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 به نام آنکه هستی نام از او یافت

 همچون سال های گذشته نتایج مطلوبی به ارمغان آورده  و عالوه برحرکت در مسیر افزایش انگیزه 1393-94مهارتی -های مفهمومیبه استحضار میرساند که آزمون

 آموزش نحوه صحیح مطالعه و تکنیکهای تست زنی، از نظر علمی هم نتایج درخشانی را رقم زده است.  داوطلبین،

سوال( را پوشش داده است که درصد قابل مالحظه ایست  82)معادل  1394سواالت آزمون وکالت  درصد  70حدود  ، سواالت طراحی شده توسط تیم تخصصی طراحان

گویی به  ها بسنده میکردند، قادر به پاسخها صرفا به مطالعه سواالت و درسنامهدر صورتی که داوطلبین آزمون یک بار اشاره شده است وبه بسیاری از  سواالت بیش از  و

 گانه امکان قبولی داشتند.  23های سوال از سواالت آزمون اصلی میشدند و در نتیجه در هر یک از کانون 82

مهارتی)با ذکر شماره سوال و تاریخ آزمون ( به تفصیل شرح داده شده است، به این امید که  -های مفهمومیبا آزمون 1394 در ادامه، تطبیق مستند آزمون وکالت

 ها شوند. داوطلبین عزیز داداستانی واقف به جایگاه خطیر سواالت و درسنامه

ها که ی  سواالت و درسنامههای قبل را مد نظر قرار دهند و در مطالعهو سال 93-94سال ها در شود که عملکرد آزمونتوصیه می 95به داوطلبین گرامی داداستانی وکالت 

 حقوقی، انگیزشی و... است، کوشا  باشند و قدر این گنجینه ارزشمند را که میانبری به سوی موفقیت است، بدانند.  حاوی چندین هزار نکته

*************************************************************************************************** 

 «حقوق مدنی»

محجوری  . شخصی مال غیرمنقولی را که تصورمی کرده متعلق به همسر اوست، به صورت فضولی فروخته است. بعداً معلوم می شود که این مال متعلق به1

 د؟بوده است که قیمومت او را به عهده دارد. این معامله چه حکمی دار

 ( غیرنافذ است و با تنفیذ قیّم نافذ می گردد.1

 .( غیرنافذ است و به صرف تنفیذ قیّم، نافذ نمی شود.2

 (باطل است.3

 .(صحیح است4

 .پاسخ صحیح است1گزینه *

 است.255و 1241این سوال ترکیبی از مواد 

 این سوال را مطرح کرده است.   عیناَ 8/12/93ای مورخ  مرحله 47های از آزمون 7آزمون  8** سوال 

 ی مورد سوال اشاره کرده است. به ماده عینا8/12/93َای مورخ مرحله 47های از آزمون 7آزمون  8سوال  1** بند اصولی 

 دارد؟ وضعیتی چه وصیت این کند، می مصرف سم مقداری خودکشی، قصد به و کرده تنظیم خودنوشت ٔەشخصی نسبت به ثلث اموالش، وصیت نام2.

 .غیرنافذ است و در صورتی که منجر به فوت نگردد، موصی باید آن را تنفیذ کند(1

 .غیرنافذ است و در صورت فوت موصی، اعتبار آن منوط به تنفیذ ورثه است(2

 .باطل است(3

 .صحیح است( 4

 .پاسخ است 4گزینه *

 .نویس شماره چهار این ماده مراجعه شودقانون مدنی و زیر  836 به مفهوم ماده 

 اند:ی این سوال اشاره کردهبه نکته عیناموارد ذیل ** 

 ایمرحله 47های از آزمون 01/03/94مورخ   16آزمون  11سوال  3الف.  بند اصولی 
 ایمرحله 47های از آزمون 08/03/94مورخ    17آزمون  16سوال  1ب. بند اصولی 

 ایمرحله 47های از آزمون 20/06/94مورخ  29آزمون  18سوال  2ج. بند اصولی 

 ق. م. اشاره کرده است.  836ای عینا به ماده مرحله 47های از آزمون 01/03/94مورخ  16آزمون  7سوال  1بند اصولی ** 

 دارند؟ حکمی چه دوّم بیع و اقاله اوّل، بیع ٔەبعد از وقوع بیع، خریدار مبیع را به شخص ثالثی می فروشد، در صورت اقال. 3

 .اقاله باطل می شود و بیع دوّم صحیح است(1

 .اقاله و بیع دوّم، هر دو صحیح است( 2

  د.اقاله صحیح است و بیع دوّم باطل می شو( 3

 .اقاله صحیح است و بیع دوّم منفسخ می شود( 4

 .پاسخ است2گزینه *

حکمی یا  مراجعه شود. اقاله در صورتی که شرایط آن فراهم آید قابل تحقق است و تلف286که می گوید اثر اقاله ناظر به آینده است و ماده  . ق.م 283ماده  9به حاشیه 

شده است را ع از اعمال آن واققبل واقعی عوضین مانع از اقاله نخواهد بود و در صورت اقاله به مثل یا قیمت مراجعه خواهد شد. ضمنا اقاله نمیتواند صحت معامله ای را که 

 .به مخاطره اندازد

 این سوال است.  موضوعا مشابه 28/01/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 12این سوال در آزمون  1و نکته   5سوال ** 
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 صحیح است؟کدام مورد در خصوص قرارداد کمک و نجات دریایی که در حین خطر و در شرایط اضطراری منقعد شده باشد، . 4

 .ممکن است توسط دادگاه ابطال شود(1

 .تابع احکام معامالت اضطراری و صحیح است(2

  .باطل است(3

 .غیرنافذ است( 4

 .پاسخ است1گزینه *

 این ماده مراجعه شود. سو استفاده از اضطرار شخص2قانون مدنی و زیر نویس 206قانون دریایی ایران این معامله قابل ابطال است. همچنین ماده 179به موجب ماده 

