺏ دالﻟت اقتضاء است ﭼون صﺤت این جمله انشایی مقتضی در تقدیر گرفتن کلمه (اعمال) است ،یﻌنی اعمال حﻖ شفﻌه
فوری است.
 .21کدام یک عام بدلی است؟
) 0مخارج پدری که فقیرباشدبه عهده هریک از فرزندان اوست .ﭼون حکم به موﺿوع عامی تﻌلﻖ گرفته است که منظور یک فرد غیر مﻌین از همه آن افراد است و نه همه.
 )3دادن زکات به یک دسته از فقرا کافی است .ﭼون حکم به جمیﻊ افراد تﻌلﻖ گرفته و اگر به یک فقیر زکات داده نشود ،امتثال صورت نگرفته است.
 )5م 70ق.ت :اوراق قرﺿه باید شامل نکات زیر بوده )0 ...نام شرکت)3 ،شماره و تاریخ ثبت شرکت)5 ،مرکز اصلی شرکت . ... ،ﭼون حکم به موﺿوع عامی تﻌلﻖ گرفته که
منظور یک فرد از غیر مﻌین از همه افراد آن است.
)4ماده 74ق.ت :شرایط وترتیب تﻌویض ورقه قرﺿه باسهم بایددرورقه قرﺿه قید شود .ﭼون حکمی که به موﺿوع تﻌلﻖ گرفته است مستقال متﻌلﻖ همه افراد موﺿوع است.
 .23راجع به تخصیص عام به وسیله مفهوم...
 )0مفهوم موافﻖ ،عام را تخصیص نمی زند.
 )5مفهوم موافﻖ به ﻃریﻖ اوﻟی می تواند عام را تخصیص زند.

 )3مفهوم مخاﻟف به عقیده اکثر اصوﻟیون نمی تواند عام را تخصیص زند.
 )4مفهوم مخاﻟف به ﻃریﻖ اوﻟی می تواند عام را تخصیص زند.

 .29کدام یک مفهوم موافق از نوع قیاس مساوات است؟
 )0حرمت زدن و آزار پدر و مادر در مقایسه با حرمت اف گفتن به آنها.
 )3ممنوعیت ازدواج به سه خواهر در مقایسه با حرمت جمﻊ بین دو خواهر
 )5استقالل نظر دوشیزه در نکاﺡ در مقایسه با استقالل نظر وی در عقود ماﻟی
 )4بﻄالن حواﻟه ای که هنوز سبب آن ایجاد نشده است در مقایسه با ﺿمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است.
 .25کدام گزینه جبران کننده ضعف خبر واحد است؟
 )0به کار بستن خبر واحد توسط هریک از فقهای امامیه.
 )5به کار گرفتن خبر ،توسط متاخرین از فقهای امامیه.

 )3به کار گرفتن خبر واحد ،توسط متقدمین از فقهای امامیه.
 )4به کار گرفتن خبر توسط متاخرین از فقها
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(رهبران جهان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند).

 .26کدام یک از احکام مستقل عقل است؟
 )3اجزاء با یک بار امتثال ماموربه
 )4قبح عقاﺏ بال بیان

 )0وجوﺏ مقدمه واجب
 )5ﻟزوم نهی از ﺿد شیء به هنگام امر به همان شیء

 .22کدام یک مقدمه وجوب است؟
 )0استﻄاعت ماﻟی برای حج ،ﭼون تا شخص ثروتمند نباشد زیارت حج وجود نمی یابد )3 .استﻄاعت ماﻟی برای منفﻖ ،ﭼون تمکن منفﻖ شرط وجوﺏ نفقه اقارﺏ است.
 ) 4به ﭼهار جهت اقامه کردن برای نماز ،ﭼون مکلف علم پیدا کند که وظیفه اش را انجام داده است.
 )5قبض برای وقف ،ﭼون قبض شرط صﺤت وقف است.
 .28مطابق ماده 338ق .م بیع عبارت است ازتملیک عین به عوض معلوم مشخص کنیدداللت لفظ بیع برتملیک عین به عوض معلوم چه داللتی است ؟
 )3مﻄابقی

 ) 0تضمنی

 )4ایماء

 )5اﻟتزامی

 .20برای اجرای استصحاب...
 ) 0الزم است متیقن و مشکوک یکی باشند مثل سربازی که دیروز به جبهه اعزام شده و هم اکنون نمی دانیم که کشته شده یا زنده است.
 ) 3الزم نیست متیقن و مشکوک یکی باشند ،مثل سربازی که دیروز به جبهه اعزام شده و هم اکنون نمی دانیم که کشته شده یا زنده است.
 ) 5الزم است زمان متیقن و مشکوک متﻌدد باشد ،مثل سربازی که دیروز به جبهه اعزام شده و نمی دانیم که به هنگام اعزام کشته شده یا زنده بوده است.
 ) 4الزم نیست زمان متیقن و مشکوک یکی باشد ،مثل سربازی که دیروز به جبهه اعزام شده و هم اکنون نمی دانیم کشته شده یا زنده است.
.89طبق ماده615ق.مدنی هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گرددامین بایدانرابه مالک حقیقی ردکند .این ماده مطابق با کدام گزینه زیراست ؟
 )0وﺿﻌا بر مره دالﻟت میکند  )3وﺿﻌا بر تراخی دالﻟت میکند

)5وﺿﻌا بر تکراردالﻟت میکند .

)4به حکم عقل بر مره دالﻟت میکند .

«حقوق جزای عمومی واختصاصی»
 .81یک عراقی ،یک ایرانی را در خاک ترکیه ،به قتل می رساند.مطابق قانون مجازات اسالمی کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد؟
 )3عراق

 )0ایران در صورت یافت شدن مرتکب

 )4ایران

 )5ترکیه

 .81کدام گزینه عطف به ما سبق نمی شود؟
)3قانون جرم زدا
)4قانون شکلی

)0قوانین تفسیری
)5قانونی که حداقل مجازات حبس را کاهﺶ و حداکثر مجازات حبس را افزایﺶ دهد.
 .83اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق تخفیف یابد:
)0مﺤکوم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاﺿای تخفیف مجازات نماید.
)5قاﺿی اجرای احکام می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قﻄﻌی تقاﺿای تخفیف نماید.

)3مورد از موارد اعاده دادرسی مﺤسوﺏ می شود.
)4گزینه  0و5

 .89کدام گزینه از حیث حکم صحت متفاوت است؟
)0تفسیر مضیﻖ قوانین جزائی  ،از نتایج اصل قانونی بودن جرم ومجازات است
)5توجه به پرونده ی شخصیت  ،با اصل شخصی کردن مجازاتها مﻄابقت دارد.

)3اصل فردی کردن و اصل شخصی بودن به یک مﻌنا می باشد.
)4اصل قانونی بودن در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود.

 .85کدام گزینه از حیث حکم صحت متفاوت با دیگر گزینه هاست؟
 )3امکان تخفیف مجازات حبس به جزای نقدی به موجب ماده  57قانون مجازات وجود ندارد.
 )4تخفیف مجازات ممکن است در قاﻟب مﻌافیت از مجازات باشد.

 )0تخفیف مجازات اصوال از اختیارات دادگاه است.
 )5تخفیف در تﻌدد جرم و تکرار جرم هر دو وجود دارد.
 .86کدام یک از مجازات های شخص حقوقی بشمار نمی رود؟

 )3مصادره کل اموال
 )4ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری برای مدت حداکثر  3سال

 )0مﺤرومیت از حقوق اجتماعی
 )5انتشار حکم مﺤکومیت

 .82در مورد کدام محکومیت ،امکان اعمال مجازات تکمیلی وجود دارد؟
 )0مﺤکومیت به دیه

 )5مﺤکومیت به حد

 )3مﺤکومیت به تﻌزیر عمدی درجه هفت

 )4هر سه مورد

 .88در صورتیکه «الف» عمداً دست زنی را قطع و به قصاص عضو محکوم و مجازات در مورد وی در سال  1309اجرا شود ،وی تا چه سالی از حقوق
اجتماعی محروم می شود؟
0597 )0

0597)3

0400 )5

 )4وی از حقوق اجتماعی مﺤروم نمی شود.

 .80به ترتیب تخفیف مجازات و تعویق صدور حکم درمورد کدام مجازات ها امکانپذیر است؟
 )3تمامی مجازات های تﻌزیری -مجازات درجه سه تا هشت
 )0کلیه مجازات ها -مجازات درجه یک تا شﺶ
 )4مجازات تﻌزیری -مجازات درجه شﺶ تا هشت
 )5مجازات تﻌزیری درجه یک تا شﺶ -مجازات درجه یک تا شﺶ
 .09شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چند عضو دارد و ریس این شورا چه کسی است؟
 01 )0عضو -ریس جمهور

 35)3عضو -مﻌاون اول ریس قوه قضاییه

 01)5عضو – مﻌاون اول ریس جمهور

35 )4عضو -ریس قوه قضاییه
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 .01ویروس آنفوالنزای خوکی در محل سکونت «الف» منتشر می شود وی به منظور حفاظت از خود و عدم ابتال به بیماری اتومبیل متعلق به «ب» را
برداشته و از آنجا فرار می کند با فرض کشنده بودن این ویروس و انتفاء ابتال به متواری شدن:
 )3عمل «اﻟف» جرم و اما سرقت نیست.
 )4عمل «اﻟف» قابل مجازات نیست.

 )0عمل «اﻟف» سرقت می باشد.
 )5عمل «اﻟف» می تواند دفاع مشروع باشد.

 .01طبق قانون تجارت تاجر ورشکسته،پس از صدور حکم ورشکستگی نمی تواند سندی را ظهر نویسی کند،ودرصورت انجام این عمل ظهرنویسی وی
باطل است بدین ترتیب تاجر ورشکسته برای جلوگیری از این بطالن تاریخ ظهرنویسی را قبل از تاریخ ورشکستگی می نویسد،آیا عمل وی طبق قانون
جرم بوده و قابل مجازات می باشد؟
) 0ﻃبﻖ اصول کلی جﻌل نبوده،زیرا در این حاﻟت خود فرد نسبت به درج تاریخ مقدم اقدام کرده است و از شرط انتساﺏ به غیر در این عمل خبری نیست و سندمورد نظر
دروغی راجﻊ به خود تنظیم کننده نمی گوید و در نتیجه عمل تاجر ورشکسته عنوان مجرمانه ندارد.
)3ﻃبﻖ اصول کلی حقوق جزا جﻌل است و قابل تﻌقیب می باشد.
)5ﻃبﻖ قانون تجارت تاجر ورشکسته جاعل مﺤسوﺏ می شود.
)4هم ﻃبﻖ قانون تجارت و هم ﻃبﻖ اصول کلی حقوق جزا جﻌل است و قابل تﻌقیب می باشد.
 .03طبق قوانین و مقررات موجود ارتکاب کدام یک از اعمال زیر توسط پزشک جرم است؟
)0صدور گواهی خالف واقﻊ

)3افشاء اسرار بیمار توسط پزشک

)4هر  5مورد

)5استفاده پزشک از نسخه رمز

 .09کدام گزینه طبق قانون جرائم رایانه ای جرم می باشد؟
) 0استفاده از حجم اینترنتی دیگری به ﻃور غیرمجاز و دانلود کردن فیلم و عکس از اینترنت
)3دسترسی غیر مجاز به داده های متﻌلﻖ به دیگری که درسیستم رایانه ای اش وجود دارد
)5استفاده از (vpnفیلترشکن)
)4ارائه و دردسترس قراردادن (vpnفیلترشکن)به دیگری
" .05الف"کتاب تالیف شده توسط ب را عالما و عامدا به نام شخص دیگری منتشر کرده است حال بگویید طبق قوانین ایران آیا این عمل جرم
است؟درصورت جرم بودن عنوان مجرمانه آن چیست؟
)0بله جرم است،ﻃبﻖ قانون مجازات اسالمی مصوﺏ 0573تﻌزیرات جرم بوده وتﺤت عنوان سرقت ادبی قابل پیگردمیباشد و مجازات آن شﺶ ماه تا  5سال حبس است.
) 3خیر جرم نیست و در قانون ایران تنها ربایﺶ اموال مورد جرم انگاری قرار گرفته و در مورد حقوق مﻌنوی و سرقت ادبی خال قانونی وجود دارد.
) 5بله جرم است و عنوان مجرمانه آن سرقت می باشد  ،زیرا ﻃبﻖ قانون ایران سرقت هم شامل ربایﺶ اموال است و هم حقوق مﻌنوی.
)4بله جرم است  ،عنوان آن سرقت ادبی بوده و ﻃبﻖ قانون خاص مرتکب به حبس از شﺶ ماه تا 5سال مﺤکوم خواهد شد.
 .06اگرشخصی خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می باشد متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت نماید عنوان مجرمانه عمل وی چه می باشد؟
)0ﭼون تقاﺿای ثبت کرده و هنوز ثبتی انجام نشده عملﺶ شروع به کالهبرداری است.
)5عمل وی کالهبرداری مﺤسوﺏ می شود.

)3عمل وی کالهبرداری است.
)4هیچکدام از موارد باال عنوان مجرمانه این عمل نمی باشد.

 .02اگرزندانی برای فرار از زندان،درب زندان را شکسته و بیرون از محوطه زندان دستگیر شود،اتهام(اتهامات)او چه اوصافی دارد؟( برگرفته از سوال
مطروحه در آزمون وکالت)1309
)3عنوان خاص تخریب عمدی و فرار از زندان
)4فرار از زندان

)0تخریب عمدی و شروع به جرم فرار از زندان
)5عنوان خاص فرار از زندان به همراه تخریب عمدی
 .08کدام گزینه طبق قانون مجازات جرم نمی باشد؟
)0ساختن سکه قلب غیر ﻃال و نقره

)3خارج کردن سکه تقلبی از کشور

)5داخل کردن سکه مخدوش به کشور

)4ساختن سکه قلب ﻃال و نقره

 . 00شخصی به همراه فرزند خردسال خود جهت درمان و ترمیم شکاف ایجاد شده در صورت کودک به بیمارستانی مراجعه نماید و بعد از زدن بخیه به
صورت کودک ،همراه بیمار قادر به پرداخت مبلغ درمان و هزینه بیمارستان نیست لذا پرستار بیمارستان به دستور پزشک اقدام به بازکردن بخیه کودک
به دلیل نپرداختن هزینه بیمارستان می نماید آیا عمل پرستار و پزشک طبق قوانین موجود در کشور جرم می باشد یا خیر؟
 ) 0اگر کشیدن بخیه منجر به ایراد جنایت عمدی بر کودک شده باشد ﻃبﻖ قانون مجازات این عمل جرم بوده و دیه یا ارش دارد.
 ) 3پرستار و دکتر دستور دهنده هر دو ﻃبﻖ قانون خودداری از کمک به مصدوم مجرم هستند و به حبس جنﺤهای از شﺶ ماه تا سه سال مﺤکوم خواهند شد.
)5تنها ﻃبﻖ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه های پزشکی و وابسته این عمل تخلف می باشد.
)4بیﺶ از یک گزینه پاسخ است.
. 199در صورت ارتکاب جرم تعزیری توسط اطفال و نوجوانان  0تا  15ساله(شمسی) دادگاه کدام یک از تصمیمات ذیل را می تواند اتخاذ کند؟
)0تسلیم به واﻟدین یا اوﻟیاء یا سرپرست قانونی

)3نصیﺤت به وسیله ی قاﺿی دادگاه

)5اخذ تﻌهد کتبی به عدم تکرار جرم

)4همه موارد
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(رهبران جهان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند).

«آیین دادرسی کیفری»
 .191کدام گزینه از حیث داشتن یا نداشتن حق تجدیدنظرخواهی با سایرین متفاوت است ؟
 )0وزارت دادگستری بهعنوان متصدی صندوق جبران خسارت افراد بازداشتشده بیگناه در مورد آرای صادره در مورد فرد مقصر.
 )3سازمانهای مردمنهاد نسبت به آرای صادره در زمینه فﻌاﻟیت خود
 )5رئیس دادگاه بخﺶ نسبت به آرای صادره توسط دادرس علیاﻟبدل دادگاه بخﺶ.
 )4دادرس علیاﻟبدل دادگاه بخﺶ نسبت به آرای صادره توسط رئیس دادگاه بخﺶ.
 .191در موارد رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری یک ،دادگاه اختیار صدور کدام قرار را ندارد؟
 )0قرار عدم صالحیت ذاتی.

 )3قرار منﻊ تﻌقیب.

 )5قرار موقوفی تﻌقیب.

 )4قرار رسیدگی.

 .193کدام گزینه از شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب نمیباشد؟
 )0اخذ موافقت متهم برای صدور این قرار اﻟزامی است.
 )3عالوه بر دادستان ،دادگاه های کیفری درموارد رسیدگی مستقیم مجاز به صدور این قرار میباشند.
 )5جرم ارتکابی باید غیرقابلگذشت باشد.
 )4این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ،قابل اعتراض است.
 .199درمورد شمول صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان کدام گزینه درست نیست؟
 )0کلیه جرایم انقالﺏ اﻃفال ﭼه مشمول مجازاتهای مقرر در ماده  503باشد و ﭼه نباشد.
 )3کلیه جرایم عمومی اﻃفال ﭼه مشمول مجازاتهای مقرر در ماده  503باشد و ﭼه نباشد.
 )5کلیه جرایم انقالﺏ نوجوانان که مشمول مجازاتهای مقرر در ماده  503نباشد.
 )4کلیه جرایم انقالﺏ نوجوانان ﭼه مشمول مجازاتهای مقرر در ماده  503باشد و ﭼه نباشد.
 .195هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت،حکم قطعی صادر شود و  ................حکم مذکور را خالف ....................................
 )0دادستان کل کشور  -شرع بیّن یا قانون تشخیص دهد بهﻃور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( )477به رئیس قوه قضائیه اعالم میکند.
 )3رئیس دیوانﻌاﻟی کشور  -بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد بهﻃور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( )477به رئیس قوه قضائیه اعالم میکند.
 )5دادستان کل کشور  -بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد از دیوان عاﻟی کشور درخواست نقض حکم را مینماید.
 )4رئیس قوه قضائیه -شرع بیّن یا قانون تشخیص دهد  ،رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شﻌبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قﻄﻌی ارجاع
مینماید.
 .196در کدام گزینه ،در صورت عدم معرفی وکیل تعیینی ،رسیدگی دادگاه کیفری نیاز به تعیین وکیل تسخیری برای متهم ندارد؟
 )3در جرائم تﻌزیری درجه 4تا  7اﻃفال.
 )0در جرائم نظامی تﻌزیری درجه  0تا . 5
)4درجرائم حﻖاﻟناسی که شرایط اثبات جرم به نﺤوی باشدکه فردمجنون درفرض افاقه نیز نتواندازخودرفﻊ اتهام کند.
 )5درجرائم مﻄبوعاتی استانداران و فرمانداران.
 .192در مورد اخذ تامین از اطفال و نوجوانان در سازمان قضایی نیروهای مسلح کدام گزینه درست نیست؟
 )0افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به مﻌرفی خود به دادگاه میباشند.
 )3در صورت ﺿرورت ،أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالی پانزده سال امکانپذیر است.
)5قرار نگهداری موقت ،تابﻊ کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
 )4در صورت عدم تودیﻊ ،متهم به علت عجز از تودیﻊ تامین بازداشت می شود.
 .198در مورد هزینه دادرسی کدام گزینه از حیث صحت و سقم با بقیه متفاوت است؟
 )0شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام ﻃرﺡ شکایت تأدیه کند.
 )3رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه شکایت کیفری در جرایم قابلگذشت به تأخیر انداخت.
 )5ﭼنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت رانداشته باشد ،به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موﺿوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت مﻌاف میشود .
 )4مدعی خصوصی هم که بهتبﻊ امر کیفری مﻄاﻟبه ﺿرر و زیان میکند ،باید هزینه دادرسی را مﻄابﻖ مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد.
 .190همه قرارهای دادگاه در گزینه های زیر غیر قطعی است مگر گزینه؟
 )0قرار عدم دسترسی شاکی به پرونده
 )3کلیه قرارهای تأمینی اشخاص حقوقی
 )5قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی در جرائم تﻌزیری درجه 1
 )4کلیه قرارهای نظارت قضایی
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 .119تعریف قانونی مقنن از جرائم منافی عفت در قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
 ) 0جرائم رابﻄه نامشروع تﻌزیری مانند مساحقه و تفخیذ و جرائم جنسی حدی مانند تقبیل و مضاجﻌه
 )3جرائم رابﻄه نامشروع تﻌزیری مانند مساحقه و تفخیذ
 )5جرائم جنسی حدی مانند تقبیل و مضاجﻌه
 )4جرائم جنسی حدی ،همچنین جرائم رابﻄه نامشروع تﻌزیری مانند تقبیل و مضاجﻌه
 .111کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تابع چه تشریفاتی است؟
 )0ﻃبﻖ ماده  030قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است.
 )3ﻃبﻖ ماده  030قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تایید رئیس کل دادگستری استان است.
 )5مﻄلقاً منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و قابل تفویض به غیر نیست.
 )4مﻄلقاً منوط به تایید رئیس حوزه قضایی مربوط است.
 .111کدامیک از سمتهای قانونی زیر در شعب دیوان عالی کشور وجود ندارد؟
 )0دادرس.

 )5عضو ممیز.

 )3رئیس شﻌبه .

 )4عضو مﻌاون.

 .113سارا مرتکب کالهبرداری ساده در ایالم ،آدم ربایی ساده در کرج و خیانت در امانت در ساری شده و در بجنورد دستگیر می شود .کدام دادگاه
صالح به رسیدگی به جرایم وی می باشد؟
 )0به ترتیب کیفری دو ایالم ،انقالﺏ با تﻌدد قاﺿی کرج و کیفری دو ساری.
 )5دادگاه کیفری دو ایالم به همه جرایم وی رسیدگی می کند.

 )3دادگاه کیفری یک بجنورد به همه جرایم وی رسیدگی می کند.
 )4دادگاه کیفری یک کرج به همه جرایم وی رسیدگی می کند.

 .119در هر شهرستان مرکز استان الزاماً باید شعبهای از دادگاههای زیر تشکیل شود بهجز ..................؟
 )5دادگاه انقالﺏ.
 )0دادگاه نظامی یک و دو  )3 .دادگاه ویﮋه روحانیت

 )4دادگاه کیفری یک و دو.

 .115نظارت و ارایه تعلیمات الزم بر اقدامات بازپرس های دادسراهای شهرستانهای هر استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده
دارند ،از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری بر عهده کیست؟
)0دادستان شهرستان مرکز استان

 )3دادستان عمومی و انقالﺏ شهرستان مربوط  )5رئیس حوزه قضایی شهرستان مربوط

)4رئیس کل دادگستری استان

 .116صدور کدام یک از قرارهای زیر در یک دعوی ،از جهات رد دادرس برای رسیدگی به آن می باشد؟
 )0قرار موقوفی تﻌقیب .

 )3قرار جلب به دادرسی دادگاه.

 )5قرار جلب به دادرسی دادسرا.

 )4قرار رسیدگی غیابی.

 .112در خصوص تشریفات قانونی احضار متهم در دادسرا کدام گزینه نادرست است؟
 )0فاصله میان ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از سه روز باشد.
 )3قوه قضائیه میتواند ابالغ اوراق قضائی از جمله احضارنامه متهم را به بخﺶ خصوصی واگذار کند.
 )5استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی برای احضار متهم ،با رعایت مقررات راجﻊ به دادرسی اﻟکترونیکی بالمانﻊ است.
 )4ابالغ احضاریه توسط مأموران ابالغ بدون استفاده از ﻟباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.
 .118چنانچه بازپرس درخواست کتبی تودیع وثیقه از سوی وثیقه گذار را نپذیرد ،چه تکلیفی دارد؟
 )0باید مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند .در صورت اختالف ،نظر بازپرس متبﻊ است.
 )3باید مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند .تشخیص دادستان برای بازپرس اﻟزامی است.
 )5باید مراتب با ذکر علت در پرونده منﻌکس نماید .تخلف از این مقررات ،موجب مﺤکومیت انتظامی از درجه ﭼهار به باال است.
 )4باید مراتب با ذکر علت در پرونده منﻌکس نماید .تخلف از این مقررات ،موجب مﺤکومیت انتظامی از درجه یک تا ﭼهار است.
 .110در خصوص مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم در دادگاههای نظامی کدام گزینه نادرست است؟
 )0یگان متضرر از جرم ،حﻖ ﻃرﺡ دعوی ،د فاع و پیگیری دعوی ،اعتراض و تجدید نظرخواهی را مﻄابﻖ مقررات مربوط دارد .
 )3مﻄاﻟبه ﺿررو زیان مستلزم از سوی یگان متضرر از جرم مسلتزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است .
 )5مﻄاﻟبه ﺿررو زیان مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است اما در مورد افرادحقیقی و حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد.
 )4مﻄاﻟبه ﺿررو زیان مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی از سوی یگان متضرر از جرم ندارد.
 .119در خصوص تشکیالت دادگاه انقالب کدام گزینه نادرست است؟
 )0دادگاه انقالﺏ در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود.
 )3این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات های ماده ( )503این قانون با تﻌدد قاﺿی تشکیل می شود.
 )5دادگاه برای رسیدگی به سایر موﺿوعات فوق اﻟذکر ،با حضور یک قاﺿی تشکیل میشود.
 )4مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرﺡ مندرج در قانون ،در دادگاه انقالﺏ نیز جاری است.
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(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭﺍﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ:
از هم اکنون برنامه ریزی کنید و سﻌی کنید تﺤت هر شرایﻄی با برنامه های آزمونی موسسه به شرحی که در آمایﺶ دوم بیان می شود همگام باشید .نسبت به پر
کردن فرم "ﻃرﺡ سامد" حساسیت ویﮋه داشته باشید ﭼرا که درایجاد انگیزه جهت برنامه ریزی و مﻄاﻟﻌه مستمر بسیار موثر است .نسبت به تهیه "مﺤشای من" به
سرعت اقدام نمایید ﭼرا که بهترین منبﻊ مﻄاﻟﻌاتی شما در ماههای پایانی "مﺤشای من" خواهد بود .ﻃبﻖ تجربه مشاورین و دانشیاران حقوقی موسسه  ،افرادی که در
تهیه "مﺤشای من" کوتاهی کرده و یا دیر به فکر افتاده در ماههای پایانی دﭼار اﺿﻄراﺏ شده اند ﭼرا که نمیدانستند برای جمﻊ بندی میبایست ﭼه منابﻌی را مﻄاﻟﻌه
کنند.
و توصیه میشود به جای آنکه به رتبه های خود(بﻌضا رتبه های باال) بیاندیشید به پیشرفت خود در فرایند یادگیری فکر کنید و به این جهت ایزد منان را شاکر باشید و
بدانید که شما با کسب رتبه های باالی  0000هم شکست نخورده اید بلکه روزی شکست خواهید خورد که از مﻄاﻟﻌه دست بشویید.

"هیچ شکستی نیست مگر دست کشیدن از تالش"
"همواره همیارتان خواهیم بود"

ﭘﻴﺎﻡ سالمت:
هر روز  00تا  50دقیقه پیاده روی کنید و به هنگام راه رفتن ﻟبخند بزنید.این بهترین راه حفظ سالمتی است.
هر روز حداقل  00دقیقه 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
خود ذخیره کنید.
برای خوردن صبﺤانه کوتاهی نکنید.قبل از اینکه مﻄاﻟﻌه خود را اغاز کنید صبﺤانه مفصلی میل کنید.با خوردن صبﺤانه کامل یادگیری و به خاﻃر سپاری بیشتر و
بهتر می گردد.

ﭘﻴﺎﻡ بﺎشگﺎه مﻮفﻘﻴت:
هر روز صبح که از خواﺏ بلند می شوید جمله زیر را تکمیل کنید:
"هدف امروز من. ...............................................................است" .
با این سه اﻟف زندگی کنید
ﺍنرژی

ﺍشتیاق

ﺍعتماد به نفس

انرژی خود را صرف شایﻌات،موﺿوعات گذشته،افکار منفی و به ﻃور کلی ﭼیزهایی که از اختیار شما خارج است و یا سودی به حال شما ندارد نکنید در عوض
انرژی خود را مصروف جنبه های مثبت "زمان حاﺿر" سازید.
هر شب قبل از رفتن به رختخواﺏ جمله زیر را تکمیل کنید.
من امروز به خاطر.......................................خوشحال و سپاسگزارم "

