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 یزحقوقدانان عز  

 

سال های امسال نیز بیشتر از  ،آزمون های مفهومی و مهارتییدبه لطف خداوند منان و همت اسات 

تطبیق  1398با سواالت آزمون وکالت  داداِستانهای  هآزمون های مفهومی و مهارتی و درسنام ،گذشته

است  ودهدرصد ب 100 یقتطب یزانم یفریک یدادرس یینآدرس دروس از جمله  زا یدر برخته است وداش

شده  یستدر یو رمزنگار یمفهوم یو کالس ها یراتدر کارگاه تعز عات عیناموضو یدر درس جزا برخ و

  .است درصد 80از  یشترب ،یقتطب یزانم یزن و سایر دروس یدر درس مدن یناست و همچن

 

 «کالتو یمهارت یمفهوم یطراحان آزمون ها و یداسات »

 :مدنی حقوق
 است؟ صحیح مورد نکند،کدام ادا را خود ریالی مقرر،دین موعد در مدیون چنانچه. 1

 است. مدیون تادیه،تمکن در تاخیر خسارت به حکم منحصر صدور شرط (۱

 نیست. تادیه تاخیر خسارت مطالبه استحقاق قیمت،موجب شاخص تغییر (صرف2

 ندارد. را مرکزی بانک شاخص از بیش تادیه در تاخیر خسارت اخذ صورتی،حق هیچ در طلبکار (3

 دهد. قرار حکم مورد را تادیه در تاخیر از ناشی خسارت دین،راسا اصل مطالبه صورت در است مکلف دادگاه (۴

 باشد.   یم ۲ ینهپاسخ گز . 1

 یونمد یون،وتمکن مد ینبوده و با مطالبه دا یجو از نوع وجه را ینکه موضوع آن د یی، در دعاو یمدن یدادرس یینقانون آ ۵22مطابق ماده  - ۱ نکته

تناسب  یتتا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعا یدساالنه اززمان سررس یمتفاحش شاخص ق ییرامتناع از پرداخت نموده، در صورت تغ

به نحو  ینکه طرف ینگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر ا یم یینتع یرانا یاسالم یجمهور یشاخص ساالنه که توسط بانک مرکز ییرتغ

 .یندمصالحه نما یگرید

مطالبه آن ، چند شرط الزم  یشود ( و برا یم یدهنام یهتاد یرجبران کاهش ارزش اسکناس ) که به غلط ، خسارات تاخ ی، برا ۵22مطابق ماده  - 2 نکته

 کرده باشد .  ییرشاخص ساالنه تغ یمتق -۴کند  یخوددار یناز پرداخت د یونمد - 3تمکن داشته باشد  یونمد - 2طلبکار مطالبه کرده باشد  - ۱است : 

تواند بدون  ینم یزو دادگاه ن یستن یهتاد یرمطالبه خسارات تاخ یبرا یشاخص ، کاف ییرصرف تغ ینو همچن یونکه ، صرف تمکن مد ینا یجهنت - 3نکته 

 را مورد حکم قرار دهد.  یهتاد یر، راسا خسارات تاخ یونمطالبه مد

مصالحه کنند ، به  یگریتوانند به نحو د یم یندارد ، طرف یمقرر م که ۵22ماده  یردر متن سوال ، و با توجه به قسمت اخ 3و  2 ینهاز جمع گز - ۴ نکته

 سوم مورد نظر طراحان سوال نبوده است.   ینهرسد ، گز ینظر م

 یتوافق کنند . به عبارت یهتاد یربه عنوان خسارات تاخ یتوانند در متن قرارداد بر هر مبلغ ینم ینرسد ، طرف یبه نظر م یحقوق یلاز نظر تحل - ۵ نکته

 است . یرامکان پذ ۵22ماده  یطفقط در محدوده و با جمع شرا یهتاد یرمطالبه خسارات تاخ یعنیق.م خارج است .  23۰ماده ازشمولیهتاد یراخت خسارات

 دارد؟ را مالک به رجوع صورت،حق کدام ها،در هزینه پرداخت فرض غیر،در مال فضولی کننده اداره .۲

 باشد. مالک نفع به نباشد،ولی یاری و احسان قصد از کننده،ناشی اداره اقدام چنانچه (۱

 کند. ایجاد مالک ملک در انتفاع،تغییراتی کمال منظور به مستاجر چنانچه (2

 شود. مالک ضرر کننده،موجب اداره دخالت در تاخیر چنانچه (3

 است. بوده مقدور اقدام هنگام اجازه،به تحصیل چنانچه (۴

 باشد  یم 3 ینهپاسخ گز . ۲
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حساب زمان  یدکه حق اجازه دارد اداره کند ، با یکس یامحجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک  یا یباموال غا یق.م ، اگر کس 3۰۶وفق ماده  - ۱ نکته

داشت  نخواهددر دخالت موجب ضرر نبوده است ، حق مطالبه مخارج  یرتاخ یااجازه در موقع مقدور بوده  یلکه تحص یخود را بدهد . در صورت یتصد

 اداره کردن الزم بوده است. یخواهدبود که برا یدر دخالت ، موجب ضرر صاحب مال باشد ، دخالت کننده مستحق اخذ مخارج یرتاخ یادخالت اگرعدمیول

کرده مال  یو مثال اگر شخص فکر م ین، وجود قصد احسان است. بنابرا یدمصروفه را مطالبه نما یها ینهحق دارد ، هز یفضول یرکه مد ییمبنا - 2 نکته

 3۰۶ماده  ولدر آن کرده و بعد متوجه شده که مالک نبوده ، چون قصد احسان در کار نبوده ، از شم ینهمتعلق به خودش است و در مقام اداره مال هز

 ت. ق.م خارج اس

موجب ضرر به مالک شود ،  یرتاخ یناگر در دسترس باشد و بتوان اخذ مجوز کرد ، ا یامالک در دسترس نباشد و  یدبا یاها ،  ینهمطالبه هز یبرا - 3 نکته

 . یدکند و از مالک مطالبه نما ینهتواند هز یم یفضول یرمد

 شود ، از مالک قابل مطالبه نخواهد بود. ینهو اگر هز یست، بر عهده مالک ن یدنما یمستاجره م ینکمال انتفاع در ع یکه مستاجر براییها ینههز - ۴ نکته

 است؟ صحیح مورد کدام مبنای بر مفقوداالثر غایب اموال تقسیم .3

 غیبت زمان از سال دو انقضای با آنان مالی نیاز اثبات صورت در ذی نفع، اشخاص درخواست با (۱

 است. پذیر امکان منقول اموال تقسیم فرضی،فقط موت حکم صدور از پس (2

 دارد. وجود غایب فوت عادتاً،احتمال که مدتی انقضای با (3

 غیبت از پس سال یک مدت انقضای با (۴

 باشد  یم 3 ینهپاسخ گز .3

 ماند. یزنده نم یشخص ینکه عادتا چن یانقضا مدت یاشود مگر بعد از ثبوت فوت او  ینم یممفقوداالثر تقس یبق.م ، اموال غا ۸۷2مطابق ماده  - نکته

 است؟ صحیح مورد منقطع،کدام نکاح در .۴

   ندارد. نفقه در تاثیری زوجه االطالق،تمکین علی (۱

 بود. خواهد نفقه بارداری،مستحق زمان از زوجه (2

 است. نفقه نکاح،مستحق رسمی ثبت صورت در زوجه (3

 باشد. نداشته مالی تمکن زوج اینکه است،مگر نفقه نفقه،مستحق شرط صورت در زوجه (۴

 باشد  یم 1 ینهپاسخ گز . ۴

که شرط شده  ینق.م ، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر ا ۱۱۱3نفقه زن به عهده شوهر است و وفق ماده  یمق.م ، در عقد دا ۱۱۰۶ماده  - ۱ نکته

 شده باشد. یبر آن جار یکه عقد مبن یاآن

 ینمعتقدند ، در صورت نشوز زوجه ، ب یانناصرکاتوز یرو مرحوم دکتر ام یحسن امام یداز جمله مرحوم دکتر س یاز صاحب نظران حقوق یبرخ - 2 نکته

و دو طرف  تاس ینبه تمک یدمق ی، در نکاح موقت ، التزام شوهر به طور ضمن یگرد یانوجود ندارد . به ب یسقوط نفقه فرق یثو موقت ، از ح یمنکاح دا

کند که التزام مرد به دادن  یم یجابس احترام به اراده آنان ادارد . پ یمکند که در نکاح دا یدارا پ یتیاراده کرده اند که تعهد به انفاق همان موقع ینچن

 دانند.  ین زوجه را موثر در نفقه نمی، تمک یدگاهد ینرسد ، طراحان سوال ، برخالف ا یتست ، به نظر م یننفقه ، در صورت نشوز زن ساقط گردد. در ا

 .  یستقه موکول به ثبت نکاح نالتزام مرد به دادن نف ینحق زوجه به مطالبه نفقه و همچن - 3 نکته

 ندارد .  یفتکل یندر ا یریو تمکن مرد تاث ییدر صورت شرط شدن نفقه ، زوجه مستحق نفقه است و زوج مکلف به پرداخت آن است و عدم توانا - ۴ نکته

ق.م ، متعلق به زوجه است نه  ۱۱۰۹مستنبط از ماده  ینفقه در دوران باردار یراندارد ؛ ز یریزوجه ، در صورت عدم شرط نفقه ، تاث یباردار - ۵ نکته

اگر عده  یکنل دکه طالق در حال نشوز واقع شده باش یندر زمان عده بر عهده شوهر است مگر ا یهنفقه مطلقه رجع "دارد :  یحمل . ماده مذکور مقرر م

 . "صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت  ینخود که در ا باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر ینطالق بایانکاحفسخاز جهت

 است؟ صحیح مورد ،کدام1356 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون به توجه با. 5

 دهد. تغییر کمتر ضرر با شغل به را نامه اجاره در مقرر شغل دارد حق مستاجر (۱

 است. پذیر امکان مستاجر سوی از راسا بیشتر ضرر مشابه،ولو با شغل به شغل تغییر (2

 است. پذیر امکان دادگاه تجویز مشروع،با شغل گونه هر مستاجر،به درخواست شغل به  تغییر (3

 دهد. تغییر دادگاه تجویز با را مقرر مالک،شغل رضایت بدون متعارف،ولو مالکانه حق پرداخت با می تواند مستاجر (۴

 باشد   یم ۲ ینهپاسخ گز . 5
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 ینیشغل مع یو تجارت ، هر گاه مورد اجاره برا یشه، در مورد محل کسب و پ ۵۶قانون روابط موجر و مستاجر سال  ۱۴ماده  ۷بر طبق بند  - ۱ نکته

که شغل  ینرا از دادگاه درخواست کند ، مگر ا یهصدور حکم بر تخل تواندی، موجر م دهدییرموجر شغل خود را تغ یاجاره داده شده و مستأجر بدون رضا

 عرفاً مشابه شغل سابق باشد .  یدجد

 یانز یثاز ح یدکه ، شغل جد ینداشته باشد اعم از ا یتواند اعتراض یشغل به شغل مشابه باشد ، موجر نم ییربا توجه به ماده فوق ، اگر تغ - 2 نکته

 . یرخ یااز شغل سابق باشد  یشترب

 آن باشد.  ییرمستاجر به تغ یبرا یتواند مجوز یدارد ، نم یستدالل که ضرر کمترا ینمشابه ، با ا یرشغل به شغل غ ییرتغ - 3 نکته

اجازه  یدو فقط با یستمشروع هم باشد ، با پرداخت حقوق مالکانه و اجازه دادگاه هم ممکن ن یدمشابه ، هرچند شغل جد یرشغل به غ ییرتغ - ۴ نکته

 موجر اخذ شود.

 است؟ جانشینی مفهوم به مقامی قائم مصادیق از مورد کدام.6

          حاکم-غایب امین (۱

 موقوفه متولی-وصی (2

         له موصی-قهری ولی (3

 ۱3۵۶ مستاجر و موجر روابط قانون برابر دوم مستاجر - له موصی (۴

 باشد  یم ۴ ینهپاسخ گز . 6

 .  " ۱۹۶آنها موثر است مگر در مورد ماده  یو قائم مقام قانون ینمتعامل ینمعامالت و عقود فقط درباره طرف "دارد :  یق.م مقرر م 23۱ماده  - ۱ نکته

 یامال  یدنکرده اند ، بلکه به واسطه رس یاز طرف او اقدام یندگیقرارداد به نما یناست که ، نه طرف قرارداد است و نه طرف یقائم مقام کس - 2 نکته

 شود .  یبه او از عقد متاثر م یناز طرف یکی ییاز دارا یحق

 یتله که جزء مشاع از کل به نفع او وص یقائم مقام خاص . ورثه و موص یگریقائم مقام عام و د یکیدو نوع قائم مقام در حقوق ما وجود دارد .  - 3 نکته

، قائم مقام خاص  دهش یتبه نفع او وص ینیمع ینله که ع ی( و موص یدارانند خر) م یهشوند. منتقل ال یسوم ( قائم مقام عام محسوب م یکشده ) مانند 

 شوند.  یمحسوب م

اجاره دهد و بعد  "ج  "ملکش را به  "الف  "رسد . مثال اگر  یاز قرارداد به او م یناش یفحقوق و تکال یهکه قائم مقام است ، کل یکس یجهدر نت - ۴ نکته

) اجاره بها ( و هم  رداداز قرا یدر خصوص قرارداد اجاره شده و هم حقوق ناش "الف  "( قائم مقام  یه) منتقل ال "ب  "، انتقال دهد  "ب  "را به  ینع

 دهد.  یقرار م "الف  " ینشود و او را جانش یمنتقل م ی( به و یاساس یراتبه تعم یفآن ) تکل یفتکال

در  "دارد :  یمقرر م ینماده چن ینشود . ا ی، مستاجر دوم قائم مقام مستاجر اول م ۵۶قانون روابط موجر و مستاجر سال  ۱۹به حکم ماده  - ۵ نکته

افع مورد من نآ مشابهیاهمان شغل  یبرا تواندیداشته باشد م یرنامه، حق انتقال به غتجارت به موجب اجاره یا یشهپ یاکه مستأجر محل کسب  یصورت

 یربه انتقال به غ ینبوده و مالک راض یندر ب یانامهاجاره یاسلب شده  یرنامه حق انتقال به غهر گاه در اجارهانتقال دهد.  یگریبه د یاجاره را با سند رسم

سند انتقال به دادگاه مراجعه  یمتنظ ید براتوانیتجارت مستأجر را بپردازد واال مستأجر م یا یشهپ یاکسب مورد اجاره، حق یهدر مقابل تخل یدنباشد با

دفترخانه  یانامه سابق سند اجاره کنندهیمسند انتقال در دفترخانه تنظ یمو تنظ یرمنافع مورد اجاره به غ انتقالیزصورت دادگاه حکم به تجو ینکند، در ا

اعالم خواهد نمود،  یزو مراتب را به موجر ن نمایدیدفترخانه مربوط ارسال م( صادر و رونوشت آن را به نباشدیندر ب ینامه رسماگر اجارهملک ) یکنزد

 . "مقام مستأجر سابق خواهد بود اجاره قائم یطشرا نسبت به تمام یثاز هر ح یدمستأجر جد

 است؟ مزارعه،صحیح عقد احکام خصوص در مورد کدام.۷

 داشت. نخواهد فسخ حق عامل کند، است،غصب شده عامل تصمیم که را ثالثی،زمینی شخص (اگر۱

 است. صحیح عقد ولی باطل باشد،شرط مزارع مال ثمره تمام که شود شرط مزارعه،اگر عقد (در2

 دارد. فسخ حق شود،عامل خارج انتفاع قابلیت از همزارع مورد زمین (چنانچه3

 ندارد. مطلقا را اجاره مورد زمین دادن مزارعه مستاجر،حق (۴

 باشد  یم 1 ینهپاسخ گز. ۷

عامل شود آن را غصب کند عامل، مختار بر  یممورد مزارعه تسل ینکه زم ینقبل از ا یق.م ، در عقد مزارعه ، اگر شخص ثالث ۵2۸مطابق ماده  - ۱ نکته

 واقع شود حق فسخ ندارد. یماگرغصب بعد از تسل یشود ول یفسخ م
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 یندر ع یحق یبدون ادعا یاگر شخص ثالث "دارد :  یق.م مقرر م ۴۸۸آورده است . ماده  یزد اجاره نمشابه حکم فوق ، قانون گذار در عق - 2 نکته

و  مترفع مزاح یتواند برا یکه قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود م یآن، مزاحم مستاجر گردد ، در صورت یامنافعمستاجره 

 .  "تواند به مزاحم رجوع کند  یمطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود ، حق فسخ ندارد و فقط م

 ق.م ، باطل است. ۵32تنها باشد، عقد مطابق ماده  یاعاملدر عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع  - 3 نکته

انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد  یتازقابل یل،قب یناز ا یگرعلل د یابه واسطه فقدان آب  ینهرگاه زم "ق.م :  ۵2۷ماده بر طبق  - ۴ نکته

 .  "شود  یمزارعه منفسخ م

انتفاع خارج شده و  یتاز قابل یبمستاجره به واسطه ع ینهرگاه ع "دارد :  یق.م اشعار م ۴۸۱مشابه حکم فوق در اجاره هم آمده است . ماده  - ۵ نکته

 .  "شود  ینمود اجاره باطل م یبنتوان رفع ع

که  یستدر عقد مزارعه الزم ن "دارد :  ی. ماده مذکور مقرر ممستاجره را به مزارعه دهد  ینتواند ع یق.م ، مستاجر م ۵22ماده  یزبنا به تجو - ۶ نکته

 آن را داشته باشد رحق تصرف د یرهو غ یتوال یلاز قب ینازعناو یبه عنوان یاالزم است که مالک منافع بوده باشد  یمالک آن هم باشد ول ین،متصرف زم

 است؟ پذیر امکان مشترک مال زیر،تقسیم موارد از یک کدام در .8

 دهد. تشخیص ضروری را تقسیم تقسیم،دادگاه بودن مضر رغم به (2  . باشد متضرر غیر طرف از تقسیم تقاضای و مضر شرکا از برخی برای تقسیم (۱

 جعاله ضمن عقد در تقسیم عدم شرط (۴         شود. مال افتادن مالیت از تراضی،موجب به تقسیم (3

 باشد  یم ۴ ینهپاسخ گز . 8

به  یمکه تقس یمگر در موارد یدمال مشترک را بنما یمتقس یتواند هر وقت بخواهد تقاضا یالمال م یکهر شر ":  یدگو یق.م م ۵۸۹ماده  - ۱ نکته

 .  "شده باشند  یمملتزم بر عدم تقس یشرکا به وجه ملزم یاقانون ممنوع  ینموجب ا

که  یشرط شود ، تا زمان یزن یززم شرط شود تا معتبر باشد ، بلکه اگر تعهد ضمن عقد جاندارد ضمن عقد ال یرسد ، تعهدات ضرورت یبه نظر م - 2 نکته

رسد ،  ینظر م به،  یهامام یکه به صورت شرط در ضمن عقد آمده ، الزام آور است. اما با توجه به نگرش فقها یباشد ، تعهد یبه قوت خود باق یزعقد جا

شود  یتست استنباط م ینا یها ینهگز یه، از مطالعه کل ینباشد . بنابرا ی، التزام و تعهد شرکا ضمن عقد الزم مدر ماده فوق  " یبه وجه ملزم "منظور از 

 .  یایداست ب یزتواند ضمن عقد جعاله که عقد جا یالتزام نم ینبوده که ا ین، نظر طراحان سوال ، ا

که تقاضا از طرف متضرر باشد  یضرر باشد در صورت یب یگرد یبعض یاز شرکا مضر و برا یبعض یبرا یمهرگاه تقس "ق.م :  ۵۹2به حکم ماده  - 3 نکته

 .  "شود  ینم یممتضرر اجبار بر تقس یکبشود شر یرمتضررشود و اگر برعکس تقاضا از طرف غ یم یگراجبارطرف د

ممنوع  یمباشد تقس یتچند نفر از شرکا از مال یا یکحصه  یامتضمن افتادن تمام مال مشترک  یمهرگاه تقس "ق.م :  ۵۹۵به ماده  یتبا عنا - ۴ نکته

 .  " یندنما یاست اگرچه شرکا تراض

 یاگردد و  یممال مشترک فروخته شود و ثمن آن تقس یدبا یابه حکم قانون ممنوع است ،  یمتقس یاموجب ضرر است و  یمکه تقس یدر موارد - ۵ نکته

و برابر  داداز ورثه قرار یقابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعض یاناز اموال بدون ز یاگر بعض ":  یقانون امور حسب 3۱۶که مطابق ماده  ینا

 .  "شود  یم یلآن تعد یمهپول به اموال باشد به ضم هیممحتاج به ضم یلمنظور نمود و اگر تعد یگراناموال در سهم د یرآن از سا یبها

 یبعمل م یندنما یکه شرکا تراض یبنحو یمباشند تقس یمال مشترک راض یمهرگاه تمام شرکا به تقس ":  یدگو یق.م که م ۵۹۱با لحاظ ماده  - ۶ نکته

 یستن ایزصورت اجبار ج ینمشتمل بر ضرر نباشد که در ا یمکه تقس ینکند مشروط بر ا یم یمشرکا، حاکم اجبار به تقس ینو در صورت عدم توافق ب یدآ

 یحبر آن باشند که پاسخ صح ینبوده باشد ) هر چند ممکن است برخ 2 ینهرسد منظور طراحان سوال ، گز ی، به نظر م "باشد  یبه تراض یدبا یموتقس

 ( . یستهم ن یاست که منتف 2 ینهگز

 مورد مسئولیت،کدام نهایی توزیع سازند،در وارد دیگری به خسارتی مدنی،مجتمعا مسئولیت قانون 1۲ ماده مشمول کارگر چند هرگاه. 9

 است؟ صحیح

 دارند. مسئولیت تساوی (کارگران،به۱

 هستند. مسئول کارگران،متضامناً و (کارفرما2

 کارفرماست. ضرر،درهرحال جبران نهایی مسئول (3

 شود.می تعیین آنان مداخله نحوه به توجه آنان،با مسئولیت میزان (۴

 باشد  یم ۴ ینهپاسخ گز . 9

باشند که از طرف  یم یکه مشمول قانون کار هستند مسوول جبران خسارات یانیکارفرما  "دارد :  یمقرر م یمدن یتقانون مسوول ۱2ماده  - ۱ نکته

 یهقض حوالکه اوضاع و ا یاطهاییکه محرز شود تمام احت ینبه مناسبت آن وارد شده است مگر ا یاانجام کار  ینکارگران آنان در ح یاو  یکارکنان ادار
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تواند به  یبود کارفرما م یمقدور نم یاناز ورود ز یریآورند باز هم جلوگ یمزبور را به عمل م یاطهایکه اگر احت ینا یانموده به عمل آورده و  یم یجابا

 .  " یدابق قانون مسوول شناخته شود مراجعه نماکه مط یواردکننده خسارت در صورت

وارد آورند متضامناً مسوول جبران خسارت وارده هستند.  یانی، هر گاه چند نفر مجتمعاً ز ۱2، در مورد ماده  یمدن یتقانون مسوول ۱۴وفق ماده  - 2 نکته

 شود. یم یینطرف دادگاه تع از یکاز آنان با توجه به نحوه مداخله هر  یکهر  یتمسوول یزانمورد م یندر ا

 در مورد کدام دارد، فسخ اختیار بایع نشود، تادیه خریدار توسط ماه سه مهلت ظرف ثمن چنانچه که است شده شرط بیعی، عقد در. 10

 است؟ صحیح شرط این خصوص

 دارد. فسخ حق ثمن،بایع تاخیر خیار از استفاده با (۱

 کرد. نخواهد تبعیت شرط خیار احکام شرطی،از چنین (2

 است. ،باطل فسخ حق مدت ذکر عدم علت عقد،به و شرط (3

 شود. می تلقی استرداد حق با حاکم،معامله مقررات به توجه با (۴

 باشد  یم ۲ ینهپاسخ گز. 10

تخلف  یار، خ یاریخ ینفسخ دارد ، چن یاراخت یعنشود ، با یهتاد یدارماه توسط خر 3شرط شده ، چنانچه ثمن ظرف مهلت  یعکه در عقد ب ینا - ۱ نکته

مدت  جودتا به جهت عدم و یمکن یشرط نم یاربه خ یررا تفس یاریخ ینبا توجه به اصل صحت ، چن ینشرط . بنابرا یارشرط ) شرط فعل ( است ، نه خ