 .معامله را اکراهی خواهد نمود و در صورت عدم تنفیذ از سوی مکره این معامله باطل خواهد شد

 فضولی ٔەهیئت عمومی دیوان عالی کشور در باب ضمان درک، کدام مورد در خصوص تعهد فروشند 311موجب منطوق رأی وحدت رویه شماره  . به5

 صحیح است؟

 .باید عالوه بر ثمن، قیمت روز مبیع را به مشتری مسترد کند( 1

 .باید از باب تعهد استرداد ثمن، کاهش ارزش ثمن را جبران کند( 2

 .زش ثمن را جبران کندباید بر مبنای تعهد پرداخت غرامت، کاهش ار( 3

 .قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر را پرداخت کند522باید با رعایت ماده ( 4

 پاسخ است 3گزینه *

 ::733- 1393/7/15 رأی شماره

 رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ؛

 قانون مرقوم391و 390ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد،یعنی بیع و 365به موجب ماده 

 اد،از عهده غرامات وارد شده،اگر بعداز قبض ثمن، مبیع کالً یا جزاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد ودر صورت جهل مشتری به وجود فس

 قانون مدنی بایع141در صورت کاهش ارزش ثمن واثبات آن، با توجه به اطالق عنوان غرامات در ماده در اختیار بایع بوده است  بر مشتری نیز برآیدوچون ثمن

 .باق داردشعبه یازدهم دادگاه تجدید نظراستان آذربایجان غربی درحدی که با این نظر انط89/3/31مورخ 360بنابراین داد نامه شماره  .قانوناً ملزم به جبران آن است

 به رای وحدت رویه فوق اشاره کرده است:  عیناموارد ذیل ** 

 15/08/94آزمون جامع سوم مورخ  5سوال  2الف. بند اصولی 

 12/10/93ای  مورخ   مرحله 47های آزمون تعیین سطح آزمون 5سوال  2ب. بند اصولی 

 حواله داده باشد، کدام مورد صحیح است؟اگر ضامن با رضایت مضمون له پرداخت دین را به شخص ثالث . 6

 .عنه را دارد که شخص ثالث، حواله را قبول و دین را پرداخت کرده باشدضامن وقتی حق مراجعه به مضمون( 1

 .ضامن وقتی حق مراجعه به مضمونعنه را دارد که مضمونعنه به حواله رضایت داده باشد(2

 .رد که شخص ثالث، حواله را قبول کرده باشدعنه را داضامن وقتی حق مراجعه به مضمون( 3

 .ضامن حق مراجعه به مضمونعنه را دارد( 4

 .پاسخ است 3گزینه *

 .قانون مدنی رضایت شخص ثالث )محال علیه( عقد حواله محقق می شود وتحقق حواله به منزله پرداخت دین است725و 710به موجب مواد 

 حقیقی، کدام مورد صحیح است؟در خصوص اهلیت تمتع اشخاص . 7

 .هر انسانی اهلیت تمتع دارد و تمام انسان ها از تمام حقوق مدنی برخوردار هستند(1

 .هر انسانی اهلیت تمتع دارد، از این رو هیچ انسانی نمی تواند از هیچ حق مدنی محروم شود(2

 .ق مدنی برخوردار نباشندهر انسانی اهلیت تمتع دارد، اما بعضی از انسان ها ممکن است از حقو(3

 .هر انسانی اهلیت تمتع دارد، اما بعضی از انسان ها ممکن است از بعضی از حقوق مدنی برخوردار نباشند( 4

 .پاسخ است 4گزینه *

 .آمده است961در ماده  ق.م مراجعه شود. بعضی از انسانها ممکن است از برخی از حقوق مدنی برخوردار نباشند که برخی از مصادیق آن 961و 958به مواد 

 جرایدر قرارداد بیعی مقرر شده است که در صورت عدم انجام تعهد از سوی فروشنده، وی مکلف به پرداخت مبلغ معینی وجه التزام است. بایع از ا. 8

 تعهد خودداری نموده است. براساس قواعد عمومی،کدام مورد صحیح است؟

 .اردخریدار فقط حق مطالبه وجه التزام را د(1

 .خریدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد(2

 .فروشنده در ایفای اصل تعهد یا پرداخت وجه التزام، مخیر است( 3

 .فروشنده می تواند قرارداد را فسخ و فقط وجه التزام پرداخت کند( 4
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 .پاسخ است2گزینه *

 .خسارت عدم انجام تعهد با اصل تعهد جمع نمیگرددوجه التزام بابت خسارت عدم انجام تعهد است و مطالبه 

 .قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان مراجعه نمایید4جلد 829برای مطالعه بیشتر به شماره 

 کدام مورد، در خصوص اسباب انحالل قرارداد صحیح است؟. 9

 .نیست قاعده مطابق قرارداد ۀ امکان اقال( 1

 .نحالل قرارداد استبطالن قرارداد، جزو اسباب ا( 2

 .امکان فسخ قرارداد در عقود الزم، خالف قاعده نیست( 3

 .انفساخ قرارداد قهری است و تنها ناشی از سبب قانونی نیست( 4

 .پاسخ است 4گزینه *

 نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خود به خود از بین میقهری بودن انحالل در تمام مواردی که واژه انفساخ به کار برده می شود به این معنی است که عقد بدون اینکه 

 ، ب انفساخ تنها قانون نیسترود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند.پس قهری بودن انحالل قرارداد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. سب

 هم آورد. متعاملین میتوانند شرط فاسخی را در قرارداد خود بگنجانند که با حصول آن شرط قرارداد قهرا منفسخبلکه اراده های متعاملین نیز میتواند سبب انفساخ را فرا

 .می گردد

 به قسمت اول گزینه صحیح اشاره کرده است.  17/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 4آزمون  17سوال  1بند اصولی  ❖