همانگونه که در آمایﺶ بیان شد رهبری جر .
یان موفقیت با شماست ما همیار شما خواهیم بود.
(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 پیام های باشگاه
موفقیت را به مﺤشای من منتقل کنید)
آیا تاکنون به این اندیشیده اید که ﭼگونه میتوانید انسان موفقی شوید؟
موفقیت تا ﭼه اندازه به پارامترهای ذهنی شما نزدیک است؟
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 شاید بزرگتری را از دست
بدهند.همین که فرصتهایی را میبینید و پیدا میکنید که دیگران آنها را نمیبینند یﻌنی موفقیت و همینکه
از مشکالت درس میگیرید ،در حاﻟی که دیگران فقط مشکالت را میبینندیﻌنی رسیدن به قله موفقیت.
روی راهحلها تمرکز کنیدو اجازه ندهیدترس از انها شما را فرا گیرد بلکه سﻌی کنید ان را کنترل کنید.بدانید که این مهارتها اکتسابی است و نه انتسابی .
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 مهمترین عوامل از
دست دادن موفقیت است پس بهتر است بجای شکایت کردن به دنبال مسیر مناسب تر بود .
همینکه مسئوﻟیت کارهایتان را برعهده میگیرید همینکه اگر تا به حال از وقت استفاده کافی نداشته اید و به آن اذعان دارید یﻌنی بخشی از موفقیت و بخشی
دیگر در گرو نیل به پیشرفت شما و تالش برای رسیدن به آن می باشد در اینصورت است که موفقیت قرین شماست.
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 شما موفﻖ ترین فرد هستید.
اینکه در همین ﻟﺤظه میدانید به دنبال ﭼه هستید و برای ﭼه تالش میکنیدموفقید و یقین داشته باشید که موفقیت بﻌدی خود را رقم زده اید
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 به زودی رخ خواهند داد
اکنون که به این جمله اخیر عمیقا فکر کردید و ارزوی خود را تصور نمودید بدانید و ایمان داشته باشید که موفﻖ ترین انسان روی زمین هستید.
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.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)
(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)
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«حقوق مدنی»
 .1گزینه 1پاسخ می باشد.
بند اصوﻟی  :0ﻃبﻖ ماده  07ق .م «:.حیوانات و اشیایی که ماﻟک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد ،از قبیل گاو و گاومیﺶ و ماشین و اسباﺏ و ادوات
زراعت و تخم و غیره و به ﻃور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت ،الزم و ماﻟک آن را به این امر تخصیص داده باشد ،از جهت صالحیت مﺤاکم و
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 باغ اختصاص داده
شده است»
بند اصوﻟی  :3مال منقول در صورتی در حکم اموال غیر منقول مﺤسوﺏ می شود که  3شرط وجود داشته باشد :
-0ماﻟک زمین با ماﻟک اشیاء یکی باشد(.در فرض سوال این شرط وجود ندارد)
-3ماﻟک آن را به عمل زراعت اختصاص داده باشد.
بند اصوﻟی  - :5این اموال ذاتاً منقوﻟند و در صورتی که یکی از شرایط بیان شده در هر زمانی از بین برود به اصل خویﺶ باز خواهند گشت.
-7گزینه  9پاسخ است.
بند اصوﻟی :0بر اساس ماده  030ق .م «: .هرگاه ﭼند نفر در کندن مجری یا ﭼاه شریک شوند،به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد ماﻟک آﺏ می
شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می شود».
بند اصوﻟی :3مفاد ماده 030ق.م مانﻊ نفوذ قرار داد خصوصی در زمینه شیوه تقسیم آﺏ و تﻌیین سهم هر یک از شریکان نیست ،مشروط بر اینکه با قواعد مربوط به
توزیﻊ عادالنه آﺏ تﻌارض نداشته باشد(.پانویس  0ماده  030ق .م .در نظم حقوقی کنونی)
.3پاسخ گزینه  7میباشد.
بند اصوﻟی  :0ﻃبﻖ ماده  083ق .م «: .عقد الزم آن است که هیچ یک از ﻃرفین مﻌامله ،حﻖ فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد مﻌینه».
بند اصوﻟی  :3ﻃبﻖ ماده  087ق .م«: .عقد جایز آن است که هر یک از ﻃرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند».
بند اصوﻟی  :5از روﺡ مواد قانون مدنی به ویﮋه ماده  ،302ﭼنین بر می آید که اصل ﻟزوم قراردادها مبنای روابط ناشی از پیمان های خصوصی است .هر قرارداد جز آنچه
قانون به جواز آن تصریح کرده است ،الزم است وﻃرفین عقدنمیتوانندبه دﻟخواه خودآنرابرهمزنند(.کاتوزیان ،ناصر ،دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ،ج  ،0ش
)08
بند اصوﻟی :4پاره ای از قراردادها پیﺶ از تسلیم موﺿوع تﻌهد جایز است و با تسلیم الزم میشون د :برای مثال ،عقد وصیت پیﺶ از قبض موصی به از ﻃرف موصی ﻟه
جایز است و با تسلیم موصی به الزم میشود(ماده  850ق .م .).همچنین ،عقد جﻌاﻟه پیﺶ از پایان کار مورد تراﺿی ،جایز است و هر یک از ﻃرفین میتواند آن را فسخ
کند ،وﻟی پس از انجام 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 را به او
تسلیم کرده است(مواد  373تا  377ق.م( ).کاتوزیان ،ناصر ،دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ،ج  ،0ش )30
بند اصوﻟی  :3در فرض سوال ،عقد وقف و ﺿمان از جمله عقود الزم هستند و عقد وصیت تملیکی قبل از تسلیم جایز و با تسلیم ،الزم میشود.
 .9پاسخ گزینه  1است.
بند اصوﻟی  :0ﻃبﻖ ماده  300ق .م «: .اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ مﻌامله است که مربوط به خود موﺿوع مﻌامله باشد»
بند اصوﻟی  :3مقصود 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
میدانند(.پانویس  0ماده  300ق .م .در نظم حقوقی کنونی)
بند اصوﻟی  :5منظور از عدم نفوذ در ماده  300بﻄالن است( .مستفاد از پانویس  3ماده  300ق .م .در نظم حقوقی کنونی)
بند اصوﻟی  :4در ماده  535ق .م .می خوانیم «:هر گاه ﭼیز مﻌین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقﻊ از آن جنس نباشد بیﻊ ،باﻃل است  ... »...بر ﻃبﻖ ماده
 535اشتباه در جنس مورد مﻌامله در صورتی موجب بﻄالن بیﻊ میشود که خریدار و فروشنده عقد را بر مبنای آن بسته باشند و به تﻌبیر ماده «به عنوان جنس
خاص» مورد بیﻊ قرار گیرد.
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 ﻃالست ،آن را میخرد.
مدیر فروشگاه نیز ،بی انکه نشانه ای از پندار خریدار در دست باشد ،دستبند را به بهای عادی دیگر دستبندها که همه مﻄالست میفروشد .خریدار ﭼندی بﻌد از
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 دستبند به عنوان ﻃال(جنس
خاص) فروخته نشده است و داعی خاص و نامتﻌارف خریدار نیز موثر در آن نمیشود .وﻟی ه ر گاه همین خریدار به فروشنده اعالم کند که دستبندی از ﻃال میخواهد یا
دستبند در ﻃالفروشی باشد و به بهای ﻃال فروخته شود ،بیﻊ باﻃل است.
بند اصوﻟی  : 3اشتباهی موثر است که نتیجه ی مﻄابﻖ نبودن موﺿوع واقﻌی با مﻌنی قراردادی آن باشد و در وصفی رخ دهد که به ﻃور صریح یا ﺿمنی درباره وجو د آن
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 مدنی قواعد عمومی
قراردادها ،ج  ،0ش )303
بند اصوﻟی  : 7در فرض سوال هرﭼند اشتباه در جنس مﻌامله رخ داده است و آ قای علوی دستبند ﻃال و نه بدل را مدنظر داشته اما از آنجایی که اشتباه وارد قلمرو
تراﺿی نشده است ،به صﺤت مﻌامله خللی وارد نمیکند.
.0پاسخ گزینه  1میباشد.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)
(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)
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بند اصوﻟی  :0ﻃبﻖ ماده  347ق .م «: .مﻌامله به مال غیر ،جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکاﻟت ،نافذ نیست وﻟو این که صاحب مال باﻃناً راﺿی باشد وﻟی اگر ماﻟک یا
قائممقام او پس از وقوع مﻌامله آن را اجازه نمود در این صورت مﻌامله ،صﺤیح و نافذ میشود»
بند اصوﻟی  :3پاره ای از فقیهان مﻌامله فضول برای خود و از جمله بیﻊ غاصب را باﻃل دانسته اند .قانون مدنی در این باره صراحت ندارد ،ﻟیکن از مواد  027و 504
و از اﻃالق ماده  347به خوبی بر می آید که این فرض نیز در مﻌامالت فضوﻟی قرار دارد  .به ویﮋه که ماده  027قصد فضول را بی اثر و مﻌامله را برای ماﻟک میداند.
(کاتوزیان ،ناصر ،دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ،ج  ،3ش )542
بند اصوﻟی  : 5در فرض سوال ،مریم خودرو را برای خود مﻌامله کرده است ،وﻟی با تنفیذ ماﻟک ،مال برای ماﻟک یﻌنی مینا است.
.6پاسخ گزینه  3می باشد.
بند اصوﻟی  :0ﻃبﻖ ماده  454ق .م «: .اگر ظاهر شود که مبیﻊ مﻌیوﺏ ،اصالً ماﻟیات و قیمت نداشته ،بیﻊ باﻃل است و اگر بﻌض م بیﻊ قیمت نداشته باشد بیﻊ نسبت به
آن بﻌض باﻃل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبﻌض صفقه اختیار فسخ دارد».
بند اصوﻟی :3هرﭼند قسمتی از مبیﻊ مﻌیوﺏ است وﻟی بر اساس ماده  454ق.م .به دﻟیل آن که در قسمتی که مبیﻊ فاسد شده،بیﻊ باﻃل است ﻟذا در قسمت دیگر خیار
تبﻌض دارد.
بند اصوﻟی  :5در فرﺿی که در جریان خیار عیب و خیار تبﻌض اشتراک بوجود آید تقدم با خیار تبﻌض صفقه است.
.2گزینه  3پاسخ می باشد.
بند اصوﻟی  :0قانونگذار قانون مدنی با حذف و سپس تغییر مادۀ  308سابﻖ ،حقوق دانان را در دستیابی به حکم مﻌامله به قصد فرار از دین به دردسر انداخته است.
به موجب م 308ق.م« :هرگاه مﻌلوم شود که مﻌامله با قصد فرار از دین به ﻃور
صوری انجام شده آن مﻌامله باﻃل است» .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 بودن مﻌامله است.
بند اصوﻟی  :3به ﻃور مﻌمول قصد فرار از دین و زیان مﻌامله برای ﻃلبکار در صورتی
احراز می شود که ﻃلب مقدم بر مﻌامله باشد و بدهکار برای جلوگیری از وصول
آن به نیرنگ دست زند .با وجوداین اگر ثابت شود که مدیون پیﺶ از تﺤقﻖ ﻃلب برای فرار از دین آینده سبب سازی کرده است ،در عدم نفوذ مﻌامله ای که بدین
منظور انجام شده تردید
نباید کرد(.کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی،ش) 033اﻟبته هرﭼند دکتر کاتوزیان در این جا عقیده دارند که در عدم نفوذ ﭼنین مﻌامله ای نباید شک کرد وﻟی باید گفت
منظور ایشان «غیر نافذ» اصﻄالحی نبوده بلکه برای تﻌیین ﺿمانت اجرای ﭼنین مﻌامله ای باید از مادۀ  4قانون نﺤوه اجرای مﺤکومیت های ماﻟی کمک گرفت و
اظهار داشت ﭼنین مﻌامله ای بین ﻃرفین صﺤیح بوده وﻟی در مقابل ﻃلبکاران غیر قابل استناد است(.رجوع کنید به :همان کتاﺏ،شمارۀ  033و)034
.8گزینه  1صحیح می باشد.
بند اصوﻟی  :0ﻃبﻖ ماده  347ق .م «:.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
انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض آن را از مشروط ﻟه بگیرد».
بند اصوﻟی  :3اگر شرط فﻌل در عقد بیاید دو حاﻟت ایجاد خواهد شد:
اﻟف .شرط فﻌل عمل حقوقی باشد:
 .0اعمال حقوقی تبﻌی مانند عقدرهن ,ﺿمان ,حواﻟه وکفاﻟت با بر هم خوردن عقد اصلی به هر علت ،منﺤل میگردند.
 .3اعمال حقوقی مستقل با بر هم خوردن عقد اصلی باقی میمانند.
ﺏ .شرط فﻌل عمل مادی باشد :در ص 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
شود.
.0گزینه  3پاسخ می باشد.
بند اصوﻟی  :0مﻄابﻖ ماده  507ق .م .جهل ایادی بﻌدی غصب ،مانﻊ مسئوﻟیت غاصبانه آنها نمی شود.
بند اصوﻟی  : 3اگر مال مغصوﺏ در جریان غصب های متﻌدد قرار بگیرد در مراجﻌه ماﻟک به غاصبان و مراجﻌه غاصبان به یکدیگر قواعد ذیل حاکم است.
 مراجﻌه ماﻟک به غاصبان:
اﻟف .در باره رد مثل یا قیمت مال مغصوﺏ :ماﻟک می تواند به هریک از غاصبین رجوع کند ( م 507.ق.م (.) .رد گزینه  ) 0اﻟبته مراجﻌه ماﻟک به غاصبین در دو حاﻟت
مﺤدود می شود .اول اینکه اگر ماﻟک حﻖ رجوع خود به یکی از غاصبین را ساقط کند در این صورت نمی تواند به او رجوع کند وﻟی می تواند به سایر غاصبین رجوع
کند .دوم اینکه 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 530.ق.م) .
ﺏ .درباره منافﻊ عین مغصوﺏ :ماﻟک می تواند از هر غاصبی منافﻊ زمان تصرف او و افراد بﻌد از او را بگیرد (.رد گزینه  3و  ) 4اﻟبته این مراجﻌه نیز با دو مﺤدودیت
مواجه است :اول 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 ( قسمت اول ماده
 533ق.م .) .دوم اینکه اگر ماﻟک یکی از غاصبین را نسبت به منافﻊ عین ابراء کند حﻖ رجوع به او و الحقین را نخواهد داشت ( قسمت دوم ماده  533ق.م ) .وﻟی می
تواند به غاصبین قبلی رجوع کند.
قانون گذار در تمام موارد فوق تفاوتی بین علم و جهل غاصبان قائل نشده است وﻟی دکتر کاتوزیان مﻌتقدند در جایی که غاصب مغرور شده است ،ماﻟک نمی تواند به او
رجوع کند ﭼون غار سبب اقوی از مباشر ( مغرور ) است و تلف مستند به مغرور نیست .
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com
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 مراجﻌه غاصبین به یکدیگر:
اﻟف .در مورد مثل یا قیمت :هر غاصبی بﻌد از پرداخت مثل یا قیمت می تواند به هر کدام از الحقین خود رجوع کند تا به غاصبی برسد که مال در دست او تلف شده
است ( م 508 .ق.م.) .
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 ( م 530 .ق.م.) .
توجه :در هر دو موردِ ا ﻟف و ﺏ یک مﺤدودیت وجود دارد که  :اگر یکی از غاصبین نسبت به غصب جاهل باشد تنها رابﻄه او و ید قبلی به استناد قاعده غرور منقلب می
شود به ﻃوری که تنها 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 ( م 533 .ق.م.) .
نکته  :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 کند ( مواد  520و
 520ق.م .) .همچنین اگر در مساﻟه ای به تسبیب اشاره شود امکان مراجﻌه به ید های قبلی در صورت وجود شرایط مسئوﻟیت مبتنی بر تسبیب وجود دارد.
بند اصوﻟی  :5توﺿیﺤات باال در مورد تلف مال مغصوبه بود که مﻌموال مورد بﺤث قرار می گیرد .دقت شود که مسووﻟیت غاصبان نسبت به نقص و عیب مال مغصوبه نیز
مانند مسووﻟیت آنان در مورد تلف آن است ( .مواد  503و  507ق.م) .
.15گزینه 7پاسخ می باشد..
بند اصوﻟی:0ﻃبﻖ ماده534ق.م «:.ممکن است بیﻊ ازروی نمونه به عمل آید در این صورت بایدتمام مبیﻊ مﻄابﻖ نمونه تسلیم شود واال مشتری خیار فسخ خواهد
داشت».
بند اصوﻟی  :3ﻃبﻖ ماده 400ق.م« :.هرگاه کسی ماﻟی را ندیده وآن را فقط به وصف بخرد بﻌد ازدیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیﻊ
را فسخ کند یا به همان نﺤو که هست قبول نماید».
بند اصوﻟی  :5مﻄابﻖ ماده  403ق.م « :.هرگاه مشتری بﻌضی از مبیﻊ را دیده وبﻌض دیگر را به وصف یااز روی نمونه خریده باشد وآن بﻌض مﻄابﻖ وصف یانمونه نباشد
میتواند تمام مبیﻊ را رد کند یا تمام آن را قبول نماید».
بند اصوﻟی  :4مﻄابﻖ ماده  405ق.م « :.هرگاه یکی از متبایﻌین ماﻟی را سابقا دیده وبه اعتماد رویت سابﻖ مﻌامله کند و بﻌد از رویت مﻌلوم شود که مال مزبور اوصاف
سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت».
بند اصوﻟی  :3ﻃبﻖ ماده 404ق .م «:.در بیﻊ کلی خیار رویت نیست وبایﻊ باید جنسی بدهد که مﻄابقبا اوصاف مقرره بین ﻃرفین باشد».
.11پاسخ گزینه  9می باشد.
بند اصوﻟی  :0اجاره مذکور مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال  0537است.
بند اصوﻟی :3بر اساس ماده  05قانون روابط موجر و مستاجر سال  0537در صورت امتناع موجر از تﺤویل عین مستاجره ،مستاجر باید ابتدا اظهارنامه برای موجر
بفرستد و در صورت عدم مراجﻌه موجر به دادگاه مراجﻌه نماید.
بند اصوﻟی : 5بر اساس اصول حقوقی در صورتی که ﻃلبکار برای گرفتن ﻃلب خود مراجﻌه نکند ،ﻃلبکار می تو اند به حاکم مراجﻌه کند وﻟی در مانﺤن فیه ،قانونگذار
خواسته تا ماﻟک بدوا اظهار نامه بفرستد و بدین نﺤو امتناع او احراز گردد.
بند اصوﻟی :4گزینه  3نیز درست است وﻟی گزینه  4کامل تر است .همیشه سﻌی کنید تمامی گزینه ها را مﻄاﻟﻌه نمایید و بﻌد پاسخ مدنظرتان را انتخاﺏ کنید!!
.17گزینه  3پاسخ می باشد.
بند اصوﻟی  :0رای وحدت رویه  - 377مﻄب پزشکان مﺤل کسب وپیشه ویا تجارت مﺤسوﺏ نمیگردد وتخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط موجر ومستاجر
مصوﺏ 0573وقانون مدنی است.
بند اصوﻟی  :3رای وحدت رویه  - 707دفتر وکاﻟت دادگستری از مص ادیﻖ مﺤل کسب وپیشه وتجارتنبوده و مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوﺏ  37نیست.
بند اصوﻟی  :5رای وحدت رویه  -757غرفه های واقﻊ در پایانه های مسافربری مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال  37نیست.
.13گزینه 3پاسخ می باشد.
بند اصوﻟی  :0ﻃبﻖ ماده 803ق.م  ((:در صورتی که واهب یا متهب قبل از قبض فوت کنند هبه باﻃل می شود)) .اﻟبته بهتر بود بجای ﻟفظ بﻄالن میگفت هبه واقﻊ نمی
شود ،زیرا فوت در فاصله بین قبول و قبض به منزﻟه ی فوت در فاصله بین ایجاﺏ و قبول است.
بند اصوﻟی  :3در مورد حجر متهب باید گفت که می توان از ماده  722ق.م  .استفاده کرد و در نتیجه حجر متهب تاثیری در عقد ندارد و قبض را وﻟی یا قیم شخص
انجام می دهد.
بند اصوﻟی  : 5فوت 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 اخ تیار و اراده
خود شخص انجام شود.
بند اصوﻟی  :4در هبه  ،قبول می تواند از ﻃرف خود صغیر ممیز و سفیه انجام شود  ،وﻟی قبض وﻟی یا قیم آنها مﻌتبر است نه قبض خود آنها.
بند اصوﻟی  : 3عقد هبه بﻌد از قبض نسبت به متهب الزم می شود وﻟی نسبت به واهب جایز غیر اذنی مﺤسوﺏ می شود و در نتیجه به فوت آن منفسخ نمی شود ،بلکه
استوارتر می شود.
.19گزینه  7پاسخ می باشد.
بند اصوﻟی  :0انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در ایجاد سبب آن دارد به دوگروه اصلی میتوان تقسیم کرد .0 :انفساخی که به ﻃور مستقیم ناشی از اراده صریح
دو ﻃرف 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 پرداخت ثمن تا
مدت مﻌین منفسخ میگردد ( .شرط فاسخ)

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
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 .3انفساخ ناشی از قانون که خود به دو دسته تقسیم میشود :اﻟف) تلف قهری موﺿوع تملیک :مانند تلف مبیﻊ پیﺶ ازقبض موﺿوع ماده  587ق.م ،از قابلیت انتفاع
خارج شدن عین مستاجره پس از قبض ،موﺿوع ماده  480ق.م(.که دراینجا بﻄالن به مﻌنی انفساخ است) .تلف موﺿوع قرض پیﺶ از تسلیم موﺿوع ماده 742ق.م،.
ازبین رفتن قابلیت انتفاء زمین در عقد مزارعه موﺿوع ماده 337ق.م ،.تلف مال موﺿوع حﻖ انتفاع موﺿوع ماده  30ق.م (.در این ماده زائل شدن عقد به مﻌنی انفساخ
است) ﺏ)مرگ وحجر یکی ازدو ﻃرف در عقد جایز موﺿوع ماده 234ق.م.
.10گزینه 3پاسخ می باشد.
بند اصوﻟی  :0ودیﻌه دووصف اساسی دارد که عبارت است از  -0نگهداری از مال مورد ودیﻌه که در ماﻟکیت مودع می ماند-3تﻌهد مربوط به برگرداندن عین مال هرﭼند
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 در میآورد و در مقام
بازگرداندن نیز تنها مکلف به بازگرداندن مثل آن است.
بند اصوﻟی  : 3قرارداد میان بانک و سپرده گذار از جمله قراردادهای حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه ،قرض ،وکاﻟت و ودیﻌه مقایسه کرد.
.16گزینه  1پاسخ می باشد.
بند اصوﻟی  :0ﻃبﻖ ماده  778ق .م «: .وکیل باید حساﺏ مدت وکاﻟت خود را به موکل بدهد و آن ﭼه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند ».
بند اصوﻟی  :3اجزای 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
موکل ورشکسته نمیتواند ازوکیل بخواهدکه بدهی خودرابپردازدوبرای گرفتن مﻄاﻟبات ناشی ازاجرای وکاﻟت داخل غرماءشود( .پانویس  3ماده 778ق .م .در نظم
حقوقی کنونی)
بنداصوﻟی :5ورشکستگی ﺿامن نیزدرحکم اعساراوست وورشکسته ممنوع ازﺿمان نمیشود،منتهامضمون ﻟه درزمره غرماء نمیآید(.پانویس5ماده720ق .م درنظم حقوقی
کنونی)

.12گزینه 3پاسخ می باشد.
بند اصوﻟی  :0ﻃبﻖ ماده  50قانون حمایت از خانواده « :ارائه گواهی پزشک ذی صالﺡ درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت ﻃالق اﻟزامی است ،مگر آنکه زوجین
بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند».
بند اصوﻟی  :3ارائه گواهی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین تنها در مﺤضربرای ثبت ﻃالق الزم است نه در دادگاه.
بند اصوﻟی  :5زوجین 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 از ارائه
گواهی مﻌاف نخواهد کرد.
.18پاسخ گزینه  9می باشد.
بند اصوﻟی  :0در صورتی که عیب مرد عنن باشد ،حتی اگر بﻌد از عقد حادث شود ،موجب خیار فسخ است(.ماده  0033ق.م)
بند اصوﻟی : 3استناد به خیار عیب مانﻊ از آن نیست که زن بتواند بر مبنای عسر و حرج از همسر خود جدا شود(.ماده  0050ق.م)
بند اصوﻟی :5موارد ذکر شده در ماده  0050ق.م تمثیلی است و احصایی نمی باشد.
بند اصوﻟی :4هر ﭼند بر اساس ماده  0037ق .م .در صورت ابتالی مرد به یکی از امراض مقاربتی ،زن می تواند از نزدیکی با او خودداری کند وﻟی باید توجه کرد این
ماده برای جایی است که امکان مقاربت باشد،نه در مورد حاﺿر که اصال امکان مقاربت نیست و ازسوی دیگر ماده  0037مال زمانی است که از تماس جنسی امکان
انتقال بیماری باشد نه در مورد حاﺿر که امکان انتقال بیماری نیست.
.10گزینه  7پاسخ می باشد.
بند اصوﻟی  :0ﻃبﻖ ماده  807ق.م «:.اخذ به شفﻌه هر مﻌامله ای را که مشتری قبل از آن وبﻌد ازعقد بیﻊ نسبت به مورد شفﻌه نموده باشد باﻃل مینماید».
بند اصوﻟی  :3درصورتی که قبل از اخذ به شفﻌه خریدار مال را یا بفروشد یا هبه کندیا...تمام مﻌامالت صﺤیح است زیرا خریدارماﻟک بوده وﻟی مﻌامله دربرابرشفیﻊ
غیرقابل استناداست.
بند اصوﻟی  :5در صورتی که قبل از اخذ به شفﻌه بیﻊ اقاﻟه گردد .این اقاﻟه در برابر شفیﻊ قابل استناد نمی باشد.
بند اصوﻟی  :4در صورتی که قبل اخذ به شفﻌه بیﻊ با خیار فسخ شود ،در این رابﻄه دو حاﻟت پیﺶ می آید:
اﻟف) اگر بیﻊ با خیاری که سبب آن هنگام عقد موجود میشود  ،فسخ شود( ،مانند خیار مجلس) برای خریدار حﻖ شفﻌه نمیباشد.
ﺏ) اگربیﻊ باخیاری که سبب آن بﻌدعقدموجودمیشود ،فسخ شود(مانندخیارتاخیر ثمن)،حﻖ شفﻌه ازبین نمیرود .این فسخ همانند اقاﻟه در برابر شفیﻊ قابل استناد نمی
باشد.
.75گزینه 3پاسخ می باشد.
بند اصوﻟی  :0اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد ،اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برد در نتیجه خاﻟه ابی از بین وراث خارج می شود.
بند اصوﻟی  :3ماده  254ق .م .بیان می دارد که در جمﻊ بین اخوال ابوینی با امی ،اگر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد.
بند اصوﻟی  :5ماده  255ق.م .نیز بیان می 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
تقسیم می شود  ،خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
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«آیین دادرسی مدنی»
موضوع سوال :حضور در جلسه دادرسی و نحوه تشکیل آن سطح سوال :متوسط

.71گزینه  1پاسخ می باشد.
نکات :
 .0جلسه دادرسی عادی با تﻌیین وقت قبلی و دعوت اصﺤاﺏ دعوا بر ﻃبﻖ دفتر اوقات دادگاه تشکیل می شود.
 . 3جلسه دادرسی خارج از نوبت همانند جلسه دادرسی عادی است وﻟی بدون توجه به دفتر اوقات است.
 .5جلسه دادرسی فوق اﻟﻌ اده ،خارج از دفتر اوقات است وﻟی اصﺤاﺏ دعوا نیز اصوال حضور ندارند.
 .4جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود مثل جلسه تﺤقیﻖ مﺤلی
 .3تکلیف حضور به جلسه دادرسی به مﻌنای جلب در صورت عدم حضور نمی باشد.
 .7عدم حضور خوانده یا هر شخصی که حضور وی در اخﻄاریه تصریح شده ،ﺿمانت اجرای کیفری یا حتی مدنی ندارد.
نمونه سواالت مشابه یا مرتبط در آزمون های سراسری
(آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد )0577
 در صورت نیاز به توﺿیح مدعی که در جلسه غایب است: )0مدعی باید جهت ادای توﺿیح دعوت شود و ﭼنانچه در جلسه مقرر حاﺿر نشود ،دادگاه پرونده را به دفتر عودت می دهد تا دادخواست او رد شود.
 )3دادگاه در همان جلسه پرونده را به دفتر عودت می دهد تا دادخواست او رد شود.
 )5دادگاه در همان جلسه قرار ابﻄال دادخواست صادر می نماید.
 )4مدعی می بایست جهت ادای توﺿیح دعوت شود و ﭼنانچه در جلسه مقرر حاﺿر نشود ،دادگاه دادخواست او را ابﻄال می نماید.
 گزینه  4صﺤیح است.ماده مرتبط
ماده  -25اصﺤاﺏ دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا الیﺤه را ارسال نمایند.
ماده  -24هر یک از اصﺤاﺏ دعوا می توانند به جای خود وکیل به دا دگاه مﻌرفی نمایند وﻟی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را الزم
بداند این موﺿوع در برگ اخﻄاریه قید می شود .در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.
 .77گزینه  3پاسخ می باشد.

موضوع سوال :افزایش خواسته سطح سوال :متوسط

نکات :افزایﺶ خواسته مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد:
 .0تا پایان جلسه دادرسی باشد.
 .3بخﺶ افزایﺶ یافته با دعوی مﻄرﺡ شده مرتبط باشد
 .5منشأ بخﺶ افزایﺶ یافته خواسته همان منشأ مﻄرﺡ شده در دادخواست باشد.
 .4افزایﺶ خواسته مﺤدوده رسیدگی دادگاه را تا خواسته جدید افزایﺶ می دهد.
 .3ما به اﻟتفاوت هزینه دادرسی برﻃبﻖ خواسته جدید می بایست پرداخت شود.
 .7خسارت دادرسی نسبت به خواسته جدید قابل مﻄاﻟبه است.
 .7در قابلیت شکایت از رای می بایست خواسته جدید را مدنظر قرار داد.
 .8افزایﺶ خواسته از ﻃریﻖ اعالم شفاهی یا کتبی به موجب الیﺤه انجام می شود.
نمونه سوال مشابه:
-0اختیار اعﻄایی قانون گذار به خواهان پرونده حقوقی عبارت است از( :آزمون استخدام قضا )0577
 )0افزایﺶ و کاهﺶ خواسته ،تغییر مندرج در دادخواست و تغییر درخواست
 )3تغییر درخواست مذکور در دادخواست ،تقلیل خواسته ،افزایﺶ خواسته و تغییر خواسته دعوا
 )5زیاد کردن خواسته ،کاهﺶ خواسته ،تغییر درخواست مﻄروحه و تغییر خواسته
 )4زیاد کردن خواسته ،تغییر نﺤوه دعوا ،تغییر نﺤوه خواسته ،تغییر درخواست و تقلیل خواسته
گزینه «د» صﺤیح است.
 -3در صورتی که خواسته دعوا مبلغی به عنوان اجرت اﻟمثل ملکی باشد ،مﻄاﻟبه مبلغی به عنوان خسارت وارده به همان ملک به صورت افزایﺶ خواسته ،بدون تقدیم
دادخواست جدید( :آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری )0580
 )0در هیچ صورت مسموع نمی باشد.
 )3فقط تا اوﻟین جلسه دادرسی مسموع است.
 )5تا پایان اوﻟین جلسه دادرسی مسموع است.
 )4تا پایان اوﻟین جلسه دادرسی مسموع است اما جلسه باید تجدید شود.
گزینه « »0صﺤیح است.
 -5ﭼنانچه موجر پس از اقامه دعوای اجور مﻌوقه ،قصد مﻄاﻟبه خسارات وارده به مورد اجاره را دا شته باشد که مستأجر وارد نموده است............................. ،
(آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد )0583
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
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 )0می تواند از ﻃریﻖ افزایﺶ خواسته اقدام کند.
 )3در هر حال باید دعوای مستقلی اقامه نماید.
 )5باید دعوای اﺿافی مﻄرﺡ کند و مستلزم تقدم دادخواست است.
 )4ﭼنانچه تا اوﻟین جلسه دادرسی می باشد ،نیازی به تقدیم دادخواست نیست
گزیه «ﺏ» صﺤیح است.
( .آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد )0584
-4آخرین مهلت افزایﺶ خواسته تا ....................
 ) 0اوﻟین جلسه دادرسی است و می تواند در جلسه اعالم شود و حﻖ تجدیدنظرخواهی از رای بر اساس آن مشخص می شود.
 ) 3تا پایان اوﻟین جلسه دادرسی است و باید به موجب دادخواست اعالم شود و حﻖ تجدیدنظرخواهی از رای بر اساس آن مشخص می شود.
 )5پایان اوﻟین جلسه دادرسی است و می تواند در جلسه اعالم شود و حﻖ تجدیدنظرخواهی از رای بر اساس این مشخص می شود.
 ) 4تا پایان اوﻟین جلسه دادرسی است و میتواند در جلسه اعالم شود حﻖ تجدیدنظرخواهی از رای با توجه به خواسته مندرج در دادخواست مشخص می شود.
گزینه «ج» صﺤیح است.
-3افزایﺶ خواسته تا  ...............مجاز است و اگر در جلسه دادرسی انجام شود و خوانده حاﺿر نباشد (. ...........آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری )0583
 )0اوﻟین جلسه دادرسی  .دادگاه می تواند جلسه را تجدید کند.
 )3پایان مرحله نخستین -دادگاه باید جلسه را تجدید کند.
 )5پایان اوﻟین جلسه دادرسی -دادگاه باید جلسه را تجدید کند
 )4پایان مرحله نخستین -دادگاه می تواند جلسه را تجدید کند.
گزینه «ج» صﺤیح است.
ماده مرتبط
ماده  -28خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند وﻟی افزودن آن یا تغییر نﺤوه دعوا یا خواسته یا درخواست
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.
 .73گزینه  7پاسخ می باشد .موضوع سوال :تاخیر جلسه سطح سوال :اسان
نکات:
 .0درخواست و رﺿایت همه اصﺤاﺏ دعوا در تاخیر جلسه موﺿوع ماده  22ق.آ.د.م ﺿروری است.
 . 3تجدید جلسه به تقاﺿای یکی از اصﺤاﺏ دعوا در غیاﺏ ﻃرف دیگر تخلف انتظامی است (منظور همان تاخیر جلسه ماده  22است)
 . 5تاخیر جلسه به جهت رﺿایت و درخواست اصﺤاﺏ دعوا تنها برای یکبار مجاز می باشد.
 . 4در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به ﻃرفین دعوا نباشد وقت رسیدگی حداکثر ظرف دو ماه است.
سوال مشابه
.0دادگاه می تواند( :آزمون مشاوران حقوقی  . 0580آزمون وکاﻟت 78و )0574
 )0جلسه دادرسی را به درخواست و رﺿایت اصﺤاﺏ دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیاندازد.
 )3جلسه دادرسی را به درخواست و رﺿایت متداعیین آن هم حداکثر تا دوبار تجدید نماید.
 )5جلسه دادرسی را به درخواست متداعیین یا وکیل آنان به تاخیر بیندازد.
 )4جلسه دادرسی را به درخواست متداعیین یا وکیل آنان تجدید نماید.
گزینه « »0صﺤیح است.
ماده مرتبط:
ماده  -22دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رﺿایت اصﺤاﺏ دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیاندازد.
ماده  -000هرگاه در وقت تﻌیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانﻌی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن مﻌین خواهد شد.
 .79گزینه  1پاسخ می باشد .موضوع سوال :اخراج اشخاص مخل نظم از دادگاه سطح سوال :ساده
نکات:
 . 0دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اخالل نظم جلسه شوند را بدهد یا اینکه حکم حبس آنها را برای مدت  34ساعت بدهد.
 .3ﭼنانچه اخالل کنندگان از وکال یا اصﺤاﺏ دعوا باشند ،فقط به حبس از یک تا پنج روز مﺤکوم می شوند.
 .5قسمت اخیر ماده  000از قانون آیین دادرسی مدنی (حبس از یک اﻟی پنج روز) فقط نسبت به وکال یا اصﺤاﺏ آنها قابل اجرا می باشد وقابل تسری به نمایندگان
حقوقی وزارتخانه ها یا  ............نمی باشد.
 .4جلسه دادگاه به علت حبس به جهات ماده  000از قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر نمی باشد.
 .3اجرای حکم تا پنج روز حبس مستلزم رعایت قواعد عام آیین دادرسی کیفری است.
 .7اجرای مقررات مربوط به ح 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
مﺤل دادگاه تشکیل شده است.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  8از 05

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

نمونه سواالت مشابه و مرتبط
(آزمون سراسری )0520
 -0ﺿمانت اجراهای حفظ نظم در جلسه دادگاه ،جلسه اجرای قرار تﺤقیﻖ مﺤلی را در بر  ..........و مﻌاینه مﺤل را در بر ............
 )0می گیرد – می گیرد
 )3می گیرد -نمی گیرد
 )5نمی گیرد – می گیرد
 )4نمی گیرد – نمی گیرد.
گزینه  4صﺤیح است.
ماده مرتبط
ماده  -000دادگاه 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 ﭼهارساعت
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 پنج روز مﺤکوم خواهد شد.
 .70گزینه  1پاسخ می باشد.

موضوع سوال :استرداد دعوی یا دادخواست سطح سوال :کمی دشوار

نکات:
 . 0استرداد دادخواست تا اوﻟین جلسه دادرسی بوده است که در این صورت قرار ابﻄال دادخواست صادر می شود.
 .3استرداد دعوی مادامی که دادرسی تمام نشده است امکان پذیر است که در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود.
 . 5استرداد دعوا ﭼنانچه پس از ختم مذاکرات اصﺤاﺏ دعوا باشد ،می بایست با رﺿایت ﻃرف مقابل صورت پذیرد ،در غیر این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود.
 .4پس از ختم رسیدگی استرداد دعوا در هیچ صورتی امکان پذیر نمی باشد.
 . 3استرداد دادخواست در مرحله واخواهی پیﺶ بینی نشده است ﻟیکن واخواهی مشمول قواعد عام می باشد .بنابراین واخواه می تواند دادخواست خود را مسترد دارد.
 .7انصراف یکی از اصﺤاﺏ دعوا می تواند نسبت به جزیی از دعوا نیز انجام پذیرد.
 .7هرگ 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.
 . 8استرداد دعوا به مﻌنای اخص از سوی وﻟی و حتی قیم صغیر نیز پذیرفته می شود.
 . 2استرداد دعوا تنها در صورتی از وکیل پذیرفته می شود که در وکاﻟت نامه وی تصریح شده باشد.
نمونه سوال مشابه یا مرتبط
-0در صورتی که خواهان دعوای خود را کال استرداد نماید ،دادگاه کدام قرار را صادر می کند؟ (آزمون وکاﻟت )0574
 )0رد دعوا
 )3عدم استماع دعوا
 )5ابﻄال دادخواست
 )4سقوط دعوا
گزینه  4صﺤیح است.
-3خواهان قبل از اوﻟین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کرده است .دادگاه قانون باید کدام قرار را صادر کند؟
 )0ابﻄال دادخواست
 )3رد دادخواست
 )5رد دعوا
 )4سقوط دعوا
گزینه « »0صﺤیح است.
-5پس از اقامه دعوا خواهان ( ..............آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری )0580
 )0فقط تا اوﻟین جلسه دادرسی می تواند دعوای خود را استرداد نماید.
 ) 3تا زمانی که دادرسی تمام نشده می تواند دعوای خود را مسترد دارد و در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
 )5فقط تا پ ایان جلسه اول دادرسی می تواند دعوای خودر ا مسترد دارد و در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
 ) 4تا زمانی که دادرسی تمام نشده می تواند دعوای خود را مسترد دارد و دراین صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید.
گزینه  3صﺤیح است.
-4در استرداد دعوا ،قرار سقوط دعوا در صورتی صادر می شود که ( ...........آزمون مشاوران حقوقی  0580و آزمون کارشناسی ارشد سراسری  78و  73و )0574
 )0خوانده به استرداد دعوا رﺿایت دهد
 )3خواهان پیﺶ از رسیدگی دعوا به مرحله صدور حکم ،دعوا خود را استرداد کند.
 )5خواهان و خوانده متفقا استرداد دعوا کنند.
 )4ﺿمن استرداد دعوا ،خواهان به کلی از دعوا خود صرف نظر کند.
گزینه  4صﺤیح است.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  0از 05

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

-3رایی که براساس انصراف کلی خواهان از دعوا صادر می شود ( .............آزمون کارشناسی ارشد سراسری )0583
 )0قرار سقوط دعوا خوانده می شود و حتی در صورت قﻄﻌیت اعتبار امر قضاوت شده ندارد.
 ) 3قرار سقوط دعوا خوانده می شود و در صورت قﻄﻌیت دارای اعتبار امر قضاوت شده است.
 ) 5حکم بر سقوط دعوا خوانده می شود و با صدور آن ،اعتبار امر قضاوت شده حاصل می شود.
 )4حکم بر سقوط دعوا خوانده می شود و در صورت قﻄﻌیت دارای اعتبار امر قضاوت شده است.
گزینه  3صﺤیح است.
ماده مرتبط
ماده  -007استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد -0 :خواهان می تواند تا اوﻟین جلسه دادرسی ،دادخواست خود را مسترد کند .در این صورت
دادگاه قرار ابﻄال دادخواست صادر می نماید .ﺏ -خواهان می تواند م ادامی که دادرسی تمام نشده دعوا یخود را مسترد کند .در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر
می نماید .ج -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 نظر کند.
در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
 .76گزینه  7پاسخ می باشد.

موضوع سوال :تامین خواسته

سطح سوال :دشوار

نکات:
 . 0درخواست تامین خواسته ﭼنانچه قبل از تقدیم دادخواست باشد ,اﻟزاما می بایست روی فرم مخصوص دادخواست تنظیم شود.
 . 3درخواست تامین خواسته ﭼنانچه پس از تقدیم دادخواست باشد ,نیازی به تنظیم آن روی فرم دادخواست نمی باشد.
 .5درخواست تامین خواسته در صورتی پذیرفته می شودکه خواسته عین مﻌین یا به میزان مﻌین باشد.
 .4ﭼنانچه دعوا مستند به سند رسمی باشد ،خواهان از سپردن خسارت احتماﻟی مﻌاف می باشد.
 .3در مورد اسناد رسمی تفاوتی نمی ماند که سند رسمی الزم االجرا باشد یا خیر
 .7اسناد عادی در حکم سند رسمی شامل مورد اخیر اﻟذکر نمی شوند.
 . 7ﭼنانچه خواهان ثابت نماید که خواسته در مﻌرض تضییﻊ یا تفریط است دادگاه بدون اخذ خسارت احتماﻟی اقدام به صدور قرار تامین خواسته می نماید.
 . 8یکی دیگر از موارد صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتماﻟی ،اوراق تجاری واخواست شده می باشد.
 .2خسارت احتمال تﻌیین می بایست اﻟزاما وجه نقد باشد.
سواالت مشابه و مرتبط
 -0در دعوای مستند به سفته ای که واخواست نشده باشد( .................. ،آزمون کارشناسی ارشد آزاد )0577
 ) 0درخواست تامین خواسته در صورتی پذیرفته می شود که خواهان تامین دهد یا خواسته در مﻌرض تضییﻊ و تفریط باشد.
 ) 3درخواست تامین خواسته منﺤصرا در صورتی پذیرفته می شود که خواسته در مﻌرض تضییﻊ و تفریط باشد.
 )5درخواست تامین خواسته در هر حال باید پذیرفته شود.
 ) 4درخواست تامین خواسته به علت غیرقابل استناد بودن سفته واخواست نشده قابل پذیرش نمی باشد.
گزینه « »0صﺤیح است.
 -3دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته همراه با دریافت خسارت احتماﻟی نقدی است در صورتی که ( ............آزمون مشاوران حقوقی )0584
 )0دعوا مستند به سند رسمی باشد.
 )3دعوا در مﻌرض تضییﻊ و یا تفریط باشد.
 ) 5در مواردی که به موجب قانون (مثل اوراق تجاری واخواست شده) دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.
 )4در موارد فوق خسارات احتماﻟی دریافت نمی شود و دریافت خسارت فقط ناظر به موردی است که ممکن است به ﻃرف مقابل خساراتی وارد آید.
.گزینه  4صﺤیح است.
 -5دعاوی راجﻊ به ترکه ،در مدت تﺤریر ترکه ،توسط دادگاه توقیف  .............و به درخواست مدعی ،قرار تامین خواسته ،در صورتی که شرایط موجود باشد ...................
صادر می شود( .آزمون کارشناسی ارشد سراسری )0587
 )0می شود – با گرفتن تامین
 )3می شود – با گرفتن تامین
 )5نمی شود – با گرفتن تامین
 )4نمی شود – بدون گرفتن تامین
.گزینه  3صﺤیح است.
 -4خواهان دعوای اصلی درخواست تامین خواسته نموده و اموال خوانده توقیف شده است .خوانده دعوای متقابل اقامه کرده است .آیا خوانده این دعوا که همان
خواهان قبلی است ،می تواند علیه خواهان دعوای متقابل درخواست تامین کند؟
 )0خیر نمی تواند
 )3بله می تواند
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  15از 05

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

 )5به نظر دادگاه است
 )4در دادگاه تجدیدنظر می تواند
گزینه  3صﺤیح است.
موضوع سوال :دعوای ورود ثالث و موارد تفکیک آن از دعوای اصلی سطح سوال :متوسط

 .72گزینه  9پاسخ می باشد.
نکات:
 . 0هرگاه در دعوای ورود ثاﻟث دادگاه احراز نماید که اقامه دعوای ورود ثاﻟث برای تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا اینکه اساسا با دعوای اصلی مرتبط نمی باشد
دعوای ورود ثاﻟث را از دعوای اصلی تفکیک و به ﻃور جداگانه مورد رسیدگی قرار می دهد.
 . 3مورد یاد شده در دعوای ورود ثاﻟث اصلی می باشد ﭼنانچه دعوای ورود ثاﻟث به ﻃور تبﻌی مﻄرﺡ شده باشد و موارد اخیر اﻟذکر برای دادگاه مﺤرز شود ،دادگاه قرار
رد آن را صادر می کند ،زیرا امکان رسیدگی جداگانه وجود دارد.
 .5دعوای ورود ثاﻟث مانند سایر دعاوی ﻃاری باید با دعوای اصلی به ﻃور توامان رسیدگی شود.
سواالت مرتبط و مشابه
(آزمون مشاوران حقوقی )0580
-0هرگاه دادگاه احراز نماید.......................... ،
 ) 0دعوای ثاﻟث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثاﻟث نمی باشد .دعوای ثاﻟث را از دعوای اصلی
تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می کند.
 )3دعوای ثاﻟث به منظور اﻃاﻟه دادرسی و ت بانی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی موکول به نتیجه دعوای ثاﻟث نمی باشد .دعوای ثاﻟث را از دعوای اصلی تفکیک
نموده به هر یک جداگانه می رسد.
 ) 5دعوای ثاﻟث به منظور تبانی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی موثر در نتیجه دعوای ثاﻟث می باشد ،دعوای ثاﻟث را از دعوای اصلی تفکیک ننموده و به هر یک
جداگانه رسیدگی می کند.
 )4هر سه پاسخ صﺤیح است.
 گزینه  4صﺤیح است. -3هرگاه دعوای ورود ثاﻟث اقامه شود اما شرایط اقامه این دعوا حاصل نباشد ،دادگاه( ........... ،آزمون کارشناسی ارشد آزاد )0587
 )0اگر ورود ثاﻟث اصلی باشد قرار رد این دعوا را صادر می کند.
 )3در هر حال قرار رد این دعوا را صادر می کند
 )5اگر ورود ثاﻟث تبﻌی باشد ،قرار رد این دعوا را صادر می کند.
 ) 4در هر حال دعوای ورود ثاﻟث را از دعوای اصلی تفکیک و به آن جداگانه رسیدگی می کند.
گزینه  4صﺤیح است.
ماده مرتبط
ماده  -055هرگاه 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 ثاﻟث نمی
باشد .دعوای ثاﻟث را از دعوای اصلی تفکیک نموده و به هریک جداگانه رسیدگی می کند.
 .78گزینه  7پاسخ می باشد.