 شود .  یجاد، توهم بطالن عقد ا یارخ یبرا

 ق.م  ( . ۴۰2کند ) ماده  یثمن را ساقط م یرتاخ یارپرداخت ثمن ، خ یاجل برا یینتع یرااست ز یثمن هم منتف یرتاخ یارموضوع خ - 2 نکته

وده تا تابع معامالت با حق استرداد باشد شرط نب یعواقع شده ، ب یعاست و از شمول آن خارج است. هم ب یمنتف یزفرض معامله با حق استرداد ن - 3 نکته

تواند با فروش مال  یو ماست  یقهدر حکم طلبکار با وث یهکه در معامله با حق استرداد ، منتقل ال ینبوده است ، در حال یزن یناخذ تضم ینو هم قصد طرف

 . حاکم ، طلب خود را وصول کند یقاز طر

 است؟ مطلق وکالت مفهوم بیانگر مورد کدام.11

 است. موکل غیرمالی و مالی امور اداره به ناظر (۱

 است. موکل مالی غیر امور تمام اداره ناظر به  (2

 است. موکل اموال مدیریت به ناظر (3

 است. موکل امور عام اداره به ناظر (۴

 باشد  یم 3 ینهپاسخ گز . 11

 ق.م ( .  ۶۶۰) ماده  یامور خاص یاامر  یو برا یدمق یاتمام امور موکل باشد  یوکالت ممکن است بطور مطلق و برا  - ۱ نکته

تو در  یدبگو یگریبه د یکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. پس اگر کس یق.م ، در صورت ۶۶۱وفق ماده  - 2 نکته

 یمحدود به اداره کردن اموال موکل است ؛ مثال م یلوک یارتواند انجام دهد ، اخت ینسبت به خانه م یچه اقدام یلو مشخص نکند وک یلیباره خانه من وک

از  یمال یرمداخله در امور غ یجه. در نتیدمنتقل نما یگریبه د یکیاز عقود تمل یکیمال را در قالب  ینتواند ع ینم یول یدواگذار نماتواند آن را به اجاره 

 .بحث خارج است

 است؟ صحیح مورد شود،کدام حاصل عقد،تردید وقوع در که صورتی در .1۲

 است. صحیح استصحاب،معامله اصل مطابق (۱

 شود. نمی جاری صحت اصل (2

 است. معتبر اراده،عقد حاکمیت اصل مطابق (3

 هستند. قرارداد به ملزم لزوم،طرفین اصل موجب به (۴

 باشد  یم ۲ ینهپاسخ گز . 1۲

که فساد آن  ینهر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر ا "دارد :  یقاعده اصالة الصحة است مقرر م ینق.م که مب 223ماده  - ۱ نکته

 .  "معلوم شود 

 یداگر در وقوع معامله ترد ینشود که وقوع معامله مسلم باشد . بنابرا یاِعمال م ییشود ، اصل صحت در جا یاستنباط م یاز ماده فوق به راحت - 2 نکته

 د بود. اصل صحت نخواه یباشد ، محل اجرا
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وقوع قرارداد را به  یدبا یاصل بر عدم وقوع قرارداد است و مدع یعنیاصل عدم است .  یحاصل شود ، محل اجرا یدهر جا در وقوع معامله ترد - 3 نکته

 ندارد. یگاهیاراده جا یتتا وقوع عقد ثابت نشده ، اصل لزوم و حاکم یناثبات رساند. بنابرا

 شود؟ می منعزل خود سمت زیر،از اشخاص از یک کدام.13

 شود. علیه مولی متوجه ضرری تعدی او، و اقدام با که صورتی در (وصی2  شود.  وی ضرر منجر که صغیر غبطه رعایت عدم صورت در قهری ولی (۱

 ادواری جنون به ابتال صورت در قیم (۴    شود. ثابت وی خیانت واقف،چنانچه سوی از منصوب متولی (3

 باشد  یم ۴ ینهپاسخ گز . 13

 شود عبارتند از :  ی، موجب منعزل شدن شخص م یکه در قانون مدن یموارد - ۱ نکته

 شود. یفاقد آن وصف گردد منعزل م یشرط کرده باشد و متول یرا در شخص متول یق.م ، اگر واقف وصف مخصوص ۸۰طبق ماده  - ۱

 رفتار کند و اال ضامن ومنعزل است. یموص یایبر طبق وصا یدبا یق.م ، وص ۸۵۹وفق ماده  - 2

 یفامتناع از انجام وظا یااداره امور او اقدام نکند  یاو  یهعل یمول یتترب یا یبه نگاهدار یقهر یمنصوب از طرف ول یق.م ، اگر وص ۱۱۹۱مطابق ماده  - 3

 شود. یمنعزل م یدخود نما

 شود. یفاقد رشد گردد منعزل م یامجنون  یمق.م ، اگر ق ۱2۴۹با توجه به ماده  - ۴

رسد ، نظر  یشود. لذا به نظر م یم یو هم جنون اِطباق یق.م اطالق دارد و در خصوص جنون هم شامل جنون اِدوار ۱2۴۹ماده  یمدر مورد ق - 2 نکته

 بوده است.  ۴ ینهطراحان سوال ، گز

 کرده است. یهعل یموکول به ورود ضرر به مول را یآن است که ، منعزل شدن وص 3 ینهگز یرادا - 3 نکته

 کند،سهم شفعه به اخذ اینکه از قبل «الف» می فروشد. «ج» به را خود سهم «ب» هستند. شریک زمین قطعه یک در «ب» و «الف» .1۴

 است؟ صحیح مورد کدام فروشد می «د» به را خود

 دارد. وجود «ج» برای شفعه حق (۱

 شود. می منتقل «د» به مقامی قائم به شفعه حق (2

 دارد. شفعه حق «الف» شود، اقاله «د» و «الف» میان بیع که صورتی در (3

 دارد. شفعه حق «د»شود، تصریح شفعه انتقال به «د» و «الف» میان معامله در که صورتی در (۴

 باشد  یم 1 ینهپاسخ گز . 1۴

سهم او ، منتقل  یداربفروشد ، حق شفعه به خر یرسهم خود را به غ یعجهت ، اگر شف ین. به هم یستن یقرارداد یا یحق شفعه قابل انتقال اراد - ۱ نکته

 گردد.  یحشود ؛ هرچند در متن عقد ، به وجود حق شفعه تصر ینم

 شود. یاث او منتقل مور یابه وارث  یعق.م ، حق شفعه بعد از موت شف ۸23وفق ماده  - 2 نکته

اِعمال شفعه ، سهم  ییرغم توانا یعل "الف  "شده ؛ اما  یجادحق شفعه ا "الف  " یفروخته و برا "ج  "سهم خود را به  "ب  "در فرض سوال ،  - 3 نکته

و از حق شفعه خود صرف نظر کرده است و لذا  یرفتهپذ یک) ج ( را به عنوان شر یدارخر "الف  " ییفروش ، گو ینفروشد . پس با ا یم "د  "خود را به 

 "ج  " ی، برا "د  "به  "الف  "، انتقال سهم   "ج  "شدن  یککند . پس با وجود شر ینم یاءاح "الف  " ی، حق شفعه را برا "د  "و  "الف  "اقاله معامله 

 کند . یم یجادحق شفعه ا

 است؟ انتفاع حق زوال زیر،موجب موارد از یک کدام.15

 باشد نشده معین مدتی انتفاع، حق برای اگر مالک، فوت صورت (در۱

 شود فاحش ضرر موجب که منتفع تفریط و تعدی صورت (در2

 منتفع اذن غیر،بدون به ملک انتقال صورت (در3

 مالک اذن انتفاع،بدون حق انتقال صورت (در۴

 باشد  یم 1 ینهپاسخ گز . 15

جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به  یه،اگر منتقل ال یشود، ول یموجب بطالن حق انتفاع نم یر،از طرف مالک به غ ینق.م ، انتقال ع ۵3ماده  - ۱ نکته

 فسخ معامله را خواهد داشت. یاراست، اخت یگرید

صورت ، منتفع  ینمالک علت عمده بوده که در ا یمنتفع برا یترا دارد ؛ مگر ثابت شود شخص یربه غ یاصل بر آن است که منتفع حق واگذار - 2 نکته

 را ندارد .  یربه غ یحق واگذار

 ده خواهد بود . شود ؛ بلکه منتفع مسوول جبران خسارات وار یرفتن حق انتفاع نم ینمنتفع باعث از ب یطو تفر یتعد - 3 نکته
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 که موضوع انتفاع است. یدر صورت تلف شدن مال - 2در صورت انقضا مدت  - ۱شود :  یم یلزا یلق.م ، حق انتفاع در موارد ذ ۵۱مطابق ماده  - ۴ نکته

تا فوت مالک خواهد بود مگر نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور  ینمع یحق انتفاع مدت یکه مالک برا یق.م ، در صورت ۴۴طبق ماده  - ۵ نکته

 که مالک قبل از فوت خود رجوع کند. ینا

 است. بوده طال از مذکور گلدان که شودمی معلوم بعدا می شود. تملیک متصالح به نقره جنس عنوان به مجانی،گلدانی صلح عقد در .16

 دارد؟ وضعی چه معامله

 است صحیح معامله صلح، بودن مجانی لحاظ به (2     دارد. فسخ حق متصالح منظور، وصف از تخلف لحاظ به (۱

 است نافذ غیر صلح عقد (۴             است باطل صلح عقد (3

 باشد  یم 3 ینهپاسخ گز . 16

ماده ، منظور از خود موضوع  ینموجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. در ا یق.م ، اشتباه وقت 2۰۰طبق ماده  - ۱ نکته

،  مذکورمنظور از عدم نفوذ در ماده  ینشده است . همچن یاد یزذات ن ینو وصف جانش یاست که از آن به وصف جوهر یمعامله ، اشتباه در وصف اساس

 بطالن عقد است. 

ق.م (  3۵3آورد ) ماده  یبه عنصر قصد صدمه وارد م یراسازد ز یباشد ، قرارداد را باطل م یجنس وصف اساس ی، وقتینمعینعدرجنس اشتباه - 2 نکته

 ندارد و متضرر حق فسخ عقد را خواهد داشت .  یریباشد ، اشتباه در آن ، در صحت معامله تاث یوصف فرع ینمع یناگر جنس در ع یول

 ق.م است . 2۰۰اشتباه در خود موضوع معامله موضوع ماده  یقق.م ، از مصاد 3۵3اشتباه در جنس موضوع ماده  - 3 نکته

 است؟ باطل اساسا زیر، عقود از یک کدام.1۷

 ناعادالنه شرایط با الحاقی قرارداد (۱

 متوفی دیون پرداخت از قبل ماترک، مجانی (انتقال2

 است شده انتقال از ممنوع قبال مالک، سوی از که شخصی توسط غیر مال بیع (3

 است شده محول فروشنده به مبیع تحویل  اجل تعیین طرفین، توافق طبق که (بیعی۴

 پاسخ است ۴.گزینه 1۷

 یوند یمال توسط ورثه قبل از ادا یانتقال مجان ینشود . همچن یناعادالنه محقق شود ، باطل محسوب نم یطاگر با شرا یحت یقرارداد الحاق - ۱ نکته

 یمتوف یون، مادام که د یندنما یترکه معامالت یانهرگاه ورثه نسبت به اع "دارد :  یق.م مقرر م ۸۷۱جهت ماده  ین؛ به هم یستاساسا باطل ن یزمورث ن

را از انتقال  ی، هرچند مالک سابقا و یرنسبت به مال غ ی. معامله فضول "توانند آن را بر هم زنند  یم یّانبوره نافذ نبوده و دُنشده است معامالت مز یهتاد

 شود .  یممنوع کرده باشد ، از اساس باطل محسوب نم

زمان انجام تعهد  یینبا متعهد باشد ؟ واگذار کردن تعتواند  یانجام تعهد م یخانتخاب تار یامطرح است که آ یشهسوال هم ینا یحقوق یلدر تحل - 2 نکته

آن در  یقیحق یآن را تعهد در معنا توانینم یگرجهت د ینآن است و به هم یالزام یترفتن خاص ینتعهد و از ب یسبب دگرگون یقتبه متعهد ، در حق

توان او را  یزمان نم یچکه ه یناست ؛ چه ا یمجاز یشخص متعهد باشد تعهد یلعدم انجام آن وابسته به م یاکه انجام  ی، تعهد یرا. ز یدعالم حقوق نام

زمان انجام  یینتع یارن که اختیکرد ؛ مگر ا یو باطل تلق یآن را غرر یدتعهد تضاد دارد و با یحقوق یتبا ماه یتوضع ینآن ساخت و ا یملزم به اجرا

 باشد .  ینیعتعهد مربوط به محدوده مدت م

پول باشد ،  یمگفت : اگر مورد تعهد تسل یداست ؟ در پاسخ با یحقرارداد به متعهدله صح یزمان اجرا یینحق تع یضتفو یا، آشود یدهاما اگر پرس - 3 نکته

است  ینهوقت و هز فباشد که مستلزم صر یزاتیتجه یازمندباشد که ن یکند که موضوع تعهد انجام عمل یبروز م یاشکال وقت یشود ، ول یتصور نم یرادیا

کرد ، نه در مدت  یزمان در مهلت عرف یینآن را حمل بر تع یدقطعا با یول یرفتهمتعهدله را پذ یلهزمان انجام تعهد به وس یینق.م  تع 22۶؛ هرچند ماده 

یاجرا یو چگونگ یطکه در زمان ، در شرا یاتییرله ، به لحاظ تغزمان انجام تعهد به طور مطلق به اراده متعهد یینواگذار شدن تع یرانامحدود و مطلق ؛ ز

 درخواست متعهدله ، موجب مجهول شدن مورد تعهد نسبت به متعهد خواهد بود.یبرایطوالنمتعهدوانتظاریفیتکلیعلت ببه یزنشودویحادث معهدت

 است؟ صحیح معامالت، در قبولی نقش خصوص در زیر موارد از یک کدام.18

 شود واقع قبض از پس تواندمی عینی، عقد در قبولی (۱

 است کافی رضا صرف رضایی، عقد در قبولی تحقق در (2

 است گرفته صورت ایجاب که شود اعالم شکلی همان به باید قبولی (3

 نشود داده ایجاب مفاد در تغییری که است معتبر صورتی در آن رد از پس ایجاب قبولی (۴

 باشد  یم 1 ینهپاسخ گز . 18
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تواند  یم یقبول یجهبه قبض مجدد ندارد . در نت یازیکه قبض شرط صحت آن است ، اگر مال سابقا در تصرف طرف عقد باشد ، ن ینیدر عقود ع - ۱ نکته

باشد  هبمت یدموهوبه در  ینکه ع یدر صورت "دارد :  یراستا مقرر م ینق.م ، در هم ۸۰۰. ماده یستبر آن مترتب ن یرادیپس از قبض واقع شود و ا

 .  " یستمحتاج به قبض ن

 ، بلکه قصد انشاء و ابراز آن ضرورت دارد .   یستن یتحقق قبول ، صرف رضا کاف یبرا - 2 نکته

 باشد .  یشفاه یو قبول یکتب یجابصورت گرفته است . مثال ممکن است ا یجاباعالم شود که ا یبه همان شکل یندارد قبول یضرورت - 3 نکته

حداکثر  یدهم نکرده باشد و شا ییریتغ یجابمفهوم ندارد ، هرچند که مفاد ا یرفته و قبول یناز ب یجابمسبوق به رد باشد ؛ و اال ا یدنبا یقبول - ۴ نکته

 ."ندارد  یموثر است که مسبوق به رد نباشد واال اثر یاجازه در صورت "دارد :  یراستا اشعار م یندر هم یزق.م ن 2۵۰. ماده کردیتلقیدجدیجابارا بتوانآن

 است؟ نافذ زیر، های وکالت از یک کدام.19

 مال صلح جهت رشید، غیر از رشید وکالت (2          بیع جهت رشید، از مجنون وکالت (۱

 هبه قبولی برای ممیز، صغیر از ممیز غیر صغیر (وکالت۴       هبه قبولی برای رشید، غیر از ممیز صغیر وکالت (3

 باشد  یم 3 ینهپاسخ گز . 19

انجام آن  یباشد که برا یکس یدهم با یلداده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وک یدر امر یدوکالت با "دارد :  یق.م اشعار م ۶۶2ماده  - ۱ نکته

 .  "داشته باشد  یتامر اهل

صلح  یبرا یدرش یراز غ یدبه جهت فقدان قصد و اراده مجنون باطل و بال اثر است . وکالت رش یدبا توجه به مراتب فوق ، وکالت مجنون از رش - 2 نکته

 .  یستمعتبر ن یزمال او ن

در  یگرانتوانند به د یتملک را دارند ، لذا م یارق.م اخت ۱2۱۴و  ۱2۱2چون به حکم مواد  یهو سف یزمم یردر خصوص تملکات بالعوض ، صغ - 3 نکته

 یبرا یزاز مم یزمم یروکالت غ یاست ول یحقبول هبه صح یبرا یدرش یراز غ یزوکالت مم ین. بنابرا یرندوکالت بگ یگرانخصوص وکالت بدهند و از د ینا

 باطل و بالاثر است .قبول هبه ، به جهت فقدان قصد و اراده ، 

 است؟ ترکه نصف ورثه، از یک کدام فرض .۲0

 باشد فرد به منحصر که صورتی ،در تنها ابی یا ابوینی خواهر (2 باشد دیگر همسر از اگرچه متوفی، برای اوالد نبودن صورت در زوجه، (۱

 باشد تنها اگر امی، (کالله۴     باشد فرد به منحصر فرزند اگر پسر، یا دختر از یک هر (3

 باشد  یم ۲ ینهپاسخ گز . ۲0

 ق.م ، فرض سه وارث نصف ترکه است: ۸۹۹ماده  - ۱ نکته

 باشد؛ یگرمتوفا اگرچه ازشوهر د یشوهر در صورت نبودن اوالد برا - ۱

 دختر اگر فرزند منحصر باشد؛ - 2

 که منحصر به فرد باشد. یتنها در صورت یاب یا ینیخواهر ابو - 3

 ق.م ، فرض دو وارث ربع ترکه است: ۹۰۰وفق ماده  - 2 نکته

 شوهر در صورت فوت زن با داشتن اوالد؛ - ۱

 زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اوالد. یازوجه  - 2

 اگر تنها باشد. یق.م ، فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کالله ام ۹۰۴مطابق ماده  - 3 نکته

در دو ماده فوق ) مواد  یناز مذکور یربه غ یگروراث د ":  یدگو یق.م م ۸۹۸جهت ماده  ینورثه قرابت بر است ، نه فرض بر . به هم ینپسر در ب - ۴ نکته

 برند. ی( به قرابت ارث م ۸۹۷و  ۸۹۶

  :مدنی دادرسی آیین
 با تواند می علیه( )محکوم مالک صورت، کدام در مزایده، انجام از پس شود. می گذاشته مزایده به مدنی احکام اجرای واحد در مالی. ۲1

 شود؟ مال انتقال مانع اجرایی، هایهزینه و بدهی کلیه پرداخت

 باشد. شده اعالم مزایده برنده بها، بیشترین قبول با یا و باشد کرده قبول خود طلب مقابل در را آن له محکوم و باشد منقول غیر مال، (۱

 باشد. کرده قبول خود طلب مقابل در را آن له محکوم و باشد غیرمنقول یا و منقول (مال،2

 باشد. شده اعالم مزایده ،برنده بها بیشترین قبول با له محکوم و باشد منقول غیر (مال،3

 باشد. کرده قبول خود طلب مقابل در را آن له محکوم و باشد منقول غیر مال، (۴

 پاسخ است ۴نه گزی.۲1



 (  98)آزمون وکالت     9صفحه       سواالت         دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان)دادسیما(             

       WWW.DADESTAN.COM                               ( شاید خوشبختی منتطر لبخند تو باشد ،منتظر خوشبختی نباش تا لبخند بزنی)         

 

 

 www.dadestanbook.irاولین گام موفقیت در آزمون برنامه ریزی و انتخاب منابع صحیح است 
 05131601060مرکز وکال  –سردفتری  –قضاوت  –مشاوره و برنامه ریزی رایگان منابع آزمون وکالت 

 

 یخمالک ظرف دو ماه از تار یندرا در مقابل طلب خود قبول نما م له آنوکنداشته و مح یدارکه ملک خر یدر موارد یمدن یدادرس یینقانون آ ۱۴۴ماده 

 نشده است بینییشمنقول پ موالدر ا یبیترت ینرا پرداخته و مانع انتقال ملک و محکوم له گردد چن ییاجرا ینههزوخساراتیبدهیهکلتواندیمیدهمزاانجام

 است؟ صحیح مورد کدام باشد، دسترس قابل غیر و معین عین به محکوم اگر .۲۲

 ماند.می مفتوح مال به دسترسی تا اجرایی پرونده و نداشته تاثیری به محکوم معین عین به دسترسی قابلیت عدم (۱

 شود. می وصول علیه محکوم از و تعیین دادگاه توسط تراضی، عدم صورت در و تعیین طرفین تراضی با آن قیمت (2

 شود. می وصول علیه محکوم از و تعیین طرفین تراضی با صرفاً آن قیمت (3

 می شود. دریافت علیه محکوم از و تعیین دادگاه توسط صرفاً آن قیمت (۴

 پاسخ است ۲گزینه .۲۲

به  یو در صورت عدم تراض ینطرف یآن با تراض یمتنباشد ق یبه آن دسترس یابوده و تلف شده  ینمع یناگر به ع یمدن یدادرس یینقانون آ ۴۶ماده 

 شودیوصول م یهقانون از محکوم عل ینو طبق مقررات ا ییندادگاه تع یلهوس

 است؟ صحیح مورد کدام کند، استناد قانونی موانع به اداری عدالت دیوان قطعی حکم اجرای مقام در علیه، محکوم چنانچه.۲3

 رای صادرکننده شعبه به رسیدگی جهت پرونده و شودمی تلقی دادرسی اعاده موارد از دهد، تشخیص موجه را آن دیوان احکام اجرای دادرس چنانچه (۱

 گردد. می ارجاع قطعی

 شعبه به رسیدگی برای پرونده و شده تلقی دادرسی اعاده موارد از دهد، تشخیص موجه را آن اداری عدالت دیوان قطعی رای صادرکننده شعبه (چنانچه2

 می شود. ارجاع دیوان نظر تجدید

 هیئت به رسیدگی برای پرونده و شده تلقی دادرسی اعاده موارد از دهد، تشخیص موجه را آن اداری عدالت دیوان قطعی رای صادرکننده شعبه (چنانچه3

 شود.می ارجاع دیوان عمومی

 کند. اجرا را حکم و برداشته را قانونی موانع باید علیه محکوم و شود نمی محسوب موجه عذر جهت این(۴

 پاسخ است1 ینهگز .۲3

 یداستناد نما یبه موانع قانون یواند یاحکام قطع یاجرا مدر مقاحکوم علیه که م یدر موارد یعدالت ادار یواند یدادرس یینو آ یالتقانون تشک ۱۱۵ماده 

 یموارد اعاده دادرس ازداده شود  یصموجه تشخ یواناحکام د یدادرس اجرا یصجهات به تشخ این و نباشد نممک حکم یاجرا یامکان عمل یبه جهت یاو 

 گرددیارجاع م یقطع یبه شعبه صادرکننده رات جها ینبه ا یدگیو پرونده به منظور رس یتلق

 رای عمومی دادگاه چنانچه شود، می نظر تجدید درخواست عمومی دادگاه در آن به نسبت و شودمی صادر اختالف حل شورای از رایی. ۲۴

 است؟ صحیح مورد کدام نباشد، خارج دادگستری صالحیت از دعوی و کند فسخ شورا صالحیت رد علت به شورا

 کند. می ارسال صالح مرجع به را پرونده (۱

 است. قطعی صادره رای و نموده ماهوی (رسیدگی2

 نماید. می اعاده اختالف حل شورای به صالحیت قواعد اعمال جهت را (پرونده3

 باشد. نظر تجدید قابل خواسته بهای به توجه با تواند می دادگاه رای و نموده ماهوی (رسیدگی۴

 پاسخ است ۴ ینهگز .۲۴

به عنوان  یراخ یاو رانجام  یماهو یدگیرس ،شورا باشد یتنظر در مقام رد صالح یدمرجع تجدرای حل اختالف هرگاه  یقانون شورا 2۷ماده  2تبصره 