 وق ایران، صحیح است؟دام مورد در خصوص خسارت تنبیهی درحق. ک10

 .در موارد مشخصی دادگاه می تواند به پرداخت آن رأی دهد(1

 .در تمام موارد، به صالح دید دادگاه می تواند مورد حکم قرار گیرد( 2

 .تنها در خصوص خسارات بدنی به آن حکم داده می شود( 3

 .در هیچ موردی پذیرفته نشده است( 4

 پاسخ است1گزینه *

 ماده واحده قانون اصالح قانون صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب1بند بر اساس 

 این مفهوم خسارت تنبیهی به طور محدود وارد سیستم حقوقی ایران شد به گونه ای که در پرونده های بین المللی 1379این خسارت قابل مطالبه است. در سال  1379

ه در وضعیت فعلی در حقوق ایران، این ماده در حقوق داخلی قابلیت استناد ندارد. اما با توجه ب .قسم خسارت به صورت رفتار متقابل مورد رای واقع میشود

گستری جمهوری اسالمی قانون اصالح قانون صالحیت داد}.صورت سوال که خسارت تنبیهی را در حقوق ایران مطرح نموده لذا گزینه یک صحیح خواهد بود

 ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی قانون اصالح قانون صالحیت دادگستری

 برای مقابله و جلوگیری از نقض بیشتر مقررات و موازین حقوق بینالملل -جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی ماده واحده 

 جمهوری به ماده واحده قانون صالحیت دادگستری3تهایی که مصونیت قضائی دولت جمهوریاسالمی ایران را نادیده گرفته و میگیرند بند ذیل به عنوان بند ) (توسط دول

 ان در تقویم خسارات مادی وبا توجه به اصل عمل متقابل میز3 - :اضافه میشود137878718اسالمی ایران برای رسیدگی بهدعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 

 .معنوی زیان دیدگان و در صورت لزوم خسارات تنبیهی احکام مشابه صادره ازدادگاههای خارجی خواهد بود

 .محکومُبه، به ریال تعیین و به عالوه میزان طالی معادل محکومُبه نیز به قیمت تاریخ صدور حکم در رأی قید میشود1 -تبصره 

 .و مالیات وکالی خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانهداری کل واریز خواهد شد هزینه دادرسی2 -تبصره 

تایید شورای و به یب قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصو

  .نگهبان رسیده است

 .به خسارت تنبیهی اشاره کرده و آنرا مورد تایید قرار داده است1141قانون صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران مصوب 9ده ما

 قانون صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی

خارجی که  نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهایـ به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از 1ماده

دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است  در این صورت .مصونیت قضائی دولت جمهوری اسالمی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند

وزارت امور خارجه تهیه و به قوه  تقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسطبه عنوان عمل م

 ......:موضوع این ماده عبارت است از قضائیه اعالم می شود. موارد

 .زیان دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی استتنبیهی عنوی و مادی، مخسارات ـ با توجه به اصل عمل متقابل، میزان، در تقویم 4ماده

 در حوادث رانندگی، چنانچه زیان دیده زن باشد و فوت شود، با فرض معلوم بودن بیمهگر و عدم ورشکستگی او، کدام مورد در خصوص مسئولیت. 11

 بیمه گر و صندوق تأمین خسارت بدنی، صحیح است؟

 .قلیه دارای بیمه شخص ثالث باشد، پرداخت معادل دیه کامل مرد، به عهده صندوق استحتی اگر وسیله ن( 1
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 .پرداخت معادل یک دیه کامل مرد بر عهده بیمه گر است و صندوق در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، دیه پرداخت می کند( 2

 .صف آن، حق رجوع به صندوق داردپرداخت معادل دیه کامل مرد به عهده بیمه گر است و بیمه گر نسبت به ن( 3
 .پرداخت نصف دیه کامل مرد به عهده بیمه گر و نصف دیگر آن، به عهده صندوق است( 4

 .پاسخ است2گزینه *

 صحیح2گزینه 1387قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 10و ماده 4به موجب ماده 

 قانون بیمه اجباری نسخ ضمنی شده است در حالیکه این تبصره10و 4قانون مجازات اسالمی مواد 551خواهد بود. ممکن است تصور شود که بر اساس تبصره ماده 

 .عام موخری است که ناسخ خاص مقدم نخواهد بود. موید این نظر، نظریه اداره حقوقی است که در ذیل می آید
در کلیه جنایاتی که مجنیٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه » که مقرر داشته...... 92/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب  551تبصره ذیل ماده  92/6/6ورتی مورخ نظریه مش

قانون بیمه اجباری  4ماده  2خ تبصره مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناس« صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. تا سقف دیه مرد از

ومقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود  87/4/16مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب 

 .قابل اعمال است

 ی سوال اشاره کرده است.به نکته عیناآراد مربوط به قانون اصالح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری  ❖

 بر اساس قانون پیش فروش آپارتمان، اگر مساحت آپارتمان براساس صورت مجلس تفکیکی بیش از مساحت مقرر در قرارداد پیش فروش. 12

 ت؟درآید,کدام مورد صحیح اس

 .باشد5%پیش خریدار و پیش فروشنده هر دو حق فسخ دارند، مشروط بر اینکه اختالف مساحت بیش از (1

 .باشد5%فقط پیش خریدار حق فسخ دارد. مشروط براینکه اختالف مساحت بیش از ( 2

 .پیش فروشنده و پیش خریدار در هر حال حق فسخ دارند( 3

 . فقط پیش فروشنده حق فسخ دارد( 4

 .پاسخ است2گزینه 

 .قانون پیش فروش ساختمان به صراحت به این سوال پاسخ داده است7ماده 

 رج در قرارداد؛ درصورتی که مساحت بناء براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه التفاوت براساس نرخ مند7ماده 

 و درلیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد افزون برزیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، 

 .صورتیکه بیش از پنج درصد باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد

 ی مورد طرح سوال اشاره کرده است. به ماده عینا 16/05/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 25آزمون  20بند اصولی سوال  ❖