موضوع سوال :شرایط اقامه دعوای متقابل سطح سوال :کمی دشوار

نکات:
 .0دعوای متقابل از جمله دعاوی ﻃاری می باشد.
 .3ﻃرﺡ دعوای متقابل در برابر دعوای اﺿافی نیز امکان است.
 . 5استرداد دادخواست یا دعوا یا ابﻄال دادخواست و رد دعوا در مورد دعوای اصلی یا مت قابل تاثیری بر هم ندارند و دادگاه می بایست به رسیدگی ادامه داده و اقدام به
صدور رای نماید.
 .4ﻃرﺡ دعوای متقابل فقط در مرحله بدوی امکان پذیر می باشد.
 .3دعوای متقابل در هر حال به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تقدیم می شود.
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
(آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد )0577
-0دعوا در صورتی متقابل مﺤسوﺏ است که.................... ،
 ) 0از 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 کامل داشته باشد.
 ) 3از ﻃرف خوانده علیه خواهان حداکثر تا اوﻟین جلسه دادرسی اقامه شود و یا دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده با آن ارتباط کامل داشته باشد.
 ) 5از ﻃرف خوانده علیه خواهان تا قبل از پایان رسیدگی اقامه شود و با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده و با آن ارتباط کامل داشته باشد.
 ) 4از 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 باشد.
گزینه « »0صﺤیح است.
-0دادگاه تجدیدنظر نمی تواندبه ماهیت دعوای ذیل بدون ﻃرﺡ در مرحله بدوی رسیدگی کند( .آزمون استخدام قضات )0572
 )0دعوای جلب ثاﻟث کﺤه توسط تجدیدنظر خوانده مﻄرﺡ می شود.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  11از 05

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

 )3دعوای تقابل که در مرحله تجدیدنظر اقامه می شود.
 ) 5دعوای ورود ثاﻟث که در زمان رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی نسبت به دعوای اصلی مﻄرﺡ می شود.
 )4دعوای اعتراض ثاﻟث نسبت به رای تایید شده دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر
گزینه «ﺏ» صﺤیح است.
-3ﻃرﺡ دعوای متقابل از جانب اصﺤاﺏ دعوا علیه وارد ثاﻟث( ............. ،آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری )0580
 )0در هر حال مجاز است.
 )3در هیچ صورتی مجاز نیست
 )5در صورتی مجاز است که ثاﻟث برای خود مستقال حقی قایل شود.
 )4در صورتی مجاز است که جهت ورود ثاﻟث تقویت یکی از اصﺤاﺏ دعوا باشد.
گزینه  5صﺤیح است.
ماده مرتبط:
ماده  -040خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ،اقامه دعوا نماید .ﭼنین دعوایی در صورتی که با د عوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته
باشد ،دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و ﭼنانچه دعووای متقابل نباشد ،در دادگاه صاﻟح به ﻃور جداگانه رسیدگی خواهد شد .بین دو دعوا وقتی
ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.
.70گزینه  1پاسخ می باشد.

موضوع سوال :سپردن تامین از سوی تبعه خارجی سطح سوال :دشوار

نکات:
به ﻃور کلی شرایط ذیل در اخذ تامین اتباع بیگانه می بایست احراز شود:
 .0خوانده تبﻊ ایران باشد
 .3خواهان تبﻌه دوﻟت خارجی باشد.
 .5تبﻌه خارجی خواهان دعوای اصلی یا وارد ثاﻟث باشد.
 .4درخواست اخذ تامین تا پایان جلسه اول رسیدگی داده شده باشد.
 . 3در موارد ذیل اتباع بیگانه حتی با وجود شرایط اخیراﻟذکر از دادن تامین مﻌاف می باشند؛ . 0در کشور متبوع خواهان ،اتباع ایرانی مﻌاف از سپردن تامین باشند-3 .
دعاوی راجﻊ به برات و سفته و ﭼک -5 .دعوای متقابل -4 ،دعاوی مستند به سند رسمی -3 .دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود.
 .7نکته حایز اهمیت این مﻄلب این می باشد که در دعاوی راج ﻊ به سفته برات و ﭼک می بایست دعوا مستند به این اسناد تجاری باشد .به عبارتی مﻄاﻟبه مبلغ این
اسناد تجاری صورت پذیرد نه فرض سوال که دعوای استرداد الشه ﭼک می باشد.
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
 -0در کدام یک از موارد ذیل اتباع خارجه از دادن تامین مﻌاف می باشند؟ (آزمون مشاوران حقوقی )0580
 )0دعاوی راجﻊ به برات ،سفته و ﭼک ،متقابل ،مستند به سند رسمی ،دعاویی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود.
 )3دعاوی راجﻊ به اسناد تجاری ،ثاﻟث ،مستند به سند رسمی و اعتراض به ثبت
 )5دعاوی راجﻊ به برات ،سفته و ﭼکف متقابل ،دعاوی مستند به حکم دادگاه
 )4هیچکدام
گزینه « »0صﺤیح است.
 -3در کدام یک از موارد ذیل اتباع خارج از دادن تامین مﻌاف می باشند؟ (آزمون استخدام قضات )0578
 ) 0در دعاوی راجﻊ به برات و سفته ﻃلب و ﭼک ،دعاویی که بر اثر آگهی های رسمی اقامه می شود و در دعاوی ثاﻟث.
 )3در دعاوی متقابل ،در دعاویی که مستند به سندر سمی است و دردعاوی اسناد تجاری
 )5در دعاوی اسناد 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
 )4هیچکدام
گزینه  3صﺤیح است.
 -5نظام حقوقی ایران در انجام فﻌاﻟیت های اعﻄایی کشورهای دیگر به مﺤاکم داخلی از ﭼه تئوری تبﻌیت می کند؟ (آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد
)0582
 )0حقوق مکتسبه
)3مﻌامله متقابل
 )5نزاکت بین اﻟمللی
 )4تﻌهد حقوقی
ماده مرتبط:
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  17از 05

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

ماده  -044اتباع دوﻟت های خارج ،ﭼه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثاﻟث وارد دعوا گردند ،بنا به درخواست ﻃرف دعوا ،برای تادیه خسارتی که ممکن
است بابت هزینه دادرسی و حﻖ اﻟوکاﻟه به آن مﺤکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند .درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبﻌه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی
پذیرفته می شود.
ماده  -043در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند ،از دادن تامین مﻌاف می باشند:
-0در کشور متبوع وی اتباع ایرانی از دادن ﭼنین تامین مﻌاف باشند.
-3دعاوی راجﻊ به برات ،سفته و ﭼک
-5دعاوی متقابل
-4دعاوی که مستند به سند رسمی باشد.
-3دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف
موضوع سوال :اظهارنامه

سطح سوال :دشوار

 .35گزینه  9پاسخ می باشد.
نکات:
 . 0اظهارنامه وسیله ای برای مﻄاﻟبه حﻖ از دیگری یا رساندن اظهارات به ﻃور رسمی به ﻃرف مقابل است.
 . 3اظهارنامه 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 گزارش می دهد
سند رسمی مﺤسوﺏ می شود
 . 5در برخی از موارد ارسال اظهارنامه اجتناﺏ ناپذیر است که بﻌدا بیشتر توﺿیح خواهیم داد.
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
(آزمون استخدام قضات )0580
 -0اظهارنامه توسط کدام یک از مراجﻊ ذیل قابل ابالغ است؟
 )0اجرای ثبت
 )3دفاتر دادگاه ها
 )5دفاتر اسناد رسمی
 )4دایره قبوﻟی اظهارنامه
.0گزینه  3صﺤیح است.
(آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری )0587
-3مکلف نمودن خوانده (مخاﻃب) به پاسخ ،از آثار ..................
 )0دادخواست و اظهارنامه است.
 )3اظهارنامه و دادخواست نیست
 )5اظهارنامه است و دادخواست ﭼنین اثری ندارد
 )4دادخواست است و اظهارنامه ﭼنین اثری ندارد.
.3گزینه  4صﺤیح است.
ماده مرتبط
ماده  -037هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ،حﻖ خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مﻄاﻟبه نماید ،مشروط بر این که موعد مﻄاﻟبه رسیده باشد .به ﻃور
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 به ﻃرف ابالغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و امالک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابالغ می شود.
 .31گزینه  3پاسخ می باشد .موضوع سوال :دعوای تصرف عدوانی سطح سوال :کمی دشوار
نکات:
 .0در دعوای تصرف عدوانی خواهان باید ثابت نماید  .0مال غیر منقول در تصرف وی بوده است .3 ،تصرفات خوانده الحﻖ است .5 ،تصرفات خوانده عدوانی است.
 .3در دعاوی تصرف عدوانی دادگاه وارد دالیل ماﻟکیت نمیشود.
 .5سند ماﻟکیت در دعوای تصرف عدوانی منﺤصرا اماره به حﻖ تصرف است.
 .4الزم نیست ماﻟکانه و مشروع بودن تصرف سابﻖ اثبات شود.
 . 3فرض سوال مانﻊ از اقدامات حقوقی شاکی در ﻃرﺡ دعوای تصرف عدوانی نمی باشد.
سواالت مرتبط و مشابه
 -0هر گاه شخصی به ادعای ماﻟکلیت بر ملکی ،علیه متصرف ،شکایت کیفری تصرف عدوانی مﻄرﺡ نماید و به علت عدم احراز ماﻟکیت ،شکایت او به نتیجه مﻄلوﺏ
نرسد ،علیه متصرف  ..............آزمون سراسری )0582
 )0تنها در صورتی می تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند که ملک سابقه ثبتی نداشته باشد.
 )3نمی تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند.
 ) 5تنها در صورتی می توانددعوای تصرف عدوانی اقامه کندکه جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد.
 )4می توانددعوای تصرف عدوانی اقامه کند.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  13از 05

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

.0گزینه 4صﺤیح است.
-3در دعوای تصرف عدوانی که مدعی اقامه می نماید ماﻟی که ادعای تصرف عدوانی بر آن شده ( .......آزمون سراسری )0520
 )0می تواند منقول باشد اما باید قابلیت تملک خصوصی داشته باشد.
 )3باید غیرمنقول بوده و قابلیت تملک خصوصی داشته باشد.
 )5باید غیرمنقول باشد اما الزم نیست قابلیت تملک خصوصی داشته باشد.
 )4می تواند منقول باشد و الزم نیست قابلیت تملک خصوصی داشته باشد.
.3گزینه  3صﺤیح است.
ماده مرتبط
ماده  -038دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف س ابﻖ مبنی بر این که دیگری بدون رﺿایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده
تصرف خود رانسبت به آن مال درخواست می نماید.
 .37گزینه  7پاسخ می باشد .موضوع سوال :مال مورد تصرف عدوانی سطح سوال :متوسط
نکات:
 .0دعوای تصرف عدوانی فقط نسبت به اموال غیر منقول مصداق دارد.
 . 3مال غیرمنقول موﺿوع دعوای تصرف عدوانی می تواند مفروز یا مشاع باشد.
 . 5در صورت مشاع بودن مال موﺿوع تصرف عدوانی دعوای تصرف عدوانی می تواند از سوی یکی از شرکا صورت گیرد.
 .4ﭼنانچه شخص مدعی داشت ن حﻖ انتفاع یا ارتفاق باشد و منظور از ﻃرﺡ دعوا شناسایی ﭼنین حقی باشد ،می بایست دعوای ماﻟکیت مﻄرﺡ نماید نه تصرف عدوانی
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
(آزمون مشاوران حقوقی )0583
-0مﻄابﻖ قانون ،اقامه دعوا تصرف عدوانی .................
 )0در مورد اموال منقول امکان پذیر است.
 )3در مورد اموال غیرمنقول امکان پذیر است.
 )5در مورد اموال منقول و غیرمنقول امکان پذیر است.
 )4در مورد اموال منقول و غیرمنقول استیجاری امکان پذیر است.
.0گزینه  3صﺤیح است.
(آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری )0578
-3دعوای تصرف عدوانی تنها در اموال  ................شنیده می شود.
 )0منقول
 )3غیرمنقول
 )5منقول و همچنین حقوق
 )4غیرمنقول و همچنین منقول
.3گزینه 3صﺤیح است.
 .33گزینه  3پاسخ می باشد .موضوع سوال :درخواست ابراز سند

سطح سوال :آسان

نکات
 . 0در 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 این موﺿوع را از جمله
قرائن مثبته بداند.
 .3عدم ابراز سند به تنهایی نمی تواند ادعای درخواست کننده را ثابت نماید.
 . 5در صورتی که شخص با وجود سند در نزد وی اثبات شده است می تواند با اثبات ازبین رفتن یا عدم دسترسی به سند ،از ﺿمانت اجرای پیﺶ بینی شده در ماده
 302از ق.آ.د.م مﻌاف می گردد.
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
-0هرگاه ﻃرف مقابل به وجود سندی نزد خود اعتراف کند وﻟی از ابراز آن استنکاف نماید(. ،آزمون وکاﻟت )0578
 )0دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.
 )3دادگاه می تواند آن را از جمله دالیل بداند.
 )5دادگاه ﻃرف را مکلف به ارایه می کند.
 )4دادگاه سند را از عداد دالیل خارج می کند.
.0گزینه « »0صﺤیح است.
ماده مرتبط
ماده  -302هرگاه 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 مقابل به
وجود سند نزد خود اعتراف کند وﻟی از ابراز آن امتناع نماید ،دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  19از 05

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

 .39گزینه  1پاسخ می باشد .موضوع سوال :عدم استماع تردید و انکار پس از ادعای جعلیت

سطح سوال :آسان

نکات:
 . 0هرگاه 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 پذیرفته نمی باشد و فقط به
ادعای جﻌل رسیدگی می شود.
 .3هر گاه انکار یا تردید و جﻌل همزمان مﻄرﺡ شود ،به ادعای جﻌل رسیدگی می شود.
 . 5هر گاه ابتدا انکار یا تردید مﻄرﺡ و سپس جﻌل مﻄرﺡ شود ،به ادعای جﻌل مﻄرﺡ می شود.
 .4در صورتی که انکار یا تردید مﻄرﺡ شود ،دادگاه به اصاﻟت سند رسیدگی نماید ،دیگر در دعوا نمی توان ادعای جﻌل نمود
 .3پس از ادعای جﻌل یا اظهار انکار یا تردید ،دفاع ماهوی مسموع نیست.
 . 7اگر ادعای جﻌل تنها نسبت به قسمتی از سند مﻄرﺡ شده باشد نسبت به سایر قسمت های سند دفاع ماهوی مسموع است.
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
(آزمون استخدام قضات )0577
 -0کدام گزینه صﺤیح است؟
 )0بﻌد از ادعای جﻌل سند ،تردید و انکار آن مسموع نیست.
 ) 3در صورت تردید و انکار سند یا ادعای جﻌل فقط به ادعای جﻌل رسیدگی خواهد شد.
 )5اظهار تردید یا انکار یا جﻌلیت نسبت به اسناد باید در اوﻟین جلسه به عمل آید.
 )4هر سه گزینه صﺤیح است.
.0گزینه  4صﺤیح است.
-3در صورتی که ادعای جﻌل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند پذیرفته باشد( .... ،آزمون استخدام قضات )0572
 ) 0ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام تﻌهد موﺿوع آن پذیرفته خواهد شد.
 )3دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تﻌهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود.
 )5فقط ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام تﻌهد آن در حدود مندرجاتی که مصون از تﻌرض باقیمانده پذیرفته می شود.
 )4هیچ کدام
.3گزینه  3صﺤیح است.
-5در صورتی که ادعای جﻌل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد( ...... ،آزمون مشاوران حقوقی )0583
 )0دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تﻌهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود.
 )3ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام تﻌهد موﺿوع آن پذیرفته خواهد شد.
 ) 5فقط ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام تﻌهد موﺿوع آن در حدود مندرجاتی که مصون از تﻌرض باقیمانده پذیرفته می شود.
 )4هیچ کدام
.5گزینه « »0صﺤیح است.
ماده مرتبط
ماده  -338پس از ادعای جﻌلیت سند ،تردید یا انکار نسبت به آن س ند پذیرفته نمی شود .وﻟی ﭼنانچه پس از تردید یا انکار سند ،ادعای جﻌل شود ،فقط به ادعای
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 هر نوع تﻌهدی نسبت
به آن پذیرفته نمی شود و ﭼنا نچه نسبت به اصاﻟت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تﻌهد ،تﻌرض شود ،فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تﻌهد رسیدگی
خواهد شد و تﻌرض به اصاﻟت قابل رسیدگی نمی باشد.
.30گزینه  7پاسخ می باشد .موضوع سوال :انتخاب کارشناس مورد تراضی

سطح سوال :متوسط

نکات:
 . 0انتخاﺏ کارشناس به تراﺿی ﻃرفین مانﻊ از حﻖ اعتراض آنها بر نظریه کارشناسی مرﺿی اﻟﻄرفین نمی باشد ،مگر اینکه حﻖ اعتراض را خود سلب نموده باشد.
 . 3کارشناس مورد انتخاﺏ دادگاه علی االصول از کارشناسان رسمی دادگستری باید باشد مگر در مورادی که در فن مﻌینی کارشناس رسمی نباشد.
 . 5حﻖ اصﺤاﺏ دعوا در انتخاﺏ کارشناس مرﺿی اﻟﻄرفین است که حتی می تواند کارشناس رسمی دادگستری نباشد.
 .4انتخاﺏ کارشناس مرﺿی اﻟﻄرفین باید قبل از اقدام کارشناس رسمی دادگستری باشد.
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
-0هرگاه کارشناس مرﺿی اﻟﻄرفین در مهلت های تﻌیین شده ،اظهار نظر ننماید ،دادگاه ( ......آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری )0584
 )0کارشناسی را از عداد دالیل خارج می کند
 )3نمی تواند کارشناس دیگری انتخاﺏ کند حتی اگر اصﺤاﺏ دعوا توافﻖ کنند.
 )5می تواندکارشناس دیگری انتخاﺏ کند و توافﻖ اصﺤاﺏ دعوا الزم نیست.
 ) 4می تواند کارشناس دیگری انتخاﺏ کند مشروط بر آن که اصﺤاﺏ دعوا توافﻖ کنند.
.0گزینه  5صﺤیح است.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  10از 05

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

(آزمون وکاﻟت )0587

 -3دادگاه  ..........کارشناس غیر رسمی تﻌیین نماید.
 )0می تواند
 )3نمی تواند
 )5با تراﺿی ﻃرفین دعوا می تواند
 )4به درخواست یکی از ﻃرفین دعوا می تواند.
.3گزینه  5صﺤیح است.
ماده مرتبط
ماده  -378ﻃرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع ب ه کارشناس صادر می شود ،می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب ،کارشناس یا کارشناسان
دیگری را با تراﺿی ،انتخاﺏ و به دادگاه مﻌرفی نمایند .در این صورت کارشناس مرﺿی اﻟﻄرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام
خواهد کرد .کارشناسی که به تراﺿی انتخاﺏ می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
 .36گزینه  3پاسخ می باشد .موضوع سوال :صدور قرار سوگند استظهاری سطح سوال :متوسط
نکات:
 . 0سوگند استظهاری سوگندی است که خواهان برای بقای حﻖ خود بر حقوقی یاد می نماید.
 .3سوگند استظهاری تنها در دعاوی علیه مرده ادا می شود و ادای آن مستلزم درخواست نمی باشد بلکه دادگاه راسا واگذار می نماید.
 .5در سوگند استظهاری ،دالیل خواهان اﻟزاما ناقص نمی باشد.
 .4در صورت خودداری مدعی از ادای سوگند استظهاری حﻖ وی ساقط است.
 .3احکام دادگاه که مستند به سوگند استظهاری باشد از احکام غیرقابل تجدیدنظر و غیرقابل فرجام نمی باشد.
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
(آزمون استخدام قضات )0583
-0در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان .............
 )0باﻃل است
 )3الزم است
 )5الزم نیست
 )4به اختیار دادگاه است
.0گزینه  3صﺤیح است
(ازمون استخدام قضات )0584
 -3در دعوا بر میت پس از اقامه بینه................،
 ) 0سوگند وارث در مقابل بینه الزم است و در صورت امتناع از سوگند دادگاه ورثه را مﺤکوم می نماید.
 )3سوگند خواهان نیز الزم است و در صورت امتناع از سوگند حﻖ وی ساقط می شود
 ) 5سوگند خواهان نیز الزم است و در صورت امتناع وی دادگاه وراث را سوگند می دهد
 ) 4سوگند وراث در مقابل بینه الزم است و در صورت امتناع ایشان دادگاه خواهان را سوگند می دهد.
.3گزینه  3صﺤیح است.
ماده  -378در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ،سوگند خواهان نیز الزم است و در صورت امتناع از سوگند ،حﻖ وی ساقط می شود.
سطح سوال :آسان

 .32گزینه  3پاسخ می باشد .موضوع سوال :نقص رای در مرحله تجدیدنظر
نکات:
 .0قانونگذار در مرحله تجدیدنظر صرف صدور رای از دادگاه غیر صاﻟح ﭼه ذاتی ﭼه مﺤلی را موجب فسخ رای داشته است.
 . 3در مرحله فرجام خواهی رای صادره از مرجﻊ غیرصاﻟح از نظر مﺤلی در صورتی نقض می شود که خوانده در اوﻟین جلسه دادرسی مرحله نخستین ایراد نموده باشد.
 .5دادگاه تجدیدنظر در صورتی رای را به علت عدم صالحیت ذاتی نقض می نمایدکه دادگاه صادر کننده را پیﺶ از آن را دیوان عاﻟی کشور تﻌیین ننموده باشد.
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
-0در صورتی که دادگاه تجدیدنظر مرکز استان دادگاه بدوی را فاقد صالحیت نسبی بداند( ............ ،آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری )0577
 )0حکم ﭼنانچه اشکال دیگری نداشته باشد تایید و جهت اجرا به دادگاه بدوی می فرستد
 ) 3حکم را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به مرجﻊ صاﻟح ارسال می کند.
 ) 5حکم را نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه بدوی ارسال می کند.
 )4ﭼرونده را جهت تﻌیین مرجﻊ صالﺡ به دیوان عاﻟی کشور می فرستد.
.0گزینه  3صﺤیح است.
(آزمون وکاﻟت  83و )0580
-3عدم رعایت صالحیت مﺤلی دادگاه............. ،
 ) 0موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر و فرجام است حتی اگر نسبت به آن ایراد نشده باشد.
 ) 3موجب نقض رای دادگاه در مرحله تجدیدنظر و فرجام نیست مگر اینکه نسبت به آن ایراد شده باشد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  16از 05

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

 ) 5در 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 دادگاه است.
 )4درمرحله تجدیدنظرموجب نقض رای دادگاه است.حتی اگرنسبت به آن ایرادنشده باشدودر مرحله فرجام وقتی موجب نقض رای است که نسبت به آن ایراد شده
باشد.
.3گزینه  4صﺤیح است.
(آزمون وکاﻟت )0587
-0در صورت عدم رعایت صالحیت مﺤلی توسط دادگاه بدوی..............،
 )0دادگاه تجدیدنظر و دیو ان عاﻟی کشور راسا رای را نقض نموده و پرونده را به مرجﻊ صاﻟح ارسال می نمایند.
 ) 3دادگاه تجدیدنظر راسا رای را نقض نموده و پرونده را به مرجﻊ صاﻟح ارسال می نماید اما نقض رای در دیوان علی کشور ،مشروط به ایراد عدم صالحیت مﺤلی است.
 )5دادگاه تجدیدنظر راسا رای ر ا نقض و رسیدگی نموده تجدیدنظر و دیوان عاﻟی کشور ،راسا رای را نقض و پرونده رابه مرجﻊ صاﻟح ارسال می نمایند.
) 4دادگاه تجدیدنظرودیوان عاﻟی کشورصرفا اگرایرادعدم صالحیت مﺤلی شده باشد ،رای رانقض می نماید و بﻌد از نقض هر دو دادگاه به پرونده می توانند رسیدگی
کنند.
.5گزینه  3صﺤیح است.
ماده 533ق.آ.د.م – هرگاه دادگاه تجدیدنظر ،دادگاه بدوی را فاقط صالحیت مﺤلی یا ذاتی تشخیص دهد ،رای را نقض و پرونده را به مرجﻊ صاﻟح ارسال می دارد.
 .38گزینه  1پاسخ می باشد.

موضوع سوال :فرجام تبعی سطح سوال :آسان

نکات:
 .0فرجام تبﻌی مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد.
 .3فرجام تبﻌی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی نمی باشد.
 .5فرجام تبﻌی فقط از فرجام خوانده پذیرفته می شود
 .4فرجام تبﻌی فرع به فرجام اصلی بوده است.
 .3فرجام تبﻌی فقط در مقابل فرجام خواه پذیرفته می شود.
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
 .0حکم قابل فرجامی صادر می شود که جزئا علیه خواهان دعوا و جزئا علیه خوانده دعواست .هر دو ﻃرف ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم به آنها فرجام خواهی می
نمایند و سپس خواهان دعوا ،دادخواشت فرجامی خود را پس می گیرید (استرداد می نماید) در این صورت( :آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد )0577
اﻟف) فرجام خواهی خوانده دعوا بال اثر می گردد.
ﺏ) به فرجام خواهی خوانده دعوا باید رسیدگی شود.
ج) تنها در دعاوی ماﻟی ،فرجام خواهی خوانده دعوا بال اثر می گردد.
د) تنها در دعاوی غیرماﻟی فرجام خواهی خوانده دعوا بال اثر می گردد.
گزینه «ﺏ» صﺤیح است.
ماده  -403اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود ،حﻖ درخواست فرجام تبﻌی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام
تبﻌی شده باشد ،بال اثر می گردد.
.30گزینه  7پاسخ می باشد.

موضوع سوال :تاثیر اعاده دادرسی در اجرای حکم سطح سوال :متوسط

نکات:
 .0اعاده دادرسی اثر تﻌلیقی و انتقاﻟی دارد.
 . 3صرف قابلیت اعاده دادرسی داشتن یا صرف تقدیم دادخواست اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نمی گردد.
 . 5پس از صدور قرار قبوﻟی اعاده دادرسی ﭼنانچه مﺤکوم به غیرماﻟی باشد ،اجرای حکم متوقف می شود.
 .4پس از صدور قرار ق بوﻟی اعاده دادرسی ﭼنانچه مﺤکوم به ماﻟی باشد ،پس از اخذ تامین مناسب عملیات اجرایی به درخواست مﺤکوم ﻟه ادامه می یابد.
 .3میزان تامین به صالحدید دادگاه گذاشته شده است.
 .7نوع تامین می تواند وجه نقد نباشد.
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
-0اعاده دادرسی در ﭼه شر ایﻄی اجرای حکم را به تاخیر می اندازد؟ (آزمون کارشناسی ارشد سراسری  78و )0574
 )0درخواست اعاده دادرسی با دادن تامین عملیات اجرایی را به تاخیر می اندازد.
 )3درخواست اعاده دادرسی به تنهایی عملیات اجرایی را به نهایی به تاخیر می اندازد.
 )5درخواست اعاده دادرسی به هیچ وجه عملیات اجرایی را به تاخیر نمی اندازد.
 )4عملیات اجرایی در صورت قبول دادخواست اعاده دادرسی به تاخیر می افتد.
.0گزینه  4صﺤیح است.
-3با درخواست اعاده دادرسی تکلیف حکم مورد اعاده دادرسی ﭼیست؟ (آزمون وکاﻟت )0578
 )0اجرای حکم به تاخیر می افتد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  12از 05

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
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 )3اجرای حکمی که مورد اعاده دادرسی است به تاخیر نمی افتد.
 )5در صورت پرداخت خسارت احتماﻟی اجرای حکم به تاخیر می افتد.
 )4در صورتی که حکم اجرا شده باشد به وﺿﻊ سابﻖ اعاده می شود.
.3گزینه  3صﺤیح است.
(آزمون مشاوران حقوقی )0583
-5قرار قبوﻟی اعاده دادرسی ﭼه تاثیری در اجرای حکم دارد؟
 )0اجرای حکم متوقف می شود.
 )3ﭼنانچه مﺤکوم به غیر ماﻟی باشد اجرای حکم متوقف می شود.
 )5ﭼنانچه مﺤکوم به ماﻟی باشد ،اجرای حکم متوقف می شود.
 )4صدور قرار قبوﻟی اعاده دادرسی تاثیری در توقف اجرای حکم ندارد.
.5گزینه « »0صﺤیح است.
ماده  -457با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبوﻟی آن به شرﺡ ذیل اقدام می گردد:
 -0ﭼنانچه مﺤکوم به غیرماﻟی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ﺏ -ﭼنانچه مﺤکوم به ما 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.
ج -در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مﻄابﻖ بندهای  0و ﺏ اقدام می گردد
 .95گزینه  7پاسخ می باشد.

موضوع سوال :مقررات داوری سطح سوال :متوسط

نکات:
 .0داوران ملزم نیستند که کارشناس را از بین این کارشناسان رسمی دادگستری گزینند.
 .3مﻌاینه مﺤلی می تواند از سوی داور صورت پذیرد
 .5تﺤقیﻖ مﺤلی و استماع شهادت شهود عمال با مانﻊ قانونی رو به رو می باشد.
 .4رسیدگی داور منوط به درخواست ذی نفﻊ است.
 .3داور نمی تواند درخواست فرستادن اسناد از ادارات دوﻟتی را وفﻖ مقررات  305ق.آیین دادرسی مدنی بنماید.
نمونه سواالت مرتبط و مشابه
-0اگر ﺿمن رسیدگی داور به دعوای تمکین ،زن مدعی بﻄالن نکاﺡ شود ،داور ( ........آزمون کارشناسی ارشد سراسری )0578
 )0هر دو دعوا را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می دارد.
 )3به هر دو دعوا رسیدگی می کند.
 ) 5دعوای بﻄالن نکاﺡ را به دادگاه خانواده ارجاع و رسیدگی به دعوای تمکین را ادامه می دهد.
 )4رسیدگی به دعوای تمکین را تا صدور حکم قﻄﻌی از دادگاه نسبت به اصل نکاﺡ توقف می سازد.
گزینه «د» صﺤیح است.
ماده مرتبط
ماده  -477ﻃرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند .داوران نیز می توانند توﺿیﺤات الزم را از آنن بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر
کارشناس ﺿروری باشد ،کارشناس انتخاﺏ نمایند.
ماده  -477داوران در رسیدگی و رای تابﻊ مقررات قانون آیین دادرسی نیستند وﻟی باید مقررات مربوط ره داوری را رعایت کنند.
«حقوق تجارت»
 .91پاسخ می تواند گزینه« »9باشد زیرا:
-0هرﭼند صدور ﭼک عمل تجاری ذاتی مﺤسوﺏ نمی شود وﻟی اگر برای رفﻊ نیازهای تجاری تاجر صادر شود ،به استناد ماده  3و بند  0ماده  5قانون تجارت ،تجاری
تبﻌی مﺤسوﺏ خواهد شد.
-3به استناد ماده  4قانون تجارت مﻌامالت غیرمنقول تجاری مﺤسوﺏ نمی شود وﻟی اگر توسط شرکت تجاری ساختمان سازی واقﻊ شوند تجاری مﺤسوﺏ خواهند شد
زیرا باتوجه به ماده  3قانون تملک آپارتمانها این گونه شرکتها که برای ساختمان سازی ایجاد می گردند غیر از ساختمان سازی و فروش و اجاره آن نمی توانند فﻌاﻟیت
دیگری انجام دهند.از ﻃرف دیگر براساس بند  4ماده  5قانون تجارت،همه مﻌامالت شرکتهای تجاری تجارتی مﺤسوﺏ می شوند.ﻟذا شرکتی که برای ساختمان سازی
دایر گردیده همه مﻌامالتﺶ از جمله مﻌامالت غیرمنقول تجاری مﺤسوﺏ می گردد.
-5به استناد بند  8ماده  3قانون تجارت ،صدور برات عملی تجاری است هرﭼند که توسط غیر تاجر صادر گردد.
نکته نخست  :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 تلقی
گردد.
نکته دوم :مﻌامال ت تجاری تبﻌی آن مﻌامالتی است که تاجر برای رفﻊ نیازهای تجاری خود آنها را انجام می دهد.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)
(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