توان قابل  میخواسته  یرا یباشد پس بر مبنا ینظر م یدقابل تجد یفریو ک یمدن یدادرس یینآ یتو مورد مطابق مقررات رعا یتلق یشعبه بدورای 

 نظر باشد یدتجد

 کدام قرار، مفاد اجرای جهت در شود می صادر حقوقی عمومی دادگاه از ریال میلیارد یک بازداشت موضوع با خواسته ای تامین قرار .۲5

 است؟ صحیح مورد

 کند. تسلیم مذکور مرجع به توقیف برای را...  و بانک ها در علیه محکوم حساب هایکلیهفهرستکهدستوردهدمرکزیبانکبهراسابایدرایاجراکنندهمرجع (۱

 محکوم حساب های فهرست که دهد دستور مرکزی بانک به تواند نمی رای کننده اجرا مرجع است، نشده صادر خوانده علیه حکمی اینکه به توجه با (2

 نماید. اعالم را علیه

 برای را... و بانک ها در علیه محکوم حساب های کلیه فهرست که دهد دستور مرکزی بانک به له،محکوم درخواست به باید رای کننده اجرا مرجع (3

 کند. تسلیم مذکور مرجع به توقیف
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 دستور مرکزی بانک به تواند می رای کننده اجرا مرجع باشد، شده واخواست تجاری اسناد یا و رسمی اسناد خواسته تامین قرار مستند چنانچه فقط (۴

 نماید. اعالم را علیه محکوم حساب های فهرست که دهد

 پاسخ است 3 ینهگز. ۲5

دستور دهد که  یبه بانک مرکزله  به درخواست محکوم یدبا یمرجع اجرا کننده را یمال یها یتمحکوم یقانون نحوه اجرا ۱۹ماده  2و تبصره  ۱۹ماده 

 مورد اجراین ماده دریو مفاد ا یندنما یمبه مرجع مذکور تسل یفتوق یرا برا یو اعتبار ات مالیها و موسس در بانک یهمحکوم عل یحسابها یهفهرست کل

 است ز مجریین یمفاد اسناد رسم یخواسته و اجرا ینتام یقرارها

 است؟ صحیح مورد کدام متوفی، طلبکار سوی از ترکه موم و مهر درخواست پذیرش خصوص در. ۲6

 طلب مقدار ،به نباشد دیگری تامین یا و رهن طلب، مقابل در که صورتی در یا و باشد قطعی حکم یا و رسمی سند به مستند وی طلب چنانچه (فقط۱

 شود. می پذیرفته

 باشد. داشته دیگری تامین یا و رهن اگر حتی شود، می پذیرفته طلب مقدار به باشد، دادگاه قطعی حکم به مستند وی طلب چنانچه (فقط2

 باشند. کرده قبول را ترکه صریحاً وراث که شودمی پذیرفته صورتی در (فقط3

 شود. نمی پذیرفته صورت هیچ (در۴

 پاسخ است1.گزینه ۲6

مقابل طلب رهن  ی درباشد به مقدار طلب در صورت یحکم قطع یا یطلب مستند به سند رسم که  یطلبکار مادر متوف یقانون امور حسب ۱۶۷ماده  3بند 

 یانیدر قسمت پا، ایو  ،عبارت ۱ ینهالبته در گز )یددرخواست مهر و موم ترکه را نما تواندیطلب نشده باشد م ینتام یهم برا یگرید یببوده و ترتن

 (باشد یسطر اول اضافه م

 است؟ صحیح مورد کدام وکال، کانون رئیس تجدیدنظرخواهی خصوص در شود. می صادر وکال انتظامی دادگاه از رأیی. ۲۷

 است. قضات انتظامی دادگاه در نظر تجدید قابل روز 2۰ ظرف باال، به چهارم درجه مجازات رأی (۱

 است. قضات انتظامی دادگاه در نظر تجدید قابل روز ده ۱۰ ظرف باال، به چهارم درجه مجازات ( رأی2

 است. وکال انتظامی تجدیدنظر دادگاه در نظر تجدید قابل قانونی، مهلت ظرف مجازات ( رأی3

 است. قضات انتظامی دادگاه در نظر تجدید قابل قانونی، مهلت در حال هر در مجازات ( رأی۴

 پاسخ است ۴ ینهگز .۲۷

مذکور در  اتمقام سایر اشخاص ودادستان و ،کانون یسو رئ وکال  امیوکال نسبت به احکام دادگاه انتظکانون  استقالل یحهال یینامه اجرا یینآ ۷۵ماده 

قضات  یانتظام یابالغ از دادگاه عال یخدر ظرف ده روز از تار یهمحکوم عل ،به باال ۴نسبت به احکام مجازات از درجه  واستقاللی  یحهال ۱۶و  ۱۵ماده 

د و نباش یقاعدتاً قابل اعتراض م آراء  یهکانون کل یاستدر خصوص ربه باال وجود دارد  ۴درجه  یدق یهدر مورد محکوم عل یدنظر نما یدتجد استدرخو

 وجود ندارد یدیق

 است؟ صحیح مورد کدام دادرسی، جلسه اولین در وکیل دفاعیات استماع خصوص در باشد، کرده معرفی وکیل دو خوانده چنانچه. ۲8

 شود. می توجه وکیل دفاعیات به وکیل، دو هر همزمان حضور صورت در فقط (۱

 نماید. توجه وکیل دفاعیات به دادگاه تا دهد الیحه یا و شده حاضر وکال از یکی است کافی (2

 شود. می توجه وکیل دفاعیات به غایب، وکیل موجه عذر احراز و وکیل یک توسط الیحه ارسال صورت در (3

 شود. می توجه آنها دفاعیات به غایب، وکیل توسط الیحه دادن و یکی حضور یا و وکیل دو هر توسط الیحه دادن یا و وکیل دو هر حضور با فقط (۴

 پاسخ است ۴گزینه .۲8

از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ارسال  یک یچو به ه یمعرف یلدو نفر وک یاب دعوا در دادرسصحاز ا یکیکه  یدر صورتق.آ.د.م  ۴۴ماده  نص 

 .است یدادگاه کاف رسیدگی یبرا یگرد یلاز وک یحهصول الواز آنها با  یکیتوسط هر دو با حضور  یحهال

 رسیدگی برای دادگاه چنانچه نماید. می جعل ادعای آن به نسبت مقرر مهلت در خوانده کند. می دعوا اقامه سندی استناد به خواهان. ۲9

 است؟ صحیح مورد کدام دارد، وجود دیگری پرونده در که باشد داشته دلیلی به نیاز سند، اصالت به

 کند. می مطالبه را پرونده راسا دادگاه باشد، موجود کیفری دادگاه در دلیل حاوی پرونده اگر (۱

 شود. داده وی به استنادی موارد رونوشت تا داده ای تقاضانامه نفعذی به تواندمی دادگاه باشد، موجود حقوقی یا و کیفری دادگاه دردلیلحاوی(اگرپرونده2

 و گرفته را استنادی موارد رونوشت که نماید مأمور را البدل علی دادرس تواندمی فقط دادگاه باشد، موجود کیفری دادگاه در دلیل حاوی پرونده (اگر3

 دهد. دادگاه تحویل
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 که کند مأمور را دادگاه دفتر مدیر یا و البدل علی دادرس تواند می فقط دادگاه باشد، موجود کیفری یا و مدنی دادگاه در دلیل حاوی پرونده اگر (۴

 دهد. دادگاه تحویل و گرفته را استنادی موارد رونوشت

 پاسخ است. 1 ینهگز. ۲9

 دینما طالبهتواند پرونده را م یم گاهکه رجوع به آن پرونده الزم باشد داد یندنما ییادعا یفریدعوا به استناد پرونده کاب صحاز ا یکیهرگاه  2۱۴ماده  

 یفریشد که مستند آن اگر در پرونده کبا یم لعج یناز طرف یکی یادعاسوال  در فرض دیا ارسال نمار یدرخواستمکلف است پرونده  ربط یمرجع ذ

 توسط دادگاه وجود داردساکن  ییباشد امکان مطالبه ابتدا

 در کند. می صادر اعسار حکم دادگاه و شود می اقامه دادرسی هزینه ریال میلیارد یک میزان به دادرسی، هزینه از اعسار دعوای. 30

 است؟ صحیح مورد کدام حکم این از شکایت خصوص

 بود. خواهد واخواهی قابل اعسار حکم نباشد، واقعی نیز ابالغ و باشد نکرده تقدیم نیز الیحه و نشده حاضر دادرسی جلسات از یک هیچ در خوانده(چنانچه۱

 بود. خواهد واخواهی قابل اعسار حکم باشد، نکرده تقدیم نیز الیحه و نشده حاضر دادرسی جلسات از یک هیچ در خوانده (چنانچه2

 است. نظر تجدید قابل حال هر در صادره حکم (3

 است. قطعی صادره حکم (۴

 پاسخ است . 3ینهگز. 30

باشد حکم اعسار در هر صورت  ینظر م یدقابل تجد یلما یرغ یوادع یهاست کل ییرمالاعسار غ یدعوامالی  هاییتمحکوم یقانون نحوه اجرا ۱۴ماده 

 گردد یمحسوب م یحضور

 چیست؟ سند به نسبت دادگاه کند.تکلیف می جعل ادعای مذکور، سند به نسبت خوانده و شودمی اقامه سندی استناد به دعوایی. 31

 کند. تکلیف تعیین سند به نسبت داد، تشخیص اصیل را سند اگر فقط دعوی، ماهیت به راجع حکم صدور ضمن است مکلف دادگاه (۱

 کند. تکلیف تعیین سند به نسبت داد، تشخیص مجعول را سند اگر فقط دعوی، ماهیت به راجع حکم صدور ضمن است مکلف دادگاه (2

 است. رأی شدن قطعی مستلزم سند به نسبت تکلیف تعیین اما کند، صادر را دعوی ماهیت به راجع حکم است مکلف دادگاه (3

 کند. تکلیف تعیین سند به نسبت حال هر در دعوی، ماهیت به راجع حکم صدور ضمن است مکلف دادگاه (۴

 پاسخ است. ۴ ینهگز. 31

 یندنما یفتکل یینشده تع جعل یکه در مورد آن ادعا یندسدعوا نسبت به  یتم دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم مراجع به ماه.د.آ 22۱ماده 

 مراجعه با و میشود صادر شیراز شعبه صادرات بانک عهده شیراز شهر در ریال میلیارد یک مبلغ به نفر سه مشترک حساب از چکی. 3۲

 صادرکنندگان از یکی چنانچه کند. می صادر پرداخت عدم گواهی موجودی، فقدان علت به مذکور بانک علیه، محال بانک به چک دارنده

 دادگاه از یک کدام به چک وجه مطالبه و دعوی اقامه برای خواهان باشد، تهران مقیم سومی و اصفهان مقیم دیگری و شیراز مقیم چک

 کند؟ مراجعه باید مزبور نقاط های

 کند. مراجعه اصفهان یا شیراز های دادگاه به تواند می فقط (2  کند. مراجعه تهران یا و اصفهان شیراز، های دادگاه از یک هر به تواند می (۱

 کند. مراجعه شیراز دادگاه به تواند می فقط (۴        کند. مراجعه تهران یا شیراز های دادگاه به تواند می فقط (3

 پاسخ است. 1 ینهگز. 3۲

 ،در محل اقامت خوانده ۱۱تعهد و طبق ماده  یاجرا یاقاد عقد عدر محل ان ۱3طبق ماده لذا باشد  یقول منم یدعوا یکم مطالعه چک .د.آ ۱۶و  ۱3مواد 

 است ،دادگاه یناز ا یکبه هر  هدر مراجع مختار خواهانمتعدد، در صورت  خواندگان  ۱۶و طبق ماده 

 می صادر محل معاینه و تحقیق قرار دادرسی، جلسه اولین پایان ،در شود می اقامه ملکی از ید خلع خواسته به که دعوایی در دادگاه .33

 است؟ صحیح مورد کدام شده، یاد قرارهای اجرای از پس دادرسی، جلسه تشکیل به دادگاه تکلیف خصوص در شود.می اجرا قرار کند واین

 دهد. تشکیل دادرسی جلسه نیست مکلف دادگاه (۱

 دهد. تشکیل دادرسی جلسه است ،مکلف قرار دو هر اجرای از پس دادگاه (2

 دهد. تشکیل دادرسی جلسه است مکلف محل، معاینه قرار اجرای از پس فقط دادگاه (3

 دهد. تشکیل دادرسی جلسه است مکلف محلی، تحقیق قرار اجرای از پس فقط (دادگاه۴

 پاسخ است.1 ینهگز. 33

امارات  له ازحاص اطالعاتم که .د.آ 2۵۵ماده توجه مزبور و  یو صدور قرار ها ینرات طرفظهااو استماع جلسه  یناول یلپس از تشک تام قاعد.د.آ 2۵۵ 

 .ندارد جلسه  یلبه تشک یفیدادگاه تکل ،شود دادگاه یقاض یناناطم علم و به موجب دتوان یم و است ییقضا



 (  98)آزمون وکالت     1۲صفحه       سواالت         دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان)دادسیما(             

       WWW.DADESTAN.COM                               ( شاید خوشبختی منتطر لبخند تو باشد ،منتظر خوشبختی نباش تا لبخند بزنی)         

 

 

 www.dadestanbook.irاولین گام موفقیت در آزمون برنامه ریزی و انتخاب منابع صحیح است 
 05131601060مرکز وکال  –سردفتری  –قضاوت  –مشاوره و برنامه ریزی رایگان منابع آزمون وکالت 

 

 است؟ صحیح مورد داور،کدام رأی به اعتراض مهلت پایان از پیش و داوریمدتازپایانپس داورواحد،رأیتصحیحدرخواستدرخصوص .3۴

 کند. می رسیدگی نیز داور رای تصحیح درخواست به همزماندادگاهونیست داوررایبهاعتراضبهرسیدگیمانع امر،اینامااست دادگاهبادرخواستبه(رسیدگی۱

 به اعتراض به داور رای تصحیح درخواست به توجه بدون دادگاه، نماید. ابالغ و گیریتصمیم روز2۰ ظرف باید که است داور با درخواست به (رسیدگی2

 کند. می رسیدگی داور رای

 گیری تصمیم تا داور رای به اعتراض به رسیدگی صورت، این در نماید. ابالغ و گیریتصمیم روز 2۰ ظرف باید که  است داور با درخواست به (رسیدگی3

 ماند. می متوقف یادشده مهلت پایان یا داور

 تصمیم تا داور رای به اعتراض به رسیدگی صورت، این در نماید. ابالغ و گیریتصمیم روز 2۰ ظرف باید که است دادگاه عهده به درخواست به (رسیدگی۴

 ماند. می متوقف شده یاد مهلت پایان یا و دادگاه گیری

مهلت اعتراض به  یانآن تا پا یاست و پس از انقضا ورانیا دااور با دا سرا یداور قبل از انقضا مدت داور یرا یحتصح ۴۸۷ماده پاسخ است .3.گزینه 3۴

 یحتصح یتقاضا یخروز از تار 2۰ کلفند ظرفم ورانیا داداور  .خواهد بود یصادرکننده را داوران یا با داور  از آنان یکی یا ینخواست طرفربه د، داور یرا

 یادانقضا مدت  یا داور یماتخاذ تصمتا دادگاه به اعتراض در  رسیدگیصورت  ینارجاع خواهد شد در ا ینبه طرف یحیتصح یرا یندنما میماتخاذ تص یرا

 ماندیم وقفشده مت

 هبه از که خوانده کند. می درخواست هبه مورد مال تحویل به را خوانده محکومیت و نموده دعوی اقامه سندی استناد به خواهان .35

 چه خوانده، دفاعیات به توجه با دادگاه و دهد انجام تواند می را زیر اقدامات از یک کدام دعوی، ماهیت در دفاع ضمن است شده منصرف

 نماید؟ اتخاذ باید تصمیمی

 کند.می صادر دعوی رد قرار ایراد، پذیرش صورت در دادگاه باشد؛ رسمی سند دعوی مستند اینکه مگر قانونی، اثر فقد (ایراد۱

 کند.می صادر دعوی رد قرار ایراد، پذیرش صورت در دادگاه باشد؛ رسمی سند دعوی مستند اگر حتی قانونی، اثر فقد (ایراد2

 کند. می صادر دعوی استماع عدم قرار ایراد، پذیرش صورت در دادگاه باشد؛ رسمی سند دعوی مستند اگر حتی جزمیت، عدم (ایراد3

 کند. می صادر دعوی استماع عدم قرار ایراد، پذیرش صورت در دادگاه باشد؛ رسمی سند دعوی مستند که این مگر جزمیت، عدم (ایراد۴

چون مطالبه مال شده )صورت نگرفته  مشخص می گردد.که قبض مسئلهم از فرض .د.آ ۸۹ماده و  ۸۴ماده  ۷و بند  ۸۴مواد  پاسخ است. ۲.گزینه 35

 گردد یروبرو م ۸۹به موجب ماده  یدعورد  لذا با قرار یستمترتب ن هبه ای ینبر چن یپس از آثار قانون (خواهان نبوده لذا در قبض

 اعالم حضوری را آن و نموده حکم صدور به اقدام رسیدگی، پی در دادگاه شود. می اقامه حقوقی عمومی دادگاه در مالی دعوایی.36

 ،بی علیه محکوم واخواهی از پس دادگاه نماید. می واخواهی آن به نسبت مقرر مهلت در و دانسته غیابی را حکم علیه محکوم اما کند،می

 بودن شکایت قابل خصوص در میکند. صادر را حکم بودن حضوری علت به واخواهی استماع عدم قرار دهد، تشکیل دادرسی جلسه که آن

 است؟ صحیح مورد ،کدام قرار این

 است. واخواهی قابل حال هر (در2        است. قطعی حال هر در (۱

 باشد. نظر تجدید قابل یا و قطعی تواند مورد،می(حسب۴     است. نظر تجدید قابل حال هر (در3

 پاسخ است ۴ ینهگز. 36

باشد و  یدنظرکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجد یباشد به شرط ینظر م یدقابل تجد یهاقراردعوا جزء عدم استماع م قرار .د.آ 332ماده  وفق بند د

گردد  نعنوا ینظر باشد اما قطع یدواقعا قابل تجد یو چنانچه را جهت نداردحکم توسط دادگاه  ناعالم نمود غیر قطعی یا یقطع 33۹ماده  3طبق تبصره 

 یقرار صادره م ه،خواست اصل یبر مبنا مسئلهبودن قابل قبول بوده لذا در فرض  یابیغ یا یمالک در بحث حضور یننظر خواهد داشت هم یدتجد یتقابل

 .نظر باشد یدقابل تجد یتواند قطع

 خصوص .در شود می حاصل سازش مقررات، برابر دادرسی جریان شده،در مطرح حقوقی عمومی دادگاه در که دعوایی طرفین میان .3۷

 است؟ صحیح مورد کدام سازشنامه، مفاد اجرای درخواست مرجع

 است. االجرا الزم رسمی اسناد مفاد اجرای نامه آیین مطابق باشد، شده واقع رسمی اسناد دفتر در اگر و دادگاه باشد، شده تنظیم دادگاه در اگر (۱

 است. «ثبت اجرای »رسمی، اسناد دفتر یا باشد شده تنظیم دادگاه در خواه (2

 است. دادگاه رسمی، اسناد دفتر یا باشد شده تنظیم دادگاه در خواه (3

 است. مختار «ثبت اجرای» یا و دادگاه انتخاب در ذی نفع (۴

 پاسخ است . 1 گزینه 3۷
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 یو اجرا یدنما یم قیددر پرونده مربوط  یواقع شده باشد دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نام یم هرگاه سازش در دفتر اسناد رسم.د.آ ۱۸۱ماده 

مانند  شودیم یاصالح زارشسازش در دادگاه که مجهز به صدور گ ۱۸۴ماده  وفق مفاد اسناد الزم االجرا خواهد بود و یآن تابع مقررات راجع به اجرا

 شود یم احکام دادگاه به موقع اجرا گذاشته

 کسی تصرف به آنکه بی را مزبور زمین پنج ساله،   دولتی ماموریت انجام برای نموده می زراعت آن بر که مزروعی زمینی رسمی مالک .38

 خصوص در کند.می تصرف را زمین وی، رضایت و اجازه بدون شخصی سال، دو گذشت از پس شود. می مأموریت الزم و نموده ترک دهد،

 است؟ صحیح مورد زمین،کدام گیریبازپس برای مزبور شخص قانونی اقدام

 کند.« ثبت اجرای» از رسمی سند مفاد اجرای درخواست مالکیت رسمی سند استناد به یا و نموده اقامه عدوانی تصرف یا ید خلع ،دعوای مورد حسب (۱

 کند. اقامه عدوانی تصرف یا ید خلع ،دعوای مورد (حسب2

 کند. اقامه عدوانی تصرف دعوای تواند می فقط (3

 کند. اقامه ید خلع دعوای تواند می فقط (۴

 پاسخ است. ۲ ینهگز. 38

به  یزن یدوانع تصرف یبه بعد آدم دعوا ۱۵۸باشد و طبق مواد  یقابل طرح م یدخلع  یدعوا یتمالک یقواعد مقررات حاکم نظر به وجود سند رسمفق و

مفاد اسناد  رایاج یقباشد اما اجرا از طر یمممکن  خوانده تصرفبودن  ینعدواخوانده و  ، لحوق تصرفخواهانسبق تصرف سه گانه  یطشراتحقق واسطه 

 باشدنمی ممکن  ییو احراز قضا یدگیضرورت رس یلبه دل یرسم

 مرضی کارشناس معرفی به طرفین تمایل خصوص در کند. می انتخاب را کارشناس و صادر کارشناسی قرار حقوقی عمومی دادگاه .39

 است؟ صحیح مورد کدام الطرفین،

 کنند. انتخاب الطرفین مرضی کارشناس دادگاه، توسط منتخب کارشناس انتخاب از پس توانندنمی طرفین (۱

 باشد. رسمی کارشناسان از باید که کنند انتخاب کارشناس به تراضی منتخب، کارشناس اقدام از قبل توانند می طرفین (2

 باشد. رسمی کارشناسان از باید که کنند انتخاب ،کارشناس تراضی به منتخب، کارشناس اقدام از قبل توانند می مالی دعاوی در فقط (طرفین3

 نباشد. رسمی کارشناسان از می تواند که کنند انتخاب کارشناس تراضی، ،به منتخب کارشناس اقدام از قبل توانند می طرفین (۴

 دتوان یدارند که م مرضی الطرفین را یا یحق انتخاب کارشناس عمل توافق ینبه کارشناس طرفقدام م قبل از ا.د.آ 2۶۸ماده پاسخ است. ۴ ینهگز.39

 .نباشد یکارشناس رسم
 به امر ارجاع درخواست کشور عالی دیوان از طرفین شود. می مطرح خواهی فرجام به رسیدگی برای کشور عالی دیوان در ای پرونده .۴0

 است؟ صحیح مورد کدام باره، این در کشور عالی دیوان اقدام خصوص در نمایند. می را داوری

 شود. نمی پذیرفته درخواست دیوان، صالحیت به توجه (با۱

 باشد. نظر تجدید ،دادگاه رأی کننده صادر دادگاه اگر البته کند، ارسال خواسته فرجام رای کننده صادر دادگاه به داوری به ارجاع برای را پرونده (باید 2

 باشد نخستین ،دادگاه رأی صادرکننده دادگاه اگر حتی کند، ارسال خواسته فرجام رای صادرکننده دادگاه به داوری به ارجاع برای را پرونده (باید3

 صادرکننده دادگاه اگر ،البته کند ارسال خواسته فرجام رای کننده صادر دادگاه به داوری به ارجاع برای را پرونده و نقض را خواسته فرجام رای ابتدا (باید۴

 باشد. نظر تجدید دادگاه رأی

 پاسخ است 3 ینهگز. ۴0

داده شود  یصتشخ یبه داورع جارمورد از موارد ا یا یدنما یارجاع به داور یتقاضا با توافق ینباشد و طرف یدعوا در مرحله فرجام آ.د.م اگر ۴۹۴ ماده  

 باشد تجدیدنظرو  یکه ممکن است دادگاه بدو نمایدیارسال م هفرجام خواست یبه دادگاه صادرکننده را یبه داور عاجرا یکشور پرونده را برا یعال یواند

 حقوق تجارت
 است مجاز مورد کدام در شرکت، موجود سهام اسمی مبلغ باالبردن طریق از سهامی شرکت سرمایه افزایش. ۴1