 وتشخصی ملکی را بر اوالد خود، نسالً بعد نسل وقف کرده است. او دارای یک پسر به نام علی و یک دختر به نام زهرا است. درصورتی که علی ف. 13

 شود و دارای یک پسر به نام رضا و یک دختر به نام معصومه باشد، کدام مورد صحیح است؟

 .سهم رضا از منافع وقف، دو برابر سهم معصومه است(1

 .سهم رضا و معصومه از منافع وقف، مساوی خواهد بود( 2

 .رضا و معصومه هیچ گاه حقی بر منافع وقف نخواهند داشت( 3

 .تا زمانی که زهرا در قید حیات است. رضا و معصومه ازمنافع وقف منتفع نخواهند شد( 4

 .پاسخ است 4گزینه  *

صراحت  مراجعه شود. رای وحدت رویه پاسخ این سوال را به26 /1342/12این ماده که مشعر است بر رای وحدت رویه مورخ 4 قانون مدنی و زیرنویس شماره 73ماده به 

 .بیان می دارد

 به رای وحدت رویه و موضوع سوال اشاره کرده است. عیناَ  22/08/94ای مورخ مرحله 47های آزمون جامع چهارم از آزمون 20سوال  3بند اصولی  ❖

 اشخصی ملک دیگری را بدون سمت نمایندگی، به مبلغ معینی، برای خود فروخته و ثمن آن را دریافت نموده است. مالک پس از اطالع، فقط بیع ر. 14

 کدام مورد صحیح است؟ .تنفیذ می کند

 .ثمن متعلق به بایع فضولی است(1

 .باید ثمن را به مالک پرداخت کندبایع فضولی (2

 .بایع فضولی باید ثمن را به خریدار بازگرداند( 3

 .بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند و در صورت امتناع وی از گرفتن ثمن آن را به حاکم بسپارد( 4

 .پاسخ است 3گزینه *

کاتوزیان جلد سوم قواعد عمومی قراردادهای دکتر369ق.م مراجعه شود. مفهوم این ماده پاسخ سوال را روشن می نماید. برای مطالعه بیشتر به شماره 665و 260به ماده 

 مراجعه شود. 
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 رخواست تقسیم مال مشترک از سوی یکی از شرکا، در کدامیک از موارد زیر، امکان پذیر است؟.  د15

 .باشد بخشی از ملک موقوفه( 1

 .تقسیم موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترک شود( 2

 .تقسیم موجب کاهش بیش از حد متعارف قیمت مال شود( 3

 .شرکا به صورت الزام آوری ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند( 4

 . پاسخ است 1 گزینه *

  589، 591، 593،592، 595، 597به مواد 597مراجعه شود.

 در صورتی که تقسیم مال متضمن این باشد که تمام مال مشترک یا بخشی از آن از مالیت بیفتند. قانونگذار1- :رخی موارد ممنوع شده استتقسیم مال مشترک در ب

 قداری کهدر صورتی که تقسیم مال مشاع موجب ضرر باشد و منظور از ضرر نیز نقصان فاحش قیمت به م2- .شرکا را از چنین تقسیمی حتی با تراضی منع نموده است

 .چنانچه شرکا به وجه ملزمی، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند3- .عادتا قابل مسامحه نباشد، است که البته با رضایت شریک متضرر تقسیم ممکن است

 به امکان تقسیم ملک از وقف اشاره کرده است. عینا  04/02/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 13آزمون  18سوال  1بند اصولی  ❖

 اشاره کرده است.  2به غلط بودن گزینه  06/06/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 27آزمون  17سوال  4بند اصولی  ❖

 اشاره کرده است.عینا  2ای به غلط بودن گزینه مرحله 47های از آزمون 11آزمون  10سوال  1بند اصولی  ❖

 تناع از وصلت منظور توسط هر یک از طرفین در دوران نامزدی، کدام مورد صحیح است؟درصورت ام. 16

 .مطالبه خسارت تحت شرایطی مقدور است( 1

 .صرف امتناع از وصلت، موجب ضمان است( 2

 .امکان الزام به انعقاد نکاح وجوددارد( 3

 .امکان مطالبه خسارت وجود ندارد( 4

 .است1پاسخ گزینه *

 کانصرف امتناع از وصلت موجب نمیشود که طرف مقابل بتواند از ممتنع مطالبه خسارت نماید لیکن دکترین بر این عقیده اتفاق نظر دارند که ام1035ماده ،بر اساس 

 ورت سو استفاده از حق توسطبرهم زدن نامزدی منافاتی با مسولیت ناشی از سو استفاده از این حق ندارد که طبق قواعد عمومی مسولیت مدنی مطالبه خسارت در ص

 (103ماده  4ممتنع قابل مطالبه است)زیرنویس شماره 

 اشاره کرده است.  عیناَی سوال به نکته 22/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 19آزمون  12سوال  4بند اصولی  ❖

 نقش دارند، کدام مورد صحیح است؟ در مواردی که شخصی به عنوان سبب و دیگری به عنوان مباشر در وقوع خسارت بدنی. 17

 مسئول است نه سبب مباشر( 1

 .مباشر مسئول است نه سبب، مگر در موارد استثنایی( 2

 .عاملی که خسارت مستند به او است، مسئول است( 3

 .صرف نظر از درجه تأثیر، به نسبت مساوی مسئول هستند( 4

 .پاسخ است 3گزینه *

 .    قانون مجازات اسالمی مراجعه شود 526و  492به نص ماده 

 به نکته سوال اشاره کرده است.  عینا25/02/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون 15آزمون  99سوال  1نکته  ❖

 (درج شدهاگر بعد از تقسیم ترکه معلوم شود که متوفا مدیون بوده است، کدام مورد صحیح است؟)دراصل سواالت نیزکلمه متوفا به همین شکل . 18

 .تقسیم صحیح است و طلبکار می تواند به هر یک از وراث، برای دریافت تمام طلب خود مراجعه کند( 1