درسنامه

صفحه  18از 05

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
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 .97پاسخ می تواند گزینه« »1باشد زیرا:
-0براساس ماده  04قانون تجارت ،دفتر تاجر در هر وﺿﻌیتی می تواند در دادگاه مورد استناد قرار گیرد حتی اگر مﻄابﻖ قانون تنظیم نشده باشد.وﻟی در وﺿﻌیتی که
مﻄابﻖ قانون تنظیم نباشد فقط می تواند بر علیه تاجر مستند قرار گیرد.
 -3برای اینکه دفتر تجارتی بتواند به نفﻊ تاجر مستند قرار گیرد باید اوال ﻃرف مقابل تاجر باشد و ثانیا دعوا ناشی از مﻌامالت تجارتی باشد ثاﻟثا دفتر مرتب باشد و
مﻄابﻖ قانون تنظیم شده باشد رابﻌا توسط مأمور ثبت(رسمی) برگشماری و امضا شده باشد.
 .93پاسخ می تواند گزینه« »3باشد زیرا:
-0به استناد ماده  552قانون تجارت دالل نسبت به اسنادی که در ﺿمن مﻌامله به او تﺤویل می گردد ﺿامن تلف و ﺿایﻊ شدن آنها است .وقانونگذار در این باره برای
تاجر فرض مسئوﻟیت کرده است.
-3براساس ماده  540قانون ،دالل می تواند در زمان واحد برای ﭼند آمر در یک رشته یا رشته های گوناگون دالﻟی کند.
 -5اگر دالل اعتبار یکی از ﻃرفین مﻌامله را تضمین کند نسبت به اعتبار آن ﻃرف ﺿامن است وﻟی بدون تضمین مذکور ،دالل ﺿامن اعتبار ﻃرفی که برای او دالﻟی می
کند نیست.
 -4دالل مسئول اجرای تﻌهدات ناشی از مﻌامله نیست زیرا او وظیفه دارد ﻃرفین مﻌامله را به یکدیگر مﻌرفی نماید و واسﻄه در انجام مﻌامله باشد.و اختیارات او بیشتر
از این نیست.مگر این اجازه به او داده شده باشد.
 .99پاسخ می تواند گزینه« »7باشد زیرا:
-0به استناد ماده  537قانون 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 مﻌامله دریافت
می کند می تواند نزد خود نگه دارد تا مﻄاﻟبات خود را از آمر وصول کند .قانونگذار این حاﻟت را به عنوان حﻖ حبس برای حﻖ اﻟﻌملکار در ماده  570قانون ،پیﺶ بینی
کرده است.
 -3بنابر اصل نسبی بودن قراردادها حﻖ اﻟﻌملکار در برابر ﻃرف مﻌامله مسئول اجرای قرارداد می باشد و حتی اثبات اینکه مﻌامله برای آمر است حﻖ اﻟﻌملکار را از
اجرای مﻌامله مﻌاف نمی گرداند.
 .90پاسخ می تواند گزینه« »1باشد زیرا:
به استناد ماده  587قانون 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
واقﻌی کاال مﻌین نمایند.بنابراین قرارداد خصوصی آنها می تواند برای جبران خسارت مبلغی را مﻌین کنند.
.96پاسخ می تواند گزینه« »7باشد زیرا:
-0براساس ماده  07الیﺤه اصالحی قسمتی از قانون تجارت،شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمﻊ عمومی مؤسس تشکیل می گردد.
-3ثبت شرکت ،شرط تشکیل شرکت سهامی نمی باشد.
-5در مجمﻊ عمومی مؤسس اساسنامه شرکت تصویب می شود زیرا پیﺶ از تصویب در قاﻟب ﻃرﺡ اساسنامه می باشد.همچنین پذیره نویسی واقﻊ شده را احراز و
تصویب می نماید.ونیز اوﻟین مدیران و بازرسان شرکت انتخاﺏ می شوند و قبوﻟی آنها بصورت کتبی گرفته می شود.
 .92پاسخ گزینه« »3می باشد زیرا:
-0به استناد ماده  38الیﺤه اصالحی ،پیﺶ از ثبت شرکت ،صدور گواهینامه موقت سهام ممنوع می باشد.
-3به موجب ماده  50الیﺤه ،برای اینکه شرکت بتواند گواهینامه موقت بی نام صادر نماید باید تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت گردد.
 .98پاسخ می تواند گزینه« »9باشد زیرا:
-0براساس تبصره ماده  73الیﺤه اصالحی،در مجمﻊ عمومی مؤسس هر سهم دارای یک رأی می باشد ﻟذا اگر کسی  000سهم داشته باشد در جلسه مجمﻊ برای
تصمیم گیری  000رأی خواهد داشت.
-3به موجب ماده  83الیﺤه ،در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمﻊ عمومی مؤسس اﻟزامی نیست بلکه اختیاری است ﻟذا این شرکتها با اینکه اﻟزام و اجباری به
تشکیل آن ندارند وﻟی اگر مایل باشند و نیاز باشد می توانند نسبت به تشکیل مجمﻊ عمومی مؤسس اقدام نمایند.
-5به استناد ماده  84الیﺤه،ممکن است همه سهام در مجمﻊ عمومی فوق اﻟﻌاده حﻖ رأی نداشته باشند.
-4باتوجه به ماده  87الیﺤه ،در مجمﻊ عمومی عادی نیز ممکن است برخی از سهام حﻖ رأی نداشته باشد.
 .90پاسخ می تواند گزینه« »9باشد زیرا:
-0براساس ماده  004الیﺤه اصالحی،مدیرانی که به سمت هیأت مدیره انتخاﺏ می شوند باید تﻌداد سهامی را که اساسنامه مقرر می دارد را برای وثیقه دارا باشند.
-3به موجب ماده  003الیﺤه ،اگر مدیری تﻌداد سه ام الزم را برای وثیقه نداشته باشد یک مهلت دارد تا آن را تهیه نماید و به صندوق شرکت بسپارد و اال مستﻌفی
مﺤسوﺏ می گردد.
 .05پاسخ می تواند گزینه« »3باشد زیرا:
 -0به استناد ماده  038الیﺤه اصالحی ،تبدیل مﻄاﻟبات نقدی به سهام جدید و انتقال سود تقسیم نشده به سرمایه شرکت ازجمله راه های افزایﺶ سرمایه از ﻃریﻖ
صدور سهام جدید میباشد.
-3براساس تبصره ماده  038الیﺤه ،انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع می باشد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
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 .01پاسخ می تواند گزینه« »7باشد زیرا:
به موجب ماده  308الیﺤه اصالحی،اگر برای اجرای تﻌهدات شرکت مﻌامالت جدیدی الزم باشد،مدیر تصفیه می تواند بنابر حکم قانون ،آن مﻌامالت را انجام دهد.و
برای انجام آن نیازی به اجازه سهامداران یا دادستان نمی باشد.
 .07پاسخ می تواند گزینه« »1می باشد زیرا:
-0براساس ماده  005قانون تجارت انتقال سهم اﻟشرکه شرکت بامسئوﻟیت مﺤدود نیازمند تنظیم سند رسمی می باشد و بدون ثبت در دفتر اسناد رسمی انتقال مﺤقﻖ
نمی شود.
-3تنظیم 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 سند رسمی می
باشد.ﻟذا عالوه بر ایجاﺏ و قبول ﻃرفین تنظیم سند رسمی هم الزم است.
-5به استناد ماده  003قانون تجارت برای انتقال سهم اﻟشرکه ،عالوه بر تنظیم سند رسمی موافقت دارندگان الاقل سه ﭼهارم سرمایه شرکت که اکثریت عددی را نیز
داشته باشند الزم است.بنابراین تا زمانی که این اکثریت ها نباشد انتقال صورت نمی گیرد.
-4شر 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.
 .03پاسخ می تواند گزینه« »7باشد زیرا:
-0به استناد ماده  057قانون تجارت،یکی از شرکا می تواند شرکت را فسخ کند.
-3براساس ماده  057قانون ،شریک باید برای فسخ شرکت دﻟیل داشته باشد تا به قصد اﺿرار تلقی نشود.
-5به موجب ماده بیان شده شریک درصورتی می تواند شرکت را فسخ کند که این حﻖ از او سلب نشده باشد.
 .09پاسخ می تواند گزینه« »3باشد زیرا:
باتوجه به ماده  070قانون تجارت،ورشکستگی شریک با مسئوﻟیت مﺤدود موجب انﺤالل شرکت نمی گردد.
 .00پاسخ می تواند گزینه« »9باشد زیرا:
براساس ماده  073قانون 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 سال
انتخاﺏ می شوند وﻟی از آن پس انتخاﺏ هیأت مﻄابﻖ اساسنامه خواهد بود.
 .06پاسخ می تواند گزینه« »9باشد زیرا:
-0به استناد ماده  30قانون تجارت،شرکت تﻌاونی یکی از اقسام شرکت های تجاری است.
-3به موجب ماده  020قانون تجارت،شرکت تﻌاونی توﻟید موﺿوع فﻌاﻟیتﺶ توﻟید کاال و فروش آنها می باشد.
-5براساس ماده  023قانون ،موﺿوع فﻌاﻟیت شرکت تﻌاونی مصرف،فروش اجناس الزم برای مصارف زندگی می باشد.
 .02پاسخ می تواند گزینه« »9باشد زیرا:
-0باتوجه به ماده به ماده  382قانون تجارت،ﺿمانت اجرای عدم رعایت مهلت های مقرر،از دست دادن حﻖ مراجﻌه به ظهرنویس می باشد.
-3به استناد ماده  350قانون تجارت،مدیون اصلی در برات قبول کننده(براتگیر) می باشد.
 .08پاسخ می تواند گزینه« »7باشد زیرا:
-0براساس ماده  07قانون صدورﭼک،اگر ﭼک دردست صادرکننده آن باشد به این مﻌنی است که صادرکننده وجه آن را پرداخت نموده وکسی از وی شاکی نمی باشد.
-3اماره قضایی یﻌنی اوﺿاع و احواﻟی که در نزد قاﺿی حکایت از امری نماید.
-5اما در اماره قانونی،این اوﺿاع و احوال را قانونگذار بیان می کند.
 .00پاسخ می تواند گزینه« »1باشد زیرا:
براساس ماده  475قانون تجارت ،قانونگذار برای ﻃلبکارانی که در موعد مقرر برای تشخیص ﻃلب خود در دفتر دادگاه یا اداره تصفیه حاﺿر نمی گردند ﺿمانت اجرا در
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 نمایند و از آن مال حصه
ای نخواهند برد.
 .65پاسخ می تواند گزینه« »3باشد زیرا:
به استناد ماده  480قانون تجارت برای انﻌقاد قرارداد ارفاقی موافقت و رﺿایت الاقل نصف به عالوه یک نفر از ﻃلبکارانی که الاقل سه ﭼهارم از مﻄاﻟباتی که تشخیص
شده یا موقتا قبول شده است را دارا باشند.
نکته :برای مؤثر واقﻊ شدن قرداد ارفاقی ،عالوه بر رﺿایت و موافقت ﻃلبکاران،تصدیﻖ دادگاه نیز ﺿروری است.
«اصول فقه»
.61گزینه  1صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  : 0ﭼنانچه بواسﻄه اصل استصﺤاﺏ ،حاﻟت سابقه ای اثبات شود ،نمی توان با استفاده از آن ،آثار و ﻟوازم عقلی مستصﺤَب (اعم از حکم یا موﺿ وع) را ثابت
نمود.
پند اصوﻟی :3استصﺤابی که آثار و ﻟوازم عقلی احکام یا موﺿوعات ثابت شده را ثابت نماید اصل مثبت می گویند که حجت نیست.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com
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پند اصوﻟی  : 5در 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 شود ،نمی
توان بر این اساس ،رابﻄه نامشروع مرد دیگر با این زن را رابﻄه با زن شوهر دار تلقی کرد.
.67گزینه 1صحیح می باشد .
پند اصوﻟی  : 4یکی از انواع قیاس  ،قیاس جلی است که عبارت است از قیاسی که قﻄﻌا بدانیم جهت افتراق اصل و فرع تاثیری در حکم ندارد.
پند اصوﻟی  : 3در ماده  788موﺿوع ،ﺿمان است و در فرع ،موﺿوع کفاﻟت است اما این افتراق باعث تاثیر درحکم نمیشود و میتوان حکم را بر فرع جاری کرد
پند اصوﻟی  : 7قیاس اوﻟویت نوعی قیاس جلی است .
.63گزینه  1صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  :7حکمی که قانونگذار بیان می کند یا واقﻌی است و یا ظاهری.
پند اصوﻟی  :8حکم واقﻌی حکمی است که قانونگذار بدون اینکه به علم و جهل مکلف توجهی داشته باشد آن را برای ﭼیزی با توجه به اینکه فﻌلی از افﻌال است صادر
می کند مثل وجوﺏ نماز .دﻟیلی که ﭼنین حکمی را ثابت می کند دﻟیل اجتهادی نام دارد.
پند اصوﻟی  : 2حکم ظاهری نیز حکمی است که برای اموری که حکم واقﻌی آن ها را مکلفین نمی دانند ثابت می شود مثال وقتی در ماﻟکیت کسی نسبت به ماﻟی تردید
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 ندارد ﭼنین حکمی را برای او
جﻌل می کند که از سرگردانی خارج شود .دﻟیلی که این حکم را ثابت می کند دﻟیل فقاهتی نام دارد.
در مثال مذکوردر ماده  550ق.م نیز قانونگذار بدون توجه به علم و جهل مکلفین می گوید هرکس سبب تلف ماﻟی شود باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.
.69گزینه  3صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  :00دالﻟت اﻟفاظ بر مﻌانی دو منشا می تواند داشته باشد.
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 مذکور در ماده نیز
ﭼنین است یﻌنی ﻟفظ شرکت سهامی توسط قانونگذار برای مﻌنای مد نظرش تﻌیین و وﺿﻊ شده است.
پند اصوﻟی  : 00گاهی منشاء دالﻟت ﻟفظ بر مﻌنا ،کثرت استﻌمال است که در این حاﻟت ﻟفظ برای مﻌنا متﻌین می گردد ،یﻌنی اراده شخص خاص برای دالﻟت ﻟفظ بر
مﻌنا وجود ندارد.
 .60گزینه  7صحیح است.
پند اصوﻟی :03استﻌمال ﻟفظ مشتﻖ به دو صورت حقیقت و مجاز قابل تصور است .منفسخ وصفی است که بر مﻌامله حمل شده است و ﭼنانچه این ﻟفظ در هنگامیکه
مﻌامله منفسخ شده است استﻌمال شود ،استﻌمال حقیقی است اما اگر مﻌامله هنوز منفسخ نشده باشد و به اعتبار آینده به آن منفسخ گویند این استﻌمال مجازی است
ﭼون در حال حاﺿر مﻌامله هنوز منفسخ نشده است و به این اعتبار که در آینده منفسخ خواهد شد به آن منفسخ گفته شده است.
.66گزینه  7صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  :05استصﺤاﺏ از جهت شک الحﻖ ،به  5قسم مقتضی و رافﻊ و رافﻌیت موجود میشود  .در شک در مقتضی نمی دانیم قابلیت بقاء موﺿوع تا ﭼه حد است
پند اصوﻟی  : 04در این فرض سؤال ،تردید در این است که خیار سابﻖ اقتضای بقا برای بیﺶ از دو روز دارد یا خیر.
پند اصوﻟی  :03اگر شک داشته باشیم که اﻟف ان را اسقاط کرده یا خیر شک در رافﻊ بود.
پند اصوﻟی  : 07استصﺤاﺏ شک در مقتضی حجت نیست و نمیتوان به ان استناد کرد
.62گزینه  9صحیح می باشد.
پند اصوﻟی :07احکام ت کلیفی احکامی هستند که مستقیما به افﻌال مکلفین مربوط می شوند و عبارتند از وجوﺏ ،حرمت ،اباحه ،استﺤباﺏ و کراهت.
پند اصوﻟی  : 08احکام وﺿﻌی به ﻃور غیر مستقیم به افﻌال مربوط می شوند و صرفا بیان کننده وﺿﻌیتی هستند که از سوی شارع یا قانونگذار تﻌیین شده است .مثل
جایز بودن عقد عاریه.
.68گزینه  9صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  : 02واجب نفسی واجبی است که خودش مقصود قانونگذار بوده است اما غیری واجبی است که برای انجام دادن واجب دیگری واجب شده است و خودش به
خودی خود مصلﺤت ندارد .در ماده مذکور رد مثل مقدمه انجام واجب دیگری نیست بلکه خودش مقصود قانونگذار است.
پند اصوﻟی  : 30واجب عینی واجبی است که متﻌلﻖ به تمام مکلفین است و با انجام یکی یا بﻌضی از آنها از عهده دیگران ساقط نمی شود .
پند اصوﻟی  :30واجب تخییری نیز در جایی است که قانونگذا ر ﭼندین امر را در کنار یکدیگر نموده باشد و او را در انجام هریک از آنها مخیر گذاشته باشد ،در حاﻟیکه
در ماده مذکور وجوﺏ رد مثل جایگزین دیگری ندارد.
.60گزینه  3صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  : 33جمله شرﻃیه به دو صورت قابل تصور است یکی اینکه مقدم(جمله شرﻃیه) خود موﺿوع حکم باشد یﻌنی به صورتی است که اگر حکم موجود در تاﻟی
(جزا) بخواهد مﺤقﻖ شود بایستی مقدم (شرط) مﺤقﻖ شده باشد به صورتی که تﺤقﻖ تاﻟی بدون تﺤقﻖ مقدم امکان پذیر نیست مثال اگر خدا فرزندی به تو داد او را
ختنه کن .در ان فرض ختنه کردن منوط به توﻟد فرزند است و بدون توﻟد او ختنه اش امکان پذیر نیست.
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 نوع جمله شرﻃیه
هدیه دادن به حسن عقال مترتب به نفر اول شدن او در کالس نیست ،بلکه حتی اگر نفر آخر شود نیز باز هم می توان به او هدیه داد .پس از توﺿیح دو قسم شرط باید
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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 برای این باقی نمی
ماند که بگوییم آیا ﭼنین جمله شرﻃیه ای مفهوم دارد یا نه .ﭼون موﺿوعی باقی نمانده است که حکم جزا روی آن اجرا شود ،پس دو گزینه اول صﺤیح نیست .اما دو
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 اجرا باشد یا نه .در
ماده  553ق.م در صورت عدم تصادم عقال موﺿوعی برای انتساﺏ مسئوﻟیت وجود ندارد اما در ماده  572ق.م ﭼه مشتری ملزم به ارائه ﺿامن باشد یا نباشد تﺤقﻖ فسخ
برای بایﻊ ،مﺤال عقلی نیست پس گزینه سوم صﺤیح است.
.25گزینه  3صحیح می باشد .
پند اصوﻟی  : 35خروج تخصصی یﻌنی موﺿوعی واقﻌا از ابتدا از موﺿوع حکم عام خارج باشد .
پند اصوﻟی  : 34در این سوال موﺿوع اصل  77قراردادهای بین اﻟمللی است در حاﻟی که در نظریه شورای نگهبان قرارداها بین اﻟمللی فرض نشده و نیاز به تصویب
مجلس ندارد  .ﻟذا موﺿوع انها متفاوت و متباین است و موﺿوع نظریه خارج از موﺿوع اصل  77است
.21گزینه  7صحیح است.
پند اصوﻟی  : 33هرگاه 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 دیگری
بگوید (پشت اتومبیل من بنشین و رانندگی کن) که صﺤت این کالم مقتضی در تقدیر گرفتن کلمه فرمان است یﻌنی (پشت فرمان اتومبیل من بنشین و رانندگی کن)
پند اصوﻟی  : 37جمالت 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 کذﺏ
هستند مثل علی آمد .جمالت انشایی جمالتی هستند که مﻌنای جدیدی ایجاد می کنند و حکایتی از واقﻌیتها ندارند و قابل صدق و کذﺏ نیستند مثل :بزن ،نزن ،به
امید دیدار ،ﭼه خوﺏ  ،...ﭼه بد ،...ﭼقد بزرگ!
پند اصوﻟی  : 37گزینه یک و ﭼهار غلط است .ﭼون واسئل اﻟقریه جمله انشایی است در حاﻟیکه در گزینه اول جمله خبریه قلمداد شده است و ماده  830ق.م نیز جمله
خبری است در حاﻟیکه در گزینه ﭼهارم جمله انشایی قلمداد شده است
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 علت حکم است ،ﭼنین
دالﻟتی را تنبیه و ایماء گویند نه دالﻟت اقتضا.
.27گزینه  1صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  :38عام دارای سه قسم افرادی مجموعی و بدﻟی است.
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 شده فرض می گردد و
نیازی به امتثال دوباره ندارد .مثل از مهمانان پذیرایی کن.
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 آن ارزشی ندارد،
مثل ایمان به والیت دوازده امام مﻌصوم علیهم اﻟسالم ،یا تﻌهد به مبادﻟه همه اسیران که یک تﻌهد است.
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 را اجرا کند و یا
حکم راجﻊ به او اجرا شود ،حکم عام امتثال شده است.
با این توﺿیح گزینه ﭼهارم عا م استغراقی(افرادی) است ،گزینه سوم عام مجموعی است و گزینه اول و دوم عام بدﻟی است ،اما استدالل گزینه دوم غلط است.
.23گزینه  3صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  : 32هرگاه بین عموم ﻟفظی و مفهوم عبارت دیگری تﻌارض شود باید کدام یک مقدم گردد؟ باید دانست که مفهوم دو قسم است :یک .موافﻖ :قضیه ای که
حکم آن نفیا و اثباتا موافﻖ حکم منﻄوق است .دو .مخاﻟف :قضیه ای که حکم آن نفیا و اثباتا مخاﻟف حکم منﻄوق است.
پند اصوﻟی  : 50مفهوم موافﻖ (نسبت به منﻄوق) به ﻃریﻖ اوﻟی توانایی تخصیص زدن عام را دارد وﻟی در مفهوم مخاﻟف اختالف نظر است که برخی اصوﻟیون مﻌتقد به
عدم امکان تخصیص عام به مفهوم مخاﻟف هستندامااکثراصوﻟیون مﻌتقدبه امکان تخصیص عام به مفهوم مخاﻟفندﭼون مفهوم مخاﻟف هم مانند عام دﻟیل و حجت است.
.29گزینه  9صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  :50مفهوم دو قسم موافﻖ و مخاﻟف دارد(سوال قبل) .مفهوم موافﻖ نیز دارای دو قسم اوﻟویت و مساوات است.
پند اصوﻟی  : 53در مفهوم اوﻟویت :علت حکمی در مفهوم قویتر و شدیدتر از علت حکم در منﻄوق باشد ،مانند گزینه 0و .3
پند اصوﻟی  : 55در مفهوم مساوات :علت حکم در مفهوم شدیدتر نیست ،بلکه یکسان است و مفهوم گیری تنها با یک قیاس ساده اصوﻟی یا تمثیل منﻄقی است ،مانند
گزینه آخر .گزینه  ،5قیاس مﻊ اﻟفارق است.
.20گزینه  7صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  : 54خبر 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 برای راوی
نباشندوتوثیﻖ هم نشد ه باشندکه ﭼنین خبری حجت نیست و فقیه درمقام استدالل واستنباط نمیتواندبرآن تکیه کند مگر اینکه مشهور باشد که به آن مقبول می
گویند.
پند اصوﻟی  : 53به کارگیری خبر واحد توسط فقها جبران کننده ﺿﻌف احتماﻟی آن است ،اما به کارگیری فقهای متاخر اعتباری ندارد بلکه به کارگیری فقهای متقدم
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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.26گزینه  9صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  : 57دﻟیل عقلی دو قسم است .یکی آنکه مستقال عقل حکم به ﭼیزی نماید ،یﻌنی بدون آنکه نیاز به کمک شرع داشته باشد ،خودش حکمی را صادر می
نماید مثل اینکه ظلم بد است و عداﻟت خوﺏ است .در امثال این موارد عقل مستقال توانایی صدور حکم را دارد.
قسم دوم از دﻟیل عقلی :غیر مستقالت عقلی یا استلزامات عقلی است ،که عقل در این موارد به تنهایی توانایی صدور حکم را ندارد بلکه به کمک مقدمه دیگری ﭼنین
حکمی را صادر می کند ،که گزینه های یک تا سه ﭼنین است و تنها گزینه ﭼهارم از مستقالت عقلی است.
.22گزینه  7صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  :57مقدمه به حسب ﭼگونگی وابستگی ذی اﻟمقدمه به آن به ﭼهار دسته تقسیم می شود:
یک.مقدمه وجوﺏ :هرگاه ﭼیزی مقدمه تﻌلﻖ حکم وجوﺏ به ﭼیز دیگری باشد.
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.
ﭼهار .مقدمه علم :هرگاه آگاهی یافتن به تﺤقﻖ واجب منوط به انجام این مقدمه باشد.
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 وجوﺏ انفاق از
سوی منفﻖ مشروط به تمکن ماﻟی است ،یﻌنی تمکن ماﻟی مقدمه واجب شدن انفاق است.
.28گزینه  7صحیح می باشد .
پند اصوﻟی  : 58دالﻟت کالم بر مﻌنای خود یا مﻄابقی است یا تضمین و یا اﻟتزام.
پند اصوﻟی  : 52دالﻟت ﻟفظ بر تمام مﻌنای خود را مﻄابقی می گویند.از انجا که بیﻊ تماما در برابر تملیک عین به عوض مﻌلوم قرارگرفته و بر تمام مﻌنا دالﻟت میکند از
نوع مﻄابقی می باشد .
.20گزینه 1صحیح می باشد.
پند اصوﻟی  : 40عناصر استصﺤاﺏ شﺶ ﭼیز است که دوتای آنها عبارتند از وحدت متیقن و مشکوک ،تﻌدد زمان متیقن و مشکوک.
بنابر 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 مثال ها نیز صﺤیح
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 شود که در
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 داریم که آیا کشته شده است
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 در همان زمان
اعزام است که آیا زنده بوده است یا نه!
.85گزینه  9صحیح می باشد .
پند اصوﻟی  :40امر وﺿﻌا نه دالﻟت برمره دارد نه بر تکرار .همچنین امر وﺿﻌا نه بر فور دالﻟت داردنه بر تراخی .
پند اصوﻟی  : 43اما به حکم عقل امر دالﻟت بر مره دالﻟت دارد .
پند اصوﻟی  :45به حکم عقل نهی بر تکرار و فور دالﻟت دارد.
«حقوق جزای عمومی واختصاصی»
 .81پاسخ گزینه  1است.
نکته :0به موجب ماده 8قانون مجازات اسالمی ،درصورتیکه جرمی علیه اشخاص ایرانی یاعلیه کشور ایران واقﻊ شود دادگاه ایران صاﻟح به رسیدگی است مشروط به.....
نکته  :3اﻟبته در خصوص صالحیت ناشی از تابﻌیت منفﻌل یا بزه دیده شرط یافت شدن در ایران،یا اعاده ی متهم به ایران برای ایجاد صالحیت ﺿروری است.
نکته  : 5ﻃبﻖ اصل صالحیت سرزمینی ،در مقام تردید  ،باید دادگاه کشور مﺤل وقوع جرم را(یﻌنی :ترکیه) ،صاﻟح به رسیدگی دانست.
نکته :4بر خالف صالحیت شخصی بزهکار در مورد صالحیت شخصی بزه دیده الزم است که در جرائم تﻌزیری عمل عالوه بر این که در ایران جرم است در کشور مﺤل
وقوع نیز جرم باشد.
نکته :3در خصوص صالحیت شخصی(بزهکار-بزه دیده)اگر مجازات جرم ارتکابی در کشور خارجی تﻌزیری باشد و مجازات اجرا شده باشد،حتی اجرای بخشی از مجازات
مانﻊ رسیدگی مجدددر ایران است.برخالف صالحیت واقﻌی که اجرای بخشی از مجازات مانﻊ رسیدگی مجدد در ایران نمی باشد بلکه فقط میزان مجازات اجرا شده
مﺤاسبه می شود.
 .87پاسخ گزینه  3می باشد.
نکته  :0استثنائات اصل عﻄف به ما سبﻖ نشدن قوانین  - 0 :قوانین تفسیری به مﻌنای توﺿیﺤی  - 3قوانین شرعی  - 5قوانین شکلی ( تشکیالت و صالحیت  -ادﻟه
اثبات  -شیوه ی دادرسی-مرور زمان )  -4قوانین مخففه ( قانون جرم زدا  -قانون کاهنده  -تبدیل مجازات به اقدامات تامینی و تربیتی )
نکته : 3قانون جدید که حداکثر مجازات حبس را افزایﺶ می دهد  ،مشدده مﺤسوﺏ می شود(.صرف نظر از تقلیل یا افزایﺶ حداقل مجازات حبس).
نکته :5قانون شکلی عﻄف به ما سبﻖ نمی شود مگر اینکه حﻖ مکتسبه ای برای متهم ایجاد شده باشد.
 .83پاسخ گزینه  1می باشد.
نکته :0بند ﺏ ماده  00ق.م.ا مﻄاﻟﻌه شود.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
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نکته :3واخواهی ویﮋه ی احکام غیابی است.
نکته :5دقت فرمایید قاﺿی اجرای احکام در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون الحﻖ موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم
قﻄﻌی اصالﺡ آن را ﻃبﻖ قانون جدید تقاﺿا کند.
 .89پاسخ گزینه  7می باشد.
نکته  :0نتایج اصل قانونی بودن  3مورد است -0:عﻄف به ما سبﻖ نشدن -3 ،تفسیر مضیﻖ قوانین جزائی.
نکته :3اصل فردی کردن= اصل شخصی کردن.
نکته :5اصل فردی بودن = اصل شخصی بودن.
نکته :4اصل قانونی بودن در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود.
 .83گزینه ( )9پاسخ می باشد.
نکته  :0سه گزینه اول بشرﺡ آتی صﺤیح می باشند با مﻄاﻟﻌه “صد نکته” در مورد تخفیف همراه ما باشید ..برای شروع دقت کنید که در بند «ت» امکان تبدیل سایر
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 گزینه یک صﺤیح می باشد.
نکته  :3تخفیف اختیاری است.
نکته  :5تخفیف ماده  57فقط در مورد مجازات تﻌزیری است.
نکته  :4تقلیل یا تبدیل ﻟذا تقلیل و تبدیل با هم قابل جمﻊ نیستند.
نکته  :3قید جهت تخفیف در دادنامه ﺿروری است.
نکته  :7حتی در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه اﻟزامی به تخفیف ندارد.
نکته  :7تخفیف ماده  57در حین صدور حکم اعمال می شود.
نکته  :8مداخله ﺿﻌیف شریک یا مﻌاون در وقوع جرم یکی از جهات مخففه است.
نکته  :2دقت نمایید جهات مخففه متفاوت از میزان تخفیف می باشند.
نکته  :00به یک جهت امکان دو بار تخفیف وجود ندارد.
نکته  :00تخفیف قضائی و تخفیف قانونی به دو جهت منﻊ نشده است.
نکته  :03تخفیف ماده  57و  58تخفیف قضائی است تخفیف قانونی همانند تبصره  3ماده ( 708کتاﺏ پنجم).
نکته  :05تفاوت های تخفیف قانونی و قضائی را بنویسید.
نکته  : 04اگر جهات مخففه وجود داشته باشد و راننده از کمک به مصدوم خودداری یا فرار نماید امکان تخفیف وجود ندارد.
نکته  :03برای مﻌافیت از کیفر در جرایم تﻌزیری درجه  7و  8وجود شرایط ذیل ﺿروری است:
 )0احراز جهات مخففه
 )3فقدان سابقه کیفری موثر
 )5گذشت شاکی و جبران ﺿرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن.
نکته  :07شاکی به ﭼه کسی می گویند؟ مدعی خصوصی به ﭼه کسی است؟ (بند اﻟف ماده )58
نکته  :07تخفیف یﻌنی کاهﺶ مجازات و مﻌافیت یﻌنی سقوط مجازات ،ﻟذا مﻌافیت با تخفیف متفاوت می باشد.
نکته  :08اعمال ماده  7قانون فوق در حدود و قصاص و دیات ممنوع است و فقط در مﺤکومیت های جنﺤه ای (تﻌزیرات) امکانپذیر است.
نکته  :02مﻄابﻖ ماده  57تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف ممکن نیست .ﭼرا؟

نکته  : 75هدف از طرح نکات بصورت سوالی و بعضاً خالصه ایجاد درگیری ذهنی برای داوطلب به منظور تثبیت مطالب و کشف نکات جدید است.
نکته  :30تخفیف ماده  57ویﮋه مجازات است و اقدامات تامین و تربیت را در بر نمی گیرد (به نکته  35مراجﻌه کنید).
نکته  :33تخفیف هم در تﻌدد جرم و هم در تکرار جرم امکان پذیر است( .تبصره  5ماده  054و ماده )052
نکته  : 35تخفیف مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اﻃفال و نوجوانان مﻄابﻖ ماده  025امکانپذیر است.
نکته  :34جهات تخفیف در مورد جرایم نظامیان همان جهات تخفیف در قانون مجازات اسالمی است (ماده  2قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح)
نکته :33جهت مﻄاﻟﻌه سایر نکات (صد نکته در مورد تخفیف)به سایت داداِستان مراجﻌه کنید.
 .86گزینه ( )1پاسخ می باشد.
نکته  :0مجازات های اشخاص حقوقی  7مورد است که در ماده  30آمده است.
نکته  :3ممنوعیت از یک یا ﭼند فﻌاﻟیت شغلی یا اجتماعی و ممنوعیت از افزایﺶ سرمایه به ﻃور دائم یا حداکثر برای مدت  3سال می باشد در حاﻟیکه ممنوعیت از
اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت  3سال می باشد.
نکته  : 5شخص حقوقی زمانی مسئول است که نماینده وی بنام وی یا در راستای منافﻊ آن مرتکب جرم شود.
نکته  : 4مرگ شخص حقوقی (انﺤالل آن) تنها زمانی ممکن است که یا شخص حقوقی برای ارتکاﺏ جرم بوجود آمده باشد یا شخص حقوقی با انﺤراف از هدف مشروع
نخستین منﺤصراً فﻌاﻟیت خود را در جهت ارتکاﺏ جرم قرار داده باشد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
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 .82گزینه ( )3پاسخ می باشد.
نکته  :0مجازات تکمیلی فقط در مﺤکومیت به حد ،قصاص یا تﻌزیر درجه یک تا شﺶ وجود دارد.
نکته  :3مجازات تکمیلی هم در مورد جرایم عمدی و هم غیر عمدی وجود دارد.
نکته  :5مجازات تکمیلی ماده  35اختیاری می باشد.
نکته  :4مصادیﻖ مجازات های تکمیلی  03مورد می باشد که در ماده  35آمده است از جمله منﻊ از داشتن دسته ﭼک یا اصدار اسناد تجاری ،اﻟزام به خدمات عمومی،
اﻟزام به تﺤصیل ،انتشار حکم مﺤکومیت قﻄﻌی.
نکته  :3مدت مجازات تکمیلی بیﺶ از دو سال نیست مگر در موارد خاص مانند ماده  708کتاﺏ پنجم.
نکته  :7اگر مﺤکوم از اجرای مفاد حکم مجازات تکمیلی تبﻌیت نکند در اینصورت ﭼه برخوردی با وی می شود؟
 .88گزینه ( )7پاسخ می باشد.
نکته  :0مﺤرومیت از حقوق اجتماعی مجازات تبﻌی مذکور در مواد  33و  37فقط در مورد جرایم عمدی اعمال می شوند.
نکته  :3در صورتیکه قصاص عضو در مورد عضوی باشد که دیه جنایت آن نصف دیه مبنی علیه (تفاوتی میان زن و مرد نیست) باشد در این صورت مرتکب تا دو سال
پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی مﺤروم می شود که در فرض سوال ﭼون در سال  0524حکم اجرا شده است پس تا دو سال بﻌد یﻌنی تا سال  0527مﺤرومیت
از حقوق اجتماعی وجود دارد.
نکته  :5در آزادی مشروط اثر تبﻌی مﺤکومیت پس از گذشت مدت مقرر از اتمام آزادی مشروط وﺿﻊ می شود.
 .80گزینه ( )9پاسخ می باشد.
نکته  :0بموجب ماده  57تخفیف در مجازات تﻌزیری ممکن است.
نکته  :3بموجب ماده  40تﻌویﻖ صدور حکم در مجازات تﻌزیری درجه شﺶ تا هشت ممکن است.
نکته  :5بموجب ماده  47تﻌلیﻖ اجرای حکم در مورد مجازات های تﻌزیری درجه سه تا هشت ممکن است.
نکته  :4بموجب ماده  35مجازات تکمیلی در مورد مﺤکومیت های درجه یک تا شﺶ ممکن است.
نکته  :3بموجب ماده  37نظام نیمه آزادی در مورد مجازات های درجه پنج تا هفت ممکن است.
نکته  :7بموجب ماده  003توبه در مجازات های تﻌزیری درجه شﺶ تا هشت مورد پذیرش است.
نکته  :7بموجب ماده  52مﻌافیت از مجازات در مورد مجازات های تﻌزیری درجه هفت و هشت امکانپذیر است.
نکته  :8بموجب ماده  33مجازات تبﻌی فقط در مورد حبس های تا درجه پنج وجود دارد.
نکته  :2بموجب مواد  003و  007کلیه مﺤکومیت های تﻌزیری از درجه یک تا هشت مشمول مرور زمان می شود غیر از تﻌزیرات مخصوص شرعی که بموجب تبصره
 3ماده  003در مورد آنها مرور زمان تﻌقیب و تﺤقیﻖ وجود ندارد (ماده  )003اما مرور زمان اجرا (ماده  )007وجود دارد.
نکته  :00بموجب ماده  033شروع به جرم در مورد جرایم تﻌ زیری پیﺶ بینی شده است که حبس تﻌزیری درجه یک تا درجه پنج مجازات قانونی آنها می باشد.
نکته  :00بموجب تبصره  4ماده  054مقررات تﻌدد جرم فقط در مورد تﻌزیرات درجه  0تا  7اعمال می شود.
نکته  :03مقررات تکرار جرم بموجب ماده  057فقط در مورد تﻌزیرات درجه  0تا  7اعمال می شود.
نکته  :05باز هم شما نکته بیابید و به «مﺤشای من» منتقل کنید.
 .05پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته :0به استناد ماده  3قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوﺏ  30شهریورماه 0524
نکته :3نکات مهم این قانون در ﻃرﺡ آراد در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
این قانون جدید را در مباحث درس جزا قرار دهید.
 .01گزینه ( )9پاسخ می باشد.
نکته  :0از آنجایی که «اﻟف» به منظور حفظ نفس خود هنگام بروز بیماری مرتکب این رفتار شده است ﻟذا عمل وی می تواند مشمول ماده  033قرار گیرد ﻟکن عمل
وی مشمول دفاع مشروع قرار نمی گیردزیرا دربرابر آتﺶ سوزی،سیل،ﻃوفان ،زﻟزﻟه یا بیماری دفاع مشروع مصداق ندارد و در برابر موارد مذکور اﺿﻄرار مﻄرﺡ می شود.
نکته  :3در ماده  033بیماری هم می تواند از موجبات تﺤقﻖ اﺿﻄرار باشد.
نکته  :5مصادیﻖ مذکور در ماده  033تمثیلی است.
نکته  :4اﺿﻄرار در دکترین بﻌنوان اسباﺏ عینی عدم مسئوﻟیت یا اسباﺏ اباحه شناخته می شود.
نکته  :3در قانون مجازات جدید علل موجهه و عوامل رافﻊ مسئوﻟیت کیفری مجموعاً تﺤت عنوان «موانﻊ مسئوﻟیت کیفری» آمده اند.
 .07گزینه ""3پاسخ می باشد.
نکته:0ﻃبﻖ ماده  348قانون تجارت،هرگاه ظهرنویس تاریخ مقدمی قید کند مزورشناخته می شود.
نکته:3مزور به مﻌنای جاعل می باشد.
نکته:5این ماده قانون تجارت از جمله مواردی است که درصورت عدم تصریح مقنن،جﻌل مﺤسوﺏ کردن آن با توجه به اصول کلی،ممکن نیست.زیرا دراین حاﻟت
خودفرد نسبت به درج تاریخ مقدم اقدام کرده است وازشرط انتساﺏ به غیردرآن عمل خبری نیست(.صفﺤه 532جلد سوم(جرائم علیه امنیت و آسایﺶ عمومی)دکترمیرمﺤمدصادقی)
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
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نکته: 4سندموردنظر دروغی راجﻊ به خود و تنظیم کننده ی خود نمی گوید.پس از ﻟﺤاظ اصول کلی جﻌل نیست.
نکته:3جﻌل یک جرم غیرقابل گذشت می باشد(.ﻃبﻖ ماده 005ق.م.ا )0523
نکته:7درقانون ایران،تﻌریفی ازجرم جﻌل ارائه نشده است بلکه احکام راجﻊ به انواع مختلف آن ﻃی ماده  335اﻟی  334در فصل پنجم نﻌزیرات مصوﺏ 0573و قوانین
گوناگون دیگر آورده شده است.
 .03پاسخ گزینه " "9می باشد.
نکته:0ﻃبﻖ ماده 03قانون ﻃبابت مصوﺏ ،0320ﻃبیبی که از نسخه رمز استفاده کند به  4ماه حبس مﺤکوم می شود.منظور از نسخه رمز،نسخه ای بوده که به صورت
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 نسخه را تﺤویل دهد.
نکته :3صدور گواهی نامه خالف واقﻊ در مواد 352و  340پیﺶ بینی شده است.که در آن ها ارائه تصدیﻖ نامه خالف واقﻊ توسط پزشک یا دیگران جرم و قابل مجازات
شناخته شده است.
نکته  :5ﻃبﻖ ماده  352اگر ﻃبیب تصدیﻖ نامه خالف واقﻊ برای مﻌاف شدن دیگری از خدمت در ادارات رسمی و یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجﻊ قضایی
بدهد،عملﺶ جرم و قابل مجازات می باشد.
نکته :4اعمال مجازات ﻃبیب منوط به استفاده ﻃرف از گواهی نمی باشد.
نکته : 3صرف صدور گواه از سوی ﻃبیب،جرم نبوده و باید آن گواهی غیرواقﻊ را ارائه دهد به شخصی که این قصد را دارد.
نکته :7ﻃبﻖ ماده 748قانون تﻌزیرات،اﻃبا،جراحان،.ماماها و دار وفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود مﺤرم اسرا می شوند.هرگاه درغیر از موارد
قانونی،اسرار مردم را افشا کنند.به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا جزای نقدی مﺤکوم می شوند.
.09پاسخ گزینه " "1می باشد.
نکته:0استفاده از حجم اینترنتی دیگری بﻄور غیرمج از عنوان جرم کالهبرداری رایانه ای را دارد،درکالهبرداری رایانه ای عالوه بر مال،خدمات،امتیازات و ...نیز برده
میشود(.ماده  05قانون جرایم رایانه ای)
نکته:3درکالهبرداری رایانه ای تقلب شرط نیست برخالف کالهبرداری سنتی
نکته:5دسترسی غیرمجاز به داده های متﻌلﻖ به 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 دیگری بدون نقض تدابیر امنیتی جرم نیست.
نکته:4استفاده از (vpnفیلترشکن)جرم نیست.
نکته:3ارائه دادن (vpnفیلترشکن)درصورتی که به قصد دسترسی دیگران به مﺤتوای مستهجن و مبتذل باشد جرم است واال جرم نیست.
 .00پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته :0ﻃبﻖ ماده  377ق.م.ا  0523سرقت ربودن مال متﻌلﻖ به غیر می باشد.دراین تﻌریف به ربایﺶ مال اشاره شده .دکترین حقوق مال را بدین گونه تﻌریف کرده اند
که مال آن ﭼیزی است که پرداخت پول یا یک کاالی باارزش دیگر درمقابل آن،هم ازنظر عرف و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.
نکته:3ﻃبﻖ قانون خاص حمایت از حقوق موﻟفان،مصنفان و هنرمندان مصوﺏ سال  0548ربایس آثار ادبی مورد جرم انگاری قرار گرفته و ماده  35این قانون از حقوق
مﻌنوی و آثار ادبی و  ...حمایت کرده است ونه قانون مجازات (0573تﻌزیرات)
نکته:5مجازات این جرم ﻃبﻖ ماده  35ق حمایت از حقوق موﻟفان،مصنفان و هنرمندان  7ماه تا  5سال می باشد.
نکته:4ﻃبﻖ ماده  34این قانون ﭼاپ و پخﺶ و نشر ترجمه دیگری به نام خود یا دیگری نیز جرم بوده و مجازات  5ماه تا یکسال حبس خواهد داشت.
نکته :3مواد  30-02-08-07و  35این قانون با دقت مﻄاﻟﻌه شود.
 .06پاسخ گزینه  3می باشد.
نکته:0ﻃبﻖ ماده  002قانون ثبت اسنادو امالک هرگاه کسی خودرامتصرف ملکی قلمداد نمایدکه درتصرف دیگری است و تقاﺿای ثبت کندکالهبردارمﺤسوﺏ می شود.
نکته:3قانونگذار صرف تقاﺿای ثبت ملک را کالهبرداری مﺤسوﺏ کرده درحاﻟی که متقاﺿی در زمان تقاﺿای ثبت هنوز درمرحله شروع به جرم قرار دارد.
نکته: 5ﻃبﻖ اصول کلی ﭼون هنوز ماﻟی برده نشده پس کالهبرداری نبوده و ﻃبﻖ قانون ثبت اسناد وامالک درحکم کالهبرداری می باشد.
نکته:4ﻃبﻖ ماده  000قانون ثبت اسناد و امالک ،تﻌقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی می باشد،که این جرم را دارای جنبه خصوصی کرده است.
 .02پاسخ گزینه  3می باشد.
نکته:0ماده : "347هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شالق تا  74ﺿربه یا سه تا شﺶ ماه حبس مﺤکوم میشود و اگر برای فرار درﺏ زندان را شکسته
یا آن را خراﺏ کرده باشد ،عالوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات مﺤکوم خواهد شد ".
نکته:3عنوان مجرمانه این ماده فراراز زندان به همراه تخریب عمدی می باشد.
ماده  347قانون مجازات شامل دو قسمت می شود:
.قسمت اول :جرم فرار از زندان
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 باشد زیرا عنصر مادی آن
از دو بخﺶ تخریب و فرار تشکیل شده است که عنوان خاص داشته و شامل تﻌدد مادی نمی شود .
نکته :5گزینه  3ایراد 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(مشابه این تست
از جمله سواالت اختالفی آزمون وکاﻟت  24می باشد که آن سوال اشکال داشته و گزینه های متفاوت با این سوال می باشد پس بهتر است حذف شود).