 شود.  پرداخت نقدا سرمایه، افزایش کلیه (2        شود. تعهد سرمایه، افزایش (کلیه ۱

 شود. پرداخت آن بقیه و تعهد سرمایه، درصد 3۵ حداقل (۴    شود. پرداخت ،نقدا سرمایه درصد 3۵ حداقل (3

 پاسخ است ۲گزینه . ۴1

نقداً پرداخت  یدبا یهسرما یشافزا یهکل گیردیسهام موجود صورت م یباال بردن مبلغ اسم یقاز طر یهسرما یشکه افزا یدر مورد۱۸۸مطابق ماده 

 تهاتر شود. یابر حسب مورد کالً پرداخته  نویسییرههنگام پذ یدبا شودیصادر م یهسرما یشکه در قبال افزایدیجدسهامیزشودون
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 ارائه صورت حساب دارایی و دفاتر تجارتی توسط تاجر متقاضی ورشکستگی، دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟عدم  در صورت .۴۲

 پرونده را برای رسیدگی به دادسرا ارسال تا دادسرا عنداالقتضا برای متقاضی، کیفر خواست ورشکستگی به تقصیر صادر کند. (۱

 تجارتی ظرف سه روز ارائه نشده باشند، درخواست متقاضی را رد کند( در صورتی که صور حساب دارایی و دفاتر 2

 به دالیل ورشکستگی تاجر رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کند. (3

 ( درخواست صدور حکم ورشکستگی را رد کند.۴

 پاسخ است 3. گزینه ۴۲

 کلیه باید تجارت قانون ۴۱3 ماده حکم به ورشکستگی حکم صدور متقاضی تاجر چند هر: ))کشور عالی دیوان عمومی هیات ۷۶3 رویه وحدت رای مطابق

 تکلیف این انجام عدم لکن نماید، تسلیم دادگاه دفاتر به باشد قانون آن ۴۱۴ ماده در مذکور مراتب متضمن که را خود دارائی صورتحساب و تجارتی دفاتر

 بر. نیست او دعوی به رسیدگی مانع قانون همان ۵۴2 ماده 2 بند و ۴3۵ ماده در مقرر شرح به تکلیف اجرای ضمانت به توجه با توقف مدعی تاجر سوی از

 تشخیص قانونی و صحیح آراء اتفاق به قریب اکثریت به دارد مطابقت نظر این با که حدی در تهران استان تجدیدنظر دادگاه ۴۹ شعبه رأی اساس این

 .((است االتباعالزم آن غیر و قضایی از اعم مراجع سایر و هادادگاه کشور، عالی دیوان شعب برای کیفری دادرسی آیین قانون۴۷۱ مادهطبقرأیاین.شودمی

 از دید قانون بازار اوراق بهادر ایران، بازار مشتقه به بازاری گفته می شود که در آن ........ .۴3

 اوراق بهادار و کاالها، پس از عرصه اولیه، داد و ستد می شوند( 2قرار دادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار و کاال معامله می شود (  ۱

 اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، داد و ستد می شوند( ۴        کارگزاران خاص، معامالت راجع به کاال را انجام می دهند( 3

 پاسخ است 1. گزینه ۴3

 بر مبتنی معامله اختیار و آتی قراردادهای آن در که است بازاری: مشتقه بازار))   ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون ۱ ماده ۱۱ بند مطابق

 ((میشود ستد و داد کاال یا بهادار اوراق

 در خصوص حق العمل کاری، کدام مورد صحیح نیست؟ .۴۴

 آمر حق رجوع از معامله و امر خود را دارد (۱

 در هر صورت، حق العمل کار حق دریافت حق الزحمه را دارد، خواه کار انجام شده یا نشده باشد. (2

 ، می باشد.حق العمل کار مستحق دریافت هزینه هایی که برای انجام معامله الزم و به نفع آمر بوده است (3

 حق العمل کار به هیچ عنوان در بیمه نمودن اموال موضوع معامله مسئولیت ندارد، مگر آنکه آمر دستور داده باشد. (۴

 است ۲.پاسخ گزینه ۴۴

 .باشد داده دستور آمر که این مگر نیست است معامله موضوع که اموالی کردن بیمه به مکلف کارالعملحق3۶۰ ماده مطابق

 به منفعتاً و بایداصالً باشد داده آمر نفع به که ایمساعده هر همچنین و بوده الزم آمر نفع و معامله انجام برای و کرده کارالعملحق که مخارجی3۶۸ ماده

 .گذارد آمر حساب به نیز را نقل و حمل و انبارداری مخارج تواندمی کارالعملحق. شود مسترد کارالعملحق

 ینتیجه در که اموری به نسبت باشد آمر فعل به مستند آن اجرای عدم یا و شده اجرا معامله که شودمی العملحق مستحق کارالعملحق وقتی3۶۹ ماده

 .نمایدمی معین محل عادت و عرف که بود خواهد اجرتی مستحق فقط خود اقدامات برای کارالعملحق نشده انجامپذیر دیگری علل

 کارالعملحق بگذارد کارالعملحق نزد متعارف حد از بیش را التجارهمال و کرده رجوع فروش یاجازه از آمر یا و نشده ممکن مال فروش اگر3۷2 ماده

 نیز اینماینده جا آن در و نبوده محل در آمر اگر. برساند فروش به مزایده طریق به او ینماینده یا محل بدایت العموممدعی نظارت با را آن تواندمی

 از اموال که این مگر گردد ارسال رسمی اخطاریه او به باید قبالً حال هر در ولی آمد خواهد عمل به او ینماینده یا او حضور بدون فروش باشد نداشته

 .باشد الفسادسریع اموال جمله

 ?است صحیح ورشکسته، تاجر اموال موم و مهر خصوص در مورد ورشکستگی، کدام حکم صدور با .۴5

 بدهد. دین مستثنیات جز به را اموال موم مهر و به حکم باید دادگاه (۱

  داد خواهد را دین مستثنیات جمله  اموال، از موم و مهر حکم دادگاه  (2

 داد خواهد ناظر عضو پیشنهاد با را تاجر اموال موم و مهر به حکم دادگاه (3

 داد خواهد را اموال مهروموم دستور دادستان ناظر، عضو پیشنهاد با ورشکستگی، حکم قطعیت از پس  (۴

 است 1.پاسخ گزینه ۴5

 .دهدمی نیز را موم و مهر به امر ورشکستگی حکم در محکمه۴33 ماده مطابق
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 حکم که این مگر شد نخواهد موم و مهر ضامن شرکای شخصی اموال نسبی یا مختلط تضامنی، هایشرکت ورشکستگی صورت در۴3۹ ماده مطابق

 .باشد شده صادر جداگانه حکم موجب به یا شرکت ورشکستگی حکم ضمن در هاآن ورشکستگی

 .است معاف موم و مهر از دین مستثنیات فوق ماده و ماده این مورد در - تبصره

 ?است صحیح مورد کدام باشد، تاجر دو میان که صورتی در چک وظهرنویسی صدور خصوص در .۴6

 نیست تجاری منقول غیر معامالت در فقط (2        نیست تجاری وجه هیچ به (۱

 است تجاری باشد، تجاری حوائج رفع برای اگر (۴        است تجاری صورتی درهر( 3

 است ۴.پاسخ گزینه ۴6

 عمل شود انجام تجاری حوائج رفع برای گاه هر لکن نمیباشد ذاتی تجاری عمل یک چک نویسی ظهر و صدور تجارت قانون 3 ماده و 3۱۴ ماده اساس بر

 میشود محسوب تبعی تجاری

 باشد، کدام موجود ورشکسته نزد مال عین که صورتی در است. شده ورشکسته سپس و کرده خریداری دیگری برای را مالی تاجر، .۴۷

 ؟است صحیح مورد

  دارد را مال استرداد حق اخیر شخص باشد، نکرده دریافت را مال بهای فروشنده ولی باشد، شده داده ورشکسته تاجر به خریدار طرف از مالبهایاگر (۱ 

  کند مسترد خریدار به را آن نیست تا مکلف باشد، کرده پرداخت را مال قیمت ورشکسته تاجر اگر (2

  دارد آن را استرداد حق باشد، خریدار شده پرداخت مال قیمت اگر (3

 است خریدار به متعلق مال هرحال در (۴

 است1. پاسخ گزینه ۴۷

 طرف از باشد نشده پرداخته آن قیمت اگر است موجود آن عین و کرده خریداری دیگری حساب به ورشکسته تاجر که هاییالتجارهمال۵3۰ ماده مطابق

 .است استرداد قابل شده خریداری مال آن او حساب به که کسی طرف از واال فروشنده

 است آمر طرف از کاال ثمن پرداخت آن و اند شده قائل استرداد امکان برای هم چهارمی شرط حقوقدانان از بعضی)) تجارت قانون  ۵3۰ ماده در: نکته

 .کند استرداد درخواست تواند نمی باشد نکرده پرداخت کار العمل حق به را ثمن خواهان یعنی آمر که زمانی تا ۵3۰ ماده ظاهر حسب یعنی

 در تصفیه مدیران اگر است. کرده انتخاب شرکت امور تسویه برای را تصفیه مدیران عمومی، مجمع و شده منحل «برنا» سهامی شرکت. ۴8

 است؟ صحیح مورد کدام باشند، نکرده اخذ را قانونی شدن،نصاب انتخاب هنگام

  است استناد ثالث، قابل اشخاص  برابر در کند، تایید را مدیران اعمال شرکت، بازرس که صورتی در (۱ 

 کرد درخواست دادگاه از را صورت جلسه بطالن توانمی اما است. صحیح آنان انتخاب (2

  کرد استناد بطالن این به ثالث، اشخاص برابر در تواننمی است، اما باطل آنان انتخاب (3 

 است باطل صورت هر در آنان اعمال (۴

 است 3.پاسخ گزینه ۴8

 گرددمی اتخاذ شرکت ارکان از یک هر توسط که تصمیماتی یا آن عملیات یا سهامی شرکت تشکیل مورد در قانونی مقررات گاه هر2۷۰ ماده مطابق

 و مؤسسین لیکن شد خواهد اعالن دادگاه حکم به مذکور تصمیمات یا عملیات یا شرکت بطالن نفعذی هر درخواست به بنا مورد برحسب نشود رعایت

 .نمایند استناد بطالن این به ثالث اشخاص مقابل در توانندنمی شرکت سهام صاحبان و بازرسان و مدیران

 است؟ ،صحیح ایران حقوق در تضامنی مسئولیت خصوص در مورد کدام .۴9

 باشد داشته وجود قراردادی یا قانونی مجوز که آن مگر است، نسبی مسئولیت بر اصل (۱

 . است تضامنی مسئولیت  ،اصل تجارت حقوق در و نسبی مسئولیت بر اصل مدنی، حقوق در (2

 است. شده تجویز تجارت حقوق در و منع مدنی حقوق ،در قراردادی روابط در تضامنی مسئولیت بینی پیش (3

 است. نسبی ،مسئولیت مدنی امور در ،ولی تضامنی مسئولیت مشترک، صورت به چک کنندگان صادر جمله ،از تجاری امور در (۴

 است  1. پاسخ گزینه۴9

 .دارد تصریح به نیاز و بوده اصل خالف تضامنی مسئولیت و است نسبی مسئولیت بر اصل همواره جمعی مسئولیت در

 

 

 است؟ صحیح مورد کدام عملی، شرکت به موسوم تجارت قانون ۲۲0 ماده موضوع شرکت خصوص در .50
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 است. نکرده رعایت را تجاری شرکت به مربوط قانونی های قالب ها، شرکت ثبت مرجع در ثبت هنگام در که تجاری فعالیت با مدنی شرکتی (۱

 پردازد. می تجارت به ثبت بدون تجارت، قانون 2۰ ماده هفت گانه های شرکت از یکی ساختار از استفاده با که تجاری شرکتی (2

 پردازد. می تجاری فعالیت به و نشده ثبت هنوز ولی شده، انجام آن تاسیس به مربوط اقدامات که سهامی شرکتی (3

 پردازد. می تجاری امور به شرکت عنوان به ،لکن نشده تشکیل قانون در مقرر هایقالب در که شرکتی (۴

 است۴. پاسخ گزینه 50

 در مذکور هایشرکت از یکی صورت به را خود تجارتی امور به اشتغال با و شود تشکیل آتیه در یا داشته وجود فعالً که ایرانی شرکت هر22۰ ماده مطابق

 آن مورد در تضامنی هایشرکت به راجع احکام و شده محسوب تضامنی شرکت ننماید عمل شرکت آن به مربوط مقررات مطابق و نیاورده در قانون این

 ثبت به مکلف ۱3۱۰ ماه خرداد مصوب هاشرکت ثبت قانون طبق بر که خارجی شرکت هر و قانون این در مذکور ایرانی تجارتی شرکت هر. گرددمی اجرا

 رسیده ثبت به ایران در نمره چه تحت در که نماید تصریح ایران در خود چاپی یا و خطی نشریات و اعالنات و هاحسابصورت و اسناد یکلیه در باید است

 شده مقرر ثبت عدم برای هاشرکت ثبت قانون در که است مجازاتی بر عالوه مجازات این. شد خواهد ریال هزار دو تا دویست از نقدی جزای به واالمحکوم

 است؟ صحیح مورد ،کدام کند تأدیه دارنده به سررسید از پیش را سند وجه سفته، صادرکننده چنانچه.51

 ندارد. مسئولیتی و است معتبر وی عمل (۱

 است. ،مسئول دارند حقی سفته به نسبت که اشخاصی برابر در کننده صادر ولی است، معتبر (پرداخت2

 است. مسئول دارند، حقی سفته به نسبت که اشخاصی برابر در کننده صادر و است معتبر غیر (پرداخت3

 باشد. نموده کسر مبلغ از باقیمانده، مدت نسبت به و مرکزی بانک اعالمی شاخص تغییر اساس بر کننده صادر آنکه مگر نیست معتبر (پرداخت۴

 است  ۲. پاسخ گزینه 51

 .است مسئول دارند حقی برات وجه به نسبت که اشخاصی مقابل در نموده تأدیه موعد، از قبل را برات وجه که شخصی2۵۶ ماده مطابق

 .است الرعایهالزم نیز طلبفته مورد در( باب این اول فصل آخر الی چهارم مبحث از) تجارتی بروات به راجع مقررات تمام3۰۹ ماده مطابق

 امضا را سند پشت احمد، ضامن عنوان به شاهین نام به شخصی و منتقل علی به را چکی نویسی، ظهر باز دارنده، عنوان به احمد .5۲

 است؟ صحیح مورد کدام شده، جعل احمد امضای که گردد اثبات بعداً چنانچه کند.می

 ندارند. سند وجه به نسبت مسئولیتی هیچ شاهین، و احمد (۱

 است. اعتبار فاقد احمد، نویسی ظهر از پس های نویسی ظهر و اقدامات (کلیه2

 است. باقی صادرکننده، جمله از قبلی، مسئولین از شاهین ضمانت لکن منتفی، احمد مسئولیت (3

 است. باقی شاهین و احمد تضامنی مسئولیت احمد، امضای بودن جعلی از شاهین از بعد هایازاحمدوظهرنویسپیش ظهرنویس اطالعیبیدرصورت (۴

 است1. پاسخ گزینه 5۲

 مسئول متضامنا خودش عنه مضمون با فقط ضامن 2۴۹ ماده مطابق آنجائیکه از و نیست مسئول نامبرده مسلما باشد شده جعل احمد امضاء که هنگامی

 .نمیباشد مسئول نیز شاهین لذا است

 است؟ صحیح مورد کدام شود، انتخاب خاص سهامی شرکت مدیر سمت به است، دولتی سازمان رسمی کارمند که شخصی چنانچه.  53

 است. ابطال قابل وی اعمال کلیه و عزل قابل مزبور مدیر (۱

 است. ،باطل ثالث اشخاص برابر در او حقوقی اعمال و یادشده مدیر انتخاب (2

 است. معتبر ثالث، اشخاص برابر در او حقوقی اعمال و عزل قابل شده یاد مدیر (3

 است. ایشان تنفیذ به ،منوط ثالث اشخاص برابر در او حقوقی اعمال اعتبار و اصل قابل مزبور مدیر (۴

 است 3.پاسخ گزینه 53

 داشتن و باشند داشته دولتی شغل یک از بیش توانندنمی دولت کارمندان و وزیران جمهور، رئیس معاونان جمهور، رئیس اساسی قانون  ۱۴۱ اصل مطابق

 وکالت و اسالمی شورای مجلس نمایندگی و است عمومی موسسات یا دولت به متعلق آن سرمایه از قسمتی یا تمام که موسساتی در دیگر شغل نوع هر

 و ادارات تعاونی شرکتهای جز خصوصی، شرکتهای مختلف انواع مدیره هیئت در عضویت یا عامل مدیریت و ریاست نیز و حقوقی مشاوره و دادگستری

 .است مستثنی حکم این از تحقیقاتی، موسسات و هادانشگاه در آموزشی سمتهای. است ممنوع آنان برای موسسات

 اجرای عدم عذر به تواننمی و است معتبر و نافذ ثالث اشخاص مقابل در شرکت عامل مدیر و مدیران اقدامات و اعمال کلیه الیحه ۱3۵ ماده مطابق

 .دانست غیرمعتبر را آنان اقدامات و اعمال ها آن انتخاب طرز به مربوط تشریفات
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 عنوان به رسمی حسابداران جامعه عضو حقیقی شخص تایید پایه بر سالیانه، عمومی مجمع در عام سهامی شرکت مالی های صورت.  5۴

 دارد؟ اثری چه ای مصوبه چنین شود، تصویب شرکت بازرس

 است. معتبر مصوبه ولی باشدمی ابطال قابل بازرس عنوان به مزبور شخص انتخاب (۱

 است. معتبر مالی صورت های تصویب باشد، دارا را ۱3۴۷ تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه ۱۴۷ مذکوردرمادهشرایط موصوف،بازرس (چنانچه2

 ها،هاوبیمهبانک دولتی،هایدولتی،شرکتها،موسساتوزارتخانه از یک درهیچ صورت، این غیر در است، حسابرسی سازمان تنفیذ به منوط (مصوبه3

 بود. نخواهد استناد قابل مزبور، اشخاص نفع به و باشد نمی معتبر غیردولتیعمومیونهادهایبهاداروموسساتاوراقوبورسغیربانکی،سازماناعتباریموسسات

 و بهادار اوراق و بورس سازمان غیربانکی، اعتباری ،موسسات هابیمه و هابانک ، دولتی هایشرکت دولتی ،موسسات ها وزارتخانه از یک هیچ (در۴

 بود. نخواهد استناد قابل مزبور، اشخاص نفع به و باشد نمی معتبر دولتی غیر عمومی نهادهای و موسسات

 است  ۴.پاسخ گزینه 5۴

 مصوب رسمی، حسابدار عنوان به صالح ذی حسابداران ای حرفه و تخصصی خدمات از استفاده قانون (۴) تبصره اجرایی نامه آیین 3 ماده مطابق

 :وزیران هیأت ۱۰/۱/۱3۸۷ اصالحیه و وزیران هیات ۱3/۶/۱3۷۹

 در باشد نامهآیین این موضوع «حسابرسی گزارش» یا «قانونی بازرسی و حسابرسی» گزارش فاقد مورد حسب که( 2) ماده موضوع اشخاص مالی صورتهای

 نهادهای و موسسات و بهادار اوراق بورس سازمان غیربانکی، اعتباری موسسات ها،بیمه و بانکها دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات ها،وزارتخانه از یک هیچ

 .بود نخواهد استناد قابل مزبور اشخاص نفع به و باشدنمی معتبر غیردولتی عمومی

 ؟نیست صحیح مورد کدام.55

 هستند. عادی مشارکت اوراق انتشار به مجاز تولید، تعاونی و عام سهامی خاص، سهامی های شرکت (۱

 هستند. مشارکت اوراق نوع هر انتشار به مجاز تولید، تعاونی و عام سهامی و خاص سهامی های شرکت کلیه (2

 هستند. تعویض قابل بورسی غیر عام سهامی هایشرکت سهام با تنها تعویض قابل مشارکت اوراق و ناشر شرکت سهام باسهامبهتبدیلقابلمشارکتاوراق (3

قابل تبدیل و شرکت های سهامی خاص،تنها مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و شرکت های سهامی عام،مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و ( ۴

 تعویض با سهام هستند.

 است  ۲. پاسخ گزینه 55

 مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون ۱ ماده مطابق

 و ساختمانی و تولیدی سودآور طرحهای و کشور کل ساالنه بودجه قوانین در مندرج دولت انتفاعی عمرانی طرحهای اجرای در عموم مشارکت منظور به

 دستگاههای به وابسته شرکتهای و المنفعهعام موسسات و غیردولتی عمومی نهادهای و موسسات و هاشهرداری و دولتی شرکتهای و دولت به خدماتی،

 نیاز مورد مالی منابع از قسمتی قانون این مقررات طبق شودمی داده اجازه تولیدی تعاونی شرکتهای و خاص و عام سهامی شرکتهای همچنین و مذکور

 مشارکت اوراق عمومیعرضه و انتشار طریق از را تولیدی واحدهای نیاز مورد اولیه مواد تهیه برای الزم مالی منابع شامل مذکور طرحهای اجرای برای

 نمایند تامین

 قانون همان ۶ ماده مطابق

 اوراق قبیل این تعویض و تبدیل نحوه و شرایط. کنند منتشر سهام با تعویض یا تبدیل قابل مشارکت اوراق قانون این طبق توانندمی عام سهامی شرکتهای

 بود خواهد قانون این اجرایی نامهآیین طبق

 است؟ صحیح مورد کدام تضامنی، شرکت ورشکستگی خصوص در.56

 است. آنان بودن تاجر به منوط شرکت، تبع به مدیران، ورشکستگی لکن شوند، می تلقی ورشکسته شرکت، تبع به شرکا (۱

 شوند.نمی ورشکست شرکت، تبع به لکن بوده، تضامنی مسئولیت دارای شرکت شرکای و مدیران  (2

 شوند. نمی قلمداد ورشکسته شرکت،  تبع ولی به بوده، تضامنی مسئولیت دارای شرکت شرکای (3

 شوند.می تضامنی مسئولیت دارای و ورشکسته شرکت، تبع به شرکا (۴

 است  3.پاسخ گزینه 56

 برعکس و ندارد شرکا ورشکستگی با مالزمه آن ورشکستگی لذا دارد شرکا از مستقل حقوقی شخصیت تضامنی شرکت
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 ؟نیست صحیح ارفاقی قرارداد خصوص در مورد کدام .۷5

 شود.ناظرمنعقد می  دخالت بدون و دادگاه  تصدیق با بستانکاران، و تاجر میان ارفاقی قرارداد (۱

 شود.می منعقد ورشکسته تاجر سرمایه ای بستانکاران و عددی اکثریت با (2

 شود.می منعقد تجاری شرکت و حقیقی تاجر با  (3

 شود.می منعقد هم تقصیر به ورشکسته تاجر با  (۴

 است  1.پاسخ گزینه 5۷

 ۴۷۶ ماده مطابق

 را طلبکارهایی یکلیه محکمه دفتردار توسط به شده معین ۴۶۷ ماده در مذکور ینامهنظام موجب به که موعدی تاریخ از روز هشت ظرف در ناظر عضو

 طلبکارها عمومی مجمع دعوت موضوع نماید،می دعوت ارفاقی قرارداد انعقاد در مشاوره برای است شده قبول موقتاً یا تصدیق و تشخیص هاآن طلب که

 .شود تصریح باید جراید در مندرجه اعالنات و دعوت هایرقعه در

 است؟ ،کدام139۷ سال چک صدور قانون اصالح قانون مهم نوآوری دو.58

 موردی چک ایجاد -الوکاله حق و تاخیر خسارات مطالبه  حق بدون وجه اصل صرفاً مطالبه (۱

 صادرکننده های حساب توقیف -دادگاه حکم بدون تاخیر خسارات اصل و مطالبه  (2

 کیفری مسئولیت کاهش- حکم صدور از نیاز بی دادگاه از اجرائیه صدور  (3

 موردی چک ایجاد -حکم صدور از نیاز بی از دادگاه اجرائیه صدور درخواست (۴

 است  ۴. پاسخ گزینه 58

 مدت ظرف است مکلف مرکزی بانک دار،وعده پرداخت ابزار به اشخاص نیاز رفع و چک دسته برای تقاضا کاهش منظور به - چک قانون 2 تبصره مطابق