 .تقسیم صحیح است و طلبکار می تواند به نسبت مالکیت هر وارث بر اموال ترکه، به او رجوع کند( 2

 .ترکه، به او مراجعه کندتقسیم صحیح است و طلبکار می تواند نسبت به تصرف هر وارث بر اموال ( 3

 .تقسیم باطل است( 4

 .پاسخ است2گزینه *

 .ق.م مراجعه شود606به ماده 
 .ترکه همچنان وثیقه آنها است و میتوانند از هر بخش که باقی مانده باشد در صورت لزوم ، طلب خود را استیفا کنند تقسیم ترکه حقی از طلبکاران را ضایع نمیکند.-1

 .پس از مرگ مدیون دیون خود به خود بین وراث تقسیم میشود و هر کدام به نسبت سهمی که از ترکه میبرد مسول ادای دیون است2-

 به نکته سوال اشاره کرده است.  عینا  21/01/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 11در آزمون  آن  3و 2، 1و بندهای اصولی  5سوال   ❖

 دام مورد در خصوص اداره مال مشاع، صحیح است؟. ک19

 .است اکثریت ە همواره تابع اراد( 1

 .است شرکا اجتماعی ە همواره تابع اراد( 2



 (  94)آزمون وکالت     6صفحه       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 آنان اجماعی ۀ اراد تابع استثنایی، موارد در ولی است شرکا اکثریت ە اصوال تابع اراد( 3

 .است اکثریت ۀ اراد تابع استثنایی موارد در ولی است شرکا اجماعی ە اصوال تابع اراد( 4

 .پاسخ است 4گزینه *

 شخصیت حقوقی ندارد و سازمانهای خاصاصل بر این است که تصرف و اداره مال مشاع بدون موافقت همه مالکان مجاز نیست. چون شرکت 582و 581بر اساس ماده 

داشته  ت اتفاق نظر وجودتصمیم گیری در آن پیش بینی نشده است نمیتوان عقیده اکثریت را به عنوان نظر شرکت بر اقلیت تحمیل کرد. پس ناچار بایستی در اداره شرک

جایگزین  رره بین شرکا خواهد بود که شرکا میتوانند با قرارداد خصوصی نظر خود راقانون مدنی طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مق576باشد. البته بر اساس ماده 

 مشترک پذیرفته است قانون تملک آپارتمانها نیز نظریه اکثریت مالکین را برای اداره قسمتهای6قانون کنند. همچنین بر اساس ماده 

 به گزینه صحیح اشاره کرده است.  عیناَ 08/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 17آزمون  10سوال  3بند اصولی  ❖

 کدام مورد در خصوص اتالف منفعت و عدم النفع صحیح است؟. 20

 .اتالف منفعت و عدم النفع مفاهیم واحدی هستند، و هیچ یک ضمان آور نیستند( 1

 .اتالف منفعت و عدم النفع مفاهیم واحدی هستند و هر دو ضمان آورند( 2

 .منفعت در هر حال ضمان آور استاتالف ( 3

 .عدم النفع در هر حال ضمان آور است( 4

 .پاسخ است 3گزینه *

 .اموال شامل عین مال، منفعت و حق میشود. عدم النفع )از بین رفتن منفعت( با از بین رفتن مال که شامل منفعت نیز میشود متفاوت است

 (ت نیز از اقسام آن است در صورت وجود ارکان سه گانه مسوولیت مدنی)فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیتبه اتفاق نظر حقوقدانان، در خصوص تلف مال که منفع

حقوقی  ه در فقه و دکترینخسارت قابل مطالبه است ولی در خصوص مطالبه عدم النفع هم در فقه امامیه و هم در بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد لکن نظر برگزید

عدم النفع  که عدم النفعی که ممکن الحصول )فوت منفعت مسلم( باشد یعنی بر حسب جریان عادی امور حصول آن معقول و متصور باشد قابل مطالبه است ولیاین است 

 .محتمل الحصول یعنی منفعتی که احتمال وصول آن ضعیف است قابل مطالبه نیست

 «آیین دادرسی مدنی»

 در صالحیت کدام مرجع است؟ قوانین پیش بینی شده تشکیل شده باشند، رسیدگی به دعوای حجر،چنانچه تمامی مراجعی که در . 21

 دادسرای عمومی و انقالب( 1

 شورای حل اختالف( 2 

 یدادگاه عمومی حقوق( 3

 دادگاه خانواده( 4 

 پاسخ می باشد 4گزینه  *

 .قانون جدید حمایت خانواده در صالحیت دادگاه خانواده است 4از ماده 12رسیدگی به دعاوی مربوط به حجر و رفع آن بر طبق بند 

 به نکته سوال اشاره کرده است.عیناَ آراد امهات قانون حمایت از خانواده   ❖

 .... استرداد دادخواست در شعب بدوی دیوان عدالت اداری. 22

 .رفته می شود که طرف شکایت پاسخ نداده و به استرداد راضی باشددرصورتی پذی( 1

 .در صورتی پذیرفته می شود که پاسخ طرف شکایت واصل نشده باشد( 2

 .در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود( 3

 .در هر حال پذیرفته می شود( 4

 پاسخ می باشد 2گزینه  *

 استرداد دادخواست قبل از وصول پاسخ طرف شکایت امکان پذیر است که در این1392از قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 45مطابق با ماده 

به  واند از شکایت خودمی تصورت شعبه بدوی قرار ابطال دادخواست صادر می کند که دارای اعتبار امر مختومه نمی باشد البته شاکی در تمامی مراحل قبل از صدور رای 

 .کل صرفنظر نماید که در این مورد، قرار سقوط شکایت که دارای اعتبار امر مختومه است، صادر می شود

 به سوال و گزینه صحیح اشاره کرده است. عیناَ  15/12/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 8آزمون  36سوا  ❖

 به ماده مورد سوال اشاره کرده است. عیناَ  16/05/94رخ ای مومرحله 47های از آزمون 25آزمون  35سوال  ❖