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
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نکته:4شروع به فرار نیست زیرا بیرون از مﺤوﻃه زندان دستگیر شده و عمل مادی فرار انجام شده است.
 .08پاسخ گزینه " "7می باشد.
نکته : 0ﻃبﻖ قانون پوﻟی و بانکی کشور پول رایج کشور اعم است از اسکناس و سکه های فلزی
نکته :3ﻃبﻖ همین قانون امتیاز انتشار پول رایج کشور در انﺤصار دوﻟت است.
نکته:5ﻃبﻖ ماده 308وماده  330ساخت سکه تقلبی ﻃال و نقره و غیر ﻃالو نقره جرم انگاری شده است.
نکته: 4اما در مورد مخدوش کردن سکه تنها در مورد سکه های ﻃالو نقره قانونگذار جرم انگاری نموده است.مﻄابﻖ ماده302
نکته:3قانونگذارﻃبﻖ ماده308،302،330تنهاداخل کردن سکه قلب یامخدوش راموردجرم انگاری قرارداده است ودرموردخارج کردن سکه تقلبی ومخدوش ساکت است.
 .00پاسخ گزینه " "9می باشد.
نکته: 0گزینه یک صﺤیح بوده و اگر کشیدن بخیه منجر به ایراد جنایت عمدی بر کودک شده باشد ﻃبﻖ قانون مجازات این عمل جرم بوده و دیه یا ارش دارد
نکته:3گزینه  3نیز صﺤیح میباشد ﭼرا که بند  3ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدوم و رفﻊ مخاﻃرات جانی مصوﺏ سال 0534مقرر میدارد:
-3هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیبدیده یا اشخاصی که درمﻌرض خﻄر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام الزم و کمک به آنها
خودداری کنند،به حبس جنﺤهای از شﺶ ماه تا سه سال مﺤکوم خواهند شد.
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 کسی از کمک به
آنها خودداری کنند به 7ماه تا  5سال حبس مﺤکوم خواهند شد.که در این مساﻟه هم دکتر دستوردهنده و هم پرستار هردو از این تکلیف سرباز زده اند.
نکته  :5قید کلمه تنها در این گزینه ایراد دارد زیرا این عمل عالوه بر تخلف انتظامی جرم بوده و قابل مجازات می باشد.
همچنین ﻃبﻖ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه های پزشکی و وابسته این عمل تخلف بوده و مﺤرومیت و توبیخ نیز دارد.
ماده 5آیین نامه :شاغالن حرفه های پزشکی باید ﻃبﻖ موازین علمی ،شرعی و قانونی ،صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از ارتکاﺏ کارهایی که موجب هتک حرمت
جامﻌه پزشکی میشود خودداری کنند.
ماده7آیین نامه -انجام امور خالف شوون پزشکی توسط شاغالن حرفه های پزشکی ممنوع است
ماده02آیین نامه:پزشک مﻌاﻟج مسئول ادامه درمان بیمار خود است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند
ماده54آیین نامه:مرجﻊ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغالن حرفه های پزشکی در هر شهرستان هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی آن شهزستان است.
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 قرارداد باشد یا خارج
از آن اصل بر این است ک 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 از
ادامه مﻌاﻟجه و درمان منصرف گردند.
ماده  08آیین نامه انتظامی :رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در این خصوص مقرر میدارد:
پزشک مﻌاﻟج ،مسول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به استثنای موارد ﺿروری است،مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.
تبصره：موارد اورژانسی از شمول این ماده مستثنی است و پزشک،مکلف به انجام هرگونه اقدام درمانی ،بدون توجه به نظر و اذن بیمار و با همراهان او می باشد.
منظور از ,,ادامه درمان ,,اﻟزاما به مﻌنی حصول نتیجه عاﻟی از مﻌاﻟجه و عمل جراحی نیست،ﭼه بسا بیمارانی که علیرغم تالشهای پیگیر و مستمر پزشک مﻌاﻟج و با
وجود بهره مندی از آخرین دست اوردهای علمی و تخصصی،از بهبودی کامل بازبمانند و کامال درمان و مﻌاﻟجه نشوند،بلکه منظور این است که پزشک مﻌاﻟج میبایست
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.
مجازات نقض ماده  08آیین نامه ذکر شده بر اساس بندهای زیر قابل اعمال است:
اخﻄار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی مﺤل.
توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی مﺤل یا اﻟصاق رأی در تابلو اعالنات نظام پزشکی مﺤل.
مﺤرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در مﺤل ارتکاﺏ تخلف.
فلذا در پایان اعالم میدارد،پزشک با توجه به ماهیت تﻌهدی که در قبال جان بیمار دارد،تا پایان پروسه درمان مسوول می باشد.
.155گزینه ( )9پاسخ می باشد.
نکته: 0به موجب ماده ی  047افراد ناباﻟغ مسئوﻟیت کیفری ندارند.
نکته :3به موجب ماده ی  048در مورد افرادناباﻟغ اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می شود.
نکته :5به موجب ماده ی  88دادگاه فقط در مورد اﻃفال و نوجوانان  2تا  03ساﻟه ،یکی از تصمیمات را اتخاذ می کند و اﻃفال زیر  2سال در جرایم تﻌزیری اقدامات
تأمینی و تربیتی ندارند.
نکته : 4نکات مﻄروحه در آمایﺶ یک و دو را جهت مﻄاﻟﻌه درس جزا روزانه مرور نمایید.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
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«آیین دادرسی کیفری»
 .151گزینه  7پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :اصالح ماده  66و حذف حق تجدیدنظرخواهی سازمان های مردم نهاد »
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0درست است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  543ق.آ.د.ک 23.است.
ب) گزینه  7نادرست است زیرا برخالف متن ماده  66ق.آ.د.ک اصالحی  09 /3 /79است.
ج) گزینه  5درست است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  557ق.آ.د.ک 23.است.
د) گزینه  4درست است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  557ق.آ.د.ک 23.است.
قسمت دوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1سوال  000آزمون وکاﻟت  0524از ماده  77اصالحی ق.آ.د.ک 23.ﻃرﺡ شده بود .ماده ای که ﭼندبار مورد ﻃرﺡ سوال و تاکید ما در آزمون های مفهومی –
مهارتی داداستان قرار گرفته بود.
نکته  :7ماده  77اصالحی و تبصره های آن را به همراه مواد مذکور در قسمت تﺤلیل سریﻊ مﻄاﻟﻌه و مﺤشای ماده  455را اصالﺡ یا تکمیل کنید .توجه داشته باشید
متن این ماده در ﻃرﺡ اصالﺡ  24/5/34اصالﺡ شده است تنها تغییر اساسی این ماده سلب حﻖ اعتراض به آراء برای این سازمانهاست علت ﻃرﺡ سوال از این ماده
فراموش کردن مﻄاﻟب سابﻖ در این ماده است  .
نکته :3متن اصالحی قانون آیین دادرسی کیفری  0523و نیز اصالحات  24 /5 /34آن را از سایت موسسه دانلود کنید.
نکته  :9یک تبصره هم به این ماده  66الحاق شده است که بیان می کند « تبصره (9اﻟﺤاقی  : )0524 /5 /34اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و
پنجم ( ) 073قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت ،سازمان های مردم نهاد موﺿوع این ماده می توانند با رعایت ماده  003این قانون و تبصره های آن تنها اعالم
جرم نموده و دالیل خود را به مرجﻊ قضایی ارایه دهندو حﻖ شرکت در جلسات را ندارند».
نکته :0اصل  073قانون ا ساسی هم بیان نموده  :مﺤاکمات ،علنی انجام میشود و حضور افراد بالمانﻊ است مگر آن که به تشخیص دادگاه ،علنی بودن آن منافی عفت

عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی ﻃرفین دعوا تقاﺿا کنند که مﺤاکمه علنی نباشد.

نکته  :6نتیجه اینکه این سازمانها .اوالً .فقط حﻖ ﻃرﺡ شکایت یا شرکت مﻄابﻖ اساسنامه خود و مﺤدوده فﻌاﻟیتی خود را دارند نه در همه موارد.
ثانیاً در موارد منافی عفت فقط حﻖ اعالم جرم دارند نه شرکت د ر جلسات دادرسی
ثاﻟثاً در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر غیر علنی بودن مﻄابﻖ اصل  073یا تقاﺿای ﻃرفین در دعاوی خصوصی برای غیر علنی بودن هم حﻖ شرکت در جلسه
دادرسی را ندارند( .سطح پرسش :متوسط)
قسمت چهارم :تحلیل روانی پرسﺶ :شاید باور نکنید که تلقین ﭼه اثری روی روﺡ و روان فرد دارد .امروزه ثابت شده است اگر فردی با تمام وجود ،توجه خود را به
موﺿوعی خاص مﻌﻄوف کند و بر روی آن موﺿوع به تمرکزی کانونی دست یابد کمکم آن جنبه از موﺿوع موردنظر برای او بهصورت عینی و ملموس درمیآید .موﻟوی
هر چیز که در جُستن آنی ،آنی »اما باید بدانید که تلقین باید ممتد و تکرارشونده
به شیوه استاد قاﺿیزاده!! به شما گفته  «:این نکته رمز اگر بدانی ،دانی
باشد .هیچ تلقینی در یک یا دو روز اثر نمیکند بلکه هر تغییر نیازمند حداقل تلقین حدود  30روز است .زمانی که میخواهید میخی را به دیوار بکوبید ﭼکﺶ را
ﭼندین بار بر میخ می نوازید با هر ﺿربه میخ بیشتر به داخل دیوار فرو میشود در ابتدا بهآسانی میتوان میخ را از دیوار جدا نمود اما سرانجام به حدی میرسیم که
دیگر میخ در دیوار ثابت شده و بهآسانی بیرون نمیآید .تلقین اعتمادبهنفس نیز ﭼنین است که در مرحله هشتم قرار دارد.
 .157گزینه  1پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :ممنوعیتهای رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری یک و ممدشون»
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
الف) گزینه  1نادرست است زیرا برخالف متن ماده  383و بند ب  380ق.آ.د.ک 07است.
ﺏ) گزینه  3درست است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  585ق.آ.د.ک 23.است.
ج) گزینه  5درست است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  585ق.آ.د.ک 23.است.
د) گزینه  4درست است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  585ق.آ.د.ک 23.است.
قسمت دوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ :
نکته  :1نﺤوه رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری یک و ممّدشون!! یﻌنی دادگاه های که رعایت مقررات مربوط به دادرسی دادگاه کیفری یک در آنها ﺿروری است(
ماده  385در مورد نظامی یک ،ماده  503در مورد دادگاه کیفری یک ویﮋه نوجوانان و ماده  327در دادگاه انقالﺏ با تﻌدد قاﺿی) در ماده  585ق.آ.د.ک 23.آمده است.
ضمناً ماده  702در دادگاه انقالب با تعدد قاضی که موضوع سوال  117آزمون وکالت  1309بود.
نکته  :7مشابه این مقررات در دادگاه کیفری دو و ممدشون(دادگاه اﻃفال و نوجوانان ،دادگاه نظامی دو و انقالﺏ با وحدت قاﺿی) در ماده  540ق.آ.د.ک 23.آمده است.
با مقایسه این دو ماده به نکات مهمی دست مییابید .سؤال از متن ماده اخیراﻟذکر ﻃرﺡ شده است.
نکته  :3نﺤوه رسیدگی در جلسه مقدماتی در دادگاه کیفری دو و ممدشون درماده  540و در دادگاه کیفری یک در ماده  582ق.آ.د.ک 23.آمده است .با مقایسه این
دو ماده نیز به نکات مهمی دست مییابید( .سطح پرسش :ساده)
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  78از 05

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

قسمت سوم :تحلیل روانی پرسﺶ " :وقتی خدا بخواهد برای شما هدیه ای بفرستد آن را در مشکلی می پیچد .هرﭼه مشکل بزرگتر باشد  ،هدیه هم بزرگتر است
مشکالت فﻌلی شما هدیه بزگی به دنبال دارد .قبوﻟی در آزمون وکاﻟت  0523اما باید بدانید که «:إنّ مع العسر یسراً .فإن مع العسر یسراً».
 .153گزینه  3پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب »
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0درست است زیرا موافﻖ ماده  80ق.آ.د.ک 23.است
ﺏ) گزینه  3درست است زیرا موافﻖ ماده  80ق.آ.د.ک 23.است.
ج) گزینه  3نادرست است زیرا مخالف ماده  85ق.آ.د.ک 07.است.
د) گزینه  4درست است زیرا موافﻖ ماده  80ق.آ.د.ک 23.است.
قسمت دوم :نکتهای دربارۀ مهارت تستزنی در این پرسﺶ :قرار بایگانی پرونده در قسمت اختیارات دادستان آمده است اما مربوط به جرائم تعزیری
درجه  2و  8است و مستقیم در صالحیت دادگاه کیفری دو و ممدشون است .برخالف قرار تعلیق تعقیب ،قرار بایگانی در درجه  6تعزیری نداریم.
قسمت سوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1در جرایم تﻌزیری درجه شﺶ ،هفت و هشت که مجازات آنها قابل تﻌلیﻖ است امکان صدور قرار تﻌلیﻖ تﻌقیب است .پس اگر جرمی قابل تﻌلیﻖ نباشد حتی اگر
درجه شﺶ تا هشت هم باشد قابل تﻌلیﻖ تﻌقیب نیست.
نکته :7منتهی با توجه به ماده  540و تبصره  3ماده  80ق.آ.د.ک ، 0523.در جرایم تﻌزیری  7و  ، 8قرار تﻌلیﻖ تﻌقیب را قاﺿی دادگاه کیفری و در جرایم تﻌزیری
درجه  ، 7دادستان صادر می کند.
نکته  : 3برای صدور قرار تﻌلیﻖ تﻌقیب باید شاکی وجود نداشته ،گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ،ترتیب پرداخت آن در
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 شاکی بر خالف
سابﻖ انﺤصاری نیست و پرداخت خسارت کامل هم حتی اگر شاکی گذشت نکرده باشد یکی از شرایط تﻌلیﻖ است .بنابراین الزم نیست جرم غیرقابل گذشت باشد و
جبران خسارت شاکی در جرم قابل گذشت کافی است.
نکته :9متهم 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 اخذ شود.
نکته: 0تﻌلیﻖ تﻌقیب ممکن است یک 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
صاﻟح است.
نکته : 6در صورتی که متهم در مدت تﻌلیﻖ به اتهام ارتکاﺏ یکی از جرایم مستوجب حد ،قصاص یا تﻌزیر درجه هفت و باالتر موورد تﻌقیوب قورار گیورد و تﻌقیوب وی
منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند ،قرار تﻌلیﻖ ،ﻟغو و با رعایت مقررات مربوط به تﻌدد ،تﻌقیب بهعمول مویآیود و مودتی کوه
تﻌقیب مﻌلﻖ بوده است ،جزء مدت مرور زمان مﺤسوﺏ نمیشود .ﭼنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ،دادگاه قرار تﻌلیﻖ را ابقاء میکند .مرجﻊ صادرکننده قرار مکلف
است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
نکته  : 2ﻟغو قرار تﻌلیﻖ تﻌقیب توسط مرجﻊ صادر کننده در صورتی است در مدت قرار تﻌلیﻖ تﻌقیب مﻌلوم شود که متهم دارای سابقه مﺤکومیت کیفری مؤثر بووده،
قرار مزبور بالفاصله به وسیله مرجﻊ صادرکننده ﻟغو و تﻌقیب از سرگرفته می شود .که بدین مﻌناست که اگر برای متهمی قرار تﻌلیﻖ صادر شود و مدت تﻌلیﻖ را سوپری
کند بﻌد متوجه شوند که وی دارای سابقه مﺤکومیت موثرکیفری بوده امکان ﻟغو قرار نیست.
نکته : 8مدتی که تﻌقیب مﻌلﻖ بوده است ،جزء مدت مرور زمان در هیچ یک از موارد فوق مﺤسوﺏ نمیشود.
نکته  : 0بازپرس راسا حﻖ صدور قرار تﻌلیﻖ تﻌقیب را ندارد و باید از دادستان تقاﺿای آن را بنماید.
نکته : 15در مواردی که پرونده به ﻃور مستقیم در دادگاه مﻄرﺡ میشود ،یﻌنی در ماده  507و  540ق.آ.د.ک ، 0523.دادگاه میتواند مقررات قرار تﻌلیﻖ تﻌقیب را
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 از آن فراموش
کرده اما به این امر در خصوص تﻌلیﻖ تﻌقیب توجه داشته است .نکته : 11اگر از مواد ق.آ.د.د.ع.ا.م 72.تا  87یک سوال ﻃرﺡ نشود ،حتماً در گزینه های سواالت دیگر به
آنها برخواهید خورد .گزینه  4سوال  007آزمون وکاﻟت  0524از قرار تﻌلیﻖ تﻌقیب نام می برد و پاسخگویی درست به آن سوال ،مستلزم تسلط به این مواد مهم و
سوال برانگیز و نوآورانه و جدید است( .سطح پرسش  :متوسط)
قسمت چهارم :تحلیل روانی پرسﺶ :اعتمادبهنفس باال و بجا(بدون غرور کاذﺏ) شما را در دست یابی به اهدافتان کمک می کنه و به شما جرأت ابراز وجود و نه
گفتن میدهد و دیگران را به تﺤسین شما وا میدارد .اوﻟین شرط اعتمادبهنفس آن است که هرگز خود را با دیگران مقایسه نکنید .ﭼون شما همهﭼیز را درباره
همهکس نمیدانید و حسب ظاهر قضاوت نادرست میکنید و نسبت به افراد پایین دست دﭼار غرور کاذﺏ و نسبت به افراد باالدست ،دﭼار یاس مخرﺏ میشوید .از
قدیم گفتن پنج تا انگشت یک دست یک آدم هم مثل هم نیستند ﭼه رسد به دو تا آدم.
 .159گزینه  9پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان»
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0مﻄابﻖ متن ماده  504و  503ق.آ.د.ک 23.درست است.
ﺏ) گزینه  3مﻄابﻖ متن ماده  504و  503ق.آ.د.ک 23.درست است.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  70از 05

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

ج) گزینه  5مﻄابﻖ متن ماده  504و  503ق.آ.د.ک 23.درست است.
د) گزینه  9مطابق متن ماده  310ق.آ.د.ک 07.نادرست است.
قسمت دوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1کلیه جرایم عمومی ﻃفل ﭼه مشمول  503باشدﭼه نباشد،ﻃبﻖ ماده  504و  ،503بجای دادگاه کیفری یک یا دو،دردادگاه اﻃفال ونوجوانان رسیدگی می شود.
نکته  :7کلیه جرایم انقالﺏ ﻃفل ﭼه مشمول  503باشدﭼه نباشد،ﻃبﻖ ماده 504و ،503بجای دادگاه انقالﺏ یک یا دو ،در دادگاه اﻃفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
نکته  :3کلیه جرایم نظامی ﻃفل ﭼه مشمول  503باشد ﭼه نباشد،ﻃبﻖ ماده 322ناظر بر مواد  504و  ، 503بجای دادگاه اﻃفال و نوجوانان در دادگاه نظامی دو
رسیدگی می شود.
نکته  :3ﻃبﻖ ماده  504و  503ق.آ.د.ک 23.به جرایم عمومی نوجوان اگر مشمول  503باشد بجای دادگاه کیفری یک در دادگاه کیفری یک ویﮋه نوجوانان و اگر
مشمول ماده  503نباشد ،یا بجای دادگاه کیفری دو ،در دادگاه اﻃفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
نکته  :9ﻃبﻖ ماده  504و  503ق.آ.د.ک 23.به جرایم انقالﺏ نوجوان اگر مشمول  503باشد بجای دادگاه انقالﺏ یک در دادگاه کیفری یک ویﮋه نوجوانان و اگر
مشمول ماده  503نباشد ،یا بجای دادگاه انقالﺏ دو ،در دادگاه اﻃفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
نکته  :6ﻃبﻖ ماده  322ناظر بر مواد  504و  503ق.آ.د.ک 23.به جرایم نظامی نوجوان اگر مشمول  503باشد بجای دادگاه کیفری یک ویﮋه نوجوانان ،در دادگاه
نظامی یک و اگر مشمول ماده  503نباشد ،یا بجای دادگاه اﻃفال و نوجوانان ،در دادگاه نظامی دو رسیدگی می شود.
نکته  :2اگر رمز «ممدشون» را بلد باشید ،این  7نکته در  3جمله خالصه می شود .با مﻄاﻟﻌه نکات  70تا  73و  80درسنامه سوال  000را مرور کنید .موفﻖ باشید.
(سطح سوال  :متوسط )
قسمت چهارم :تحلیل روانی پرسﺶ :بدترین کاغذ کاهی از حافظه بهترین و باهوشترین افراد ،در ثبت و یادآوری دقیﻖ و جزءبهجزء مﻄاﻟب ،بهتر و مفیدتر است.
شکر داشتن حافظه و استﻌداد خدادادی ،مغرور شدن به آن نیست .درست استفاده کردن از آن است« .مﺤشای من» را از همین بدو شروع مﻄاﻟﻌات مستمر خود جدی
بگیرید.
 .150گزینه  1پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :تفاوت تشخیص خالف شرع بودن رای توسط دادستان کل کشور در ماده  703اصالحی  09 /3 /79با
تشخیص رئیس قوه قضائیه در ماده » 922
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
الف) گزینه  1درست است زیرا مطابق ماده  703ق.آ.د.ک 07.اصالحی  09 /3 /79است.
ﺏ) گزینه  3نادرست است زیرا برخالف متن ماده  325ق.آ.د.ک 23.اصالحی  24 /5 /34است.
ج) گزینه  5نادرست است زیرا برخالف متن ماده  325ق.آ.د.ک 23.اصالحی  24 /5 /34است .این گزینه برگرفته از ماده  325قبل از اصالﺡ است.
د) گزینه  4نادرست است زیرا برخالف متن ماده  325ق.آ.د.ک 23.اصالحی  24 /5 /34است.
قسمت دوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته :1تشخیص خالف شرع بودن رای در قانون جدید دو ماده مهم و سوال برانگیز دارد 703 .و  .922این دو ماده را هم اکنون با هم بخوانید و مقایسه کنید و
تشابه و تفاوت های آن را به مﺤشای من منتقل کنید.
نکته  : 7در ماده  477تشخیص خالف بین شرع رئیس قوه قضائیه ،ﻃبﻖ تبصره  0همان ماده هر رای قﻄﻌی را در بر می گیرد «:آرای قطعی مراجﻊ قضایی (اعم از
حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عاﻟی کشور ،سازمان قضایی نیروهای مسلح ،دادگاههای تجدید نظر و بدوی ،دادسراها و شوراهای حلاختالف می-
باشند».
نکته  : 3اما ﭼنین تشخیصی در مورد دادستان کل کشور در ماده  325صرفاً در موارد حقوق عامه و دعاوی راجﻊ به دوﻟت ،امور خیریه و اوقاف عامه و امور مﺤجورین
و غایب مفقوداالثر بیسرپرست منشأ اثر قانونی است.
نکته  : 9تفاوت دوم آن است که در ماده  922تشخیص رئیس قوه قضائیه ،بمنزله تجویز اعاده دادرسی است اما درماده  703اصالحی  09مقن می
گوید «:دادستان کل کشور حکم مذکور را خالف شرع بیّن یا قانون تشخیص دهد بهﻃور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( )477به رئیس قوه قضائیه اعالم می
کند».
نکته  : 3پس در ماده  « 703خالف شرع یا قانون» بودن رای مالک است اما در ماده  922فقط «خالف شرع بین بودن رای» مالک است .بقیه تفاوت ها و
شباهت ها را خود به محشای من منتقل کنید( .سطح سوال  :ساده)
قسمت سوم :تحلیل روانی پرسﺶ :قرآن مجید می فرماید :ای کسانی که به خود ظلم کرده اید ،از رحمت خدا نومید مباشید .خدا همه اشتباهات شما را می
بخشد .به بطالت گذراندن عمر گناه و اشتباه بزرگی است اما هرجا با دانﺶ آموزی جلوی آن را بگیرید ،برنده اید .امروز بهتر از فرداست .مﻌﻄل نکنید و مﻄمئن
باشید هیچ وقت برای علم آموزی دیر نیست.
قسمت چهارم :مرور برخی نکات مهم سابق آزمونهای قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موﺿوع این سؤال:
نکته  : 1سوال از متن ماده  477ق.آ.د.ک 0523.و تبصره های آن ﻃرﺡ شده است .تمام نکاتی که بوﻟد شده اند ،مهم و سوال بر انگیز هستند.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  35از 05

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

نکته  : 7ماده  «: 477در صورتیکه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خالف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعاده
دادرسی ،پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص[همان شﻌب تشخیص سابﻖ] که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص مییابند
رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید[.رسیدگی ماهوی دیوانعالی!!!]شﻌب خاص مذکور مبنیاً بر خالف شرع اعالم شده ،رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی
مجدد اعم از شکلی و ماهوی بﻌمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصره  -1آرای قﻄﻌی مراجﻊ قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای []0دیوان عالی کشور]3[ ،سازمان قضایی نیروهای مسلح،
[]5دادگاههای تجدید نظر و []4بدوی]3[ ،دادسراها و []7شوراهای حلاختالف میباشند.
تبصره  ]2[ -7آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز []8دستورهای موقت دادگاهها ،اگر توسط رییس قوه قضاییه خالف شرع
بیّن تشخیص داده شود ،مشمول احکام این ماده می باشند.
تبصره -3در صورتی که []0رییس دیوان عاﻟی کشور]3[ ،دادستان کل کشور]5[ ،رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا []4رییس کل دادگستری استان در انجام
وظایف قانونی خود رأی قﻄﻌی اعم از حقوقی یا کیفری را خالف شرع بیّن تشخیص دهند ،می توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده
دادرسی نمایند .مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است مگر اینکه خالف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
 .156گزینه  3پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :موارد تعیین وکیل تسخیری »
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) در گزینه  0مﻄابﻖ ماده  385ناظر بر مواد  548و  584ق.آ.د.ک 23.تﻌیین وکیل تسخیری اﻟزامی است.
ﺏ) در گزینه  3مﻄابﻖ ماده  403ق.آ.د.ک 23.تﻌیین وکیل تسخیری اﻟزامی است..
ج) در گزینه  3طبق ماده  398و  389ق.آ.د.ک 07.تعیین وکیل تسخیری الزامی نیست و مقامات  352و  358تاثیری در این موضوع ندارند.
د) گزینه  4درست است زیرا مﻄابﻖ تبصره  3ماده  05ق.آ.د.ک 23.است.
قسمت دوم :نکتهای دربارۀ مهارت تستزنی در این پرسﺶ :در جرم سیاسی و مﻄبوعاتی ﭼه مرتکب از مقامات  507و  508اعم از روحانی یا غیرروحانی باشد ﭼه
نباشد ،تﻌیین وکیل تسخیری نه در دادسرا و نه در دادگاه اﻟزامی نیست.
قسمت سوم  :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1موارد تﻌیین وکیل تسخیری در تبصره  3ماده  05و  020در مرحله دادسرا و ماده  548و  584در دادگاه کیفری یک و دو و ماده  403در دادگاه اﻃفال و
نوجوان در ق.آ.د.ک 23.آمده است.
نکته  :7با مالحظه این مواد نکات تشابه و افتراق را به مﺤشای خود منتقل کنید.ضمناً سوال  158امون وکالت  09از تبصره ماده  98ق.آ.د.ک 07.اصالحی
 1309طرح شده است( .سطح پرسش :متوسط)
قسمت چهارم :مرور برخی نکات مهم سابق آزمونهای قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موﺿوع این سؤال:
نکته :0مشابه این سؤال در آزمون وکاﻟت سال  0572آمده است.
نکته :3توجه کنید تﻌیین وکیل تسخیری در مورد ﻃفل برخالف سایر بزهکاران اختصاص به جرائم مذکور در ماده  548ق.آ.د.ک 0523.ندارد .این ماده در مورد
تﻌیین وکیل تسخیری برای متهم باالی  08سال میگوید «:در جرائم موﺿوع بندهای (اﻟف)( ،ﺏ)( ،پ) و (ت) ماده ( )503این قانون ،جلسه رسیدگی بدون حضور
وکیل متهم تشکیل نمیشود .ﭼنانچه متهم ،خود وکیل مﻌرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاﺿر نشود ،تﻌیین وکیل تسخیری اﻟزامی است و
ﭼنانچه وکیل تسخیری بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاﺿر نشود ،دادگاه ﺿمن عزل او ،وکیل تسخیری دیگری تﻌیین میکند .حﻖاﻟوکاﻟه وکیل تسخیری
از مﺤل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود».
نکته :5اما در مورد اﻃفال تﻌیین وکیل تسخیری در سه دسته از جرائم است:
 -0جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری یک است یﻌنی جرائم ماده  503ق.آ.د.ک. 0523.
 -3جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیﺶ از خمس دیه کامل است.
 -5در جرائم تﻌزیری درجه شﺶ و باالتر یﻌنی درجه  0تا . 7
نکته :4در این سه مورد ﻃبﻖ ماده  403ق.آ.د.ک ...«: 0523.دادسرا و یا دادگاه اﻃفال و نوجوانان به وﻟی یا سرپرست قانونی متهم ابالغ مینماید که برای او وکیل
تﻌیین کند .در صورت عدم تﻌیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعالم عذر موجه ،در مرجﻊ قضایی برای متهم وکیل تﻌیین میشود».
نکته:3توجه شودکه در این سه حاﻟت مذکوردرماده ،403تﻌیین وکیل تسخیری برای ﻃفل یا نوجوان متهم ،حتی درمرحله دادسرا هم اﻟزامیباشد.این یک نوآوری است.
نکته  : 7ماده  910در مورد جرائم تعزیری درجه  2و  8مقرر میدارد «:در جرائم تﻌزیری درجه هفت و هشت ،وﻟی یا سرپرست قانونی ﻃفل یا نوجوان میتواند
خود از وی دفاع و یا وکیل تﻌیین نماید .نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند».
نکته  :2احتمال ﻃرﺡ سؤال از مواد مربوط به وکاﻟت در قانون جدید زیاد استزیرا نسبت به قانون سابﻖ تغییرات مهمی انجام شده است .پس خوﺏ آنها را فرا بگیرید .
نکته :8ماده  547ق.آ.د.ک 0523.در خصوص تﻌیین وکیل بیان نموده است« در تمام امور کیفری ،ﻃرفین میتوانند وکیل یا وکالی مدافﻊ خود را مﻌرفی کنند .در
صورت تﻌدد وکیل ،حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است .لذا در دادگاه ،اوالً تعدد وکیل هست .ثانیاً تعداد آن در تبصره ماده  396و
ماده  380ق.آ.د.ک 1307.آمده است .ثالثاً معرفی وکیل تعیینی محدودیت عددی دارد اما همراه داشتن همه وکالی تعیینی بالمانع است.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  31از 05