 ندارند، چک دسته که اشخاصی برای موردی چک صورت به را مستقیم برداشت خدمات زیرساخت و ضوابط قانون، این شدن االجراءالزم از پس سال یک

 از برداشت امکان چک، دسته از استفاده و اعتباری بندیرتبه اعتبارسنجی، به نیاز بدون تا نماید اندازیراه و تدوین بانکی نظام در یکپارچه صورت به

 دین، پرداخت زمان تا حساب صاحب موردی، چک پرداخت برای کافی موجودی عدم صورت در. شود فراهم معین نفعانذی برای اشخاص این حساب

 باشدمی موردی چک از استفاده و جدید چک صدور چک، دسته دریافت از محرومیت نیز و قانون این مکرر(۵)ماده(د)تا(الف)دربندهایمواردمندرجمشمول

 طبق وکیل الوکاله حق و چک مبلغ کسری به نسبت اجرائیه صدور صالح دادگاه از پرداخت، عدم گواهینامه ارائه با تواندمی چک دارنده23 ماده مطابق

 .نماید صادر اجرائیه دو هر یا کننده صادر حساب، صاحب علیه مورد حسب زیر شرایط وجود صورت در است مکلف دادگاه.نمایدرادرخواستقانونی تعرفه

 باشد؛ نشده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول چک، متن در - الف

 است؛ تعهدی یا معامله انجام تضمین بابت چک که باشد نشده قید چک متن در - ب

 .باشد نشده صادر آن هایتبصره و قانون این( ۱۴) ماده طبق پرداخت عدم دستور دلیل به پرداخت عدم گواهینامه - ج

 مالی یا بدهد آن پرداخت برای ترتیبی چک دارنده موافقت با یا بپردازد، را خود بدهی اجرائیه، ابالغ تاریخ از روز ده مدت ظرف است مکلف صادرکننده

 محکومیت نحوه قانون» طبق را اجرائیه دادگستری، احکام اجرای دارنده، درخواست حسب صورتاین غیر در کند؛ میسر را حکم اجرای که کند معرفی

 .نمایدمی اقدام چک مبلغ استیفای به نسبت و گذاشته اجراء مورد به« ۱3۹۴/3/23 مصوب مالی های

 دیگر یا امانت در خیانت یا کالهبرداری طریق از چک تحصیل یا چک بودن تضمین بابت یا مشروط مانند دعاوی او قانونی مقام قائم یا صادرکننده اگر

 اجرای از یا کند پیدا قوی ظن قضائی مرجع که مواردی در مگر شد؛ نخواهد اجرائی عملیات جریان از مانع دعوی اقامه کند، اقامه قضائی مراجع در جرائم

 ارائه دلیل که صورتی در. نماید می صادر اجرایی عملیات توقف قرار مناسب، تأمین أخذ با صورت این در که گردد وارد ناپذیر جبران ضرر مذکور سند

 بداند، قبول قابل را شده ارائه دالیل قضائی مرجع و بوده چک شدن مفقود مدعی قانونی مقام قائم یا صادرکننده اینکه یا باشد رسمی سند به مستند شده

  خواهد رسیدگی نوبت از خارج مذکور دعاوی به. شد خواهد صادر تأمین أخذ بدون اجرائی عملیات توقف

 حکم اجرای مرحله الوکاله حق اساس بر لکن دارد وجود میشود اجرائیه صدور تقاضای که زمانی در الوکاله حق مطالبه:  نکته

 است؟ صحیح ورشکسته، تاجر  البیت اثاث و تجاری کاالهای فروش خصوص در مورد کدام.59

 رسد. می فروش به ناظر نظارت و ورشکستگی حکم صادرکننده دادگاه اجازه با تصفیه، مدیر وسیله به (۱

 است. فروش ،قابل ورشکستگی حکم کننده صادر دادگاه اجازه با و تصفیه مدیر وسیله به (2

 . رسد می فروش به ناظر نظارت و دادستان اجازه ،با تصفیه مدیر سوی از (3

 نیست. فروش قابل ورشکسته تاجر اجازه بدون عنوان، هیچ به (۴
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 است 3 ینه. پاسخ گز59

و نظارت عضو ناظر به  العمومیمدع یبا اجازه تواندیم ینو همچن نمایدیبا نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت م یهتصف یرمد ۴۵۷مطابق ماده 

ت احضار یحادادن توض یرا برا یهالاقل مشارال یااظهارات تاجر ورشکسته را استماع  یدقبالً با یکنل یدتاجر مباشرت نما یالتجارهو مال یتالبفروش اثاث

 خواهد شد. ینمع یهوزارت عدل ینامهفروش به موجب نظام یبکند، ترت

 شود؟ می گیری تصمیم ها نصاب حد کدام با ترتیب، به تضامنی، شرکت و محدود مسئولیت با شرکت انحالل .60

 شرکا آرای اتفاق -شرکا آرای  اتفاق (۱ 

  شرکا آرای اتفاق -سرمایه اکثریت دارندگان (2 

  شرکا آرای اتفاق -شرکا عددی اکثریت و سرمایه چهارم سه (دارندگان3

 شرکا عددی اکثریت و سرمایه چهارم سه دارندگان -العاده فوق عمومی مجمع در حاضر آرای سوم دو (۴

 است  ۲.پاسخ گزینه 60

 :شودمی منحل ذیل موارد در محدود مسئولیت با شرکت۱۱۴ ماده مطابق

 ۹3٫ ماده 3 – 2 – ۱ فقرات مورد در - الف

 .باشد شرکت سرمایه نصف از بیش آنها الشرکهسهم که شرکاء از عده تصمیم صورت در - ب

 سایر و دیدهموجه را او دالیل محکمه و کرده انحالل تقاضای شرکاء از یکی و رفته بین از شرکت سرمایه نصف وارده ضررهای واسطه به که صورتی در - ج

 .کنند خارج شرکت از را او و پرداخته گیردمی تعلق او به انحالل صورت در که را سهمی نباشند حاضر شرکاء

 .باشد شده بینیپیش اساسنامه موجب به اگر شرکاء از یکی فوت مورد در - د

 :شودمی منحل ذیل موارد در تضامنی شرکت۱3۶ ماده مطابق

 .۹3 ماده 3 و 2 و ۱ فقرات مورد در -الف

 .شرکا تمام تراضی صورت در -ب

 .بدهد انحالل به حکم و دانسته موجه را دالیل آن محکمه و نماید تقاضا محکمه از را شرکت انحالل دالیلی به شرکا از یکی که صورتی در -ج

 .۱3۷ ماده مطابق شرکا از یکی فسخ صورت در -د

 .۱3۸ ماده مطابق شرکا از یکی ورشکستگی صورت در -ه

 .۱۴۰و ۱3۹ مواد مطابق شرکا از یکی محجوریت یا فوت صورت در -و

 انحالل، جای به شرکا سایر تقاضای به تواندمی محکمه باشد معین شرکای یا شریک به مربوط منحصراً انحالل دالیل گاه هر( ج) بند مورد در - تبصره

 .بدهد را معین شرکای یا شریک آن اخراج حکم

 اصول استنباط حقوق اسالمی:
می  در خصوص تجزیه و تحلیل سؤاالت اصول از این جهت که از کدام مباحث اصولی و به چه میزان سؤال طرح شده است، بررسی ابتدایی سؤاالت نشان

 اصول:سؤال درس  2۰دهد که از 

سؤال مشترک بین مباحث الفاظ و منابع  ۱سؤال از مبحث تعارض ادله؛  ۴ سؤال از ادله و منابع فقه؛ 2سؤال از اصول عملیه؛   ۶ سؤال از مباحث الفاظ ؛  ۶ 

 سؤال مشترک بین مباحث الفاظ و اصول عملیه. ۱فقه؛ 

سؤال، داشتن معلوماتی از  ۷، ضروری بوده است. و برای پاسخ به مباحث الفاظتی از سؤال طرح شده، داشتن معلوما 2۰سؤال از  ۸بنابراین برای پاسخ به 

 مباحث اصول عملیه ضروری بوده است.

سؤال، بِکر و نو بوده است و از آن موضوعات، در ادوار گذشته سؤالی طرح  ۴دهد که در آزمون درس اصول امسال، همچنین بررسی ابتدایی سؤاالت نشان می

 و همچنین حدود ده سؤال، به صورتِ سؤال تئوری محض )بی ارتباط به مواد قانونی و مسائل حقوقی( بوده است. نشده است. 

 است؟ کدام ترجیح معیار حکم، چند یا دو تزاحم فرض در .61

 حکم اهمیت (2          مطلق طور به تخییر (۱ 

 حکم صدور زمان تقدم (۴         به واقعیت حکم بودن نزدیک (3

 پاسخ صحیح است. ۲. گزینه 61سؤال 
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کنند یعنی در مقام اجرا ناسازگار هستند، ابتدا باید به مرجحات باب تزاحم یعنی اموری که باعث ترجیح پند اصولی: هنگامی که دو حکم با هم تزاحم می

شود، برابر بودند، مخیر خواهیم بود. یکی از مرجِحاتِ باب ترجیح میشود، مراجعه نمود و اگر دو حکم متزاحم، در تمام اموری که باعث یکی بر دیگری می

 تزاحم،  اهمّ بودن یک حکم و تکلیف، نسبت به حکم و تکلیف دیگر است که به حکم عقل باید حکم اهمّ را بر حکم مهمّ مقدم نمود.

 است؟ صحیح مورد کدام ،«)تمثیل( حقوقی_ فقهی قیاس» و «اولویت قیاس» مفهوم دو خصوص در.6۲

 دارند. یکسان اعتبار دو هر که است چیز یک برای تعبیر دو مفهوم، دو این (۱

 باشد. مستنبط العله می  حقوقی_ فقهی قیاس ولی است  العله منصوص قیاس اولویت، قیاس  (2

 است. ،ظنی حکم علت اولویت، قیاس در ولی است شده تصریح حکم علت به حقوقی_فقهی قیاس در (3

 گردد. می باز حکم علت بر تکیه با قطعی یا ظنی استنباط به حقوقی_فقهی قیاس ولی شودمی مربوط لفظی داللت اولویت،به قیاس (۴

 یلدل»و آن را  کنندیمحسوب نم یاسرا جزء اقسام ق یتاولو یاسق ی،و سن یعهش یاناز اصول ی: گروهیاصول پند .باشدیم یحپاسخ صح ۴ ینه. گز6۲

علت و  ی،قطع یا یدانند که شخص به صورت ظن یم یتاز کشف واقع یا یوهرا ش یمنطق یلهمان تمث یا یو حقوق یفقه یاسدانند. اما ق یم «یلفظ

 دارد. یتکشف شود، حج یتنها اگر علت به صورت قطع یعیان،ش نظر. به کندیمناط حکم را استخراج م

 سند ضعف کننده جبران شهرت، انواع از یک کدام باشد، )ع( معصوم از روایت صدور به وثوق واحد، خبر حجیت مبنای بنابر اینکه.  63

 است؟ واحد خبر

 عملی و فتوایی (۴    (روایی3    فتوایی (2   عملی (۱ 

 باشد.صحیح می 1. گزینه 63

روایت در مورد یک حکم شرعی که به آن شهرت در پند اصولی: شهرت عملی، یعنی استناد شمار بسیاری از فقیهان )منظور فقهای متقدم است( به یک 

تواند ضعف تواند ضعف روایت را از نظر سند جبران کند. اما شهرت فتوایی به تنهایی نمیشود. به نظر مشهور فقها، شهرت عملی میاستناد نیز گفته می

 سند یک روایت را جبران نماید

 کرد؟ استنباط ایشان، رفتار از توانمی را کند،چه چیزی ترک را عملی )ع( معصوم اگر.  6۴

 است خاص معنای به مباح عمل، (۴    نیست واجب عمل، (3     است. حرام عمل، (2    است. مکروه عمل، (۱ 

 پاسخ صحیح می باشد. 3. گزینه 6۴

شود. البته اکر هیچگاه مرتکبِ ترکِ واجب نمیپند اصولی: ترک یک کار از سوی معصوم )ع(، داللت بر عدم وجوب آن عمل دارد، زیرا شخص معصوم )ع( 

 توان از ترک آن کار، به حرمت یا کراهت ... آن عمل نیز پی برد.قرینه و شواهدی وجود داشته باشد، می

 معوض. صلح یا بوده بیع دانیم نمی ولی کند؛ می منتقل ثالث به را خود سهم منقول، غیر مال شریک  دو از یکی قراردادی، موجب به.  65

 است؟ صحیح مورد ،کدام شود فسخ طرفین از یکی توسط مزبور قرارداد عقد، مجلس در چنانچه

 دانست. شده فسخ باید را قرارداد (۱

 است. جاری معوض، صلح عقد استصحاب (2

 است. جاری بیع عقد استصحاب (3

 جاری است. کلی طور به عقد استصحاب  (۴

 .باشدیم یحپاسخ صح ۴ ینه. گز65

. اما از آنجا که یمکن یاستصحاب جار توانیمیدو عقد نم یناز ا یچکدامصلح، در مورد ه یااست  یعکه عقد واقع شده، ب یمدان ی:  از آنجا که نمیاصول پند

 .ییمنما ابتصحاس یعقد را به صورت کل یمتوان یم شود،یم یجاداست و با اعمال فسخ، شک در بقاء آن ا یقینمورد  یقطع ی،وقوع عقد به طور کل

 الزامی مقررات ،طبق رجوع و طالق دائم، ازدواج واقعه ثبت و خانواده، کیان حفظ منظور به اسالمی، مجازات قانون 6۴5 ماده برابر.  66

 است؟ صحیح مورد کدام« طالق» واژه خصوص در است.

 گیرد. می بر در را طالق انواع و افراد همه و است عام لفظا طالق، واژه (۱ 

 . است «طالق» لفظ اطالق باب از طالق، انواع به نسبت طالق واژه شمول (2 

 است. مختلف های حالت در طالق به ناظر فقط و است احوالی اطالق دارای فقط طالق، واژه (3

 شود. می است،حمل رجعی طالق که غالب نوع بر بنابراین و است مشکوک طالق، انواع به نسبت طالق واژه شمول (۴ 

 باشد.پاسخ صحیح می ۲گزینه . 66
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پند اصولی: طالق، اسم جنس مفرد است. به همین خاطر، لفظی مطلق محسوب می شود که در صورت احراز همه مقدمات حکمت )در مقام بیان بودن، 

 عدم وجود قرینه بر تقیید(، نسبت به انواع طالق، اعم از رجعی و بائن، اطالق و شمول خواهد داشت.

 است؟ الزم احتیاط زیر، موارد از یک کدام  در . 6۷

 باشد. الزم اضطرار باب از اجمالی، علم اطراف از یکی ارتکاب (2   شود. خارج مکلف ابتالی از اجمالی، علم اطراف از بعضی (۱ 

 شود. تجزیه بدوی شک و تکلیف به تفصیلی علم به اجمالی، علم (۴  نباشد. مکلف ابتالی مورد ابتدا از اجمالی، علم اطراف از بعضی (3 

 باشد.پاسخ صحیح می 1. گزینه 6۷

شود یا نسبت به برخی از اطراف علم اجمالی به طور معین، اضطرار یا اکراه وجود داشته باشد، و یا از همان پند اصولی: در مواردی که علم اجمالی، منحل می

د، احتیاط الزم نیست. اما اگر ابتدا علم اجمالی وجود داشته باشد و سپس یکی از موارد ابتدا، برخی از اطراف علم اجمالی، خارج از دسترس مکلف باش

 مشکوک، از ابتال و دسترس خارج شود، در مورد آن اطرافی که در دسترس قرار دارند، اجرای احتیاط الزم است.

 ؟ ندارد وجود نیز آن مستقر غیر نوع از حتی مورد،تعارض کدام در.  68

 باشد. برقرار مقید و مطلق نسبت دلیل، دو بین (2    باشد. برقرار خاص و عام نسبت دلیل، دو بین (۱

 باشد. ظنی دیگری و یقینی و قطعی دلیل، دو از (یکی۴   باشد. دیگر دلیل بر وارد یا حاکم دلیل، دو از یکی (3 

 باشد.پاسخ صحیح می ۴. گزینه 68

است که هیچکدام از دو دلیل قطعی نباشد. بنابراین بین یک دلیل قطعی و یک دلیل ظنی، تعارضی شکل پند اصولی: یکی از شرایط تحقق تعارض آن 

 نخواهد گرفت.

 است؟ صحیح مورد کدام تبرعی، و )عرفی( داللی جمع خصوص در. 69

 است. الزامی احکام به مربوط عرفی، جمع و  الزامی غیر احکام به مربوط تبرعی، جمع (۱

 است. کیفری احکام در داللی، جمع کاربرد و مدنی احکام در تبرعی، جمع کاربرد (2 

 گیرد.می صورت لفظی قرینه و شاهد پایه بر تبرعی، جمع برخالف عرفی جمع (3

 هستند. معنی یک به عرفی، و تبرعی جمع (۴ 

 باشد.پاسخ صحیح می 3. گزینه 69

ای بر آن وجود داشته باشد، جمع تبرعی نامیده گونه ای که نه عرف زبان پشتیبان آن باشد و نه شاهد و قرینهپند اصولی: جمع بین دو دلیل متعارض به 

 گویند.می شود که فاقد اعتبار است، اما جمعی که مورد پسند عرف و یا مستند به شواهد و قراین کافی باشد، به آن جمع عرفی می

 است؟ گیری مفهوم قابل زیر، های عبارت از یک کدام . ۷0

 کند. قصد بر داللت که چیزی به بودن مقرون شرط به انشا قصد به شودمی محقق عقد، (۱

  ندارد عنه مضمون به رجوع حق باشد، کرده ضمانت تبرع قصد به که ضامنی (2

 . است ابدی حرمت موجب شود، می با لعان حاصل که تفریقی (3

 است فسخ خیار تدلیس در صلح ، موجب (۴

که با لعان حاصل » ، 2 ینهدر گز« که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد»  یِوصف یا یدیق یها: عبارتیاصول پند.باشدیم یحپاسخ صح 1 ینه. گز۷0

انشاء به قصد »  یدِ. اما قباشندینم یاحتراز یدق یا یستندن یعلت انحصار یا یراز باشدی، فاقد مفهوم وصف م۴ ینهدر گز« در صلح » ، و 3 ینهدر گز« شود

 .یستن یتحقق عقد، قصد اِخبار کاف یبرا ییممفهوم گرفته و بگو توانیمیمعنا که م ینمخالف دارد. به ا هوممف ۱ ینهدر گز« 

 کند؟نمی عام سرایت ، به مخصص ، اجمال مورد در کدام  . ۷1

 باشد. منفصل مخصص در شبهه مفهومیه، اگر (۱

 مفصل یا باشد متصل مصداقیه، خواه  شبهه در  (2

 باشد. منفصل مخصص، اگر اکثر، و اقل میان دوران موارد در مفهومیه، شبهه در (3

 باشد. ،منفصل مخصص اگر متباینین، میان دوران موارد در مفهومیه، شبهه در (۴

 . باشدیم یحپاسخ صح 3 ینه. گز۷1

اجمال داشته باشد )شبهه  ی،مورد که مخصص از جهت مفهوم یکبجز  شودیکه مخصص، مجمل باشد، سبب اجمال عام م یموارد یع: در جمیاصول پند

 اقل و اکثر باشد و مخصص، منفصل از عام باشد. یناز نوع دَوَران ب اش،ی( و اجمال مفهومیمفهوم
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 کرد؟ مقیدحمل بر باید را مطلق زیر، موارد از یک کدام در.  ۷۲

 ش خواهد عمد، به حبس محکوم به دیگری ل ما کننده تلف  -است آن ضامن دیگری، مال کننده تلف  (۱

 بود نخواهد ارث مانع باشد، دفاع برای یا قانون حکم به عمد قتل است. اگر ارث موانع از عمد قتل (2

 نیس نافذ اکراه،  به صلح -نیست. معامله نفوذ ، موجب اکراه یا اشتباه نتیجه در حاصل رضای (3

 است فسخ خیار موجب صلح در تدلیس است فسخ خیار موجب معامله در تدلیس (۴

 .باشدیم یحپاسخ صح ۲ ینه. گز۷۲

 یااز جهت اثبات  یداست که مطلق و مق ییحمل نمود، جا یدحل آن، مطلق را بر مق یبرا یدکه با یدمطلق و مق ینصورت تعارض ب ین: مهمتریاصول پند

د از دو سنخ یاساسا حکم مطلق و مق یا ۴و  3 ینههمسان باشند مثل گز ی،از جهت اثبات و نف ید،همسان باشند. و اال اگر مطلق و مق یرمختلف و غ ی،نف

 .شودیحمل نم یدو مطلق بر مق یستن یدمطلق و مق ینب ی، تعارض۱ ینهجدا باشند مثل گز

  است؟ صحیح مورد کدام عملی اصل عنوان به تخییر و تخییری واجب در تخییر میان مقایسه در . ۷3

 است شرعی یا عقلی واقعی حکم یک صرفا دو،  هر در تخییر (۱

 است شرعی یا عقلی ظاهری حکم ، صرفایک هردو تخییردر (2

 است عقلی ظاهری حکم یک دومی،  ولی است شرعی یا عقلی ظاهری حکم اولی، یک (3

 است شرعی یا عقلی ظاهری حکم یک دومی، ولی است شرعی واقعی حکم یک اولی،  (۴

 .باشدیم یحپاسخ صح ۴ ینه. گز۷3

 یکشود،  یاجرا م ینمحذورَ ینکه در دَوَران ب یاصل عمل یکبه عنوان  ییر،است اما تخ یو شرع یواقع یحکم ییری،در واجبات تخ ییر: تخیاصول پند

 .باشندیم یکننده احکام ظاهر یانب یه،. اصول عملگرددیاثبات م یفقاهت یلدل یا یبا استناد به اصل عمل یرااست ز یحکم ظاهر

 شک اکنون ولی است داشته وجود انبار آن در فرش تخته چند یقیناَ که صورتی در میزند آتش عمد به را دیگری فرش انبار شخصی . ۷۴

 شود؟ می ثابت استصحاب کمک به مورد کدام نه یا اندشده منتقل دیگری انبار به مزبور هایفرشسوزیآتشوقوع ازقبلآیاکهباشیمداشته

  زننده آتش عمل بودن عمدی و هافرش بقای (2      سوزی آتش لحظه تا هافرش بقای فقط  (۱

 حبس و ضمان به آنها، حکم اتالف سوزی،آتش لحظه تا بقای فرش ها ( 3  ضمان به حکم و آنها اتالف سوزی،آتش لحظه تا ها فرش بقای (2

 .باشدیم یحپاسخ صح 1 ینه. گز۷۴

در _با واسطه مستصحب  یو حقوق یاثار شرع تواندیاستصحاب، نم ینمستصحب را اثبات کند. همچن یعاد یا یآثار عقل تواندی: استصحاب نمیاصول پند

حادثه هم که  دنبو ینه اتالف فرشها قابل اثبات است و نه حکم ضمان. در مورد عمد ین. بنابرایدرا اثبات نما _باشد یعاد یا یعقل یکه واسطه، امر یفرض

 اثبات کرد. یفرش ها را در لحظه آتش سوز یبقا توانیبا استصحاب، صرفا م یتاباشد. نها یازوجود ندارد تا به استصحاب ن یدیترد

 جمهوری هوایی و دریایی زمینی حاکمیت قلمرو در که اشخاصی کلیه درباره ایران جزایی قوانین »اسالمی: مجازات قانون 3 ماده برابر.  ۷5

 است؟ زیر مورد کدام مصداق ماده، این در«  اشخاص کلیه »عبارت «شود.می اعمال شوند جرم مرتکب ایران اسالمی

 احوالی اطالق(۴    بدلی عام(3    استغراقی عام (2  عام مجموعه ای  (۱

 .باشدیم یحپاسخ صح ۲ ینه. گز۷5

از افراد عام، مستقال  یکه هر فرد یموضوع عام تعلق گرفته است به طور یقحکم قانونگذار به تک تک مصاد ی،افراد یا ی: در عام استغراقیاصول پند

 اند تعلق گرفته است.مرتکب جرم شده یران،ا یتکه در قلمرو حاکم یبه تک تکِ اشخاص یزن «یرانا ییجزا یناِعمال قوان»حکم . یدآیمشماربهحکمموضوع

 کشور خارجی و داخلی امنیت علیه جرایم مورد در حبس جایگزین مجازاتهای اعمال:»  اسالمی مجازات قانون ۷1 ماده موجب به .۷6