 اشاره شده است. عینا در آراد قانون دیوان عدالت اداری به ماده مورد نظر  ❖

 خواهان در دعوایی که خواسته آن استرداد یک دستگاه جرثقیل است، خواسته را چگونه باید تقویم کند؟. 23

 .رسیدگی معین می نمایدمبلغی که کارشناس، قبل از شروع به ( 1

 .هر مبلغی که بخواهد، می تواند معین نماید( 2

 مبلغ مذکور در مستند دعوا( 3
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 مبلغ واقعی جرثقیل( 4

 .پاسخ می باشد2گزینه *

به .)نیز هزینه دادرسی پرداخت می کند در حقوق ایران و در دعاوی مالی غیر از وجه نقد و ارز، خواهان می تواند خواسته خود را به هر مبلغی تقویم کند و بر همین اساس،

اعالم  اعتراض در مراحل بعدی،استثنای دعاوی غیر منقول و مطالبه سکه طال( البته در مواردی خوانده می تواند به این تقویم خواسته اعتراض نماید )به شرط موثر بودن 

 (بهای موردنظر تا اولین جلسه دادرسی

 

 است.  به ماده مورد سوال اشاره کردهعیناَ  24/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 5)قسمت انتهایی(  آزمون 37ی درسنامه سوال نکته ❖

 کدام مورد، در خصوص اقرار وکیل علیه موکل خود در جریان دادرسی، صحیح است؟. 24

 .اگر قاطع دعوی و در دادگاه باشد، پذیرفته می شود( 1

 .قاطع دعوی است، پذیرفته می شودنسبت به اموری که ( 2

 .نسبت به اموری که قاطع دعوی است، پذیرفته نمی شود( 3

 .چنانچه وکیل وکالت در اقرار داشته باشد، اقرار قاطع دعوی پذیرفته می شود( 4

 .پاسخ می باشد 3گزینه *

 .عوا است پذیرفته نمی گرددق.آیین دادرسی مدنی اقرار وکیل علیه موکل در اموری که قاطع د 205مطابق با ماده 

 اند: به ماده مورد سوال اشاره کردهعیناَ موارد ذیل  ❖

 19/04/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 22آزمون  23الف. نکته سوال 

 06/06/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 27ی آن در آزمون و نکته 22ب. سوال 

 گواه از دادگاه استمهال نماید، دادگاه چه اقدامی انجام می دهد؟در صورتی که طرف دعوا برای جرح . 25

 حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد( 1

 .حداکثر به مدت ده روز مهلت می دهد( 2

  د.جلسه رسیدگی را تجدید می کن(3

 .مهلت متناسب خواهد داد(4

 .پاسخ می باشد 1گزینه  *

 .طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استعمال نماید، دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد دارد در صورتی که234با عنایت به تبصره ماده 

 اند:به سوال فوق  و گزینه صحیح اشاره کردهعیناَ موارد ذیل  ❖

 28/01/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 12آزمون  27سوال  1الف. نکته 

 28/01/94ای مورخ مرحله 47های آزموناز  13آزمون  30ب. نکته سوال 

 چنانچه نسبت به سند مورد استناد خواهان، با ذکر دلیل ادعای جعل شود، اقدام دادگاه کدام است؟. 26

 .چنانچه سند عادی باشد، خواهان باید در همان جلسه، اصل سند را ابراز نماید( 1

 .روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید10می کندکه چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف  تنها چنانچه سند رسمی باشد، دادگاه به خواهان اخطار( 2

 .روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید10تنها چنانچه سند عادی باشد، دادگاه به خواهان اخطار می کندکه چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف ( 3

 .روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید10هان اخطار می کند که چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف دادگاه به خوا( 4

 .پاسخ می باشد 4گزینه  *

ادعای  چه در اسناد رسمی،از قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه نسبت به سند مورد استناد خواهان یا ذکر دلیل ادعای جعل شود چه در اسناد عادی و 220مطابق با ماده 

موضوع  ابالغ، اصل سند حیثیت و دالیل آن به طرف مقابل ابالغ و به وی اعالم می شود. چنانچه به استفاده از اصل سند باقی است، موظف است ظرف ده روز از تاریخ

 . ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید

 اند:ه کردهبه سوال فوق و پاسخ صحیح اشارعینا موارد ذیل  ❖

 06/06/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 27آزمون  26الف نکته سوال 

 01/08/94آزمون جامع دوم مورخ  35سوال  2ب. نکته 

 آیا در دعوای ممانعت از حق ورود شخص ثالث مجاز است؟. 27

 .مجاز نیست( 1

 .تنها در مرحله نخستین ، مجاز است( 2

 .خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر، مجاز استتا وقتی که رسیدگی ( 3

 .تنها در مرحله نخستین و تا اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر، مجاز است( 4
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 .پاسخ می باشد 3گزینه *

قبل  مستحق شدن یکی از اصحاب دعوا ذینفع بدانند تابغیر از مرحله اعاده دادرسی در کلیه دعاوی حقوقی اشخاصی که برای خود مستقال حقی قایل باشند یا خود را در 

 (قانون آیین دادرسی مدنی130از ختم رسیدگی اعم از آنکه دعوا در مرحله تجدیدنظر باشد یا بدوی می توانند ورود ثالث نماید )ماده 

 کرده است.  به گزینه صحیح اشاره عینا 13/06/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 28آزمون  33سوال  1نکته  ❖

 اند:به امکان مطرح شدن دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر خواهی اشاره کردهعینا موارد ذیل  ❖

 12/10/93ای مورخ مرحله 47های آزمون تعیین سطح آزمون 29الف. نکته سوال 

 26/10/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 2آزمون  35ب. خط سوم نکته سوال 

 01/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 16آزمون  38سوال ج. نکته 

 16/05/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 25آزمون  26سوال  1د. نکته 