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

نکته  : 0در تبصره این ماده آمده «:در غیر جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک ،هر یک از ﻃرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه مﻌرفی کنند».
بﺤث مﻌرفی وکیل غیر از بﺤث به همراه داشتن وکیل است .مﻌرفی وکیل یﻌنی همان داشتن وکیل که تﻌداد آن مﺤدود شده است .درحاﻟیکه در قانون قبل مﺤدودیت
تﻌداد نبود بلکه مﺤدودیت در همراه داشتن وکیل آن هم در دادسرا بود که در قانون فﻌلی بحث همراه داشتن وکیل در مرحله تﺤقیقات مقدماتی به همان یک نفر
اکتفا شده است اما در مرحله دادگاه از نظر مﻌرفی وکیل تﻌیینی ،تﻌداد آنها حسب مورد در دادگاه کیفری دو « دو نفر» و در دادگاه کیفری یک « سه نفر » مﺤدود
شده است.
نکته:15ماده  105ق.آ.د.ک 1307.بیان مینماید « متهم می تواند در مرحله تﺤقیقات مقدماتی ،یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد ....... .و در تبصره
یک که مهم و حاوی نوآوری است بیان میکند«سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بیاعتباری تحقیقات میشود».
نکته  :11در تبصره  7ماده  105آمده است« در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است ،ﭼنانچه متهم اقدام به مﻌرفی وکیل در مرحله تﺤقیقات
مقدماتی ننماید ،بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاﺏ میکند ».پس تﻌیین وکیل تسخیری در مرحله تﺤقیقات مقدماتی در صورت عدم تﻌیین از
سوی متهم ﺿروری است .موارد تﻌیین وکیل تسخیری در دادگاه بیشتر است .ماده  548ق.آ.د.ک 0523.را در این خصوص با این تبصره مقایسه کنید.
نکته  : 17تﻌدد وکیل فقط در مورد وکیل تﻌیینی ﻃرفین است و اال وکیل معاضدتی موﺿوع ماده  547و وکیل تسخیری موﺿوع ماده  ، 548درهرصورت و در هر
مرحله از دادرسی کیفری ،فقط یک نفر است.
نکته  :13در ماده  583ق.آ.د.ک 0523.در مورد دادگاه کیفری یک آمده است « هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند .استﻌفاء
وکیل تﻌیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود».
نکته  :19پس 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 یک یا دو
باشد این مﺤدودیت مﻌرفی در مرحله تﺤقیقات مقدماتی نیز وجود دارد یﻌنی در رسیدگی به اتهام متهمی که حسب مورد در صالحیت دادگاه کیفری یک یا دو باشد
تﻌداد وکیل مﻌرفی شده از سوی متهم نیز حسب مورد حداکثر دو یا سه است وﻟی در مرحله تﺤقیﻖ یک وکیل میتواند همراه او باشد.
نکته  : 10محدودیت وکیل تعیینی از نظر تعداد به دو یا سه وکیل حسب مورد ،در دادسراها هم بهطریقاولی وجود دارد .عالوه بر آن محدودیت به
همراه داشتن وکیل هم در دادسرا هست که در دادگاه نیست.
 .152گزینه  9پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :اخذ تامین از اطفال و نوجوانان در سازمان قضایی »
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0درست است زیرا موافﻖ متن ماده  322ناظر بر ماده  387ق.آ.د.ک 23.است
ﺏ) گزینه  3درست است زیرا موافﻖ متن ماده  322ناظر بر ماده  387ق.آ.د.ک 23.است
ج) گزینه  5درست است زیرا موافﻖ متن ماده  322ناظر بر ماده  387ق.آ.د.ک 23.است
د) گزینه  9نادرست است زیرا برخالف متن ماده  000ناظر بر ماده  782ق.آ.د.ک 07.است
قسمت دوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1مقنن در ماده  322ق.آ.د.ک 23.ﺿمن نفی اعمال صالحیت شخصی در سازمان قضایی ،رسیدگی سازمان قضایی به اتهامت متهمان ﻃفل و نوجوان را منوط به
رعایت مقررات مربوط به دادرسی خاص آنان نموده است.
نکته  :7مقررات مربوط به دادرسی اﻃفال و نوجوانان عبارت است از  780 ،31و  786و  708 ،782و  359و  958 ،310تا  912و  999تا  992و  070تا 078
ق.آ.د.ک. 23.
نکته  :3ماده  387یکی از این مقررات است که مورد سؤال بود .به عبارت دیگر مقنن در ماده  322میگوید تمام تشریفات دادرسی جرائم اﻃفال و نوجوان در سازمان
قضایی همان است که در مقررات فوق بیان شد و از این حیث تفاوتی ندارد.
نکته  :9از این مقررات سؤاالت زیادی ﻃرﺡ شده است .آنها را یکبار باهم بخوانید و نکاتی که از این جمﻊ خوانی به دست آوردید را به مﺤشای من منتقل کنید.
جالب توجه باینکه سوال  156آزمون وکالت  1309از ماده  786یکی از مواد مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان طرح شده است.پس مواد مذکور در درس
نامه هر سوال را جدی بگیرید که احتمال ﻃرﺡ سوال از آنها بﻌید نیست.
قسمت سوم :مرور برخی نکات مهم سابق آزمونهای قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موﺿوع این سؤال:
نکته  :0بازپرس برای دسترسی به متهم و مﻄابﻖ ماده  307این قانون پس از تفهیم اتهام در صورت وجود دالیل کافی مکلف به صدور قرار تامین است.
نکته :3مﻄابﻖ تبصره یک ماده  « 792در جرائم تﻌزیری درجه هفت و هشت ،در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارات وارده ،مقام قضایی میتواند فقط
به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند ».پس اﻟزامی به عدم صدور قرار تامین ندارد و این بدان مﻌناست که میتوان قرار تامین در این مورد صادر نکرد اما این امر
شرایﻄی دارد که آن ارائه تضمین الزم جهت جبران خسارت است .پس گزینه  0و  4صﺤیح نیست .
نکته :5ماده 782ق.آ.د.ک 0523.نیز بیان نموده است « در جریان تﺤقیقات مقدماتی ،مرجﻊ قضایی حسب مورد ،اﻃفال و نوجوانان موﺿوع این قانون را به
واﻟد ین ،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 بداند ،میسپارد .اشخاص
مذکور ملتزم اند هرگاه حضور ﻃفل یا نوجوان الزم باشد او را به مرجﻊ قضایی مﻌرفی نمایند ».که این نه به مﻌنای صدور تامین بلکه صرفاً تﺤویل افراد فوق به شخص
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com
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ثاﻟث و اﻟتزام آنها به مﻌرفی ﻃفل یا نوجوان است و در ادامه بیان کرده است« افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به مﻌرفی خود به دادگاه می باشند»» .که این
به مﻌنای همان قرار اﻟتزام اﻟبته بدون تﻌیین وجه االﻟتزام است پس در مورد افراد ذکر شده فوق امکان قرار تامین اﻟتزام رأساً وجود دارد.
نکته  :4در ادامه ماده مذکور آمده است « در صورت ﺿرورت ،أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالی پانزده سال امکانپذیر است .در صورت عجز از مﻌرفی
کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیﺶبینی شده در ماده ( )357این قانون ،دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده ( )358این قانون ،قرار نگهداری موقت آنان
را در کانون اصالﺡ و تربیت صادر کند » .پس به این مﻌناست که امکان اخذ قرار تامین کفاﻟت ؛وثیقه و قرار نگهداری موقت فقط در مورد نوجوانان باالی  03سال
وجود دارد.
نکته :3ﻃبﻖ ماده 507ق.آ.د.ک 0523.تﺤقیقات مقدماتی جرائم منافی عفت اعم از حدی و تﻌزیری با هر میزان از مجازات ،با خود دادگاه صاﻟح است و دادسرا و
مقامات آن حﻖ تﺤقیقات و بهتبﻊ آن حﻖ صدور قرار تامین ندارند.
نکته  :7ﻃبﻖ ماده  540ق.آ.د.ک 0523.تﺤقیقات مقدماتی جرائم تﻌزیری درجه هفت و هشت ،با خود دادگاه صاﻟح است و دادسرا و مقامات آن حﻖ تﺤقیقات و
بهتبﻊ آن حﻖ صدور قرار تامین ندارند.
نکته  : 7ﻃبﻖ ماده  383ق.آ.د.ک «: 0523.در مﻌیت دادگاه اﻃفال و نوجوانان و در مﺤل آن ،شﻌبهای از دادسرای عمومی و انقالﺏ با عنوان دادسرای ویﮋه
نوجوانان به سرپرستی یکی از مﻌاونان دادستان و با حضور یک یا ﭼند بازپرس ،تشکیل میشود .تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال بهجز جرائم
موﺿوع مواد ( )507و ( )540این قانون که بهﻃور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد ،در این دادسرا بهعمل میآید ».فرد  03ساﻟه فردی است که  04سال تمام
شمسی دارد و وارد سال  03زندگی خود شده است و فرد  08سال فردی است که  08سال تمام شمسی دارد.
نکته  : 8درنتیجه تﺤقیقات مقدماتی جرائم اﻃفال و نوجوانان کمتر از  03سال شمسی یﻌنی تا اتمام  04سال تمام شمسی ،با خود دادگاه اﻃفال و نوجوانان است و
دادسرا و مقامات آن حﻖ تﺤقیقات و بهتبﻊ آن حﻖ صدور قرار تامین ندارند .کسی که  03سال تمام قمری دارد ،باﻟغ و نوجوان است و ﭼون  03سال تمام قمری بیشتر
از  04سال تمام شمسی است ،تﺤقیقات آن با دادسرای اﻃفال است و درنتیجه بازپرس حﻖ و تکلیف صدور قرار تامین وفﻖ قانون را دارد( .سطح پرسش :ساده)
قسمت چهارم :تحلیل روانی پرسﺶ :تبویب و دسته بندی مﻄاﻟب به شما در به یادسپاری و به یادآوری مﻄاﻟب بهﻃور منظم و دقیﻖ و سریﻊ کمک میکند .مرور
قوانین و مﺤشا نویسی دو شاهکلید اصلی موفقیت در آزمون وکاﻟت  0523است .در این خصوص با مشاورات موسسه تماس بگیرید یا به سایت یا نمایندگی نزدیک خود
مراجﻌه کنید .موفﻖ باشید.
 .158گزینه  7پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :هزینه دادرسی کیفری»
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0ﻃبﻖ متن ماده  332ق.آ.د.ک 23.درست است .
ب) گزینه  7طبق متن ماده  000ق.آ.د.ک 07.نادرست است .
ج) گزینه  5ﻃبﻖ متن ماده  332ق.آ.د.ک 23.درست است .
د) گزینه  4ﻃبﻖ متن ماده  332ق.آ.د.ک 23.درست است .
قسمت دوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1بﻄور مﻌمول ،مباحث متفرقه قانون آیین دادرسی کیفری مانند ادﻟه اثبات ،هزینه دادرسی یا دادرسی اﻟکترونیکی ،مواعد ،وکاﻟت و غیره هر کدام حداکثر یک
سوال و مجموعاً دو تا سه سوال در آزمون وکاﻟت هر سال خواهند داشت .در آزمون وکالت  09نیز سوال  156و  158و  113از این مباحث متفرقه طرح شده بود.
نکته  1مکرر :مﻄابﻖ بخشنامه000/0235/2000مورخه 0525/0/07ریاست مﺤترم قوه قضاییه هزینه شکایت کیفری به قرار ذیل است:
اﻟف )درخواست تﻌقیب کیفری (اعم از دادسرا  ،دادگاه و شورای حل اختالف)به مراجﻊ قضایی عالوه بر حقوق مقرر  30هزار ریال
ﺏ)هزینه شکایت کیفری ﭼک به شرﺡ ذیل می باشد:
تا مبلغ یک میلیون ریال ( )0٫000٫000ریال

( )30٫000ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال ()00٫000٫000

( )300٫000ریال

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال ()000٫000٫000
ریال

( )300٫000ریال

مازاد بر یکصد میلیون ریال ( )000٫000٫000ریال

یک در هزار

پ) هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری  000هزار ریال
نکته  .7عبارت" مگر آنکه مﺤکومبه از مستثنیات دین بوده و یا بهمیزانی نباشد که موجب خروج مﺤکومﻟه از اعسار گردد" در الیﺤه مصوﺏ مجلس وجود نداشت
وحسب ایراد شورای نگهبان می بایست به تبصره ماده اﺿافه می شود که در ذیل ماده آمده بود و مﻄابﻖ اصالحیه  0524/5/34مجلس این عبارت از ذیل ماده حذف و
به تبصره ماده فوق اﺿافه شد.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com
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نکته  . 3هر ﭼند در این ماده ﺿابﻄه ای جهت تشخیص اعسار بیان نشده است اما می توان از مالک مواد 307و 308قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ارئه
استشهادیه یا شهادت شهود استفاده کرد اما در هر حال تشخیص این موﺿوع ب ر عهده دادگاه یا دادستان است و احراز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی منﺤصر به
موارد بیان شده در قانون آیین دادرسی مدنی نیست و می توان از ﻃرق دیگر نیز آن را احراز کرد.
نکته  . 9بنظر برخی ،عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی در مرحله تﺤقیقات مقدماتی اعم از اینکه موﺿوع شکایت از جرائم قابل گذشت باشد یا از جرائم
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 بیان شده در ذیل ماده
اقدام به اخذ هزینه شکایت از مﺤل اجرای حکم به رد مال یا ﺿرر وزیان اخذ شده از مﺤکوم علیه نمود.
نکته  . 0اما این نظر ناشی از تفسیر نادرست این ماده است .مقنن در ماده  00می گوید « بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متﺤمل ﺿرر و زیان میگردد و
ﭼنانچه تﻌقیب مرتکب را درخواست کند« ،شاکی» و هرگاه جبران ﺿرر و زیان وارده را مﻄاﻟبه کند« ،مدعی خصوصی» نامیده میشود ».بنابراین موﺿوع شکایت شاکی
با موﺿوع دعوای ﺿرر و زیان مدعی خصوصی یکسان نیست.
نکته  . 6بنابراین ،موﺿوع شکایت بزه دیده تﻌقیب دعوای عمومی ناشی از جرم بمنظور مﺤکومیت مرتکب به کیفر است(مواد 8تا  )03و موﺿوع دعوای ﺿرر و زیان
بزه دیده ،م ﻄاﻟبه خسارات مادی ،مﻌنوی و منافﻊ ممکن اﻟﺤصول به تبﻊ دعوای عمومی ناشی از جرم (مواد  04تا  )30است.
نکته  . 2مقنن در این ماده همان سلف مغفول مانده آن تصریح می کند «:رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی
خصوصی به تأخیر انداخت ».یﻌنی رسیدگی به شکایت شاکی در مورد دعوای عمومی ناشی از جرم را نباید به علت عدم پرداخت هزینه دعوای خصوصی ناشی از جرم
وفﻖ مقررات قانون آیین دادرسی مدنی (ماده  )03به تاخیر انداخت.
نکته  .8به عب ارت 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  03به
پرداخت هزینه امر حقوقی(دادخواست ﺿرر و زیان) مکلف نموده است و به حکم قاعده کلی ماده  ،30عدم پرداخت هزینه دادرسی امر کیفری در رسیدگی به امر
حقوقی و باﻟﻌکس نباید تاثیر داشته باشد که ندارد و این جمله در ماده  332تکرار قاعده کلی ماده  30است و بس.
نکته  .0اما دو سوال مهم باقی است )0 .شکایت کیفری ﭼیست که شاکی باید هزینه آن را بپردازد؟  )3در صورت عدم پرداخت هزینه شکایت ،تکلیف قاﺿی
نسبت به رسیدگی به شکایت بزه دیده (در فرض تمکن ماﻟی و عدم مﻌافیت وی) ﭼیست؟
نکته  .15پاسخ سوال اول اگرﭼه بدیهی بنظر می آید ،اما مهم و متاسفانه مغفول است و همان ﻃور که در بخشنامه000/0235/2000مورخه 0525/0/07ریاست
مﺤترم قوه قضاییه در مورد هزینه شکایت کیفری آمده است  :هزینه« درخواست تﻌقیب کیفری (اعم از دادسرا  ،دادگاه و شورای حل اختالف)به مراجﻊ قضایی عالوه بر
حقوق مقرر  30هزار ریال» است.
نکته  .11بنابراین ﻃبﻖ مواد  8تا  03همین قانون  «:شکایت یﻌنی درخواست بزه دیده ای که از وقوع جرم متﺤمل نوعی ﺿرر و زیان شده درخواست تﻌقیب کیفری
مرتکب را بمنظور مﺤکومیت به کیفر از مقام تﻌقیب می نماید ».و ریاست مﺤترم قوه نیز برای همین درخواست تﻌقیب کیفری مرتکب ،تﻌیین تﻌرفه نموده است.
نکته  . 17ایراد مهم آن است که در رویه قضایی به این ماده اساساً توجه نمی شود و بجای شکایت ،هزینه از شکوائیه اخذ می شود و در عمل اگر فردی از ﭼند متهم
برای ﭼندین عنوان مختلف در یک شکوائیه ،ﻃرﺡ دعوی کیفری نماید ،فقط یک هزینه پرداخت می کند .در حاﻟیکه همین فرد در مقام تقدیم دادخواست ﺿرر و زیان
علیه هر مرتکب و به تﻌداد هر خواسته مکلف به تادیه هزینه است.
نکته  . 13این رویه مستند به هیچ مبنای مستدل و مستندی جز نادیده گرفتن مواد پایانی قانون سابﻖ و فﻌلی نیست .این دعوی که تﻌقیب امر کیفری بر عده قوه
قضائیه است و اساساً باید مجانی باشد ،با صدر این ماده که آن را منوط به تادیه هزینه کیفری می کند رد می شود .همچنین اینکه ،بی تردید بین شکایت و شکوائیه
فرق است و این دواژه مترادف نیستند و ﻃبﻖ بند ﺏ ماده  78یکی از ارکان شکوائیه ،درج موﺿوع شکایت در شکوائیه است.
نکته  . 19در ثانی اگر شکایت و شکوائیه امری واحد باشند و هزینه شکایت همان هزینه تقدیم یک شکوائیه است ،برای شکایت شفاهی که توسط ﺿابط (ماده  )57یا
قاﺿی (ماده ) 72صورتمجلس می شود ،نباید هزینه گرفته می شد که می شود .برای فهم بهتر باید شکایت را مترادف خواسته و شکوائیه را مترادف دادخواست بدانیم.
منتهی شکایت مربوط به دعوای عمومی ناشی از جرم است و دعوی ﺿرر و زیان مربوط به دعوای خصوصی ناشی از جرم است.
نکته  . 10اﻟبته در جرایم بدون بزه دیده ،اگر غیرقابل گذشت و غیرمنافی عفت باشند ،مقام تﻌقیب مکلف به تﻌقیب دعوای عمومی به هزینه قوه قضائیه است اما این
تکلیف منافاتی با پرداخت هزینه احقاق حﻖ دسترسی به عداﻟت برای بزه دیده ندارد .مضافاً اینکه آنقدر این هزینه ناﭼیز است که عمالً مجانی باید بﺤساﺏ آورد.
نکته  . 16در پاسخ به سوال دوم باید بین جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت فرق نهاد .اگر مقنن را حکیم بدانیم باید ﺿمانت اجرایی برای تکاﻟیفی که وی در قانون
برای ﻃرفین مقرر داشته 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
حکمت قانون گذار یا مجری قانون ناسازگار است.
نکته  . 12با توجه به اینکه یکی از موانﻊ تﻌقیب دعوای عمومی ناشی ا زجرم عدم شکایت بزه دی ده در جرایم قابل گذشت است؛ عدم تادیده هزینه شکایت ،سبب عدم
استماع شکایت و در نتیجه صدور قرار موقوفی تﻌقیب است.
نکته  . 18اما اگر جرم غیرقابل گذشت باشد ،مقام تﻌقیب مکلف به تﻌقیب دعوای عمومی است .گویی که اعالم جرم توسط ثاﻟث انجام شده باشد .اما بزه دیده تا تادیه
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 حﻖ اعتراض ندارد و
صدور حکم به رد مال در حﻖ وی نیز منتفی است ﭼون وی هزینه امر کیفری را نداده است.
نکته  .10بنابراین روشن شد که ه زینه شکایت کیفری ﭼیست و عدم تادیه آن ﭼه ثمری دارد و عدم تادیه هزینه دعوای خصوصی ناشی از جرم ،ربﻄی به امر کیفری
ندارد و باﻟﻌکس( .سطح پرسش :ساده )
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com
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قسمت پنجم :تحلیل روانی پرسﺶ :سواﻟی که پاسخ آن در یک ماده قانونی باشد ،مانند این سوال که از متن ماده  332ق.آ.د.ک 23.ﻃرﺡ شده است ،ازنظر ﻃراحان
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 به هر سواﻟی را به
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 همین سواالت را باید پاسخ
بدهید و قبوﻟی را به بها می دهند نه به بهانه .اگر هم پاسخ درست دادهاید ،مواظب باشید غرورتان مانﻊ مرورتان نشود .صبور و پرتالش باشید.
 - .150گزینه  3پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :تمیز قرارهای قطعی و غیرقطعی در دادگاه»
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0غیرقﻄﻌی است زیرا مﻄابﻖ متن تبصره ماده  000ق.آ.د.ک 23.است.
ﺏ) گزینه  3غیرقﻄﻌی است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  720ق.آ.د.ک 23.است.
ج) گزینه  3قطعی است زیرا منطبق بر متن تبصره  7ماده  972ق.آ.د.ک 07.است.
د) گزینه  4غیرقﻄﻌی است زیرا برخالف متن تبصره ماده  347و  370ق.آ.د.ک 23.و تبصره ماده  80اﻟﺤاقی 24 /5 /34است.
قسمت دوم :نکتهای دربارۀ مهارت تستزنی در این پرسﺶ :کلیه قرارهای اعدادی تﺤقیقاتی(کارشناسی ،مﻌاینه و تﺤقیﻖ مﺤلی و )...قطعی هستند .کلیه قرارهای
اعدادی تکمیلی(تامین خواسته و نظارت قضایی) غیرقطعی هستند .قرارهای تامین مضر به حﻖ متهم حقیقی غیرقطعی و بقیه قطعی هستند .مصادیﻖ در نمودار
قرارهای امهات و جدول قرارهای دادسرا آمده است .اما نکته جدید کلیه قرارهای تامین متهم حقوقی غیرقطعی است.
قسمت سوم  :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1بﻌد از صالحیت ،بیشترین سواالت آزمون وکاﻟت از مبﺤث قرارهاست .در آزمون امسال وکاﻟت سوال  003 ،002 ،003 ،004و  007از مبﺤث قرارها ﻃرﺡ شده
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 آنها را خواهید دید.
بنابراین اگر داوﻃلبی قوی باشد و جزء برتران موسسه در آزمون هاباشد ،فقط با شرکت در دوره امهات که به بررسی قرارها ،صالحیت و نﺤوه رسیدگی دادگاه های
بدوی و تجدیدنظر واختیارات دادستان و بازپرس می پردازیم ،قادر است به بیﺶ از کتاﺏ  3ق.م.ا 73.درصد سواالت آزمون مسلط شود.
نکته  :7ﻃبﻖ تبصره  3ماده  347ق.آ.د.ک 23.قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی در جرائم تﻌزیری درجه  8و دیه کمتر از  00درصد قﻄﻌی و در سایر موارد ،قابل
تجدیدنظر است.
نکته  :3اما اگر به همین تبصره دقت کنید ،می بینید قرار رد درخواست فرجام نیامده است؛ زیرا هیچ جرم قابل فرجامی نیست که غیرقﻄﻌی نباشد و ﻟذا قرار رد
درخواست فرجام کالً غیرقطعی است.
نکته  :9کلیه قرارهای تامین اشخاص حقوقی در ماده  605ق.آ.د.ک 07.غیرقطعی است.
نکته  :0اگر 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 باشد و ﭼون
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 – مهارتی سواالت گزینه
پرت نداشته باشند و هرگزینه حاوی یک یا ﭼند نکته باشد.
نکته  :6برای مثال سوال  003در مورد قرارهای نظارت قضایی با گزینه  4این سوال و سوال  003در مورد قرارهای تامین اشخاص حقوقی با گزینه  3این سوال و در
یک سوال ﻃرﺡ شده است .لذا اگر داوطلب نکات و مواد مقرر در درس نامه این سوال را مسلط می بود ،به دو سوال آزمون وکالت  09به راحتی و به
درستی پاسخ می داد( .سطح پرسش :متوسط)
قسمت چهارم :مرور برخی نکات مهم سابق آزمونهای قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موﺿوع این سؤال:
نکته :1در مواردیکه تﺤقیقات مقدماتی مستقیماً بر عهده دادگاه است( مواد  507 ،322 ،383و  540ق.آ.د.ک ،) 0523.صدور قرارهای مربوط به تﺤقیقات مقدماتی
ازجمله قرارعدم دسترسی شاکی یا متهم به پرونده وفﻖ تبصره ماده  000و ماده  020ق.آ.د.ک 23.هم ﻃبﻌاً با دادگاه است و این دو قرار مستقالً از رأی نهایی قابل
تجدیدنظر است وﻟو اصل رأی قابل تجدیدنظر نباشد ﭼون یک مورد خاص است که تجدیدنظر آن در ماده  020مشخص شده و نه در ماده  437ق.آ.د.ک. 0523.
نکته :7قرار عدم دسترسی به پرونده هم در مورد شاکی صادر میشود که در تبصره  0ماده  000ق.آ.د.ک 0523.آمده است و هم در مورد متهم که در ماده 020
ق.آ.د.ک 0523.آمده است .این دو ماده را با هم قیاس و نکات م شابه و متفاوت را به مﺤشای من منتقل کنید .تفاوت در جهات صدور قرار در ماده  020است که
بیشتر از تبصره  0ماده  000است.
نکته :3در دادسرا ﻃبﻖ تبصره ماده  «: 370مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض ،برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ
ابالغ است ».اما هر دو قرار عدم دسترسی(شاکی یا متهم) حضوراً ابالغ می شود و مهلت اعتراض به آنسه روز است و حسب مورد قابلرسیدگی در دادگاهی است که
صالحیت رسیدگی به اصل موﺿوع کیفری را دارد .ﻟذا تشریفات اعتراض به این قرار از عمومات اعتراض به قرارهای دادسرا(مواد  372تا  373ق.آ.د.ک ) 0523.و آرای
دادگاهها(ماده  437تا  438ق.آ.د.ک ) 0523.خارج است.
نکته  : 9ماده  972مربوط به آرای قابل تجدیدنظر و فرجام دادگاههای کیفری است و ارتباطی به قرارهای قابلاعتراض دادسراها ندارد.
نکته  : 0قابلاعتراض بودن قرارهای دادسرا را باید در ماده  725ق.آ.د.ک 1307.جستجو کرد و این ماده مختص به دادسراست و ربطی به دادگاههای
کیفری ندارد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com
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نکته  : 6دادستان دیگر حق اعتراض به هیچیک از قرارهای دادسرا را ندارد و فقط می تواند به قرارهای دادگاه در جرائم منتهی به کیفرخواست اعم از
کتبی( )372یا شفاهی(ماده  )87اعتراض کند.
نکته  : 2ماده  725میگوید «:عالوه بر موارد مقرر در این قانون ،قرارهای بازپرس در موارد زیر قابلاعتراض است»:
نکته  : 8نکته مهم شناسایی آن مواردی است که قابل اعتراض بودن قراری در مواد دیگر این قانون آمده است .از جمله ماده  80و  80ق.آ.د.ک . 0523.قرار ترک
تعقیب نه در ماده  20و نه در ماده  725از قرارهای قابلاعتراض در دادسرا نیست.
نکته  : 0اما در دادگاه با توجه به اصل عدم قﻄﻌیت آرای دادگاههای کیفری ،قرار ترک تﻌقیب درصورتیکه مجازات قانونی جرم ارتکابی مشمول بند اﻟف یا ﺏ ماده
 437ق.آ.د.ک 0523.بشود ،قﻄﻌی است و اال غیرقﻄﻌی است.
نکته  :15مﻄابﻖ ماده  437ق.آ.د.ک 0523.اصل بر قﻄﻌیت آرای دادگاههای کیفری دو و دادگاه انقالﺏ است مگر اﻟف -جرائم تعزیری درجه هشت باشد  .ﺏ -جرائم
مستلزم پرداخت دیه یا ارش ،درصورتیکه میزان یا جمﻊ آنها کمتر از یکدهم دیه کامل باشد .اﻟبته در متن ماده صراحتاً دادگاه کیفری دو یا انقالﺏ قید نشده
اما آراء دادگاه کیفری یک هم قابلتجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان نیست ﭼه اینکه از جمﻊ مواد  503و  438و  327ق.آ.د.ک0523.به این نتیجه میرسیم که
آراء کیفری یک یا آرایی که دادگاه انقالﺏ با تﻌدد قاﺿی رسیدگی میکنند فقط قابل فرجام هستند .
نکته :11در مورد مجازاتهای جایگزین حبس ،مﻌیار قابلیت تجد یدنظر ،همان مجازات قانونی اوﻟیه است .یﻌنی اگر به جای مجازات حبس قاﺿی اقدام به صدور
مﺤکومیت به مجازات جایگزین نماید مالک تجدیدنظر همان مجازات قانونی حبس است نه جایگزین حبس.
نکته  :17آرای قابل تجدیدنظر ،اعم از مﺤکومیت ،برائت ،یا قرارهای منﻊ و موقوفی تﻌقیب ،اناﻃه و تﻌویﻖ صدور حکم است .توجه داشته باشید این قسمت از تبصره
ماده  3ماده  437ق.آ.د.ک0523.در مورد قابلیت تجدیدنظر از قرار اناﻃه دادگاه است که سابقاً ﻃبﻖ رأی وحدت رویه شماره  740مستقالً غیرقﻄﻌی بود.
نکته  :13قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ،نیز درصورتیکه رأی راجﻊ به اصل دعوی ،قابل تجدیدنظرخواهی باشد.
نکته :19و یک نوآوری در قانون جدید :مﻄابﻖ ماده 432ق.آ.د.ک «0523.در مواردی که رأی دادگاه توأم با مﺤکومیت به پرداخت دیه ،ارش یا ﺿرر و زیان است،
هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد ،جنبههای دیگر رأی نیز بهتبﻊ آن ،حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است ».تجدیدنظر تبﻌی در مورد
دیه و ارش غلط و ﻟکن نوآوری است.
نکته : 10در صورت توافﻖ ﻃرفین مبنی بر اسقاط حﻖ تجدیدنظر یا فرجام دیگر تجدیدنظر یا فرجام آنها جز در خصوص صالحیت دادگاه یا قاﺿی صادرکننده رأی،
مسموع نیست.
 .115گزینه  9پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :تعریف قانونی جرائم منافی عفت»
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
الف) گزینه  1نادرست است زیرا برخالف تبصره ماده  507ق.آ.د.ک 23.اﻟﺤاقی  0524است.
ﺏ) گزینه  3نادرست است زیرا برخالف تبصره ماده  507ق.آ.د.ک 23.اﻟﺤاقی  0524است.
ج) گزینه  5نادرست است زیرا برخالف تبصره ماده  507ق.آ.د.ک 23.اﻟﺤاقی  0524است.
د) گزینه  9درست است زیرا برگرفته از تبصره ماده  356ق.آ.د.ک 07.الحاقی  1309است.
قسمت دوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1به گزینه  3دوباره و در شرایط بدون استرس آزمون نگاه کنید « .جرائم رابﻄه نامشروع تﻌزیری مانند مساحقه و تفخیذ» آیا مساحقه و تفخیذ حدی هستند یا
تﻌزیری؟ پاسخ اشتباه شما یﻌنی شما سؤال و گزینهها را نخوانده یا درست نفهمیده و بدتر آنکه شاید متن گزینه ها را به دقت و درست ندیدهاید.
نکته  :7گزینه  5را هم دوباره ببینید .آیا تقبیل و مضاحﻌه حدی هستند؟
نکته  :3اگر شما تبصره اﻟﺤاقی ماده  507مصوﺏ  24 /5 /34را هم ن دیده باشید با توجه به دانسته های خود از حقوق جزا باید به این سوال پاسخ درست می دادید.
«مﺤشای من» 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 مقررات
مربوط متصل و تسلط خود را روزبروز زیاد و زیادتر کنید( .سطح پرسش :ساده)
قسمت سوم :تحلیل روانی پرسﺶ  « :إنّ مﻊ اﻟﻌسر یسراً فان مﻊ اﻟﻌسر یسراً » در همان حال که برای موفقیت در آزمون وکاﻟت  23تالش می کنید ،درواقﻊ دارید
یکبهیک خشتهای برج موفقیت خود را رویهم قرار میدهید و قبوﻟی در آزمون ،آخرین خشت آن برج است .موفﻖ باشید.
 .111گزینه  7پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :اصالح ماده  66و حذف حق تجدیدنظرخواهی سازمان های مردم نهاد »
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0درست است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  543ق.آ.د.ک 23.است.
ب) گزینه  7نادرست است زیرا برخالف متن ماده  66ق.آ.د.ک اصالحی  09 /3 /79است.
ج) گزینه  5درست است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  557ق.آ.د.ک 23.است.
د) گزینه  4درست است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  557ق.آ.د.ک 23.است.
قسمت دوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1مکرراً در سال گذشت به داوﻃلبان تذکر داده شد که مواد اصالحی ق.آ.د.ک 23.به نسبت دیگر مواد از احتمال ﻃرﺡ سوال بیشتری برخوردارند .تﺤقﻖ این
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
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پیﺶ بینی را در سواالت  007 ،007 ،000و  008ازمون وکاﻟت  24مالحظه نمودید یﻌنی یک پنجم از سواالت از این مواد اصالحی بود .علیرغم اینکه تﻌداد مواد
اصالحیه قانون ( )57به کل قانون( )722بدون احتساﺏ تبصره ای قانون و مقررات خاص ،حدود یک نوزدهم است.
نکته  :7نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در زمینه موسسات مردم نهاد و پذیرش شکایت آنها در ماده  77آمده است .ماده  77اصالحی و تبصره های آن را به
همراه مواد  455و مواد مذکور در قسمت تﺤلیل سریﻊ مﻄاﻟﻌه و مﺤشای ماده  455را اصالﺡ یا تکمیل کنید.
نکته :3موارد مذکور در ماده  77اگرﭼه گستره وسیﻌی دارند وﻟی با توجه به موارد ماده و تبصره  5آن که بیان نموده اسامی این موسسات هر سال اعالم می گردد،
انﺤصاری است.و آن این است«:فحش از ابن مطب = سم» است .تشریح این رموز که قدرت تسلط به مواد قانونی را می دهد در کالس ها بیان می شود.
نکته :9این 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 مﺤدوده فﻌاﻟیت قید
شده در اساسنامه خود به عنوان شاکی ورود پیدا کنند و حتی در مرحله رسیدگی شرکت کنند اما با اصالحاتانجام شده در سال  ،0524دیگر نمی توانند به حکم
مراجﻊ قضایی اعتراض نمایند.
نکته :0در جرائمی که بزه دیده خصوصی داشته باشد حسب مورد جلب رﺿایت بزه دیده ،وﻟی یا ق یم وی و یا مواردی که خود وﻟی مرتکب جرم شده ،رﺿایت قیم
اتفاقی یا تایید دادستان جهت ارائه کمک و تﻌقیب ﺿروری است .ﻟذا گزینه یک که قید نموده با رعایت شرایط قانونی صﺤیح است.
نکته :6گزارشهایی که فاقد هویت گزارش دهنده هستند مﻄلقا رد نمی شود و ﭼنانچه مقرون به یک ی از شرایط زیر باشد برای شروع به تﻌقیب دعوای عمومی ناشی
از جرم کافی هستند:
اﻟف :دالﻟت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی است.
ﺏ :همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تﻌقیب دعوای عمومی ناشی از جرم کفایت میکند .ﻟذا اﻃالق گزینه  3صﺤیح نیست(.ماده)77
نکته :2برای شروع به تﻌقیب دعوای عمومی ناشی از جرم در جرائمی که شاکی خصوصی دارد موارد زیر حائز اهمیت است.
. 0نگاه قانونگذار تا حد توان استفاده از اوراق متﺤداﻟشکل برای ﻃرﺡ شکایت است .اگر ﭼه باز هم عدم استفاده از این اوراق مانﻊ استماع شکایت نیست.
. 3اصل بر کتبی بودن شکایت است ﭼه اینکه حتی اگر شکایت نزد دادستان شفاهی هم باشد باید در صورتمجلس قید شود(.مواد  72و )78
نکته :0برای ﻃرﺡ شکایت کیفری شاکی باید اهلیت داشته باشد یﻌنی مﺤجور نباشد که شامل غیر رشید ،سفیه صغیر و مجنون می شود.
نکته :15مﺤدودیت 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 از
جانب 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 شکایت سفیه منوط به
رعایت شرایط ماده  70ق.آ.د.ک 0523.در صورت عدم وجود قیم است.
نکته  : 11حال وقت آن فرا رسیده که مواد  77تا  70ق.آ.د.ک 0523.را مجدداً و با دقت مرور کنید .زیرا در دو سوال گذشته هر سال یک سوال از مبﺤث مربوط به
شروع به تﻌقیب دعوای عمومی ﻃرﺡ شده است .سوال  000آزمون وکاﻟت  24از همین مبﺤث آمده است( .سطح پرسش :متوسط)
قسمت سوم :تحلیل روانی پرسﺶ :تأثیر یکبار یادداشت کردن در به حافظه سپردن مﻄاﻟب و یادگیری آنها ،برابر با  70بار خواندن همان مﻄاﻟب است« .محشای
من» را جدی بگیرید .برای آشنایی با مﺤشای من و نﺤوه تنظیم آن باید در امایﺶ های موسسه شرکت یا فایل آن را دانلود کنید .برای اشنایی بیشتر با یکی از
نمایندگی های موسسه تماس بگیرید یا به سایت داداستان رجوع کنید.
 .117گزینه  1پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :شناسایی مقامات قضایی دیوان عالی کشور»
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
الف) گزینه  1نادرست است زیرا برخالف مواد  967و  963ق.آ.د.ک 07.نیست.
ﺏ) گزینه  3درست است زیرا مﻄابﻖ مواد  437ق.آ.د.ک 23.نیست.
ج) گزینه  5درست است زیرا موافﻖ متن ماده  477و  472ق.آ.د.ک 23.است.
د) گزینه  4درست است زیرا مﻄابﻖ ماده  475ق.آ.د.ک 23.نیست.
قسمت دوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته : 1بحث وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری نیز سهم مهمی در آزمون وکالت دارد و بعد از صالحیت و قرارها ،بیشترین
سواالت از این مبحث طرح می شود .در آزمون وکالت امسال نیز سواالت  157و  152و  116مربوط به این بحث بود.
نکته  :7پست یا مقام رئیس شﻌبه در همه دادگاههای بدوی اعم از یکنفره و سهنفره و دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عاﻟی وجود دارد و بنابراین در همه آنها مشترک
است.
نکته  :3دادرس علیاﻟبدل اصوالً مخصوص دادگاه های بدوی یکنفره است اما در دادگاههای بدوی سهنفره هم بهتصریح تبصره  3ماده  327ق.آ.د.ک 23.دادرس
علیاﻟبدل میتواند جانشین رئیس یا مستشار شود.
نکته  :9مستشار هم اصوالً مخصوص مراجﻊ قضایی سه نفره اعم از درجهیک یا بدوی و درجهدو است اما بهتصریح مقنن در ماده  327در دادگاههای بدوی یکنفره هم
وجود دارد.
نکته  :0عضو مﻌاون (م  ) 475و عضو ممیز که همان مستشار یا عضو مﻌاون دیوان عاﻟی است که به دستور رئیس شﻌبه مأمور تهیه گزارش پرونده میشود( 477و
 )472فقط و فقط مخصوص دیوان عاﻟی کشور است.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
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نکته : 6مستشار تجدیدنظر استان میتواند در دادگاههای بدوی کار کند اما قضات دادگاههای بدوی اعم از رئیس و دادرس علیاﻟبدل و مستشار نمیتوانند در دادگاه
تجدیدنظر استان یا دیوان عاﻟی کار کنند.
نکته  :2تمام مقامات فوقاﻟذکر در دادسرا وجود ندارد .در دادسرا مقام تﺤقیﻖ داریم که بازپرس است (م  )82و مقام تﻌقیب که دادستان و مﻌاون و دادیار است(.م
)88
نکته  :8درک سمت های قضایی مستلزم اشنایی به چارت قضایی کشور ماست که در کالس به آن می پردازیم( .سطح پرسش :ساده )
قسمت سوم :تحلیل روانی پرسﺶ :مﻄمئن باشید بادآورده را باد میبرد .این فکر غلط است که داوﻃلب میتواند با قرص و آمپولهایی که انتظار میرود مؤسسات
آموزشی به او ارایه بدهد ،بدون تالش برای استفاده بهینه از آنها برای مداوای نقاط ﺿﻌف و آسیب پذیر خود و تقویت مفاهیم و مهارت خود ،در آزمون وکاﻟت موفﻖ
شود .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 مرحله تسلط به قانون
می نامیم ،فقط به مدد مﻄاﻟغه حقوق به «روش شبکه ای» مﺤقﻖ می شود که از امتیازات اختصاصی این موسسه است.
 .113گزینه  9پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :تعدد اتهام با صالحیت ذاتی یکسان»
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0نادرست است زیرا خالف متن ماده  505و 500ق.آ.د.ک 23.است.
ﺏ) گزینه  3نادرست است زیرا خالف متن ماده  505و 500ق.آ.د.ک 23.است.
ج) گزینه  5نادرست است زیرا خالف متن ماده  505و 500ق.آ.د.ک 23.است.
د) گزینه  9درست است زیرا موافق متن ماده  313و 315ق.آ.د.ک 07.است.
قسمت دوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1در آزمون وکاﻟت در قسمت صالحیت درس آیین دادرسی کیفری مﻌموالً یک یا ﭼند سوال ﻃرﺡ می شود.در آخرین آزمون وکاﻟت بر اساس قانون سابﻖ 2
سوال از  30سوال یﻌنی  43درصد سواالت از صالحیت بود .سال قبل  4سال و امسال هم سواالت  00و  003و  004و  008و  002و  030از بﺤث صالحیت بود.
مﻄمئن باشید در آزمون وکاﻟت  23تﻌداد سواالت صالحیت کیفری اگر بیشتر از این شﺶ سوال نشود ،کمتر هم نخواهد بود و این یﻌنی یک سوم سواالت.
نکته  :7در این سوال آدم ربایی که  3تا  03سال حبس در ماده  730کتاﺏ  3ق.م.ا 73.دارد ،جرم اهم و کلید حل سوال است.
نکته  :3نکات  88تا  23سوال  030را در این خصوص مﻄاﻟﻌه کنید .جهت دسترسی به فایل مربوط به سایت یا انتشارات موسسه مراجعه کنید( .سطح پرسش:
دشوار )
قسمت سوم :تحلیل روانی پرسﺶ :از امام علی (علیهاﻟسالم) روایتشده که فرمودند  :به آن چه که امید نداری امیدوار باش تا به چیزی که امیدوار آن
هستی .موسی بن عمران (علیهاﻟسالم) از نزد اهلﺶ بیرون شد تا برای آن ها آتﺶ فراهم سازد در اثر این کار خداوند با او سخن گفت و بهعنوان پیامبری به نزد
اهلﺶ برگشت و ملکه سبا از خانهاش بیرون شد و درنتیجه در دست سلیمان (علیهاﻟسالم) مسلمان شد و جادوگران فرعون برای عزت و غلبه فرعون دست بکار
شد وﻟیکن سرانجام از او دست برداشتند و مؤمن شدند.
 .119گزینه  7پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :شناسایی تشکیالت دادگاههای کیفری و ویژه روحانیت»
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0درست است زیرا موافﻖ متن ماده  324و  327ق.آ.د.ک 23.است.
ب) گزینه  7نادرست است زیرا برخالف ماده  0آ.و.ر است.
ج) گزینه  5درست است زیرا موافﻖ متن ماده  324و  327ق.آ.د.ک 23.است.
د) گزینه  9درست است زیرا موافﻖ متن ماده  324و  385ق.آ.د.ک 23.است.
قسمت دوم :نکتهای دربارۀ مهارت تستزنی در این پرسﺶ :دادگاه ویﮋه روحانیت مصداق «دادگاههای کیفری» ماده  324ق.آ.د.ک 23.نیست و فقط در  00مرکز
استان تشکیل میشود.
قسمت سوم :مرور برخی نکات مهم سابق آزمونهای قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موﺿوع این سؤال:
نکته :1مصادیﻖ دادگاههای کیفری در ماده  324ق.آ.د.ک 23.آمده است .دادگاه ویﮋه روحانیت جزءانها نیست.
نکته :7در ماده  2آ.و.ر حوزه صالحیت مﺤلی ،دادسرا و دادگاه ویﮋه روحانیت به  00حوزه ﭼند استانی تقسیم شده است .ﻟذا این مراجﻊ فقط در  00شهرستان مرکز
استان مستقر هستند نه در  53مرکز استان.
نکته  :3هر ساﻟه از مقررات خاص یک ی 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
است یا آیین نامه ویﮋۀ روحانیت .در ازمون  25از آ.و.ر و امسال از قانون قاﭼاق کاال و ارز دو سوال ﻃرﺡ شده است .این دو مقرره خاص را باید جدی بگیرید(.سطح
پرسش :ساده )
قسمت چهارم :تحلیل روانی پرسﺶ :وقتی به خودتان اعتماد و به درستی کار و هدفتون اعتقاد دارید ،دیگه مهم نیست بقیه ﭼی فکر بکنند یا ﭼی بگویند .مهم
شمایید که باید با عزم راسخ آن کار درست را در راستای دستیابی به هدف درستتان انجام دهید .به همین سادگی و این رمز مهمی در موفقیت شماست .موفﻖ باشید.
 .110گزینه  1پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :نظارت استانی دادستان شهرستان مرکز استان »
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com
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قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
الف) گزینه  1درست است زیرا مطابق متن ماده  72ق.آ.د.ک 07.است.
ﺏ) گزینه  3نادرست است زیرا برخالف متن ماده  37ق.آ.د.ک 23.است.
ج) گزینه  5نادرست است زیرا برخالف متن ماده  37ق.آ.د.ک 23.است.
د) گزینه  4نادرست است زیرا برخالف متن ماده  37ق.آ.د.ک 23.است.
قسمت دوم :نکتهای دربارۀ مهارت تستزنی در این پرسﺶ :در دادگاههای عمومی و انقالﺏ و اﻃفال و نوجوانان ،دادسرای عمومی و انقالﺏ داریم که شهرستانی
است و دادسرای استانی نداریم .اما دادسرای نظامی استانی و دادسرای ویﮋه روحانیت ﭼند استانی و دادسرای دیوان عاﻟی کشور ،کشوری است .بااینحال ،دادستان
شهرستانهای مرکز استان ،وظایف استانی دارد.
قسمت سوم  :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1ماده  37ق.آ.د.ک 23.را دوباره به دقت بخوانید.دادستان شهرستان مرکز استان ،دادستان استان نیست و نظارت بر دادسراهای استان هم دیگر بر عهده
رئیسکل دادگستری استان نیست .مشابه ماده  37ق.آ.د.ک 23.در تبصره  0ماده  378ق.آ.د.ک 23.در مورد نظارت استانی دادستان نظامی آمده است.
نکته  :7دادستان های عمومی و انقالﺏ در سراسر کشور ،که در شهرستان ها مستقرند ،دادستان شهرستان هستند( .ماده  33و  37ق.آ.د.ک) 23.
نکته  :3دادستان های نظامی ،دادستان های استان هستند ﭼون صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح ،استانی است.ماده  378ودوتبصره اول آن را مرور می
کنیم «:.در مرکز هر استان ،سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است .در شهرستان ها در صورت نیاز ،دادسرای نظامی ناحیه تشکیل میشود.
حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تﻌیین میشود.
تبصره 0و دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند ،نظارت دارد و تﻌلیمات الزم را ارائه مینماید.
تبصره3و رئیس دادسرای نظامی ناحیه که مﻌاون دادستان نظامی مرکز استان است ،عالوه بر نظارت قضائی ،بر امور اداری نیز ریاست دارد» .
نکته  :9اگرﭼه دادسرای نظامی ناحیه ،در برخی شهرستان ها تشکیل می شود ،اما رئیس آن دادستان نظامی استان نیست ،بلکه مﻌاون اوست.
نکته  :0دادستان ویﮋه روحانیت ،دادستان ﭼند استانی است ﭼون صالحیت آن دادسرا در ماده  2آ.و.ر به  00حوزه ﭼند استانی تقسیم شده است.
نکته  :6ﻃبﻖ مواد  388تا  325ق.آ.د.ک 23.صالحیت دادستان کل کشور ،کل کشور است( .سطح پرسش :ساده)
قسمت چهارم :تحلیل روانی پرسﺶ :تﺤسین مخلوق به خاﻃر ویﮋگیهای خوبی که دارد و شکر خاﻟﻖ به خاﻃر نﻌمتهایی که به او بخشیده ،فراموش نشود .این دو
اقدام نیز اعتمادبهنفس شما را با توکل به مبدأ و مﻌاد عزت و ﻟﻄف و رحمت الیزال روزافزون میکند.
 .116گزینه  3پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :جهات رد دادرس »
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0نادرست است زیرا برخالف متن ماده  430ق.آ.د.ک 23.است.
ﺏ) گزینه  3نادرست است زیرا برخالف متن ماده  430ق.آ.د.ک 23.و رای وحدت رویه  307دیوانﻌاﻟی کشور است.
ج) گزینه  3درست است زیرا مطابق متن ماده  971ق.آ.د.ک 07.است.
د) گزینه  4نادرست است زیرا برخالف متن ماده  430ق.آ.د.ک 23.است.
قسمت دوم :نکتهای دربارۀ مهارت تستزنی در این پرسﺶ :بر خالف قرار جلب به دادرسی دادسرا که یک اظهارنظر ماهوی است ،قرار جلب به دادرسی دادگاه یک
تصمیم شکلی است دال بر نقض قرار منﻊ تﻌقیب دادسرا و دستور ارسال پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه .در واقﻊ دارای آثار کیفرخواست و جایگزین آن است.
قسمت سوم  :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1توﺿیﺤات کامل در خصوص این سوال در نکات  37تا  40درس نامه سوال  030نکته ای موسسه آمده است .شما می توانید این سوال را از انتشارات موسسه
یا سایت موسسه دریافت کنید .آنها را ﭼندبار مرور کنید( .سطح پرسش :ساده)
 . 112گزینه  1پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :تشریفات احضار متهم در دادسرا»
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
الف) گزینه  1نادرست است زیرا طبق ماده 121ق.آ.د.ک 07.این فرصت حداقل  0روز است نه سه روز.
ﺏ) گزینه  3درست است زیرا موافﻖ متن ماده 070ق.آ.د.ک 23.است.
ج) گزینه  5درست است زیرا موافﻖ متن ماده  078ق.آ.د.ک 23.است.
د) گزینه  4درست است زیرا موافﻖ متن ماده  073ق.آ.د.ک 23.است.
قسمت دوم  :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  : 1مقررات احضار در مواد  078تا  078ق.آ.د.ک 23.آمده است.
نکته  : 7احضار متهم در قانون جدید به سه ﻃریﻖ ممکن است که عبارتند از:
)0
)3