 است؟ صحیح ماده این در مذکور حکم خصوص در مورد کدام «است. ممنوع

 باشد هم وضعی ممکن است مستلزم حکم که است تکلیفی ( حکم۱ 

 است ساکت تکلیفی حکم بیان از ماده و است وضعی حکم ( 2

  نیست تکلیفی نیست، حکم نهی صیغه قالب در که آنجا از ( 3

 است ارشادی فرمان حکم ( از۴

 باشد.پاسخ صحیح می 1. گزینه ۷6

شود. همچنین یکی از شیوه های نهی بیان می« ممنوع است»الزامی، حکم حرمت است که معموال با استفاده از عبارت پند اصولی: یکی از احکام تکلیفی 

 باشد. احکام تکلیفی ممکن است با احکام وضعی مالزمه داشته باشند.می« حرام است»یا « ممنوع است»کردن، استفاده از عبارت 
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 شائبه اما دارد، تعهد موضوع بر روشنی ، داللت قراردادها از . یکی دارد وجود معینی تعهد درباره قرارداد، 1 از متعارض نسخه دو. ۷۷

 مورد کدام باشد. می مبهم تعهد، موضوع بر آن داللت اما است، بودن اکراهی شائبه فاقد دیگر، قرارداد است. میان در هم آن بودن اکراهی

 است؟ ، صحیح قرارداد دو این خصوص در زیر

 هستند یکسان صدوری جهت و مضمونی مرجح دارای قرارداد، دو هر (۱

  است سندی مرجح دارای دیگری، و مضمونی مرجح ، دارای ها قرارداد از یکی  (2

  است داللی مرجح دارای دیگری، جهت صدوری و مرجح دارای ها، قرارداد از یکی (3

 هست نیز داللی مرجح دارای آنها از یکی دارند، ولی را صدوری جهت مرجح قرارداد، دو هر (۴

 .باشدیم یحپاسخ صح 3 ینه. گز۷۷

موارد،  ی. مثال در برخکنندیم یمتقس یبه سراغ مرجِحاتّ باب تعارض رفت، مرجِحات را به اقسام یدکه در ابتدا با یاتروا یان: در بحث تعارض میاصول پند

. مثال کنندیم یمتقس ،«یمضمنون»و  «یجهت» ،«یصدور»مرجحات را به مرجحاتِ  یا. و شوندیم یمتقس یو مرجحات دالل یمرجّحات، به مرجّحات سند

 یدارا یت،آن روا ییمگو یاکراه و ... نبوده است، م یا یهتق یاز جانب امام معصوم صادر شده است و از رو یحکم واقع یانب یبرا یت،روا یککه  یماگر بدان

بر معنا و مفاد خود،  یتروا یکاگر داللت  مثال یااز اکراه وجود ندارد.  یاشائبه یچکه در موردِ آن ه یردادا( است. مثل قرایجهتِ صدور یا) یمرجح جهت

که در  یقرارداد ینآن روشن و واضح باشد. بنابرا یکه مفاد و محتوا یاست مثل قرارداد یمرجحِ دالل یدارا یتروا ینا گوییمیروشن و واضح باشد، م

 .باشدیم یمرجحِ دالل یبر موضوع تعهد دارد، دارا وشنیکه داللت ر یاست و قراردادا یمرجح جهتِ صدور یمورد آن، شائبه اکراه وجود ندارد، دارا

 تکیه با مسئله حل بر بنا«. ب» یا بدهد «الف »به را مبلغ این باید داند نمی ولی است، بدهکار تومان میلیون دو مبلغ می داند شخصی .۷8

 است؟ کدام مورد، این در جاری اصل و شبهه ، نوع عملی اصول بر

 تخییر اصل -«حکمیه شبهه -استقاللی اکثر و اقل میان شبهه » (2  احتیاط اصل -«موضوعیه شبه - استقاللی اکثر و اقل میانه شبهه» (۱

 تخییر اصل  -«حکمیه شبهه - متباینین میان شبهه»(۴     احتیاط اصل -« موضوعیه شبهه -متباینن شبهه میان»( 3

 .باشدیم یحپاسخ صح 3 ینه. گز۷8

اقل و اکثر گفته شود. و از آنجا که  ینتا به آن، دوران ب یسترابطه عموم و خصوص ن یعنیاست.  ینشخص الف و ب، رابطه تبا یان: رابطه میاصول پند

 یانشبهه م امعلوم باشد اما طلبکار، مردد باشد، ب ین،که مبلغ د ییدر جا ین،وجود ندارد. بنابرا یهمعلوم است، شبهه حکم یند یوجوب ادا یحکم کل

 .یردف و ب، پرداخت صورت گبه هر دو شخص ال یدبا یعنیاست.  یاطاصل احت یکه مجرا یممواجه هست یه،و شبهه موضوع ینانمتبا

 آن، به رسیدگی یا است او غذایی صالحیت قلمرو در آن، به رسیدگی آیا که باشد داشته تردید ایپرونده خصوص در دادرس هرگاه. ۷9

 ؟است مورد کدام ، مصداق امر این نیست، او صالحیت قلمرو در و است ممنوع

 برائت اصل اجرای و به مکلف در شک(2     احتیاط لزوم و نص فقدان از ناشی تحریمی شبهه (۱

 محذورین میان دوران امر (۴       احتیاط لزوم و متباینین دوران امر میان( 3

 .باشدیم یحپاسخ صح ۴ ینه. گز۷9

به  یکه شخص قاض یمورد. مانند شودیعمل مردد م یکوجوب و حرمت  ینکه شخص ب شودیگفته م یتیبه وضع ینمحذور یان: دوران میاصول پند

 ینکند بنابرا یدگیبه آن رس یدنبا یاکند  یدگیبه آن پرونده رس یدکه با داندیدارد، نم یدترد یبه پرونده خاص یدگیخود در رس یتدر صالح ینکهعلت ا

 تر است.مناسب هاینهگز یراز سا ۴ ینهگز

 ؟است صحیح مورد کدام ،«اصاله االباحه »و «البرائه اصاله» خصوص در. 80

 شود.می جاری وجودی شبهات در دومی، و وجوبی و تحریمی اولی، شبهات (۱

 است واقعی حکم بیانگر دومی،  و ظاهری حکم مفید اولی،  (2

 شوندمی جاری وجوبی تحریمی شبهات در دو، هر  (3

 هستند ظاهری حکم بیانگر دو، هر  (۴

 .باشدیم یحپاسخ صح ۲ ینه. گز80

اصل اباحه صرفا در  یناست. همچن یکننده حکم ظاهر یاناست و اصل برائت ب یکننده حکم واقع یاناصل اباحه، ب یان،مشهور اصول: به نظر یاصول پند

 .یو هم در شبهات وجوب یمیقابل اجرا است اما اصل برائت هم در شبهات تحر یمیشبهات تحر

 حقوق جزای عمومی و اختصاصی:
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 گرفته قرار تعقیب تحت و شده یافت ایران در آنجا، در محاکمه و تعقیب از پیش و شده جرمی مرتکب کشور، از خارج در ایرانی، یک. 81

 ؟است وی، صحیح اتهام به رسیدگی ادامه درباره مورد است.کدام نسخ شده جرم وقوع محل قانون رسیدگی، جریان در است.

 یابدمی ادامه وگرنه گردد، می موقوف رسیدگی باشد، تعزیری اتهام اگر (۱

 شود.می صادر برائت حکم یا تعقیب منع قرار بسته به مورد،  (2

 یابد.می ادامه حالهر  در رسیدگی  (3

 گردد. می موقوف رسیدگی  (۴

 (یعموم یاست.)جزا 3 ینه. پاسخ گز81

 یمهارت یمفهوم یشده است و مشابه آن در آزمون ها یسزاده تدر یاستاد قاض یو رمز نگار یمفهوم یوهسوال در کالس حقوق جزا به ش ین)موضوع ا

 گردد( یمستند متعاقبا منتشر م یقتطب یلداداستان آمده است که در فا

 است. یامدهفعال( ن یت)تابع ۷منفعل( آمده است و در ماده  یت)تابع ۸جرم بودن در کشور محل وقوع جرم فقط در ماده  شرط

اعاده  یرانبه ا یاو  یافت یرانکه در ا یشود، در صورت یدر خارج از کشور مرتکب جرم یراناز اتباع ا یکعالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر -۷ ماده

 :ینکهشود مشروط بر ا یمحاکمه و مجازات م یرانا یاسالم یجمهور ینگردد، طبق قوان

 جرم باشد. یرانا یاسالم یبه موجب قانون جمهور یرفتار ارتکاب -الف

بعضاً  یامجازات کالً  یت،درصورت محکوم یاباشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده  یراز جرائم موجب تعز یکه جرم ارتکاب یدر صورت -ب

 درباره او اجراء نشده باشد.

 سقوط آن نباشد. یامجازات  یاجرا یموقوف یا یبتعق یموقوف یامنع  یبرا یموجب یرانا ینطبق قوان -پ

 یرانبه جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ا یمرتکب جرم یرانکشور ا یهعل یا یرانیا یشخص یهعل یراندر خارج از ا یرایرانیهرگاه شخص غ -۸ ماده

 :ینکهمشروط بر اشود،  یم یدگیبه جرم او رس یرانا یاسالم یجمهور ییجزا یناعاده گردد، طبق قوان یرانبه ا یاو  یافت

 بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. یامجازات کالً  یت،در صورت محکوم یادر محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده  یرمتهم در جرائم موجب تعز -الف

 و قانون محل وقوع، جرم باشد. یرانا یاسالم یبه موجب قانون جمهور یردر جرائم موجب تعز یرفتار ارتکاب -ب

 ؟است صحیح ارز، ضبط بر عالوه ارز، قاچاق به شروع مجازات خصوص در مورد کدام. 8۲

 ۵حبس تعزیری و جزای نقدی درجه  (۱

  قاچاق عمل اصل برای مقرر مجازات حداقل  (2

 ۴حبس درجه باشد،  بیشتر چنانچه و ۵ درجه باشد، حبس کمتر یا ریال میلیارد ۱۰ قاچاق ارزش اگر (3

 ۴ درجه نقدی جزای باشد، بیشتر چنانچه و ۵ درجه نقدی باشد، جزای یا کمتر ریال میلیارد ۱۰ قاچاق ارزش اگر (۴

 است.)قانون خاص( ۲ ینه.پاسخ گز8۲

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز یحموجب نص صر بهمطلب بوده است( ینهم یقازاده دق یاستاد قاض یریکارگاه صد تست تعز ۱۰)موضوع سوال شماره 

 قانون است. ینمجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع ا -۶۸ ماده

 خصوص در مورد کدام است. کرده خطاب شرافت ای دزد وبی مجموعه را مدیره هیئت اعضای عمومی، مجمع جلسه در شرکت کارمند. 83

 است؟ صحیح وی، رفتار جزایی وصف

  است واحد جرم مجرمانه، نتیجه و عنوان نظر از  (۱

  است واحد نتیجه، جرم حیث از و متعدد عنوان نظر از (2

 است. مادی تعدد مقررات نتیجه، مشمول واز حیث  واحد عنوان، جرم نظر از (3

 است مادی تعدد مقررات مشمول مجرمانه، نتیجه حیث از و متعدد عنوان نظر از  (۴

 (یعموم یاست.)جزا ۴ ینه. پاسخ گز83

 یمهارت یمفهوم یشده است و مشابه آن در آزمون ها یسزاده تدر یاستاد قاض یو رمز نگار یمفهوم یوهسوال در کالس حقوق جزا به ش ین)موضوع ا

 گردد( یمستند متعاقبا منتشر م یقتطب یلداداستان آمده است که در فا

 است. یمشمول مقررات تعدد ماد یجهنت یثنظر عنوان متعدد و از ح از

 شود. یم یمتعدد داشته و اما مشمول قواعد تعدد ماد یجرفتار مجرمانه واحد نتا ۱تبصره  مطابق
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کند و  یازات مقرر را حکم ماز آن جرائم حداکثر مج یکهر  یاز سه جرم نباشد دادگاه برا یشب یهرگاه جرائم ارتکاب یردر جرائم موجب تعز -۱3۴ ماده

نصف آن تجاوز  هاز حداکثر به اضاف ینکهمشروط به ا یاز حداکثر مجازات مقرر قانون یشرا ب یکاز سه جرم باشد، مجازات هر  یشب یهرگاه جرائم ارتکاب

 یرقابلغ یا یلتبد یا یابد یلتقل یاز علل قانون یکیاز موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به  یک. در هر یدنما یم ییننکند، تع

 گردد. یاجراء م یاجراء شود، مجازات اشد بعد

از سه جرم باشد تا  یشب یر جرائم ارتکابچهارم و اگ یکاز سه جرم نباشد تا  یشب یهر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکاب در

 گردد. یبه اصل آن اضافه م ینصف مجازات مقرر قانون

 شود. یمجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل م یجاز رفتار مجرمانه واحد، نتا یکهدر صورت -۱ تبصره

شود و مرتکب به مجازات مقرر  یاشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمد یدر قانون عنوان مجرمانه خاص یکه مجموع جرائم ارتکاب یدر صورت -2 تبصره

 گردد. یدر قانون محکوم م

حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و  یانگینتواند مجازات مرتکب را تا م یدادگاه م یف،در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخف -3 تبصره

 دهد. یلحداکثر باشد تا نصف آن تقل

درجه  یریتعز یبا مجازات ها یزمجازات ها با هم و ن ینشود. ا یهفت و هشت اجراء نم یدرجه ها یریمقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعز -۴ تبصره

 گردد. یتا شش جمع م یک

 است؟ زیر مرتکبان از یک کدام الزامی ، مجازات تربیت و اصالح کانون در نگهداری . 8۴

 چهار درجه تعزیری جرم مرتکب ساله ۱3 دختر (۱ 

 قصاص مستوجب جرم مرتکب ساله ده ( دختر2

  ۵ درجه تعزیری جرم مرتکب ساله ۱۶ پسر (3

 حدی جرم مرتکب ساله ۱۴ پسر (۴

 است.)جزای عمومی( 1. پاسخ گزینه 8۴

است و مشابه آن در آزمون های مفهومی مهارتی )موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده تدریس شده 

 داداستان آمده است که در فایل تطبیق مستند متعاقبا منتشر می گردد(

 سطح سوال متوسط می باشد و به استناد نمودار مطروحه در کالس قابلیت پاسخگویی دارد. 

 )از آموزه های کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری( ۵ه    و  ث= ت=

)نگهداری در  ۸۸ماده  "ث "شوند اعمال بند  ۵تا ۱سال، چنانچه مرتکب جرایم تعزیری درجه  ۱۵تا  ۱2اطفال و نوجوانان  ۸۸ماده  ۱مطابق تبصره 

 کانون( الزامی است.

گاه درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، داد -۸۸ماده 

 :یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند

بند )ث(در مورد فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات تصمیمات مذکور در بندهای )ت( و )ث(  -۱تبصره 

 .اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است

 است؟ زیر مقررات از یک کدام مشمول مخدر، مواد با مبارزه قانون موضوع جرایم تعدد .85

  اسالمی مجازات قانون عمومی (مقررات۱ 

 مخدر مواد با مبارزه قانون خاص ( مقررات2

 مخدر مواد با مبارزه قانون۴ماده  موضوع جرایم خصوص در و اسالمی مجازات ،قانون ۸ ماده موضوع جرایم خصوص ( در3 

 مخدر مواد با مبارزه قانون ۸ ماده موضوع جرایم خصوص در و اسالمی مجازات قانون ۴ ماده موضوع جرایم خصوص در (۴ 

 می باشد.)جزای عمومی( 1. پاسخ گزینه 85

تی )موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده تدریس شده است و مشابه آن در آزمون های مفهومی مهار

 متعاقبا منتشر می گردد(داداستان آمده است که در فایل تطبیق مستند 

 مقررات عمومی قانون مجازات اسالمی پاسخ سوال می باشد.

 این سوال یک سوال از جدیدترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه سابق است.
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قانون اصالح قانون مبارزه  ۸خصوص ماده  صرفا در ۷۷۶پاسخگویی به سوال نیازمند دقت در مطالعه دقیق آرای وحدت رویه می باشد چراکه  رای شماره 

در  ۱3۹3مصوب  ۷3۸قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد و رای شماره  ۸با مواد مخدر و همینطور الزاماَ در مورد تکرار جرایم موضوع ماده 

 مورد تعدد جرایم مواد مخدر می باشد.

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت ۱۰/2/۱3۹۸ ـ۷۷۶ رویه شماره رأی وحدت

، این است که برای اعمال مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۷/۸/۱3۷۶قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۹مستنبط از مقررات ماده 

کومیت سابق تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با مح

در این موارد  ۱3۹2جازات اسالمی مصوب قانون م ۱3۷ند، از حیث مقدار مواد مخدر الزم است و با این وصف مقررات عمومی ماده مربوط به همان ب

گردد. این رأی به استناد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می

ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن و دادگاه قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ۴۷۱قسمت اخیر ماده 

 .االتباع استالزم

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱3۹3،۱۰،3۰ – ۷3۸رأی وحدت رویه شماره 

راین بنابحکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده ،  ۱3۸۹و اصالحیه آن مصوب  ۱3۷۶نظر به اینکه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

با توجه به آمره بودن آن ، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای  139۲قانون مجازات اسالمی مصوب  13۴ماده 

 . بر این اساس آراء دادگاههای انقالب اراک ، مشهد و همدان که با مرتکبین اینگونه جرایم ، درصورت تعدد بزه های ارتکابی الزم الرعایه است

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در  2۷۰این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 

 . امور کیفری برای دادگاه ها الزم االتباع است

 مورد کدام کندمی متهم عمومی اموال تضییع به را او ملی، منافع از حمایت قصد به وزرا از یکی رسمی سخنرانی جلسه در شخصی .86

 است؟ صحیح او، اتهامی عنوان درباره

 عمومی جرائم مشمول اکاذیب نشر (۱

  سیاسی جرایم مشمول به اکاذیب نشر (2

 سیاسی جرایم مشمول افترای (3

 عمومی جرایم مشمول افترای  (۴

 باشد. )قانون خاص( یم 3 ینه. پاسخ گز86

 آمده است(ن های مفهومی و مهارتی این موضوع آزمواز منضمات  )در طرح آراد 

 یا یداخل هاییاستس یا یاسیس یو نهادها یریتمد یهاصالح امور کشور عل یزهقانون چنانچه با انگ ین( ا2از جرائم مصرح در ماده ) یکــ هر  ۱ ماده

 .شودیمحسوب م یاسیزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سبدون آنکه مرتکب قصد ضربه یابد،کشور ارتکاب  یخارج

 .شوندیمحسوب م یاسیقانون جرم س ین( ا۱مقرر در ماده ) یطدر صورت انطباق با شرا یرــ جرائم ز 2 ماده

 یندگاننما ی،اسالم یمجلس شورا یندگانوزرا، نما جمهور،یسمصلحت نظام، معاونان رئ یصمجمع تشخ یسسه قوه، رئ یافتراء به رؤسا یا ینــ توه الف

 آنان یتواسطه مسئولنگهبان به یشورا یمجلس خبرگان و اعضا

( قانون مجازات ۵۱۷مفاد ماده ) یتوارد شده است با رعا یرانا یاسالم یکه در قلمرو جمهور یکشور خارج یاسیس یندهنما یا یسبه رئ ینــ توه ب

 یراتبخش تعز یاسالم

 هاییتاقل یا یاسالم یهاو انجمن یو صنف یاسیس یهاانجمن ها،یتاحزاب، جمع یت( قانون فعال۱۶)د( و )هـ( ماده ) یــ جرائم مندرج در بندها پ

 ۱3۶۰.۶.۷شده مصوب شناخته ینید

و  یانمجر یاستثناشهر و روستا به یاسالم یو شوراها یاسالم یمجلس شورا ی،جمهور یاستر ی،برانتخابات خبرگان ره ینــ جرائم مقرر در قوان ت

 ناظران انتخابات

 .یبــ نشر اکاذ ث

  چیست؟ وی مجرمانه عمل وصف است. کرده تحریک کشتار و جنگ به کشور، امنیت زدن برهم قصد به را منطقه اهالی شخصی .8۷

 شود واقع موثر تحریک اگر است، معاونت(2    نشود خواه شود واقع موثر تحریک است،خواه سردستگی (۱

 است مطلق و مستقل جرم  (۴         است نتیجه به مقید و مستقل جرم (3

 (یاختصاص یباشد. )جزا یم ۴ ینه. پاسخ گز8۷

http://dadrah.ir/danesh/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1376/
http://dadrah.ir/danesh/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
http://dadrah.ir/danesh/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
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 یمهارت یمفهوم یشده است و مشابه آن در آزمون ها یسزاده تدر یاستاد قاض یو رمز نگار یمفهوم یوهسوال در کالس حقوق جزا به ش ین)موضوع ا

 گردد( یمستند متعاقبا منتشر م یقتطب یلداداستان آمده است که در فا

 باشد. یمستقل و مطلق پاسخ سوال م جرم

 طرح شده است. ۵۱2ماده  یتامن یهعل یمسوال از فصل جرا این

 باشد. یبخش م 3ه شامل ک ۵۰۴بخش دارد برخالف ماده  یکماده تنها  این

 باشد. یجرم مطلق م یکشده و  یمعاونت است که به صورت مستقل جرم انگار ۵۱2موضوع ماده  جرم

 داده شده است. یحو مشروحاً توض یجدول بند یراتدر کارگاه تعز ۵۰۴و  ۵۱2 ماده

نظر از این که موجب قتل و صرف یکدیگر اغوا یا تحریک کند( هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با  ۵۱2ماده 

 .گرددسال حبس محکوم می به یک تا پنج بشود یا نشودغارت

 .شود( نمی۱۵( و )۱2( و )۱۱مواد ) در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول -تبصره 

 از پس و نداده اطالع خریدار به قانونی فرجه در را خود مالکیت موضوع، به علم با «ب»است. فروخته را «ب »به متعلق مال «الف ».88

 است؟ صحیح ،«ب» رفتار وصف درباره مورد کدام است. کرده دعوا طرح او علیه مذکور، فرجه ی انقضای

 نامشروع ازطریق مال تحصیل در معاونت (۱

 کالهبرداری در معاونت  (2

  کالهبرداری در مشارکت   (3

 ندارد جزایی وصف (۴

 باشد.)قانون خاص( یم ۲ ینه. پاسخ گز88

 یمهارت یمفهوم یشده است و مشابه آن در آزمون ها یسزاده تدر یاستاد قاض یو رمز نگار یمفهوم یوهسوال در کالس حقوق جزا به ش ین)موضوع ا

 (گردد یمستند متعاقبا منتشر م یقتطب یلداداستان آمده است که در فا

 باشد. یپاسخ مناسب و نه پاسخ کامل م یدر کالهبردار معاونت

 طرح شده است. یرسوال از قانون خاص انتقال مال غ این

 شود. یمعاون کالهبردار محسوب م یدننما یدارقانون چنانچه مالک از زمان اطالع خود اقدام به ارسال اظهارنامه به خر ینا مطابق

 نمود. یشود را درج م یبود طراح محترم مانند نص قانون عبارت معاون کالهبردار محسوب م شایسته

 دارند؟ عنوانی چه کنند،می خودداری آن مرتکب تعقیب از قاچاق، ارتکاب به علم با که مامورانی .89

  مجرمین فرار در مساعدت(2        مختلس حکم در (۱

 است کرده انتظامی تخلف مرتکب، و ندارد مجرمانه عنوان عمل،(۴     قاچاق جرم ارتکاب در معاون(3

 باشد.)قانون خاص( یم 1 ینه. پاسخ گز89

 مطلب بوده است( ینهم یقازاده دق یاستاد قاض یریکارگاه صد تست تعز ۸)موضوع سوال شماره 

 باشد. یحکم مختلس پاسخ سوال م در

 باشد. یشده است و نص محور م یطراح ۱3۹2قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز مصوب  3۵ماده  ۱از تبصره  سوال

عالوه  یند،معاونت در ارتکاب نما یاشرکت  یادولت، خود مرتکب قاچاق شوند و  یوصول درآمدها یاکاشف  یکه مأموران دستگاهها یدر صورت -3۵ ماده

 .شوندیمحکوم م یزقانون به مجازات مختلس ن ینبر مجازات قاچاق مقرر در ا

تلس محسوب و به در حکم مخ یندو مقررات عمل نما ینبرخالف قوان یا یمرتکبان خوددار یبکه با علم به ارتکاب قاچاق از تعق یمأموران -۱ تبصره