 چنانچه هر یک از طرفین دعوا، دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نماید، دادگاه تجدیدنظر چه قراری صادر می نماید؟. 28

 تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوای( 1

 قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر( 2

 قرار سقوط دعوای تجدیدنظر( 3

 قرار رد دعوی تجدیدنظر( 4 

 .پاسخ می باشد2گزینه *

 . نماید چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدید نظر ، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می363 -ماده 

 اند:به سوال فوق و پاسخ صحیح اشاره کردهعیناَ موارد ذیل  ❖

 08/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 17ی آن در آزمون و نکته 39الف. سوال 

 15/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 18ی آن در آزمون و نکته 22ب. سوال 

 20/06/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 29آزمون  38ج. نکته سوال 

  دیوان عالی کشور در فرجام خواهی، درکدام صورت مبادرت به نقض بالارجاع رأی می کند؟. 29

 .رأی، خالف شرع و موازین قانونی باشد( 1

 .اصول دادرسی و قواعد آمره رعایت نشده باشد( 2

 .مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت نداشته باشد(3

 .رأی دادگاه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد( 4

 .پاسخ می باشد 4گزینه  *

رای  اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یامشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس ق.آ.د.م 403مطابق ماده 

قرار  اصالح و رای را ابرام می نماید . همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدالل و نتیجه منطبق با لطمه وارد نکند ، دیوان عالی کشورآن را

باشد ،  شده ته خواهان صادربوده و متضمن اشکال دیگری نباشد ، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواس

 .نقض بالارجاع خواهد شد 

 .تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود ، تصحیح آن بادیوان عالی کشور خواهد بود

 به ماده مورد سوال اشاره کرده است. عینا  20/06/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 29آزمون  27نکته سوال  ❖

 هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، کدام دادگاه آن دستور را لغو می کند؟. 30

 دادگاه صادرکننده دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده( 1

 .در آن مطرح نباشددادگاه صادر کننده دستور موقت، هرچند اصل دعوا ( 2

 در هر حال، دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا( 3

 ل، دادگاه صادر کننده دستور موقتدر هر حا( 4

 .پاسخ می باشد1گزینه  *

باشد ،  دعوا در دادگاه مطرحهرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل 322مطابق ماده ،

 .دادگاه رسیدگی کننده دستوررا لغو خواهد نمود

 به نکته مورد سوال اشاره کرده است.عینا   22/08/94آزمون جامع چهارم مورخ  26نکته سوال  ❖

 اگر در جریان دادرسی خوانده ورشکسته شود، دادگاه چه اقدامی انجام می دهد؟. 31

 .را به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعالم می کند رسیدگی را متوقف و مراتب( 1

 .رسیدگی را به طور موقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم می کند( 2
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 .قرار عدم استماع دعوارا صادر نموده و به طرف دیگر اعالم می کند( 3

 .قرار رد دعوا صادر نموده و به اداره امور ورشکستگی ابالغ می کند( 4

 .اسخ می باشدپ2گزینه *

آن  هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب105 -قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: ماده 105همانطور که در ماده 

جریان ، یدارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفعسمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم م

نسبت به  ن صورت دادرسیدادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در ای

 .. ت.دیگران ادامه خواهد یاف

 به سوال فوق اشاره کرده است. عینا  12/10/94ای مورخ مرحله 47های سطح از آزمونآزمون تعیین  28نکته سوال  ❖

 به ماده مورد سوال اشاره کرده است. عیناَ  20/06/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 8آزمون  29نکته سوال  ❖

 اید، دادگاه چه اقدامی انجام می دهد؟در درخواست سازش، در صورتی که علی رغم ابالغ صحیح، خوانده از حضور استنکاف نم. 32

 .مراتب را صورتمجلس کرده و به درخواست کننده سازش، برای اقدام قانونی اعالم می نماید( 1

 .درخواست را برای رسیدگی به اصل دعوا، در نوبت رسیدگی قرار می دهد( 2

 .به رسیدگی خود ادامه داده و رای صادر می نماید( 3

 .جدید می نمایدجلسه رسیدگی را ت( 4

 .پاسخ می باشد1گزینه  *

 ابراز می دارند،191و 190همانطور که ماده های 

 کرده و بههر گاه بعد از ابالغ دعوت نامه ، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید 190 -ماده 

 . اقدام قانونی اعالم می نمایددرخواست کننده سازش برای 

 چنانچه دعوای اقامه شده بین همان اشخاص در دادگاه هم عرض دیگری قبال اقامه شده و تحت رسیدگی باشد، دادگاه چه رأیی صادر می نماید؟. 33

 .ریال باشد، قرار قابل تجدیدنظر است3/000/000قرار امتناع از رسیدگی صادر و اگر خواسته دعوی بیش از ( 1

 .ریال باشد، قرار قابل تجدیدنظر است3000000قرار رد دعوی صادر می نماید و اگر خواسته بیش از ( 2

 .قرار امتناع از رسیدگی صادر و این قرار قطعی است( 3

 .قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است( 4

 .پاسخ می باشد 3گزینه  *

 : در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند84 -ه قانون آیین دادرسی مدنی، ماد89و 84براساس ماده 

 . دادگاه صالحیت نداشته باشد1 -

 خواهاند که با ادعا دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبال اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باش2 -

 . ارتباط کامل دارد

 رای اقامه دعواخواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی ب3 -

 . نداشته باشد

 . ادعا متوجه شخص خوانده نباشد4 -

 . رده از قبیل وکالت یا والیت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشدکسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا ک5 -

 . دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد6 -

 . ن قبضدعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف وهبه بدو7 -

 . مورد دعوا مشروع نباشد8 -

 . دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد9 -

 . خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد10 -
 . دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد11 -

هر گاه  ماده2عمل می کند و در مورد بند 27الحیت می نماید و طبق ماده هرگاه دادگاه ، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم ص84ماده 1در مورد بند 89 -ماده 