احضاریه کتبی دو نسخه ای (ماده 072ق.آ.د.ک)0523.
احضار از ﻃریﻖ نشر آگهی (ماده  074ق.آ.د.ک)0523.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com
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احضار از ﻃریﻖ مقررات راجﻊ به دادرسی اﻟکترونیکی( ماده  073ق.آ.د.ک)0523.

نکته  : 3عالوه بر برگ جلب ،ﻃبﻖ ماده  070ق.آ.د.ک 0523.احضاریه متهم باید به امضای بازپرس یا دیگر مقامات قضایی احضار کننده متهم برسد .این
تکلیف در مورد احضار دیگر افراد مانند شاکی ،شهود و کارشناس و غیره وجود ندارد.
نکته  : 9در ماده  075ق.آ.د.ک 0523.بر خالف ماده  004قانون سابﻖ در مورد اشخاص بیسواد ،نیازی به ابالغ اوراق قضایی در حضور دو شاهد نیست.
نکته  : 0با مﻄاﻟﻌه و مقایسه این مواد ،سایر نکات را به مﺤشای من منتقل کنید( .سطح سوال  :متوسط)
قسمت سوم :تحلیل روانی پرسﺶ :ﻟیاقت هر داوﻃلب پرتالش بهترین نتایج است .پس هیچ گاه نگذارید به آن درجه از ناامیدی برسید که به خیلی کمتر از آنچه
ﻟیاقت دارید رﺿایت دهید.
 .118گزینه  3پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :تفاوت نپذیرفتن کفیل متهم با وثیقه ارایه شده متهم»
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0نادرست است زیرا موافﻖ متن ماده  333ق.آ.د.ک 23.نیست .در هیچ موردی نظر بازپرس برای دادستان اﻟزامی نیست.
ﺏ) گزینه  3نادرست است زیرا موافﻖ متن ماده  330ق.آ.د.ک 23.مربوط به نپذیرفتن کفاﻟت کفیل است.
ج) گزینه  3درست است زیرا موافق متن ماده  771ق.آ.د.ک 07.است.
د) گزینه  4نادرست است زیرا موافﻖ متن ماده  330ق.آ.د.ک 23.نیست.
قسمت دوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  : 1پرسﺶ از ماده  330ق.آ.د.ک 0523.است .مهمترین مواد قانون آیین دادرسی کیفری مواد  307تا  507آن است.در بین این مواد بﺤث قرارهای تامین و
قرارهای نهایی و صالحیت آمده است که تقریباً نیمی از سواالت آزمون وکاﻟت  24از این مواد است .از مبﺤث قرارهای تامین سوال  002و  003ﻃرﺡ شده است.
نکته  : 7ماده  372ق.آ.د.ک 0523.دو قاعده بسیار مهم و پرکاربرد در قانون جدید است .یکی اینکه در همه موارد ،اصل را بر استقالل بازپرس نسبت به
دادستان و عدم ﻟزوم تبﻌیت بازپرس از دادستان و حﻖ بازپرس به اصرار بر نظر خود و اختالف با دادستان را دارد .دیگر اینکه در هیچ حالتی در قانون دادستان
مکلف به تبعیت از نظر بازپرس نیست.
نکته  : 3اما در مواردی که مربوط به اختیارات قضایی بازپرس نیست و موﺿوع ،اداری است مانند ارجاع پرونده به بازپرس بهﻃور کامل یا ناقص برای تﺤقیقات ،رفﻊ
نقص تﺤقیقات ،امور اداری مانند حضوروغیاﺏ و تصدی شﻌب بال تصدی و امثال آنها ،نظر دادستان بر بازپرس اﻟزامی است و بازپرس نمیتواند درباره ارجاع پرونده،
نﺤوه تﺤقیقات و رفﻊ نقص آن ،با دادستان مخاﻟفت کند.
نکته  : 9همچنین بهﻃور کلی هر جا در قانون گفتهشده بازپرس با موافقت دادستان دست به اقدامی میتواند بزند ،اگرﭼه این به مﻌنی ﻟزوم تبﻌیت بازپرس از دادستان
نیست اما مفهوم آن این است که بدون موافقت دادستان ،در عمل بازپرس نمیتواند آن اقدام مورد تقاﺿا را انجام بدهد .از جمله ماده  27و  004و  .033در این سه
ماده یا موافقت دادستان اخذ و اقدام می شود یا بدون موافقت وی اقدام نمی شود و از شمول ماده  327و اختالف و حل اختالف خارج است.
نکته  : 0ﻃبﻖ یک قاعده در دکترین ،در مواردی که مربوط به حقوق دفاعی متهم است و نظر مقام تﺤقیﻖ به ﺿرر متهم و نظر مقام تﻌقیب به نفﻊ متهم است ،بازپرس
مکلف به تبﻌیت است زیرا مقام تﻌقیب که خود مکلف به تﻌقیب متهم است ،نظر به نفﻊ متهم دارد و بازپرس که قاﺿی بیﻄرف است ،به ﻃریﻖ اوﻟی باید نظر به نفﻊ
متهم داشته باشد.
نکته  : 6یکی از مصادیﻖ این قاعده ،ماده  330ق.آ.د.ک 23.است که بازپرس مخاﻟف مالئت کفیل و قبول کفاﻟت وی است اما دادستان اگر مخاﻟفت کرد ،یﻌنی نظر بر
قبول کفاﻟت کفیل داشته باشد ،بازپرس مکلف به تبﻌیت از دادستان است .بنابراین از موارد حل اختالف دادستان و بازپرس نمیباشد.
نکته  : 2متاسفانه بر خالف قانون سابﻖ ،در مورد بازداشت موقت مقنن در ماده  340و  340ق.آ.د.ک ، 0523.درست عکس این قاعده رفتار کرده است و این نقض
قواعد است که یادگیری آیین دادرسی کیفری را دشوار میسازد .به هرحال ﭼاره ای جز تﺤمل این نوع قانونگذاری نداریم و باید از آزمون وکاﻟت بهسالمتی عبور کنیم.
نکته :8حﻖ اعتراض به عدم قبوﻟی کفیل یا وثیقه مﻄابﻖ ماده  357ق.آ.د.ک 0523.با متهم است نه کفیل.
نکته  : 0برخالف درجات تﻌزیر در ماده  02که مجازات درجه  0شدیدترین است در ماده  05قانون نﺤوه نظارت بر رفتار قضات؛ مجازاهای انتظامی قضات 05
درجهاست که درجه  05شدیدترین است و برعکس قانون مجازات است.
نکته  : 15در دو مورد مقنن شدیدترین مجازاتهای انتظامی را به قضات تذکر داده و هر دو مربوط به تامین است .یکی ماده  333در مورد نپذیرفتن بی دﻟیل وثیقه و
دیگری در ماده  330در مورد صدور قرار تامین نامتناسب .با مﻄاﻟﻌه و مقایسه این مواد ،سایر نکات را در این خصوص به مﺤشای من منتقل کنید( .سطح پرسش :
متوسط)
قسمت سوم :تحلیل روانی پرسﺶ :با خودتان مثل دایه مهربانتر از مادر باشید که اگر زمین خوردید دست شما را میگیرد و بلندتان میکند نه تنبیه و سرزنﺶ.
بدترین کار در هنگام شکست و اشتباه که ذاتی انسانهاست« ،دستگیری خودتان» است بجای «دستگیری از خودتان» .آیا می دانید میانگین کشوری پاسخ گویی
برتران داوﻃلبان داداستان به سواالت آیین دادرسی کیفری در آزمون های مفهومی-مهارتی موسسه  40درصد و در آزمون اصلی وکاﻟت باالی  80درصد بوده است؟
بنظر یکی از رموز موفقیتشان ،همین «دست گیری» از خودشان با ترمیم نقاط ﺿﻌفشان بوده است .این ﻃور نیست!

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
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 .110گزینه  7پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاههای نظامی »
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0درست است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  377ق.آ.د.ک 23.است .
ب) گزینه  7نادرست است زیرا برخالف متن ماده  020و  026ق.آ.د.ک 07.است .
ج) گزینه  5درست است زیرا مﻄابﻖ متن تبصره 3ماده 373ق.آ.د.ک 23.است .
د) گزینه  4درست است زیرا مﻄابﻖ متن ماده  373ق.آ.د.ک 23.است
قسمت دوم :نکتهای دربارۀ مهارت تستزنی در این پرسﺶ :در قانون جدید ،هیچکس از دادن دادخواست ﺿرر و زیان و پرداخت هزینه دادرسی دعوای ﺿرر و
زیان در دادگاه کیفری بدوی مﻌاف نیست جز یگان متضرر از جرم آنهم در دادگاه نظامی .ﻟذا گزینه دو نادرست است .موارد مﻌافیت از دادن دادخواست یا
پرداخت هزینه تجدیدنظر ویا فرجام خواهی در مواد  457تا  458ق.آ.د.ک 23.را با این مورد اشتباه نگیرید.
قسمت سوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته :1مقررات مربوط به دعوای عمومی و خصوصی ناشی از جرم همواره یکی از سواالت آزمون وکاﻟت را به خود اختصاص داده اند .این مقررات در مواد  8تا 30
ق.آ.د.ک 23.در مورد دادگاه های غیرنظامی و در دو ماده  373و  377در مورد دادگاه های نظامی متمرکز شده اند .امسال نیز سوال  005آزمون وکاﻟت از این مبﺤث
ﻃرﺡ شده است .برای «تﻄبیﻖ مستند»کافی است  3آزمون جامﻊ آخر داداستان را ب بینید و اگر دسترسی ندارید به قسمت پنجم این سوال مراجﻌه کنید که متضمن
مهمترین نکات صالحیت های جرایم مذکور در قوانین خاص در دادگاه انقالﺏ است.
نکته  :7هنگام مﻄاﻟﻌه مواد  8تا  30ق.آ.د.ک 23.در مورددعوای عمومی و خصوصی ناشی از جرم باید مواد  020تا  022ق.آ.د.ک 23.را هم مﻄاﻟﻌه و به موارد
اختالف آنها خوﺏ توجه کنید .همچنین باید بدانید مواد  8تا  75ق.آ.د.ک 07.در دادرسی نیروهای مسلح نیز وفق ماده  068و  698ق.آ.د.ک 07.الزم
الرعایه هستند.
نکته  :3هرگاه در اثر وقوع جرم ،ﺿرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود )1 ،یگان مربوط مکلف است تا قبل از اعالم ختم دادرسی ،دادخواست ﺿرر و زیان
خود را تسلیم دادگاه کند )7 .مﻄاﻟبه ﺿرر و زیان و رسیدگی به آن ،مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است  )3اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی از
سوی آن یگان متضرر ندارد .به سه نکته باال که از ماده  373ق.آ.د.ک 23.گرفته شده است ،خوﺏ دقت کنید.
نکته  :9برای عدم انجام تکلیف تقدیم دادخواست ﺿرر و زیان در ماده  377ق.آ.د.ک 23.مجازات کیفری انفصال از شغل از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته شده
است که بهحکم دادگاه نظامی تﻌیین میشود .پس یﻌنی یک مجازات است.
نکته  :0مﻄابﻖ ماده  377ق.آ.د.ک « 23.رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که بهتبﻊ امر کیفری در دادگاههای نظامی مﻄرﺡ میشود ،مستلزم
تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است ».این امر با توجه به ماده قبل آنکه فقط یگان نظامی را از پرداخت هزینه دادرسی مﻌاف میکند به
این مﻌناست که افراد مذکور در این ماده مکلف به پرداخت هزینه دادرسی هستند.
نکته :6ﻃبﻖ تبصره  3ماده  373ق.آ.د.ک «: 23.یگان متضرر از جرم ،حﻖ ﻃرﺡ دعوی ،دفاع و پیگیری دعوی ،اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مﻄابﻖ مقررات مربوط
دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست».
نکته  : 2ﻃبﻖ تبصره  0ماده  373ق.آ.د.ک 23.دعوای اعسار از پرداخت مﺤکوم به ﺿرر و زیان ناشی از جرم در دادگاههای نظامی  ،باید به ﻃرفیت یگان مﺤکوم ﻟه
دعوای اصلی اقامه شود نه مثالً سپاه یا ارتش به صورت کلی.
قسمت چهارم :تحلیل روانی پرسﺶ :قوووودر ﻟﺤظهها را بووودان زموووانوی میرسد کووه تووووو دیوووگور قووووادر نووویستی بووگوویوی "جووووبوووران میکنم “ ما
شیﻌیان همان موالیی هستیم که میفرماید «:فرصت بهمانند ابر گذرا مىگذرد ،پس فرصتهاى نیک را غنیمت دانید»
قسمت پنجم :مرور برخی نکات مهم سابق آزمونهای قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موﺿوع این سؤال( ویرایﺶ شده با اصالحات جدید قانون):
نکته :0ﻃبﻖ ماده  00ق.آ.د.ک «: 0523.بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متﺤمل ﺿرر و زیان میگردد و ﭼنانچه تﻌقیب مرتکب را درخواست کند« ،شاکی» و
هرگاه جبران ﺿرر و زیان وارده را مﻄاﻟبه کند« ،مدعی خصوصی» نامیده میشود».
نکته :3ﻃبﻖ ماده  00ق.آ.د.ک «: 0523.تﻌقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تﻌقیب متهم از جهت
حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است».
نکته  : 5ﻃبﻖ ماده  04ق.آ.د.ک «: 0523.شاکی میتواند جبران تمام ﺿرر و زیانهای مادی و مﻌنوی و منافﻊ ممکناﻟﺤصول ناشی از جرم را مﻄاﻟبه کند ».در تبصره
 0و  3این ماده زیان مﻌنوی و منافﻊ ممکناﻟﺤصول تﻌریفشدهاند .تبصره  3این ماده می گوید «:منافﻊ ممکن اﻟﺤصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف
نماید .همچنین مقررات مرتبط به منافﻊ ممکن اﻟﺤصول و نیز پرداخت خسارت مﻌنوی شامل جرائم موجب تﻌزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود».
نکته  : 4ﻃبﻖ ماده  03ق.آ.د.ک « :0523.پسازآنکه متهم تﺤت تﻌقیب قرار گرفت ،زیاندیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادﻟه و مدارک خود را
جهت پیوست به پرونده به مرجﻊ تﻌقیب تسلیم کند و تا قبل از اعالم ختم دادرسی ،دادخواست ﺿرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند .مﻄاﻟبه ﺿرر و زیان و رسیدگی
به آن ،مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است».
نکته  : 3ﻃبﻖ ماده  07ق.آ.د.ک « :0523.هرگاه دعوای ﺿرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود ،دعوای مذکور قابلﻃرﺡ در دادگاه کیفری نیست ،مگر آنکه
مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ،متوجه شود که موﺿوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی ،به دادگاه
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
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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 مواجه شود ،مدعی خصوصی
میتواند با استرداد دعوی ،برای مﻄاﻟبه ﺿرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجﻌه کند .ﭼنانچه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت
مجدد آن نیست».
نکته« :7ختم تﺤقیقات» مخصوص دادسرا بوده و اصوالً دادسرا مجاز به رسیدگی دعوی ﺿرر و زیان ناشی از جرم نمیباشد.
نکته : 7منظور از «ختم دادرسی یا رسیدگی» همان ختم رسیدگی دادگاه بدوی است.
نکته : 8رأی وحدت رویه  742مورخ  72/7/3که در حال حاﺿر متن ماده 30قانون جدید نیز بیان نموده « سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی
نیست .هرگاه تﻌقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منﻊ تﻌقیب یا حکم برائت شود ،دادگاه کیفری مکلف است ،درصورتیکه
دعوای خصوصی در آن دادگاه مﻄرﺡ شده باشد ،مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید».
نکته  :2یکی از نوآوریهای قانون جدید اختصاص ماده ای در خصوص رد مال جرائم است این امر در ماده  02ق.آ.د.ک 0523.بدین شرﺡ است  «:دادگاه در مواردی
که حکم به رد عین ،مثل و یا قیمت مال صادر می کند ،مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تﻌدد مﺤکوم علیه ،حدود مسؤوﻟیت هر یک را مﻄابﻖ
مقررات مشخص کند.
تبصره -درصورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود ،قیمت زمان اجرای حکم ،مالک است».
نکته  2مکرر :وجود ماده مذکور در قسمت فصل دعوای عمومی و خصوصی نباید ما را به این اشتباه سوق دهد که دادگاه در تمامی جرائم میتواند حکم به رد مال
بدهد .موارد رد مال در هریک از جرائم موردنظر قانونگذار مثل سرقت و کالهبرداری به صراحت قید شده است .ﻟذا در متن ماده نیز صرفاً تکلیف دادگاه را مﺤدود
میکند به «در مواردی»که مﻌنای آنهمان موارد قانونی است .
نکته  :00اﻟبته ﻃبﻖ ماده  303ق.م.ا 0523 .دادگاه در کلیه جزایم در مورد  4دسته از اموال باید تﻌیین تکلیف در حد استرداد به ماﻟک یا ﺿبط به نفﻊ دوﻟت یا مﻌدوم
شدن آن را بنماید .این ماده میگوید ...... «:در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ﺿمن صدور حکم یا قرار یا پسازآن اعم از اینکه مبنی بر مﺤکومیت یا برائت یا موقوفی
تﻌقیب متهم باشد ،در مورد اشیاء و امواﻟی که وسیله ارتکاﺏ جرم بوده یا در اثر جرم تﺤصیل شده یا حین ارتکاﺏ ،استﻌمال و یا برای استﻌمال اختصاص یافته است،
باید رأی مبنی بر استرداد ،ﺿبط یا مﻌدوم شدن آن صادر نماید »... .مورد سؤال مشمول این ماده است.
نکته  :00رد 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 ،دادگاه
مذکور باید حکم به رد عین مال بدهد.
نکته  :03توجه داشته باشید در خصوص رد مال نیز در جرائمی که قانونگذار رد مال را نیز به عنوان قسمتی از حکم در نظر گرفته ،وجود عین مال در ید متهم حین
دستگیری ﻃبﻖ ماده  304و  303ق.م.ا 0523 .شرط است و ﭼنانچه به هر دﻟیلی قبل از دستگیری از ید متهم خارج شده باشد حکم به رد مال صﺤیح نبوده و مدعی
باید در این خصوص ﺿمن ﻃرﺡ پرونده کیفری دادخواست ﺿرر و زیان نیز بدهد.
نکته  : 05این نکته بسیار مهم است و دکتر خاﻟقی نیز در کتاﺏ خود بهدرستی این امر را متذکر شده اند ،هرﭼند اکثریت رویۀ قضایی خالف نظر ایشان عمل میکند.و
تفاوتی بین وجود یا عدم آن در ید متهم نمیگذارد اما پاسخ درست آزمون وکاﻟت ،در ﭼنین مواردی نظر دکتر خاﻟقی است .ایشان در کتاﺏ خود تﺤت عنوان «:رد
مال تﺤصیل شده از جرم» بیان نموده است« :بنابراین درصورتی که مال تﺤصیل شده در اثر ارتکاﺏ جرم کشف نگردیده باشد،اعم از اینکه پس از ارتکاﺏ جرم به
دیگری فروخته شده  ...و یا مال تلف شده باشد و یا م رتکب از اعالم مﺤل مخفی نمودن آن خودداری ورزد؛ و یا حتی مال مزبور کشف وﻟی بﻌداً تلف گردیده باشد،
حکم مندرج در ماده  304ق.م.ا 0523 .قابل اجراء نبوده و شاکی خصوصی باید به استناد سایر مواد قانونی[ماده  03ق.آ.د.ک ، ] 0523.ماﻟی را که در اثر ارتکاﺏ جرم
ازدستداده است ،مﻄاﻟبه کند ..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 مالباخته نخواهد داد».
نکته  :04پس مهم ترین شرط تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال ،کشف عین مال در ید متهم در جریان تﺤقیقات و رسیدگی است والغیر .در سایر موارد باید
شاکی دادخواست مﻄاﻟبه مال خود را بدهد.

نکته :03مهلت ﻃرﺡ دادخواست ﺿرر و زیان حسب ماده  « 03تا زمان اعالم ختم دادرسی در اوﻟین مرحله رسیدگی در دادگاه بدوی» است.
نکته  :07با توجه به اینکه اصل در مسئوﻟیت بر تساوی است و مسئوﻟیت تضامنی خالف اصل و مﺤتاج دﻟیل است ،تا قانون تصریﺤی بر مسئوﻟیت تضامنی مانند ماده
 02قانون صدور ﭼک نکند ،مسئوﻟیت شرکای جرم در رد مال ،مساوی یا نسبی یا باﻟمناصفه است .اﻟبته در جزای نقدی ،هر کس باید جزای نقدی مورد حکم خود را
بپردازد و این امر تابﻊ رأی دادگاه است و ممکن است جزای نقدی شرکای جرم متفاوت باشد .اما رد مال ،کالً باﻟمناصفه خواهد بود و سهم شرکای جرم یکسان است .
سایر نکات در سؤال بﻌدی میآید 
نکته  : 07مراد از رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی جهت مﻄاﻟبه خسارات مدعی خصوصی در ماده  03ق آ دک  ،0523تقدیم دادخواست کامل و ﺿمایم و پرداخت
هزینه دادرسی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در ﻃرﺡ و رسیدگی به آن دعوی حقوقی است .این امر استثنائاتی در مورد یگان نظامی متضرر از جرم دارد.
نکته  :08تنها مواردی مانند سرقت و کالهبرداری که قانون گذار عالوه بر رد مال ،حکم به تﻌیین مجازات نموده است ،نیازی به رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی
نیست .،اما در این موارد هم اصل مﻄاﻟبه مال در عرض شکایت کیفری اﻟزامی است .فقط نیازی نیست که در قاﻟب دادخواست باشد.
نکته  :02اﻟبته در این موارد نیز حکم به رد عین (ماده  777ق.م.ا ).نیاز به دادخواست ندارد .وﻟی مﻄاﻟبه سایر خسارات وارده ازجمله مﻄاﻟبه مثل یا قیمت مال ،به نظر
درست دکتر خاﻟقی ،مستلزم تقدیم دادخواست.
نکته  :30ﻃبﻖ ماده  30ق.آ.د.ک ....«: 0523.اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود ».عکس این مﻄلب هم درست
است .یﻌنی اسقاط حقوق خصوصی یا عدم اقدام مدعی خصوصی برای احقاق حﻖ خود ،مانﻊ از رسیدگی به دعوای عمومی ناشی از جرم نمیباشد .حتی در جرائم
قابلگذشت ،مثالً تخریب ،اسقاط حقوق خصوصی مثالً استرداد دادخواست ﺿرر و زیا ن ،سقوط دعوای عمومی ناشی از جرم تخریب را در پی ندارد.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

درسنامه

صفحه  97از 05

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72
WWW.DADESTAN.COM

نکته  :30نکته جاﻟبتوجه در ماده 07ق.آ.د.ک 0523.امکان عدم پرداخت هزینه دادرسی مجدد در خصوص دعوی ﺿرر و زیان ناشی از جرم در صورت استرداد دعوی
و ﻃرﺡ دعوی در دادگاه حقوقی یا کیفری است.
 .175گزینه  9پاسخ است« .موضوع اصلی پرسش :تشکیالت دادگاه انقالب »
قسمت اول :تحلیل سریع گزینهها
اﻟف) گزینه  0با توجه به ماده  327ق.آ.د.ک .اصالحی  0524 /5 /34درست است.
ﺏ) گزینه  3با توجه به ماده  327ق.آ.د.ک .اصالحی  0524 /5 /34درست است.
ج) گزینه  5با توجه به ماده  327ق.آ.د.ک .اصالحی  0524 /5 /34درست است.
د) گزینه  9با توجه به تبصره ماده  702ق.آ.د.ک 07.ناقص و نادرست است.
قسمت دوم :نکتهای دربارۀ مهارت تستزنی در این پرسﺶ :دادگاه انقالﺏ یک یﻌنی دادگاه انقالﺏ با تﻌدد قاﺿی ممد دادگاه کیفری یک است نه دادگاه انقالﺏ
بهﻃور مﻄلﻖ .دادگاه انقالﺏ با وحدت قاﺿی یا انقالﺏ  3ممد کیفری دو است .این تست با رمز ممدشون!! بهراحتی پاسخ داده میشود.
قسمت سوم :نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسﺶ:
نکته  :1ماده  327اصالحی  24 /5 /34یکی از مواد اصالﺡشده قانون است و مواد اصالحی به ﻃراحان بیشتر ﭼشمک میزنند .در آزمون وکاﻟت  0524نیز ﭼند سوال
از قسمت های اصالحی قانون داده شده بود .سوال  003آزمون وکاﻟت  24مربوط به تشکیالت و صالحیت های دادگاه انقالﺏ نیز موﺿوع سوال  030آزمون امسال بود
و هر دوی آنها بارها مورد سوال قرار گرفته بودند .برای «تﻄبیﻖ مستند»کافی است  3آزمون جامﻊ آخر داداستان را ببینید و اگر دسترسی ندارید به قسمت پنجم این
سوال مراجﻌه کنید که متضمن مهمترین نکات صالحیت های جرایم مذکور در قوانین خاص در دادگاه انقالﺏ است.
نکته  :7دادگاه انقالﺏ هم اگرﭼه در قانون تصریح نشده است اما همانند دادگاه نظامی و کیفری یک و دو ،به انقالﺏ یک و دو تقسیم میشود .منتهی مقنن از ﻟفظ
«انقالﺏ با تﻌدد قاﺿی» بجای انقالﺏ یک استفاده میکند و از «انقالﺏ با یک قاﺿی» بجای انقالﺏ دو استفاده کرده است .در این خصوص در کالس ها و دوره امهات
توﺿیﺤات مفصل تری داده خواهد شد.
نکته :3در تبصره ماده  327ق.آ.د.ک 23.مقنن تصریح می کند که از حیث صالحیت و تشکیالت و نﺤوه رسیدگی و صدور رأی و اعتراض و مرجﻊ اعتراض انقالﺏ یک،
ممّد کیفری یک است و مفهوم این تبصره هم آن است که انقالﺏ دو ممّد کیفری دو است(.سطح پرسش :ساده)
قسمت چهارم :تحلیل روانی پرسﺶ :از انجام دادن کارهایی که از عهده و توان خودتان خارج است ،خودداری کنید .هیچکس نمیتواند بدون خواﺏ و استراحت
کافی بهﻃور مداوم و  34ساعته مﻄاﻟﻌه مفید داشته باشد .برنامههای سنگین درسی برای خودتان ننویسید که بﻌد مجبور بشوید وسط کار آنها را رها کنید .این کار
احساس بدی به شما میدهد .همیشه برنامهای در حد  20درصد توانمندیتان بریزید که اﺿافهکاری  00درصدی احتماﻟی ،انگیزه شما را مضاعف کند .این همقدم
پنجم خودباوری است.
قسمت پنجم :مرور برخی نکات مهم سابق آزمونهای قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موﺿوع این سؤال
نکته  :1حسب ماده  705کتاﺏ پنجم ق.م.ا 0573 .اصالحی  0587/8/33رسیدگی به جرم قاﭼاق مشروبات اﻟکلی « در صالحیت مﺤاکم عمومی است ».این ماده به
شرﺡ نکته  8در این قسمت ،منسوخ است.
نکته :7ﻃبﻖ ماده  3قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالﺏ مصوﺏ « 0575کلیه جرائم مربوط به قاﭼاق و مواد مخدر» در صالحیت دادگاه انقالﺏ قرارگرفته بود و
در آخر مورد که در مورد دادگاه صاﻟح حرفی زده نشده است؛ دادگاه انقالﺏ در مورد هر نوع جرم قاﭼاق ازجمله قاﭼاق انسان ( قانون مبارزه با قاﭼاق انسان ،)0584
علی االصول صاﻟح بود اما اآلن فقط به قاﭼاق مواد مخدر و روان گردان و اسلﺤه و مهمات و اقالم تﺤت کنترل صاﻟح است نه هر جرم قاﭼاق .صالحیت دادگاه انقالﺏ در
حال حاﺿر به شرﺡ ماده  505ق.آ.د.ک 0523.است
نکته  :3بنابراین اآلن دیگر کلی ه جرائم مربوط به قاﭼاق در صالحیت دادگاه انقالﺏ نیست مگر در قانون خاص مربوط تصریح کند .فهرست اقالم تﺤت کنترل در قانون
مجازات قاﭼاق اسلﺤه و مهمات و دارندگان سالﺡ و مهمات غیرمجاز  0520آمده است.
نکته  :9یکی از این مصادیﻖ بند ت ماده  ،505در ماده  33و  44قانون مبارزه با قاﭼاق کاال و ارز  0523 /00 /5آمده است.
نکته  :0ﻃبﻖ تبصره  4ماده  33ماده  33قانون مبارزه با قاﭼاق کاال و ارز  0523 /00 /5مشروبات اﻟکلی مصداقی از «کاالهای ممنوع» میباشند.
نکته :6ﻃبﻖ بند ث ماده  0ماده  33قانون مبارزه با قاﭼاق کاال و ارز  : 0523 /00 /5کاالی ممنوع  :کاالیی است که صدور یا ورود آن بهموجب قانون ممنوع است».
نکته  : 2ﻃبﻖ ماده 44ماده  33قانون مبارزه با قاﭼاق کاال و ارز  0523 /00 /5که مهمترین ماده این قانون در بﺤث صالحیت است ،رسیدگی به جرائمی ازجمله
قاﭼاق کاالهای ممنوع در صالحیت دادگاه انقالﺏ است و سازمان تﻌزیرات اساساً صالحیت رسیدگی به این جرائم را ندارد .ﻟذا این ماده در قسمت قاﭼاق مشروبات
اﻟکلی ناسخ ماده  705کتاﺏ پنجم ق.م.ا 0573 .است .اما در مورد حمل و نگهداری ،کماکان دادگاههای عمومی که در حال حاﺿر ﻃبﻖ ماده  324به کیفری یک و دو
تقسیم میشوند ،صالحیت رسیدگی دارند.
نکته  : 8با توجه به تﻌریف متفاوت ماده  0قانون مجازات قاﭼاق اسلﺤه و مهمات و دارندگان سالﺡ و مهمات غیرمجاز مصوﺏ  0520/7/35از قاچاق اسلحه به وارد یا
خارج کردن اسلﺤه و مهمات از کشور و تﻌیین مجازات جداگانه برای قاﭼاق اسلﺤه و مهمات در ماده  3و اینکه برای نگهداری ،حمل ،خرید و تﻌمیر و غیره آنها در
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 ..ﻟذا با توجه به ماده
 505ق.آ.د.ک 0523.رسیدگی به جرم قاﭼاق اسل ﺤه و مهمات در صالحیت دادگاه انقالﺏ و رسیدگی به سایر جرائم مذکور در قانون موصوف ازجمله حمل ،خرید،
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
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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 وحدت رویه  737نیز
همین را میگوید.