 ینباشد که در ا یدتریمستلزم مجازات شد یگریمگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون د یگردندمحکوم م یاموال دولت ینمختلس یمجازات مقرر برا

 .یشوندمحکوم م یدترصورت به مجازات شد

 یزن یکیو فروش اموال تمل یآورو ارز از جمله ستاد و سازمان جمعمؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال  یهادستگاهها و سازمان یکارکنان تمام -2 تبصره

 .شوندی( آن م۱ماده و تبصره ) ینمشمول حکم ا

 

 مصوب قیمت از بیش قیمتی ، به شده سپرده وی به توزیع برای که را کاالهایی دولتی، ضوابط از تخلف با و تقلب و حیله با داری مغازه.  90

 ؟ چیست وی عمل اتهامی عنوان است. فروخته
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 نامشروع ازطریق مال تحصیل (۴  کالهبرداری حکم (در3   امانت در (خیانت2   صنفی (تخلف۱

 می باشد.)قانون خاص(  ۴. پاسخ گزینه 90

هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه  -2ماده  

در توزیع کاالهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا 

و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و  ع نماید مرتکب تقلب شودتوزی

 شد.عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد 

محرز شده است. مجازات محکوم،  یالاز آن، به مبلغ بیست میلیارد ر یناش یدبا توجه به اصل ارزش مال و عوا یشخص ییجرم پولشو . 91

 ؟است یراز موارد ز یککدام 

 چهارم آن  یکمعادل  ینقد یو جزا ییمصادره مبلغ پولشو (۱

 درجه پنج  یریو حبس تعز ییمصادره اموال معادل مبلغ پولشو(2

 تعزیری درجه چهار و حبس ییپولشو یزانمعادل م ینقد یجزا  -ییمبلغ پولشو مصادره (3

 درجه پنج یریو حبس تعز ییمعادل مبلغ پولشو ینقد یجزا -ییمصادره مبلغ پولشو ( ۴

 می باشد.)قانون خاص( 3. پاسخ گزینه 91

 مطلب پرداخته است(کارگاه صد تست تعزیری استاد قاضی زاده به همین  ۴)درسنامه سوال شماره 

 جزای نقدی معادل میزان پولشویی و حبس تعزیری درجه چهار پاسخ می باشد.-مصادره مبلغ پولشویی

 طراحی شده است و نص محور می باشد. ۱3۹۷این سوال از قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 

 شویی و عواید حاصل از آن حبس تعزیری و جزای نقدی و مصادره اموال می باشد.مطابق قانون اصالحی جدید مجازات پولشویی بسته به مبلغ مورد پول

 شود:( قانون می۹متن زیر جایگزین ماده) ـ۱۰ماده

اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی )و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن( مرتکبین جرم پولشویی مصادره  ـ۹ماده»

ارقام بیشتر از (ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد )شود می

به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع  آن

 شوند .وم میگردیده محک

 رسمی سند طی متعاقباً و کرده  تملیگ   دیگری به سال دو مدت برای را خود شده ثبت ملک منافع عادی سند موجب به «الف ». 9۲

 قانونی وصف خصوص در مورد کدام جمله است کرده دریافت او از وجوهی و یک واگذار ثالثی شخص به مدت همان در را ملک همان منافع

 ؟ است صحیح وی عمل

 ندارد کیفری وصف( ۴  نامشروع ازطریق مال تحصیل ( 3  معارض معامله (2   غیر مال انتقال (۱

 می باشد.)قانون خاص( 1. پاسخ گزینه 9۲

 کارگاه صد تست تعزیری استاد قاضی زاده دقیقا همین مطلب بوده است( ۹۶و  ۶۴)موضوع سوال های شماره 

باشد مطابق رای وحدت رویه در خصوص اموال غیر منقول الزاماً باید هر دو معامله به صورت پاسخ انتقال مال غیر می 

رسمی باشد تا معامله معارض باشد و پاسخ سوال فوق به دلیل اینکه معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند 

 رسمی می باشد انتقال مال غیر می باشد.
 کشور رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی

باشد و در نقاطی که قانون ثبت اسناد و امالک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می  ۱۱۷نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 

به معامله آن اموال  قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع ۴۷ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 

همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل  ۴۸طبق ماده 

 هد و سپس به موجب سند رسمی معاملهای نسبت به مال غیرمنقول بوسیله سند عادی انجام دنقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبالً معامله 

قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده  ۱۱۷ای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 

 .کیفری دیگری قابل انطباق باشد

 .االتباع استها الزم شعب دیوان عالی کشور و دادگاه  برای ۱32۸این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 
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 است. کرده گذشت «ب» است، نکرده اصابت هدف به گلوله مسافت بعد واسطه به ولی کرده شلیک «ب» سمت به قتل قصد به «الف ».93

 است؟ صحیح «الف »مجازات خصوص در مورد کدام

 مجازات قابل غیر و است محال جرم(۱

  چهار درجه تعزیری حبس است جرم به ( شروع2 

 ۵ درجه تعزیری حبس است جرم به شروع حکم در ( 3

 ۴ درجه تعزیری حبس است جرم به شروع حکم در( ۴

 می باشد.)جزای عمومی( ۴. پاسخ گزینه 93

مشابه آن در آزمون های مفهومی مهارتی )موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده تدریس شده است و 

 داداستان آمده است که در فایل تطبیق مستند متعاقبا منتشر می گردد(

 طراحی شده است. ۱22سوال از ماده 

۱23>>>>> ۴ 

۴ >>>>>> ۵ 

 )سه شاخه( ۶  <<<<<< ۵

 تواند از جهات تخفیف مجازات وی باشد.مجازات وی می باشد که گذشت شاکی می  ۴حبس تعزیری درجه  ۱22مطابق بند الف ماده 

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به  واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات  -۱22ماده 

 :می شود

 حبس تعزیری درجه چهارتا سه است به در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک  -الف

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج -ب 

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شالق یا جزای نقدی درجه شش -پ 

اقدام رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد،  هرگاه -تبصره

 .است انجام  شده در حکم شروع به جرم

  است؟ صحیح ، از فرار انگیزه با مال انتقال خصوص در مورد کدام .9۴

 است جرم باشد ، االجرا الزم سند ،موضوع دین اگر (۱

 .است جرم باشد، قطعی حکم به ، محکوم  دین ( اگر2

 .است جرم باشد، گرفته صورت بدوی حکم صدور از بعد ( چنانچه3

 است جرم باشد، گرفته صورت ثبتی اجراییه صدور تقاضای یا قضایی مراجع دعوی در طرح پس از چنانچه( ۴

 باشد.)رای وحدت رویه(می  ۲. پاسخ گزینه 9۴

 )در طرح آراد از منضمات آزمون های مفهومی مهارتی آمده است(

 یات عمومی دیوان عالی کشوره 2۰/۱/۱3۹۸ -۷۷۴شماره  رای وحدت رویه

در مقام تعیین مجازات برای  23/۴/۱3۹۴قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  2۱: نظر به این که قانونگذار در ماده ۷۷۴وحدت رویه شماره 

محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قرائن  انتقال دهندگاه مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به واستیفای محکوم به از

ورت موضوع موجود در قانون مزبور کال بر سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین داللت دارند که در این ص

مجازات ها به نظر اکثریت هایت عمومی دیوان عالی کشور  دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مطالب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و

دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین،غیر قابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که  3۸رای شعبه 

 با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد.

 حدت رویه  جدید فوق بارها در آزمون های مفهومی مهارتی داداستان وطرح آراد مورد پرسش قرار گرفته است()رای و

 

 است؟ مجازات دهنده تخفیف قانونی معاذیر ، جزو زیر موارد از یک کدام محکومیت، و محاکمه از مجرم خالصی برای مساعدتدرجرم .95

  باشد داشته متهم بی گناهی به یقین مرتکب،  ( ۱

 باشد متهم اول اقارب درجه از ( مرتکب، 2

https://dad-plus.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-767/
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 باشد ۵ تا ۸ درجه تعزیر مجرم اصلی، مجازات (3

 شود صادر برائت حکم اصلی، مجرم به نسبت( ۴

 می باشد.)جزای اختصاصی( ۲. پاسخ گزینه 95
 مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد پاسخ می باشد.

 پنجم قانون مجازات اسالمی طرح شده است.کتاب  ۵۵۴سوال از نص  ماده 

ادله هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خالصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا - ۵۵۴ماده 

 حبس محکوم خواهد شد.برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال  جرم را مخفی نماید یا

اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف  که مرتکب از اقارب درجه( و این ماده در صورتی ۵۶در موارد مذکور در ماده ) -تبصره 

 .تعیین شده بیشتر نخواهد بودحداکثر

 ترغیب مستهجن محتویات مروج سایت یک به پیوستن به را گروه اعضای است و خصوصی مجازی یت یک گروه ، عضو شخصی. 96

 چیست؟ وی مجرمانه کند، وصف رفتارمی

 االرض فی افساد  باشد، داده قرار خود حرفه را مستهجن سایتهای به پیوستن به ترغیب چنانچه (۱

 عمومی اخالق و عفت علیه ایرایانه جرم در معاونت باشد،  موثر غیب صرفا اگر تر  (2

 ندارد جزایی ، وصف گروه بودن خصوصی به توجه با  (3

 عمومی اخالق و عفت علیه ایرایانه جرم  (۴

 باشد.)قانون خاص( یپاسخ م ۴ ینه. گز96

معاونت است لکن بصورت  یتاباشد.)ماه یمستهجن جرم م یاتبه محتو یابیافراد به منظور دست یبترغ یا یانهرا یمقانون جرا مطابق

 .(یردگ یماده قرار م ینمشمول هم یزن یانهرا یقاز طر یبه خودکش یبشده است ترغ یمستقل جرم انگار

 شود. یم یا یانهرا یممشمول قانون جرا یرا انجام داده است پس عمل و یبترغ یمجاز یفرد در فضا ینکهتوجه به ا با

 مجازات خواهد شد: یرز یبشود، به ترت یرداده مرتکب اعمال ز یهاحامل یا یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یقهرکس از طر - ۱۵ ماده

 یلبه آنها را تسه یابیدست یوهش یادهد  یبفر یاکند  یعتطم یا یدتهد یب،ترغ یک،مستهجن، آنها را تحر یاتافراد به محتو یابی( چنانچه به منظور دستالف

 یا یال(ر2۰.۰۰۰.۰۰۰) یلیونم یستتا ب یال(ر۵.۰۰۰.۰۰۰) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یکآموزش دهد، به حبس از نود و  یانموده 

 هردومجازات محکوم خواهدشد.

 است یال(ر۵.۰۰۰.۰۰۰) یلیونتا پنج م یال(ر2.۰۰۰.۰۰۰)یلیوناز دوم ینقد یمبتذل موجب جزا یاتاعمال در خصوص محتو ینا ارتکاب

 یا یکتحر یزآماعمال خشونت یا یانحرافات جنس یا یخودکش یاگردان روان یااستعمال مواد مخدر  یاعفت  ی( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافب

 یجزا یاسال  یکروز تا  یکآموزش دهد، به حبس از نود و  یاکند  یلاستعمال آنها را تسه یاارتکاب  یوهش یادهد  یبفر یادعوت کرده  یا یدتهد یا یبترغ

 شود. یهر دو مجازات محکوم م یا یال(ر2۰.۰۰۰.۰۰۰) یلیونم یستتا ب یال(ر۵.۰۰۰.۰۰۰) یلیوناز پنج م ینقد

 ینگهدار یا یدتول یا یهته یگرد ییهر مصلحت عقال یا یمقاصد علم ینخواهد شد که برا یاتی( شامل آن دسته از محتو۱۴ماده و ماده ) ینـ مفاد ا تبصره

 شود. یمعامله م یاانتشار  یا یعتوز یاارائه  یا

 مستند حکم اجرای در «ب »کند. اقرار جرمی چنین ارتکاب به واقع خالف بر تا کرده اکراه «ب »عنف، به زنای مجازات به علم با« الف» .9۷

 است؟ صحیح واقعه، این از ناشی مسئولیت خصوص در مورد کدام است. شده ، اعدام اقرار به

 است «ب »عمد قتل ، مسئول« الف(»۱ 

  است «ب» عمد شبه قتل مسئول ،«الف(»2 

 شود می پرداخت المال بیت شخص، از دیه و است قضایی اشتباه ( 3

 شود می پرداخت المال بیت از «ب»ودیه شودمی محکوم ابد حبس به« الف(»۴ 

 باشد.)جزای اختصاصی(پاسخ می  1. گزینه 9۷

 را او «ب» و آورده کشور به داخل نیرنگ و خودعه با را او «ج» بدن اعضای از عضوی برداشتن قصد ، به «ب» با هماهنگی با «الف» .98

 ؟ چیست «ب» و «الف »عمل جزایی . وصف است گرفته تحویل

  مرز از مجاز غیر دادن عبور «ب» و عضو بر جنایت به شروع ،«الف » (۱

 3 آن در مباشرت «ب» و انسان قاچاق در معاونت ،«الف» (2
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 آن در معاونت «ب »و عضو بر جنایت به شروع ،«الف » (3

 انسان قاچاق در مباشرت دو ، هر۴ (۴

 باشد.)قانون خاص( یپاسخ م  ۴ ینه. گز98

 مطلب آمده است( ینزاده هم یاستاد قاض یری)در کارگاه صد تست تعز

 باشد. یمباشرت در قاچاق انسان پاسخ م هردو

 شده است. طراحی ۱3۸3 مصوب –سوال از قانون مبارزه با قاچاق انسان  این

به قصد برداشت اعضا و.... پس عمل هر دو قاچاق  یتافراد ...با سوء ن یرمجازغ یامجاز  یتترانز یاخارج  یاقاچاق انسان عبارتست ازوارد   ۱ماده  مطابق

 باشد. یانسان م

 خاص دارند. یتسوءن هردو

 باشد. یخاص هر دو برداشت اعضا م یتن سوء

 عمل را انجام داده اند. یرنگدو با خدعه و ن هر

 :۱ ماده

با سوء استفاده از  یاو  یرنگخدعه و ن یا یدتهد یار با اجبار و اکراه کشو یافراد از مرزها یامجاز فرد  یرغ یامجاز  یتترانز یاوارد ساختن و  یا خارج – الف

 و ازدواج. یبرداشت اعضاء و جوارح، بردگ یاشده ، به قصد فحشا  یادافراد  یافرد  یتسوء استفاده از وضع یاخود  یتموقع یاقدرت 

 ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود. ینافراد موضوع بند )الف( ا یافراهم ساختن موجبات اخفاء فرد  یانمودن  یمخف یادادن انتقالیاگرفتنتحویل –ب 

 شود: یمحسوب م” قاچاق انسان“در حکم  یراعمال ز -2 ماده

 قانون باشد. ینا( ۱گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ) یااداره دسته  یا تشکیل – الف

مقاصد  یرسا یافحشاء  یبرا یافتهافراد به طور سازمان  یامجاز فرد  یرغ یاانتقال مجاز  یا( ، حمل یتترانز یاوارد ساختن و  یادن )خارج دا عبور – ب

 آنان باشد. یتقانون هرچند بارضا ینا( ۱موضوع ماده )

 آنان باشد. یتبه قصد فحشاء هرچند بارضا مجاز افراد یرانتقال غ یا( ، حمل یتترانز یاوارد ساختن و  یا خارج) دادن عبور – ج

 است؟ کیفری مسئولیت دارای موسسه فرض، کدام در است. شده ایرایانه جرم مرتکب موسسه، یک کارمند.  99

 باشد شده مرتکب موسسه منافع راستای در اگر صرفاً (۱

 باشد شده ، مرتکب مدیر نظارت عدم اثر در اگر  (2

  باشد شده مرتکب موسسه نام به اگر صرفاً   (3

 باشد نداشته شخصی نفع مرتکب اگر (۴

 باشد.)قانون خاص( یپاسخ م ۲ ینه. گز99

 شده است. یطراح یا یانهرا یمقانون جرا ۱۹از ماده  سوال

 باشد. ینم یحصرفاً صح یدق یلبه دل 3و۱ گزینه

 ابشد. یم یحصح ۱۹مرتکب کارمند شرکت بوده با توجه به بند ج ماده  ینکهبا توجه به ا 2 گزینه

 خواهد بود: یفریک یتمسؤول یدارا یشخص حقوق یابد،منافع آن ارتکاب  یو در راستا یبه نام شخص حقوق اییانهچنانچه جرائم را یر،زدرموارد -۱۹ ماده

 شود. اییانهمرتکب جرم را یشخص حقوق یر( هرگاه مدالف

 .یونددرا صادر کند و جرم به وقوع بپ اییانهدستور ارتکاب جرم را یشخص حقوق یراه مد( هرگب

 شود. اییانهمرتکب جرم را یدر اثر عدم نظارت و یا یربا اطالع مد یاز کارمندان شخص حقوق یکی( هرگاه ج

 باشد. یافتهاختصاص  اییانهبه ارتکاب جرم را یشخص حقوق یتاز فعال یقسمت یا( هرگاه تمام د

 

 

 است؟ تعلیق ، قابل زیر جرایم از یک کدام . 100

  منکر از ناهیان و معروف به آمران به حمله ( 2       حساب بودن مسدود به علم با چک صدور( ۱ 

 عمد قتل در ( معاونت۴             رسمی اسناد جعل ( 3

 می باشد. 3. پاسخ گزینه 100
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حمله به آمران به معروف و ناهیان از منکر غیرقابل تعلیق و تعویق و  ۱3۹۴حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب مطابق قانون خاص 

 تخفیف می باشد.

حکم مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور  -۷ماده

 .باشدمجازات قابل تعویق نمی

 "صدور چک از حساب مسدود غیر قابل تعلیق می باشد"مطابق قانون صدور چک 

محل ( هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی۱3۷2٫۸٫۱۱: )اصالحی ۱۰ماده 

 .محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود ۷مندرج در ماده خواهد بود و به حداکثر مجازات 

 معاونت در قتل عمدی غیرقابل تعلیق می باشد.)مقام( ۱3۹2قانون مجازات اسالمی مصوب  ۴۷مطابق ماده 

 :صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست -۴۷ماده 

 تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی االرض -ث

تی )موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده تدریس شده است و مشابه آن در آزمون های مفهومی مهار

کارگاه صد تست تعزیری استاد قاضی زاده غیر  ۷۴منتشر می گردد همچنین موضوع سوال شماره داداستان آمده است که در فایل تطبیق مستند متعاقبا 

 قابل تعلیق بودن مجازات صدور چک از حساب مسدود بوده است(

 :آیین دادرسی کیفری

 کند؟می غیابی حکم صدور به زیر، مبادرت شرایط از یک  کدام تحت دادگاه اللهی، حق در جرایم فاقد جنبه.  101

 باشد. داشته حضور وکیل ، هرچند باشد نشده حاضر دادگاه جلسه در متهم چنانچه (۱

 3 باشد داده دفاعیه الیحه چند وکیل او هر نباشد، حاضر دادگاه جلسه در متهم که صورتی در  (2

 باشد نفرستاده دفاعیه الیحه یا نشده حاضر دادگاه جلسات از یک هیچ در او وکیل یا متهم هرگاه  (3

  باشند نکرده پیدا حضور دادسرا یا هیچ یک از جلسات دادگاه در کیفری دادرسی ق. آیین3۰2   ماده در مذکور جرایم در او، صرفاًوکیل یا متهم هرگاه (۴

 پاسخ است. 3 ینه.گز 101

 پرسش:  ینپاسخ درست دادن به ا یالزم برا یمدرباره مفاه یاول : نکات قسمت

دارند، هرگاه متهم  یکه فقط جنبه حق الله یجرائم یدر تمام جرائم، به استثنا» :یدگو یاست که م ۹2ق.آ.د.ک. ۴۰۶: سوال بر گرفته از متن ماده ۱ نکته

  « ……دکنیصادر م یابیغ یرأ یدگی،نفرستاده باشد، دادگاه پس از رس یهدفاع یحهال یااز جلسات دادگاه حاضر نشود  یچیکاو در ه یلوک یا

 سوال است. ینپاسخ ا«  نفرستاده باشند  یهدفاع یحهال یااز جلسات دادگاه حاضر نشده  یچیکاو در ه یلوک یاهرگاه متهم » متن  ینبا ا3 ینهزگ:لذا2نکته 

 شده قطعی دادگاه در و تعقیب صادر منع ادله، قرار کفایت عدم دلیل به وی اتهام خصوص در قبالً که متهمی مورد در فرض، کدام در.  10۲

 دارد؟ وجود اتهام همان برای مجدد تعقیب امکان است،

  دادگاه اجازه -دادستان درخواست -جدید دلیل (کشف۱ 

 دادستان اجازه -شاکی درخواست -جدید دلیل کشف (2 

 دادستان موافقت - جدید دلیل کشف (3 

 دادگاه موافقت- جدید دلیل کشف (۴

 پاسخ  است.  1. گزینه 10۲

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

توان هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی:» است  ۹2ق.آ.د.ک. ۲۷8ماده  سوال از متن :1نکته 

توان بار دیگر بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی

این قرار در دادگاه تعقیب است و اگر بار قابلکرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یکمتهم را به همان اتهام تعقیب 

برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد.  با اجازه دادگاه صالحبار توان او را برای یکمی درخواست دادستانبه  کشف دلیل جدیدپس از  قطعی شود،

 «کند.اه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکه دادگدرصورتی

 پاسخ این سوال است.«  اجازه دادگاه –درخواست دادستان  -کشف دلیل جدید  »با این متن  1گزینه لذا  :۲نکته 
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 را خود قطعی رضایت ، شاکی دادگاه به پرونده ارسال از قبل و کیفرخواست صدور از پس که فرضی ، در گذشت قابل غیر جرایم در.  103

 ؟است صحیح مورد ، کدام کند اعالم

 کند عدول کیفرخواست از باید ،دادستان باشد و  تعقیب تعلیق امکان چنانچه صرفاً (۱

  است جدید کیفرخواست صدور و کیفرخواست از عدول به مکلف دادستان شاکی رضایت اعالم از پس (2

 وجود ندارد و دادگاه می تواند رضایت را به عنوان کیفیت مخففه در نظر گیرد کیفرخواست از عدول(در هر حال ، امکان 3

 کندمی صادر جدید کیفرخواست اساس، این بر و عدول قبلی ازکیفرخواست ، دادستان کند تغییر مجازات نوع شاکی رضایت نتیجه در که صورتی ( در۴

 پاسخ  است.   ۴. گزینه 103

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

گذشت، پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. ۴61ماده سوال از متن  :1نکته 

کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می دادستان اعالم کند،رضایت قطعی خود را به 

گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعالم کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار شود. در جرائم غیرقابلتوسط بازپرس صادر می

که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست درصورتیتواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و ب، میتعلیق تعقی

 «کند.قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می

ییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغدرصورتی » با این متن ۴گزینه لذا  :۲نکته 

 پاسخ این سوال است.«  کندکیفرخواست جدید صادر می ،اساس

 است؟ دادگاه کدام الکفاله، وجه و التزام وجه اخذ بر مبنی دادستان دستور درخصوصوکفیل متهماعتراضبهرسیدگیبرایصالحمرجع .10۴

 ۱ کیفری (۱

 2 کیفری  (2

  اتهام به رسیدگی برای صالح کیفری  (3

 استان نظر تجدید (۴

 پاسخ ست.  ۲ ینه. گز10۴

 پرسش:  ینپاسخ درست دادن به ا یالزم برا یمدرباره مفاه یاول : نکات قسمت

ابالغ  یخظرف ده روز از تار یردر موارد ز توانندیم گذاریقهو وث یلمتهم، کف» : یدگو یاست که م ۹2ق.آ.د.ک. 23۵: سوال بر گرفته از متن ماده ۱ نکته

 « دو است یفریاعتراض، دادگاه ک ینبه ا یدگیاعتراض کنند. مرجع رس یقهضبط وث یاالکفاله و دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه

 پاسخ است.« دو یفریک» متن  ینبا ا 2 ینه: لذا گز2 نکته

 میشود؟ پذیرفته فرض کدام در مجوز، دارای نهاد مردم هایسازمان سوی از جرم اعالم .105

  باشد وی رضایت بدون هرچند است، خاص دیدهبزه دارای که گذشت قابل جرم در  (۱

  باشد نشده درج ها آن اساسنامه در ، هرچند یافته ارتکاب آنان حمایت مورد موضوع به نسبت که جرمی در (2

 باشد. شده اعالم رسمی مراجع توسط ها سازمان این اسامی و آنان ارتکاب یافته  حمایت مورد موضوع به نسبت که گذشت غیرقابل جرایم در فقط (3

 باشد شده اعالم رسمی مراجع توسط ها سازمان این اسامی و یافته ارتکاب آنان اساسنامه در مندرج حمایت مورد موضوع به نسبت که جرمی هر در  (۴

 پاسخ است.  ۴ ینه. گز105

 پرسش:  ینپاسخ درست دادن به ا یالزم برا یمدرباره مفاه یاول : نکات قسمت

از اطفال و  یتها درباره حماکه اساسنامه آن یمردم نهاد یهاسازمان» :یدگو یطرح شده است که م ۹2ق.آ.د.ک. ۶۶: سوال از تبصره ماد ۱ نکته

 روندیاز حقوق شه یتو حما یبهداشت عموم ی،فرهنگ یراثم یعی،منابع طب زیست،یطمح ی،ذهن یا یجسم یناتوان یو دارا یمارنوجوانان، زنان، اشخاص ب

 «شرکت کنند. یجرم کنند و در تمام مراحل دادرسفوق اعالم هایینهدر زم ینسبت به جرائم ارتکاب توانندیاست، م

 یدهاست. چنانچه بزه د یماده ضرور ینجهت اقدام مطابق ا یو یتخاص باشد، کسب رضا یدهبزه د یشده داراجرم واقع کهیدرصورت»۱تبصره  :2 نکته

جرم  رتکبخود م ی،سرپرست قانون یا یم، ق ی. اگر ولشودیاو أخذ م یسرپرست قانون یا یم، ق یول یتباشد، رضا یهسف یدر جرائم مال یاطفل، مجنون و 

 «.دهندیدادستان، اقدامات الزم را انجام م ییدتأ یا یاتفاق یمق یتمذکور با أخذ رضا یهاشده باشد، سازمان

 ۱3۹3 /۱2 /۴مصوب یکیفر آییندادرسی قانون ۶۶ ماده در مذکور حق از میتوانند صورتی در مردمنهاد یسازمانها:» ماده  ینا 3: طبق تبصره 3 نکته

 است. ۱3۹۵ یتبصره الحاق ینپاسخ مربوط به ا ییقسمت انتها.... «  کنند اخذ مجوز ربطیذ قانونی صالحیذ مراجع از که کننداستفاده 
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،  3 ینهگز یدر ابتدا« فقط» یدق ینسازمان ها، بنابرا ینا یقابل گذشت از سو یمو امکان اعالم جرم در جرا ۶۶ماده  3و  ۱:  با توجه به تبصره ۴ نکته

 را نادرست کرده است. 3 ینهگز

سازمان ها توسط  ینا یو اسام یافتهمندرج در اساسنامه آنها ارتکاب  یتکه نسبت به موضوع مورد حما یدر هر جرم»متن  ینبا ا ۴ ینه: فلذا گز۵ نکته

 سوال است. ینپاسخ ا« اعالم شده باشد. یمراجع رسم

از  یک.در کدام  شودیدرجه هفت م یری،مرتکب جرم تعز یقصادر شده و متهم مجدداً در مدت تعل یبتعق یقدر مورد متهم ،قرار تعل. 106

 شود؟یقرار مجبور م یرفروض ز

 یددر مورد اتهام جد یفریک ینصدور قرار تام( 2     یدخواست در مورد اتهام جد یفرصدور ک( ۱

 یداز دادسرا در مورد اتهام جد ییبه محض صدور قرار نها (۴ یددر مورد اتهام جد یفریک یببه محض شروع به تعق (3

 پاسخ است.  1. گزینه 106

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

که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم درصورتی »طرح شده است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. ۸۱ماده  ۱سوال از متن تبصره  :1نکته 

و یا دستورهای مقام  و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گرددو باالتر مورد تعقیب قرار گیرد  تعزیر درجه هفتمستوجب حد، قصاص یا 

 «..... آیدعمل میجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب بهقضائی را ا

 پاسخ این سوال است. «صدور کیفرخواست در مورد اتهام جدید »با این متن 1گزینه لذا  :۲نکته 

 یندادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ا یقتنها از طر یدآن با یحکم به مجازات و اجرا یران،ا یاسالم یجمهور یطبق قانون اساس.  10۷

 است؟ یرز ییاز اصول جزا یکحکم متضمن کدام 

 «بودن جرم یقانون»و « یبودن دادرس یقانون»(۱

 «بودن مجازات یشخص»و « یفرکردن ک یفرد» (2

 «یبودن دادرس یقانون»و « بودن مجازات یقانون» (3

 «یفریک یتبودن مسئول یشخص» و« بودن جرم و مجازات یقانون»  (۴

 پاسخ است.  3. گزینه 10۷

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

 «باشد. قانون موجب و به صالح دادگاه باید تنها از طریق و اجرا آن مجازات به حکم »قانون اساسی اخذ شده است: 36اصل سوال از  :1نکته 

 این یعنی اصل قانونی بودن مجازات.« حکم به مجازات بموجب قانون است»طبق این اصل : ۲نکته 

صالحیت مهم ترین بحث آیین دادرسی و اجرای احکام، از مراحل « لح و به حکم قانون باشد.اجرای مجازات باید به حکم دادگاه صا» : طبق این اصل،3نکته 

 دادرسی کیفری است. این یعنی اصل قانونی بودن دادرسی.

 «.... دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد،  »می گوید: 9۲ق.آ.د.ک. ۲: ماده ۴نکته 

 پاسخ این سوال است. «قانونی بودن دادرسی وقانونی بودن مجازات  »با این متن 3گزینه لذا  :5نکته 

شده است، از  یهمحکوم عل یتموجب محکوم یو یکه شهادت شرع یاحکام، شاهد یچنانچه پس از صدور حکم در مرحله اجرا.  108

 مواجه هستند؟ یرز یفبا کدام تکل یباحکام و دادستان به ترت یاجرا یشهادت خود رجوع کند، قاض

 پس از موافقت دادگاه یاعاده دادرس یتقاضا_ یاعالم مراتب به دادگاه صادرکننده حکم قطع (۱

 پس از موافقت دادگاه یاعاده دادرس یتقاضا _اعالم مراتب به دادستان  (2

 توسط دادستان یاعاده دادرس یتقاضا _اعالم مراتب به دادستان  (3

 کشور یعال یواندموضوع در  یگیریپ _ یاعاده دادرس یتقاضا (۴

 پاسخ است.  3. گزینه 108

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

حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد،  نامه نحوه اجرای احکامآیین ۲9ماده سوال از متن  :1نکته 

در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا  »که می گوید:اخذ شده   ۹۸ /3/ 2۷های معین مصوب اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل
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قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعالم و ( قانون مجازات اسالمی، 3۴۶و )( ۱۹۸اثبات بطالن همه یا برخی سوگندها موضوع مواد )

 « نماید.( پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می3۴۶و در خصوص ماده ) ( رأسا198ًدادستان در مورد ماده )
 «مسموع نیست.ازآن،ازرجوعپسشهادتواعادهشودمیدتمجازات موجب سلب اعتبار شهارجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای  :»۹2ق.م.ا. 198ماده :3نکته 

اگر پس از صدور حکم، بطالن همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان :»  ۹2ق.م.ا. 3۴۶ماده : 2نکته 

تقاضای « علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی 

 است. 9۲ق.م.ا. 198این امر مورد سوال نبود و رجوع از شهادت مورد سوال بود که مربوط به ماده اماداردتاییددادگاهموردنیازبهدر ایندادستان

است که در مورد شهادت  ۹2ق.م.ا. ۱۹۸آیین نامه فوق الذکر را خوانده باشد، متوجه می شوید  موضوع سوال از ماده  2۹ه اگر به روش شبکه ای ماد: ۴نکته 

  که برای سوگند است. 3۴۶شرعی است نه ماده 

آیین نامه ناظر  2۹بق ماده پاسخ است زیرا ط«تقاضای اعاده دادرسی توسط دادستان –اعالم مراتب به دادستان »با این متن   3گزینه لذا : 5نکته 

 و بدون نیاز به موافقت دادگاه، تقاضای اعاده دادرسی می کند.راساًمورد،دادستانایندردادستانبهکیفریاحکاماجرایپس از اعالم قاضی ۹2ق.م.ا. ۱۹۸ه بر ماد

 است؟ یحکدام مورد صح یفریک ینمتعدد است. در خصوص صدور قرار تام یممتهم به ارتکاب جرا یشخص.  109

 مختلف باشد. یدادگاه ها یمحل یا یذات یتبه اتهامات در صالح یدگیرس ینکهشود، مگر ا یواحد صادر م ینقرار تام یدر مورد و (۱

 مختلف باشد. یدادگاه ها یذات یتبه اتهامات در صالح یدگیرس ینکهشود، مگر ا یواحد صادر م ینقرار تام یدر مورد و (2

 شود. یمستقل صادر م ینقرار تام ی،محل یتاز اتهامات با لحاظ صالح یکدر مورد هر  (3

 شود یواحد صادر م ینقرار تام یدر هر صورت، در مورد و (۴

 پاسخ  است.  ۲. گزینه 109

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

گر آنکه رسیدگی به جرائم م شود،برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می :»است  ۹2ق.آ.د.ک.  ۲18 مادهسوال از متن  :1نکته 

 «شود.قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می صورت برای اتهامات موضوع صالحیت هر دادگاه،که دراینمختلف باشدهایدادگاهذاتیدرصالحیتارتکابی

های در صالحیت ذاتی دادگاه اتهاماتشود، مگر آنکه رسیدگی به قرار تأمین واحد صادر می در مورد وی» با این متن ۲گزینه لذا : ۲نکته 

 پاسخ این سوال است. « مختلف باشد

 منافع ممکن الحصول، در کدام صورت قابل مطالبه است؟.  110

 .یدکه صدق اتالف نما یدر صورت یم،در تمام جرا (۱

 که حصول آن امکان داشته باشد . ی،در صورت یمدر تمام جرا( 2

 .یدکه صدق اتالف نما ی،در صورت یهو د یمنصوص شرع یرموجب تعز یمجرا یردر غ (3

 که حصول آن امکان داشته باشد. ی،در صورت یهو د یمنصوص شرع یرموجب تعز یمجرا یردر غ (۴

 پاسخ است.  3. گزینه 110

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

. همچنین صدق اتالف نمایدمنافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که  »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 1۴ماده  ۲تبصره سوال از  :1نکته 

 «.شودشامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیو نیز پرداخت خسارت معنوی  مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول

 پاسخ این سوال است.« .در صورتی که صدق اتالف نماید ،جرائم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیهدر غیر » با این متن 3گزینه لذا : ۲نکته 

 شود؟ یدرج نم یراز موارد ز یککدام  ی،مقام قضائ یصبه تشخ یه،در احضار. 111

 علت احضار (۴    یمقام قضائ یامضا(3     حضور یختار (2   عدم حضور یجهنت(۱

 پاسخ  است.  ۴. گزینه 111

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

در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت  »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 1۷0تبصره ماده  سوال از متن :1نکته 

 ....«  شود،ذکر نمی علت احضارعمومی اقتضاء کند، 

 پاسخ این پرسش است.« علت احضار»با این متن  ۴گزینه  : ۲نکته 
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شاغل در محل سر  یدوم یپدرجه سرت یدارا یانتوسط نظام یمسلح، ارتکاب یروهاین یسازمان قضائ یتمشمول صالح یمجرا .11۲

 شود؟ یم یدگیرس یرز یاز دادگاه ها یکدر کدام  ی،لشکر

 دو تهران، بر حسب نوع جرم یا یک یدادگاه نظام (2  وقوع جرم، بر حسب نوع جرمان محل دو مرکز است یا یک یدادگاه نظام (۱

 تهران یک یفقط دادگاه نظام (۴        مرکز استان محل وقوع جرم یک یدادگاه نظام (3

 پاسخ  است.  ۲. گزینه 11۲

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

گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه:»  ۹2ق.آ.د.ک. 30۷ماده یکی از مقامات مذکور در  :1نکته 

ی، رئیس تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائ

جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر و یا ن، فرمانداران مراکز استان و و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استاندارا

حسب مورد، در صالحیت  مدیران کل اطالعات استانها های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل،دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل

 موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد.ین جرائم بههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به ادادگاه

در که   اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این مادهرسیدگی به  »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 30۷تبصره ماده سوال از متن  :۲نکته 

 «است. یک یا دو تهراندادگاه نظامی باشد، حسب مورد در صالحیت می صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح

 پاسخ این سوال است. « ، بر حسب نوع جرمدادگاه نظامی یک یا دو تهران »با این متن ۲گزینه فلذا  : 3نکته 

دهد،  یصمجازات تشخ یفرا مستحق تخف یهبداند اما محکوم عل یحرا صح ینظر استان، اساس حکم بدو یدکه دادگاه تجد یدر صورت. 113

 کند؟ یم یچه اقدام

 نظر نکرده باشد. یدتجد یتقاضا یهدهد، هرچند محکوم عل یفتواند مجازات را طبق قانون تخف یاساس حکم، م ییدضمن تا(۱

 مجازات وجود ندارد. یفکرده باشند، امکان اعمال تخف ینظر خواه یدتجد یشاک یاکه دادستان  یدر فرض (2

 وجود دارد. یفکرده باشد، امکان تخف یفنظر و اعمال تخف یدتجد یتقاضا یهصرفاً چنانچه محکوم عل( 3 

 وجود ندارد. یفبا توجه به صحت اساس حکم ،امکان اعمال تخف (۴ 

 پاسخ است.  1. گزینه 113

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

ضمن علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند،  هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ »است که مقرر می دارد: ۹2ق.آ.د.ک. ۴59ماده سوال از متن  :1نکته 

 «.تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشدتأیید اساس حکم می

قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر مجازات را طبق تواند ضمن تأیید اساس حکم می » با این متن 1گزینه  لذا: ۲نکته 

 پاسخ این سوال است.«  نکرده باشد

به اتهام ارتکاب به آن محکوم شده  یهکه محکوم عل یعمل یداحراز نما یفرجام یدگیکشور، در مقام رس یعال یوانچنانچه شعبه د. 11۴

 کند؟ یاتخاذ م یمی. چه تصمیستاست، به فرض ثبوت، جرم ن

 دهد. یمجدد به دادگاه هم عرض ارجاع م یدگیرس یپرونده را برا (2  دهد. یارجاع م یمجدد به دادگاه صادرکننده را یدگیرس یرا نقض و برا یرا(۱

 کند. یصادره را نقض بالارجاع م یرا (۴        دهد. یرا نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع م یرا (3 

 پاسخ  است.  ۴. گزینه 11۴

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

 به فرض ثبوت، جرم نبودهاگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده  »است: ۹2ق.آ.د.ک. ۴69بند ب ماده  1شق سوال از متن  :1نکته 

 «شود.می رأی صادره نقض بال ارجاعتعقیب نباشد، یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل

 پاسخ این سوال است.«  بالارجاع می کندرای صادره را نقض  »با این متن  ۴گزینه لذا : ۲نکته 

 انجام دهد؟ یدو ارجاع شود، دادگاه مکلف است چه اقدام یفریبه دادگاه ک یفرخواستهرگاه پرونده با ک.  115

 یبتعق یموقوف یامورد را از موارد منع  یانداند  یدگیو چنانچه خود را صالح به رس یماه ،پرونده را بررس یکحداکثر ظرف  یدگی،وقت رس یینبدون تع(۱

 کند . یمحسب مورد، اتخاذ تصم یددهد، با یصتشخ
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 یرا به دادرس ینداده و طرف یدگیوقت رس ییندستور تع یدصورت، با ینا یرصادر و در غ یتقرار عدم صالح یدبا یت،صرفاً در صورت عدم احراز صالح (2

 دعوت کند.

 را دعوت کند. ینصادر و طرف یدگیوقت رس ییندستور تع یدپرونده، در هر صورت با یمتعاقب بررس (3 

 را دعوت کند. ینداده و طرف یدگیوقت رس یینبالفاصله دستور تع یدپرونده، با یبدون بررس( ۴ 

 پاسخ است.  1. گزینه 115

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

هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین  »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 3۴1صدر ماده سوال از متن  :1نکته 

مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و 

که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که . همچنین درصورتیدهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند

کند. در مورد تحقیقات می واست یا خود اقدام به تکمیلمستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخ

 «شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.طور مستقیم در دادگاه مطرح میدر مواردی که پرونده بهاخیر وهمچنین

یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف  »با این متن  1گزینه لذا  : ۲نکته 

 پاسخ این سوال است.«   حسب مورد، اتخاذ تصمیم کندباید یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، 

 است؟ یحدهد، کدام مورد صح یصرا ناقص تشخ یدادگاه بدو یقاتتحق یدنظر،که دادگاه تجد یدر صورت.  116

 فرستد. یم یدادگاه صادرکننده را یا یفرخواستصادرکننده ک یو پرونده را نزد دادسرا کندیقرار رفع نقص صادر م یاکرده  یقراساً مبادرت به تحق(۱

 فرستد. یم یبا صدور قرار رفع نقص، صرفاً پرونده را نزد دادگاه صادرکننده را یاکرده  یقراساً مبادرت به تحق (2 

 فرستد. یم یدادگاه صادرکننده را یا یفرخواستصادرکننده ک یصرفاً قرار رفع نقص صادر و پرونده را نزد دادسرا (3 

 فرستد. یم یفرخواستصادر کننده ک یقرار رفع نقص صادر و پرونده را صرفاً نزد دادسرا (۴ 

 پاسخ  است.  1. گزینه 116

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

کند و می قرار رفع نقص صادرکه تحقیقات ناقص باشد، درصورتی -الف »و تبصره های آن است: ۹2ق.آ.د.ک. ۴50بند الف ماده  سوال از متن :1نکته 

ازآنجام دستور دادگاه تجدید نظر استان،آن را بدون اظهار میفرستد تا پس نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأیپرونده را 

 «..تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نمایددادگاه تجدیدنظر مینظر اعاده کند و یا 

کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست قرار رفع نقص صادر می رأساً مبادرت به تحقیق کرده یا  »ن با این مت 1گزینه لذا :  ۲نکته 

 پاسخ این سوال است.«   می فرستد. یا دادگاه صادر کننده رأی

 یدنظرخواهیحق تجد یدنظرخواهی،مهلت تجد یانمحکوم شده و قبل از پا یدر امانت، به موجب حکم بدو یانتبه اتهام خ یشخص.  11۷

 است؟ یح. کدام مورد صحیدنما یخود را اسقاط م

 دهد. یفخود تخف یصمجازات را عنداالقتضا به تشخ تواندیکرده و م یدگیدادگاه راسا به موضوع رس یه،به درخواست محکوم عل (۱

 دهد. یفخود تخف یصتواند مجازات را عنداالقتضا به تشخ یکرده و م یدگیدادگاه با حضور دادستان رس یه،به درخواست محکوم عل (2 

 کند. یشده را کسر م یینچهارم مجازات تع یکو تا  یدگیمجازات، دادگاه با حضور دادستان به موضوع رس یفتخف یبا تقاضا (3

 .کندیشده را کسر م یینچهارم مجازات تع یکو  یدگیمجازات، دادگاه راسا به موضوع رس یفتخف یبا تقاضا (۴ 

 پاسخ  است.  3. گزینه 11۷

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

که دادستان از حکم صادره درخواست های تعزیری درصورتی در تمام محکومیت »است که مقرر می دارد: ۹2ق.آ.د.ک. ۴۴۲ماده سوال از متن  :1نکته 

تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می

به موضوع رسیدگی  حضور دادستانالعاده با دادگاه در وقت فوقصورت،  کند. در اینتقاضای تخفیف مجازات یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و 

 «این حکم دادگاه قطعی است. کند.می کسرشده را تعیین یک چهارم مجازات تا و

شده مجازات تعیینبا حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم ه دادگا، تقاضای تخفیف مجازاتبا  »با این متن  3گزینه لذا : ۲نکته 

 پاسخ این سوال است. «کندرا کسر می
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مجازات مرتکب را  یلتبد یاراخت ی،مرجع صادرکننده حکم قطع یر،از علل ز یکطبق کدام  یفر،ک یکردن قضائ یبر اساس اصل فرد.  118

 دارد؟ یگریبه مجازات مناسب د

   یریتعز یدر اعمال مجازات ها یروان یا یجسم یماریب یدتشد (۱

  یریتعز یدر اعمال مجازات ها یمارب یبه بهبود یدعدم ام (2

       شالق در اعمال مجازات یمارب یدر بهبود یرتاخ (3

 مجازات ها یهدر کل یمارب یبه بهبود یدعدم ام (۴

 پاسخ است.  ۲. گزینه 118

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

تشدید هرگاه محکومٌ علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات موجب  »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 50۲ماده سوال از متن : 1نکته 

 اندازد.اجرای مجازات را به تعویق میزمان بهبودی،  وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا تأخیر در بهبودیو یا  بیماری

ن برای اعمال علیه و مانع بودن آ ، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌدر جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشدچنانچه 

 «کند.به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می نوع بیماری و مجازاتدیگربادرنظرگرفتنمناسبمجازاتبهتبدیلرا برایپروندهدلیل، مجازات، با ذکر

 پاسخ این سوال است.« عدم امید به بهبودی بیمار در إعمال مجازات های تعزیری» با این متن ۲گزینه لذا   :۲نکته 

 یر،از موارد ز یککدام  ی،مقدمات یقاتاز متهم در مرحله تحق ییبازجو ینبازپرس در ح یاز سو ینیتلق یدر صورت طرح پرسش ها .119

 است؟ یحصح

 به بازپرس تذکر دهد. تواندیمتهم م یلصرفاً وک (۱

 تا درجه چهار است. یانتظام یتصرفا موجب محکوم (2

 تا درجه چهار است. یانتظام یتو محکوم یقاتموجب بطالن تحق (3 

 تا درجه چهار است. یانتظام یت،موجب محکوم ینتواند به بازپرس تذکر دهد و همچن یمتهم م یلوک( ۴ 

 پاسخ است.  ۴. گزینه 119

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

کند بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعالم می »است: ۹2ق.آ.د.ک. 196و ماده  195بین تبصره ماده سوال از شبکه : 1نکته 

تواند نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میکند و به او اعالم میمراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می

. کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشدد و آنگاه شروع به پرسش میموجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم ساز

 «پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

این قسمتی « ن به بازپرس تذکر دهد.تواند در صورت طرح سؤاالت تلقینی یا سایر موارد خالف قانووکیل متهم می »می افزاید: ۱۹۵ماده  تبصره : ۲نکته

 از پاسخ این سوال است.

( این قانون موجب محکومیت انتظامی تا ۱۹۵( تا )۱۹3تخلف از مقررات مواد ):» است که می گوید  ۹2ق.ا.د.ک. ۱۹۶ماده  قسمت دیگر پاسخ در  :3نکته 

 «درجه چهار است.

پاسخ   «موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. و همچنین، به بازپرس تذکر دهدتواند وکیل متهم می »با این متن ۴گزینه لذا : ۴نکته 

 این سوال است.

 شود؟  ینوجوانان انجام م یژهو یدادسرادریر،زازافرادیککدامتوسطارتکابدادسرا،درصورتیتصالحمشمولیمجرایمقدماتیقاتتحق.  1۲0

 سال ۱۵تا  ۱2 (۴   سال ۱۸ یرز (3   سال ۱۸تا  ۱۵ (2 سال  ۱۸ یربالغ ز (۱

 پاسخ است.  ۲. گزینه 1۲0

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

ای از دادسرای عمومی و انقالب با عنوان دادسرای ویژه  در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه:»  ۹2ق.آ.د.ک. ۲85ماده  طبق : 1نکته 

به  جرائم افراد پانزده تا هجده سالشود. تحقیقات مقدماتی نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می

 «آید.عمل میگیرد، در این دادسرا به دگاه صورت میطور مستقیم از سوی دا( این قانون که به3۴۰( و )3۰۶جز جرائم موضوع مواد )

 پاسخ این سوال است.«  سال  18تا  15  »با این متن ۲گزینه لذا   :۲نکته 