"ﺭوﺍﻧﺸنﺎسﻲ"
مرد جوانی درحال فارغاﻟتﺤصیل شدن از دانشکده بود .ماهها بود که ماشین اسپرت زیبایی ،پشت شیشۀ یک نمایشگاه اتومبیل به شدت توجهاش را جلب
کرده بود و ازته دل آرزو میکرد که روزی صاحب آن ماشین شود .او میدانست که پدر توانایی خرید آن را دارد ،به همین خاﻃر از پدرش خواسته بود که
برای هدیۀ فارغاﻟتﺤصیلی ،آن ماشین را برایﺶ بخرد .باألخره روز فارغاﻟتﺤصیلی فرا رسید و پدرش او را به اتاق مﻄاﻟﻌه خصوصیاش فرا خواند و به او گفت:
من از داشتن پسر خوبی مثل تو بینهایت مغرور و شاد هستم و تورا بیﺶ از هرکس دیگری در دنیا دوست دارم .سپس یک جﻌبه به دست او داد .پسر،
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 گفت :با تمام
مال و دارایی که داری ،یک انجیل به من میدهی؟ کتاﺏ مقدس را روی میز گذاشت و پدر را ترک کرد،سالها گذشت و مرد جوان در کار و تجارت موفﻖ
شد .خانهای زیبا و خانوادهای فوقاﻟﻌاده داشت .یک روز به این فکر افتاد که پدرش ،حتماً خیلی پیر شده و باید سری به او بزند؛ از روز فارغ اﻟتﺤصیلی دیگر
او را ندیده بود! اما قبل از اینکه اقدامی بکند ،تل گرافی به دستﺶ رسید که خبر فوت پدرش بود و حاکی از این بود که پدر تمامی اموال خود را به او بخشیده
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 و پشیمانی کرد...
اوراق و کاغذهای مهم پدر را گشت و آنها را بررسی نمود و درآنجا ،همان انجیل قدیمی را دوباره یافت .در حاﻟی که اشک میریخت ،انجیل را باز کرد و
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 داشت ،وجود
داشت .روی برﭼسب ،تاریخ روز فاراﻟتﺤصیلیاش بود و پشت آن نوشته شده بود :تمام مبلغ پرداخت شده است.
نتیجه :چندبار در زندگی دعای خیر فرشتگان و جواب مناجاتهایمان را از دست دادهایم ،فقط برای اینکه به آن صورتی که انتظار داشتیم
رخ ندادهاند؟!

دو نفر از پشت میلههای زندان به بیرون نگاه میکنند؛ یکی گِل و الی روی زمین را می بیند و دیگری ستارگان آسمان را
دنیس رابینز

" طنزﺍﺩ "
قاﺿی  :به جرم سرقت شبانه به سه سال حبس مﺤکوم میشوی.
متهم :حضرت واال دفﻌه پیﺶ که خدمتتان بودم مرا به جرم سرقت در روز روشن به دو سال حبس مﺤکوم فرمودید .ﻟﻄفاً بفرمائید باألخره من ﭼه زمانی
باید به کار و زندگی ام برسم؟!

" ﺩﺍﺩسﻴمﺎ آﻧالین"
حقوقدانان عزیز می توانید با عضویت در تلگرام به آدرس  @dadestanenerjiﻟبخند وانرژی را همواره در سﻄح عاﻟی حفظ نمایید خط انرژی داداستان توسط
اساتید و مشاورین باشگاه موفقیت داداستان مدیریت می شود.
آخرین اخبار و تازه ترین های حقوقی را با عضویت در کانال داداستان – دادسیما به آدرس تلگرام  @tdadestanدریافت نمایید.
 به نقل از واحد آموزش آغازکالسهای ارشد گرایﺶ خصوصی از تاریخ  24/2/34با درس مدنی شروع خواهد شد.
 شروع کالسهای ارشد گرایﺶ جزا از تاریخ 24/2/50با تدریس درس جزا آغاز خواهد شد.
 به نقل از کانال خبری داداستان به آدرس  @tdadestanآقای مﺤمد رﺿا صبوری با مﻌدل  87/35ونمره کل ترازنهایی  00287شرکت در آزمون و
کالسهای موسسه رتبه یک کل کشور در سال  25را کسب کرده اند.
 اساتید و مشاوران موسسه منتظرند که آیا رکورد تراز ایشان در سال  24شکسته می شود؟
 جهت مشاوره و کسب تجربیات مﻄاﻟﻌاتی و علمی ایشان می توانید به واحد آموزش مراجﻌه نمایید.
 قابل ذکر است که مشاوره با دیگر قبول شدگان سال  25نیز میسر می باشد.
 مﻌاونت منابﻊ انسانی قوه قضاییه با انتشار اﻃالعیه ای اعالم کرد :کارنامه مرحله اول (تستی) آزمون قضاوت  24از  33آذر  0524منتشر می شود .مرحله
تشریﺤی روز جمﻌه  4دی  0524در شهرهای تهران و قم برگزار خواهد شد.
 نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در روزنامه رسمی  07اذر  0524به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی در روزنامه رسمی
منتشر شد.
 سازمان سنجﺶ با انتشار اﻃالعیه ای اعالم کرد  :قانون آیین دادرسی کیفری مصوﺏ  0523و اصالحات آن منبﻊ آزمون کارشناسی ارشد  23است گرایﺶ
های "حقوق هوایی" و "حقوق پزشکی" به علت عدم پذیرش دانشگاه ها در آزمون کارشناسی ارشد  23حذف شده اند
 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوﺏ  7شهریور  0524مجلس شورای اسالمی منتشر شد.
 آزمون سردفتری ازدواج برگزار می شود(ویﮋه آقایان) ثبت نام از  08تا  50آذر  0524برگزار خواهد شد.
 رأی وحدت رویه شماره  745هیأت عمومی دیوان عاﻟی کشوربا موﺿوع قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاﺏ جرائم موادمخدر در دیوان عاﻟی
کشور منتشر شد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com
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رئیس اتﺤادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران اعالم کرد  :نتایج آزمون وکاﻟت حداکثر تا  7دی ماه
0524اعالم میشود ظرف ﭼند روز آینده کلید سواالت ازمون وکاﻟت از سوی سازمان سنجﺶ اعالم می شود.

" تـارد :تحریر آموزشی رتبه های دادِاستان "
یامن یکفی من کل شی
درود بر پیشگاه مقدس حضرت وﻟی عصر (عج) همرازان ،هم نفسان درود و سالم تان باد.
سالم بر تو که خود را باور داری ،سالم بر اندیشه توانای تو ،سالم بر دستان خالق و سازنده ات ،سالم بر پای استوارت که تا انتهای
ایستادگی ایستاده است؛ تو را می ستایم و دستان پرمهرت را می فشارم.
سالم دوستان داداِ ستانی عزیز خداقوت واقﻌا شما بهترین هستین .دوست ندارم اﻟکی دﻟداریتون بدم وغیراز واقﻌیت ﭼیز دیگه ای
بگم پس به حرفام اعتماد کنین و به تارد این هفته نگاه ویﮋه داشته باشین...
من اصال اهل درس و دنبال هدف خاصی نبودم همیشه درس و دانشگاه رو بﻌنوان یه زنگ تفریح میدونستم وﻟی درمقابل دارای
پدری زحمتکﺶ که شبانه روز عرق ریخت و کار کرد تا من به موفقیت برسم .با اون سن و سال براش کارکردن سخت بود وﻟی با این وجود من اصال درس نخوندم و
دنبال دانشگاه دوﻟتی هم نبودم وﻟی هزینه دانشگاه آزادمم داد تا من درس بخونم اما بازم من ﻃی دوران تﺤصیل درس نخوندم و با مﻌدل04فارغ اﻟتﺤصیل شدم ازدواج
کردم تﺤت فشار بودم ازیه ﻃرف ﻃوالنی شدن عقد و بیکاری و ازﻃرف دیگه بی نتیجه موندن زحمات پدرم ودیدن ناامیدی پدرم فشار روی من خیلی زیاد بودتا اینکه
روی فشاراﻃرافیانم مجبور شدم درس بخونم و آزمون بدم سخت تر از همه این بود که پدرم به همه قول داد که من قبول میشم حاال بااین همه فشار ناخواسته وارد بازار
آزمون وکاﻟت شدم وخداروهزارمرتبه شکر با داداستان آشناشدم وﻟی بدون هدف شروع کردم وجدی نگرفتم ومدام آرزومیکردم هرﭼهزودتراین مدت تموم بشه آزمون بدم
وبﻌدش بگم تالشکردم وﻟی قبولنشدم به نوعی توجیه کنم (احتماالبین شماها هم شبیه شرایط من هست)
دائم فکرمیکردم که اونایی که قبول میشن خیلی میفهمن ویا ازمریخ یا یه کره دیگه ای میان ...اینا رو گفتم شاید بﻌضیاتون شرایط سختتون رو دﻟیل عدم قبوﻟی بدونین و
ازشرایط سختتون گله کنین وﻟی بدونین همین شرایط سخت رو خدا براتون گذاشته ﭼون خدا سختی رو به اندازه ﻃاقتتون میده نه بیشتر..پس به شرایط سختتون دیگه
توجه نکنین ﭼون هرکسی شرایط خاص خودشو داره ,هیچ وقت نباید به این روزگاراعتماد کنین پس حقتون رو خودتون بگیرین نه اینکه منتظر منجی بشینین..توجه
توجه:::حﻖ گرفتنیه نه دادنی!!!!
بﻌدازاینکه3تا آزمون اوﻟمو3رقمی آوردم یک تلنگری بهم زده شدوﻟی بازم خودمو باورنداشتم وازوقتی بااستاد قاﺿی زاده عزیز آشناشدم نگاهم کم کم عوض میشدوﻟی
بازم هنوز ترس واسترس ازرقابت داشتم وهنوز جدی نشده بودم میترسیدم بیام وارد رقابت بشم وتالش بکنم وﻟی قبول نشم !!.اتفاق مهم دیگه ای که توی خرداد باتیرماه
سال گذشته برام افتادآشناییم با استاد صاحب کالم جناﺏ ذاکرعزیز بود که به نظرم ازدنیای دیگه ای اومده بود حرفاش باهمه فرق داشت ماورای باورهای من بود
حرفایی که هیچ جا حتی هیچ موسسه دیگه ای دنباﻟﺶ نبود ...این بزرگوار بهم اعتماد به نفس داد باعث شد خودمو باورکنم من ازاون روز دیگه تصمیم خودمو گرفتم
ﭼون ذاکر عزیز بهم یاد داد که دنیا همه ش رقابته و اگه نمیخوای ونمیتونی توی رقابت کوﭼکی بنام وکاﻟت باشی ﭼﻄور میخوای توی این دنیا کارای بزرگ انجام بدی و
رقابت کنی؟؟؟؟تمام کارامو تﻌﻄیل کردم وازخدا مدد گرفتم واگه میشد دفت ر خاﻃرات و برنامه هایی که توی همین روزا درسال گذشته درست کردم ببینیدمتوجه می
شدین که من واقﻌا خودم فهمیده بودم من خودم وکیل میدونستم و فقط منتظر پروانه وکاﻟتم بودم دوستان االن وقتشه ..ﭼرانشستین؟؟؟االن وقت تغییر نگرشتونه به
خودتون بگین ﭼه کسی بهترازمن؟؟؟من تظرباشین هرکس ازتون پرسیدامسال قبوﻟید یانه؟؟؟جواﺏ بدین مگه شک داری؟؟آخه مگه کسی هست که بیشترازمن زحمت
کشیده باشه؟؟؟نه کسی نیست!!!!وﻟی تا روز آزمون زحمت بکﺶ وحقتو بگیر...
من ﻃبﻖ دفتری که تمام برنامه ها و اهدافم نوشتم تاامروزبه 5تای اونا رسیدم شماهم امتﺤان کنین وهرشب دفترتون رو مرور کنین...حتی نوع ﻟباس وپوشﺶ وکاﻟتتون
رو ازاالن تصورکنین"توآنی که دراندیشه آنی"
دوستان شما جایی هستین که باید باشین یﻌنی همین داداستان خودمون اینجا توی جهان یه دونه هست پس مﻄمئن باشین مﺤل پیشرفت و دانﺶ و مهارت رو درست
انتخاﺏ کردین پس فقط وفقط تالش شما باید به کارایی های این موسسه اﺿافه بشه وبﻌد خودتون خواهید دید که خروجی این ها جز موفقیت نیست...
دوستان اصال ازآزمونهای داداستان غافل نشین واقﻌا تکه...تمام درسنامه هارو دقیﻖ وباذره بین مﻄاﻟﻌه کنین و نکاتشو وارد مﺤشاتون کنین ﭼون روزای قبل آزمون خیلی
نکاتﺶ به دردتون میخوره ...
نمیدونم باورتون میشه یانه؟؟؟وﻟی باورکنین این تارد رو من سال گذشته درتاریخ1392/3/26ساعت33:43برای شما داوﻃلبین 25نوشتم پس ایمان قلبی داشته باشین و
از ﭼیزهایی که شما رو ازاهدافتون دور میکنه الاقل تا روز آزمون پرهیزکنین فقط هرﭼی میتونین تالش کنین و زحمت بکشین میدونم و درکتون میکنم که سردردای
بدی سراغتون میاد،میدونم سخته اینهمه تنهایی،میدونم بﻌضیاتون مثل من دردوران تﺤصیلی تاحاال3ساعت هم مثل االن درس نخوندین وﻟی من بامﻌدل 04دانشگاه
آزاد تونستم پس شماهم میتونین!!! به تالشتون ادامه بدین تا اینکه بﻌد آزمون حسرت نخورین وشرمنده خودتون نباشین...
دوستان عزیزم همه چیز قبولی وکالت نیست وقرارنیست همه وکیل بشن پس اگه قبول شدین مغرورنشین چون کارمهمی نکردین واگه قبول نشدین
مایوس نشین چون چیزمهمی ازدست ندادین ولی همینکه تغییرکرده این و نگاهتون عوض شده همین مهمترین دستاورده نه صرفاقبولی .....
یه روزی استاد قاﺿی زاده عزیز پند حکیمانه ای زد،ایشان فرمودند :من افتخارمیکنم که بجای شغل فﻌلی شغل دیگری داشته باشم تابتوانم به مردم خدمت رسانی کنم
واقﻌا باید بخاﻃرجمالت عمیﻖ ایشان که گوهر گرانبهاییست تمام قامت ایستاد و کاله ازسر بردا شت ..این نشانه موفقیت است نه صرفاقبوﻟی در یک آزمون!!!

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
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چند نکته پیرامون آزمون:
-0دوستان قانون آدک رو باید قورت بدین ﭼون جدیده ومثل قانون مجازات سال گذشته که اﻟبته برخی از دوستان زیاد به قانون جدید توجه نکردن واز همون موﺿﻊ ﺿربه خوردن
.وقول میدم ادک در ازمون امسال وحتی سال اینده نقﺶ مهمی در قبوﻟی داره...........................
-3روی سخنم بادوستانی که رتبه هاشون درآزمونها فﻌال خوﺏ نیست .ناامید و مایوس نباشن ﭼون دﻟیلی برای عدم قبوﻟیشون تو آزمون نیست..
دوستان آزمونهای داداستان ازتمام موسسات دیگر هدف دارتر ونزدیکتر به وکاﻟت وحتی سخت ترازوکاﻟته پس مﻄمئن باشین این رتبه ها میتونه مﻌیارباشه برای اینکه
بهت برسونه روند مﻄاﻟﻌه تون ﭼقد درسته؟؟؟!!!پس االن وقت رتبه سنجی و ارزیابی نیست االن فقط وقت تالشه
-5دوستان اگه اصول ﺿﻌ یف هستین حتما اگه میتونین کالس استاد مروارید رو ازدست ندین تضمین میکنم ﻃبﻖ گفته خود استاد اگه کالس ایشون برین وجزوه ایشون
روبخونین حداقل30درصد توی آزمون اصلی موفقین من خودم فقط جزوه ایشون رو خوندم ونتیجه هم گرفتم پس ازکالس ایشون غافل نشین...
-4این جمله هم مخصوص دوستان عزیزم که سال گذشته رسما قبول نشدند هرﭼند ازﻟﺤاظ علمی قبول شده اند :اشخاص عادی با تجربه ی اولین شکست دست از
تالش بر می دارند .به همین دلیل است که در زندگی با انبوه اشخاص عادی و تنها یک “ادیسون” روبرو هستیم ...
دوستان شمادر بهترین موسسه حضوردارین پس تالش کنین و استرس و ترس رو کناربزارین وازارتباط باخداومددازآقا امام رﺿا(ع(را فراموش نکنین...
ختم کالم عذرمیخوام که کالمم خودمونی و اﻟبته ﻃوالنی بودو درپایان از اساتید گرامی علی اﻟخصوص استاد گرانبهای جناﺏ قاﺿی زاده عزیزوهمچنین استاد ذاکرزیبا
سخن و همچنین نمیشه از زحمات وخوبیهای استاد بزرگوارم جناﺏ دکترمروارید یاد نکرد و ازهمین جا دستای همه تون رو میبوسم تاابد درقلب کوﭼکم خواهید ماند...
(کارن ﻟمب)
یک سال بﻌد ،جناﺏعاﻟی حسرت خواهید خورد که کاش از امروز شروع کرده بودید . . .
باآرزوی موفقیت مهدی حقدادی

رتبه06وکالت 91قضاوت

ﺍعﺎﺩه ﺩﺍﺩﺭسﻲ
از ﻃرق فوق اﻟﻌاده شکایت در امور حقوقی و کیفری است و سبب رسیدگی ماهوی مجدد به دعوی می گردد(.به شرط قﻄﻌیت حکم و با وجود احراز جهات قانونی) .اعاده
دادرسی (در مفهوم اعم) در مورد احکام قﻄﻌیت یافته (اعم از حضوری و غیابی) امکان پذیر است.
در اعاده بر خالف سایر ﻃرق اعتراض (مثل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی) صرفاً همان جهت خواسته شده مورد بررسی قرار می گیرد  .درخواست مجدد از همان
جهتی که قبالً مورد بررسی قرار گرفته دیگر پذیرفته نمی شود .درخواست اعاده دادرسی در صورتی پذیرفته می شود که یکی از جهات مصرﺡ در مواد  474آ.د.ک
و437آ.د.م متﺤقﻖ باشد و صرف درخواست ،دادگاه (یا دیوان عاﻟی در امور کیفری) را مکلف به پذیرش نمی نماید بلکه این امر باید احراز گردد (برخالف سایر ﻃرق
شکایت مثل تجدید نظر خواهی واعتراض ثاﻟث) .اعاده دادرسی هم در خصوص احکامی که به صورت قﻄﻌی صادر شده و هم احکامی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر
خواهی واقﻊ نگردیده و بدین ترتیب حکم قﻄﻌیت یافته قابل پذیرش است (دکتر شمس -جلد  3شماره )243
* اعاده دادرسی در مﺤدوده ی جهت ادعا شده دارای اثر انتقاﻟی است.
ﺩﺭ ﺍمﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﺩﺭ ﺍمﻮﺭ کﻴفری

 اعاده دادرسی بر 3نوع است-0 :اصلی:در اعاده دادرسی اصلی مرجﻊتقدیم و رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی اصلی دادگاه صادر کننده
حکم قﻄﻌی است-3 .در اعاده دادرسی ﻃاری مرجﻊ تقدیم دادخواست
دادگاهی است که حکم به عنوان دﻟیل در آنجا مﻄرﺡ گردیده است وﻟی
در هرحال دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست اعاده ی ﻃاری،دادگاهی
است که حکم قﻄﻌی صادر نموده است.

 درخواست اعاده دادرسی ﻃبﻖ م  477آ .د .ک به دیوان عاﻟی تقدیم میشود (دیوان فقط اعاده را تجویز می نماید اما حکم را نقض نمی کند) پس
از تجویز دیوان ،برای بررسی ماهوی به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم
قﻄﻌی (از حیث ذاتی و مﺤلی دادگاه صادر کننده) ارجاع می شود.
(دکتر خاﻟقی -نکته ها در آیین دادرسی کیفری-
ماده  477زیرنویس شماره  3و )5

 دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد می تواند توسط خواهان یا  -کلمه "محکومیت" در صدر ماده  477آ .د .ک حاکی از این است کهخوانده تقدیم شود.
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
 474زیرنویس شماره )3
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 صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم،اجرای آن را متوقف نمی  -صرف درخواست اعاده ی دادرسی سبب توقف اجرای حکمکند اما با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبوﻟی درهرحال نمی شود بلکه استثنائاً ﻃبﻖ تبصره ماده ی  478اگر مجازات از نوع
اجرای حکم به درخواست مﺤکوم علیه متوقف خواهد شد اما ﭼنانچه ساﻟب حیات یا سایر مجازات های بدنی (شالق ،قﻄﻊ عضو ،قصاص عضو)
مﺤکوم به ماﻟی باشد پس از گرفتن تامین از مﺤکوم ﻟه عملیات اجرایی باشد استثنائا شﻌبه قبل از اتخاذ تصمیم ،دستور توقف اجرای حکم را می
به در خواست مﺤکوم ﻟه از توقیف خارج و ادامه می یابد(.دکترشمس -دهد اما در سایر مجازات های غیر بدنی(مثل زندان یا جزای نقدی) اصل
جلد 3شماره)227
بر این است اجرا پس از تجویز اعاده توسط دیوان عاﻟی یا رئیس قوه
قضاییه به تﻌویﻖ افتد( .دکتر خاﻟقی -ماده  ،478زیر نویس شماره  3و)5
مهلت درخواست اعاده دادرسی :ﻃبﻖ م 437آ .د .م درخواست اعاده دادرسی مقید به زمان  30روز برای اشخاص مقیم ایران و  3ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور
است (همانند تجدید نظر خواهی -واخواهی و فرجام خواهی) اما شروع این مهلت ها با سایر ﻃرق اعتراﺿی تفاوت هایی دارد که بر ﻃبﻖ مواد 432 ،438 ،437و  450آ.
د .م به شرﺡ ذیل است:

قطعی

 -0احکام غیابی

-1

در صورت عدم واخواهی :با انقضای مهلت واخواهی

-7

در صورت واخواهی :با ابالغ حکم غیابی

غیرقطعی

-1

شروع مهلت

در صورت عدم اعتراض :با انقضای مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی

 -7در صورت تجدید نظر خواهی :با ابالغ حکم قطعی از مرحله تجدید نظر

های درخواست
اعاده دادرسی
در امور حقوقی

از تاریخ ابالغ حکم

قطعی

 -3نسبت به احکام حضوری

غیرقطعی

-1

در صورت عدم تجدید نظر خواهی :با انقضای مهلت تجدید نظر

-7

در صورت تجدید نظر خواهی :با ابالغ حکم صادره از مرحله تجدید نظر

 -5اگر اعاده به جهت مغایر بودن  3حکم باشد :ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابالغ هر یک از  3حکم است
(تفاوتی نمی کند از حیث تاریخ صدور حکم نخست باشد یا حکم دوم) دکتر شمس جلد  3ص
 423شماره 278
 -4در مواردی که جهوت اعاده ،حیلوه و تقلب ،اثبات جﻌلیت و یا اثبوات اصاﻟت سنود باشد ابتودای مهلت ،تاریخ ابالغ حکم
نهایی مربوط به اثبات جﻌلیت و یا اثبات اصاﻟت و یا حیله و تقلب می باشود.
 -3هرگاه جهت اعاده وجود اسناد و مدارک مکتوم باشد :ابتدای مهلت ،تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اﻃالع از وجود آن است
(تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کنداثبات گردد).
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" تیکا  :نام پرنده ای است از پرندگان کوچ کننده و یکی از طرح های آزمون های مفهومی و مهارتی "
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
هدف از خلﻖ ﻃرﺡ تیکا  :جهت ماندگاری بهتر مﻄاﻟب حقوقی و مقایسه قوانی ن خارجی با قوانین داخلی و همچنین کسب مهارت داوﻃلب در حفظ کردن و به خاﻃر
سپردن نکات حقوقی و ایجاد جذابیت در نوع آموزش این ﻃرﺡ ایجاد شده است.

تیکا ":"0مبﺤث عده
بنابر ماده  1105قانون مدنی (( عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند ))

قانون کشورهای خارجی

فرانسه :از بین کشورهای اروپایی ،فرانسه تنها کشوری است که به صراحت برای ازدواج مجدد زن

ممنوعیت زمانی (عده) قائل شده است.ماده  338قانون مدنی فرانسه  :نگهداری عده برای زن
مﻄلقه یا بیوه (به سبب فوت شوهر)  500روز است
مراکش :عوده زنی که شووهرش فوت کوند ،ﭼوهار ماه و ده روز است و عده زن موﻄلقه سه
حیوض کامول مویباشد.

قانون ایران

عده در ایران دارای اقسام مختلفی است  :عده وفات – عده
ﻃالق – عده فسخ نکاﺡ – عده نزدیکی به شبهه و عده بذل
یا انقضاء مدت در نکاﺡ منقﻄﻊ که زمان آن متفاوت میباشد.
عده طالق:اصوال سه ﻃهر است.
عده وفات چه در عقد دائم چه در عقد منقطع  :اصوال
ﭼهار ماه و ده روز است (ماده  0034قانون مدنی)

مصر:اعم از ﻃالق رجﻌی یا بائن ،مدت عده برای زنان مﻄلقه سه ماه و برای زنانی که نکاحشان به واسﻄه

عده طالق در عقد دایم :اصوال سه ﻃُهر است ( ماده

فوت شوهر منﺤل میشود ،ﭼهار ماه و سه روز اعالم شده است

 0030ق  .م)

ایتالیا:برای زن مﻄلقه عده پیﺶبینی نشده

عده فسخ نکاح در عقد دایم :همانند عده ﻃالق سه ﻃهر

انگلستان:م انند اکثر کشوورهای اروپایی ،پس از ﻃالق برای زن عده پیﺶبینی نشده است

ایاالت متحده امریکا:مانند کشورهای اروپایی پس از ﻃالق برای زن عده پیﺶبینی نشده است
کشورهای سوسیالیستی:پس از ﻃالق برای زن عده قرار داده نشده

است.
عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد
نکاح منقطع  :در غیر حامل دو ﻃُهر است و در مورد زن
یایسه  43روز(ماده  0033ق  .م )
نزدیکی به شبهه :همانند عده ﻃالق سه ﻃهر است.

ژاپن:ﻃبﻖ قانون ژاپن زنی که ﻃالق میگیرد تا شﺶ ماه پس از آن نمیتواند مجدداً ازدواج نماید

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

درسنامه

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72

صفحه  98از 05

WWW.DADESTAN.COM

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

" آﺭﺍﺩ "
امهات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1307و اصالحات مهر ماه 1309
تعریف قاچاق کاال و ارز :
هر فﻌل
یا
ترک فﻌلی

ورود
و
خروج
کاال و ارز
گردد

مربوط
به

براساس این قانون
و یا سایر قوانین
قاﭼاق مﺤسوﺏ و برای آن
مجازات تﻌیین شده باشد

در مبادی ورودی یا هر نقﻄه از کشور حتی مﺤل عرﺿه آن در بازار داخلی کشف شود .

معانی اصطالحات بکار برده شده در این قانون
کاال :هر شیء که در عرف ،ارزش اقتصادی دارد .
ممنوع :کاالیی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است .

کاال
و انواع آن

کاالی

مجاز مشروط :کاالیی که صدور یا ورود آن عالوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب
مجوز قبلی از یک یا ﭼند مرجﻊ ذیربط قانونی است .
مجاز :کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی ،نیاز به کسب مجوز ندارد.

ارز
تشریفات قانونی

پول رایج کشورهای خارجی
اعم از اسکناس ،مسکوکات ،حواﻟجات ارزی و سایر اسناد مکتوﺏ یا اﻟکترونیکی است که در مبادالت ماﻟی کاربرد دارد .
اقداماتی از قبیل -0:تشریفات گمرکی و بانکی -3أخذ مجوزهای الزم و ارائه به مراجﻊ ذیربط است .
و اشخاص موظفند ﻃبﻖ قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارجکردن کاال یا ارز ،انجام دهند.

قاﭼاق ورودی
ارزش کاال

-0مجموع قیمت خرید کاال در
-3مبدأ
 -5هزینه بیمه
حمل ونقل

قیمت آزاد کاال در نزدیکترین بازار
قاﭼاق خروجی داخلی عمدهفروشی مﺤل کشف
بهای ارز

-0هزینه حمل و نقل
 -3هزینههایی مانند عوارض ویﮋه صادراتی و
کلیه یارانههایی که به آن کاال تﻌلﻖ میگیرد

باالترین نرخ اعالمی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمان کشف اعالم میگردد.
کاال

شناسه

-0حقوق ورودی زمان کشف
-3سایر هزینههایی که به آن کاال تا
مﺤل کشف تﻌلﻖ میگیرد

شناسه

شناسهای ﭼند رقمی که مشخصات ماهوی هر قلم کاال احصاء و در یک سامانه ثبت میشود
به صورت رمزینه(بارکد) و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج میگردد

رهگیری شناسهای ﭼند رقمی که به منظور منﺤصر به فرد نمودن هر واحد کاال به کلیه کاالهای دارای
بستهبندی با ابﻌاد مشخص اختصاص مییابد.
ماهیت ،ماﻟکیت و موقﻌیت کاال در هر نقﻄه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استﻌالم و
رهگیری است
اسناد خالف واقع

اسنادی است که در آن خصوصیات کاالی ذکر شده از حیث نوع ،جنس ،تﻌداد و وزن با کاالی اظهار یا کشف شده تﻄبیﻖ
ننماید و یا جﻌلی باشد .

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
تهران – میدان توحید  -ابتدای نصرت شرقی  -روبروی دانشکده پرستاری  -پالک  - 350تلفن www.dadestan.com 03077373300
www.dadsima.com

درسنامه

(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان(دادسیما)

( آزمون تعیین سطح ) 09/50/ 72

صفحه  90از 05

WWW.DADESTAN.COM

(هـدف خـاص برنــامه خــاص می خـواهـد)

اسناد مثبته گمرکی

-0اصل سند پروانه ورود گمرکی -3پته گمرکی -5قبض سپرده موجب ترخیص کاال-4حواﻟه فروش و یا قبض خرید کاالی
متروکه ،ﺿبﻄی و بالصاحب -3پروانه عبور(ترانزیت)-7پروانه مرجوعی -7پروانه ورود موقت -8پروانه ورود موقت برای
پردازش -2پته عبور-00پروانه کرانبری(کابوتاژ)-00پروانه صادراتی-03پروانه صدور موقت  -05کارت مسافری صادره توسط
مناﻃﻖ آزاد تجاری و صنﻌتی  -04کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید میشود .
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 .
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنا دی که دالﻟتی بر ورود و یا صدور قانونی کاال از کشور ندارند ،اسناد مثبته گمرکی

تلقی نمیشوند .
تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم
برنامهریزی و هدایت گروهی
نسبتاً منسجم

قاچاق سازمان یافته

سه نفر یا بیشتر

برای ارتکاﺏ جرم قاﭼاق تشکیل یا پس از تشکیل ،هدف آن برای
ارتکاﺏ جرم قاﭼاق منﺤرف شده است صورت میگیرد

قاچاقچی حرفهای
(اصالحیه )1309

بیﺶ از سه بار مرتکب قاﭼاق شود
شخصی است که
ارزش کاال یا ارز قاﭼاق در هر مرتبه بیﺶ از ده میلیون ( )00,000,000ریال باشد.
دستگاه اجرائی به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات ،وظیفه مبارزه با قاﭼاق کاال و ارز و کشف آن را برعهده دارد .

دستگاه کاشف

دوﻟت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاﺏ قاﭼاق و شناسایی نظاممند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابالغ

رئیسجمهور سامانههای اﻟکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات ،صادرات ،حمل ،نگهداری و
مبادﻟه کاال و ارز را ایجاد و راهاندازی نماید.
ضمانت اجرا عدم رعایت آن محکومیت به :
 -0اشخاص حقیقی = متخلف به مﺤرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال
 -3اشخاص حقوقی = به ممنوعیت از فﻌاﻟیت تجاری تا شﺶ ماه




دستگاه مأمور وصول

هرگونه دسترسی غیرمجاز به اﻃالعات سامانههای راه اندازیشده به موجب این قانون و افشای اﻃالعات آنها جرم
است و مرتکب به مجازات از شﺶماه تا دوسال حبس مﺤکوم میشود.
وارد نمودن اﻃالعات خالف واقﻊ یا ناقص یا با تأخیر در سامانههای موﺿوع این قانون جرم است و مرتکب به شﺶ
ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دوﻟتی و عمومی مﺤکوم میشود.

هر یک از دستگاه های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرﺡ وظایف مصوﺏ ،موظف به وصول درآمدهای دوﻟت میباشد .

درآمدهای دولت
ستاد

ستاد مرکزی مبارزه با قاﭼاق کاال و ارز موﺿوع این قانون است
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موارد زیر نیز قاچاق محسوب میشود:
 -0برنگرداندن کاالی اظهار شده به عنوان خروج موقت
یا کرانبری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قﻄﻌی آن کاال
 -3اﺿافه کردن کاال به مﺤموﻟه عبوری (ترانزیتی) خارجی و تﻌویض یا کاهﺶ مﺤموﻟههای عبوری در داخل کشور
 -5اظهار کاال به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جﻌلی
 -4تﻌویض کاالی صادراتی دارای پروانه ،مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویﮋه صادراتی برای کاالی جایگزین شده
 -3کاالهای دارای نشانی یا نام یا عالمت یا مشخصات دیگری بر روی خود کاال یا روی ﻟفاف آنها بهمنظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و
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.
 -7اظهار کاالی و ارداتی با نام یا عالمت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجﻊ ذیربط با قصد متقلبانه
 -7واردات کاال به صورت تجاری با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کاالهای مورد مصرف شخصی
مانند  :تسهیالت همراه مسافر ،تﻌاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کاال به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
 -8خروج کاالهای وارداتی تجمیﻊ شده مسافری و کاالهای مشمول تسهیالت مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی ،بدون رعایت تشریفات قانونی
 -2عدم رعایت ﺿوابط تﻌیین شده از سوی دوﻟت یا نداشتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی برای ورود ،خروج ،خرید ،فروش یا حواﻟه ارز
 -00عرﺿه کاال به استناد حواﻟههای فروش سازمان جمﻊآوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مﻄابقت با مشخصات حواﻟه
 -00عرﺿه کاالهای وارداتی فاقد شناسه کاال و شناسه رهگیری در سﻄح خردهفروشی با رعایت ماده ( )00این قانون
 -03هرگونه اقدام به خارج کردن کاال از کشور برخالف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجﻊ ذیصالﺡ با استناد به قرائن و امارات موجود
 -05سایر مصادیﻖ قاﭼاق به موجب قوانین دیگر

** جهت ﺩﺭیﺎفت و مطﺎلع ﺍﺩﺍمه آﺭﺍﺩ به ﭘرتﺎل خﻮﺩ ﺩﺭ سﺎیت  www.Dadestan.comمرﺍجعه ﻧمﺎئﻴد** .
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