 در سایر موارد دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خود داری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و

 . قرار رد دعوا صادر می نماید84یادشده در ماده 

 :حات تکمیلیتوضی

 .از قانون آیین دادرسی مدنی جزو قرارهای قابل تجدیدنظر آورده نشده است332قرار امتناع از رسیدگی با عنایت به ماده 

 به نکته سوال فوق اشاره کرده است. عینا  08/12/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 7آزمون  22سوال  ❖
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 خارج از مهلت تقدیم شده، نسبت به رأی غیابی که ابالغ واقعی شده باشد، از چه تاریخی است؟اثر تعلیقی دادخواست واخواهی که . 34

 قطعیت قرار قبول دادخواست واخواهی ( 1

 ثبت دادخواست واخواهی( 2

 ثبت دادخواست واخواهی، فقط در دعاوی مالی( 3

 واست واخواهیصدرو قرار قبولی دادخ( 4 

 .پاسخ می باشد 4گزینه  *

 مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشور ند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور306 -قانون آیین دادرسی مدنی می گوید، ماده 306اده 

 مهلت به دلیل عذر موجه بوده است .در ایناقامت دارند دو ماه از تاریخ ابالغ واقعی خواهد بود. مگر این که معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این 

 داد قرار قبول دادخواست صورت باید دالیل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعالم نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص

 :وب می گرددواخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود . جهات زیر عذر موجه محس

 . مرضی که مانع حرکت است1 -

 . فوت یکی از والدین یا همسر یا اوالد2 -
 . حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله ، و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد3 -

 .واخواهی تقدیم کردتوقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست 4 -

 قانونی و قطعیچنانچه ابالغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابالغ قانونی به عمل آید ، آن ابالغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضا مهلت 1 -تبصره 

 .شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد

دارد.  عدم اطالع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم در صورتی که حکم ابالغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی

 .خواهد بود دادگاه بدوا خار ج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم

واقعی  بی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابالغاجرای حکم غیا2 -تبصره 

 .شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابالغ دادنامه واخواهی نکرده باشد

 .موجه قابل رسیدگی درمرحله تجدید نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشدتقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر 3 -تبصره 

 به نکته سوال و ماده مورد سوال  اشاره کرده است:عیناَ موارد ذیل  ❖

  25/02/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 15آزمون  38الف. نکته سوال 

 25/02/94ورخ ای ممرحله 47های از آزمون 15آزمون  40ب. نکته سوال 

 22/08/94آزمون جامع چهارم مورخ  25ج. نکته سوال     

در مقام رسیدگی به دعوی تجدیدنظر، چنانچه هزینه دادرسی مرحله نخستین و همچنین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، کامل پرداخت . 35

 نشدهباشد، اقدام دادگاه تجدیدنظر به ترتیب کدام است؟

 صدور اخطار رفع نقص – صدور اخطار رفع نقص( 1

 ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین –صدور اخطار رفع نقص ( 2

 صدور اخطار رفع نقص –ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین ( 3

 ه دادگاه نخستینارسال پرونده جهت رفع نقص ب –ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین ( 4

 .پاسخ می باشد2گزینه  *

 ظر خواهد نمود ولیبطور کلی رفع نقص دادخواست تجدید نظر بعهده دفتر دادگاه بدوی است که در صورت عدم رفع نقص دادگاه بدوی اقدام به رد دادخواست تجدیدن

 ط دفتر دادگاه در این موارد با دادگاه تجدیدنظر میباشد دررفع نقص دعوای بدوی در مرحله تجدیدنظر با عنایت به صدور رای مرحله بدوی و عدم امکان نقض رای توس

 این ارتباط میتوان تا حدودی به مقررات ذیل اشاره نمود

 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر343و 342و مواد 341ماده 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -هر دا دخواستی که نکات یادشده در بندهای ) ( 345 -ماده 

 ده روز به او مهلت میادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست ، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطالع داده و از روز ابالغ دفتر د

 .اقدام خواهد شد339ماده 2دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیر این صورت برابر تبصره 

این  د بود. درعدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص ان در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نخواه350 -ماده 

 بالغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درموارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ا

 . صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید

 کرده است.به قسمت دوم سوال اشاره عینا  08/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 17آزمون  36نکته سوال  ❖

 آپس از تسلیم نظریه کارشناس به دادگاه، تکلیف دادگاه چیست؟. 36

 .در موارد فنی و تخصصی، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید( 1
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 .چنانچه هیئت کارشناسان به اتفاق نظر داده باشد، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید( 2

 صادرشده باشدو نظریه کارشناسی بااوضاع واحوال محقق ومعلوم پرونده مطابقت داشته باشد،دادگاه مکلف است ازآن پیرویچنانچه قرارکارشناسی راساًازسوی دادگاه ( 3
 .نماید

 .چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه مکلف به پیروی از آن نمی باشد( 4

 .پاسخ می باشد 4گزینه  *

ترتیب  در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن265 -قانون آیین دادرسی مدنی: ماده 265ماده 

  .اثر نخواهد داد

 این سوال است.   موضوعا مشابه 04/02/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون  13آزمون  39نکته سوال  ❖

 اگر دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت تغییر نشانی تجدیدنظر خوانده ابالغ نشود، کدام مورد صحیح است؟. 37

 .قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می شود( 1

 .در صورت سابقه ابالغ، نیازی به اعالم نشانی جدید نیست( 2

 .تجدیدنظرخواه می باشدنیاز به اعالم نشانی جدید از طرف ( 3

 .در صورت ابالغ واقعی دادنامه بدوی و تجدیدنظر خوانده، نیازی به اعالم نشانی جدید نیست( 4

 

 .پاسخ می باشد 3گزینه  *

 :قانون آیین دادرسی می گوید345و 341ماده 

 :در دادخواست باید نکات زیر قید شود341 -ماده 

 . اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه ووکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشدنام و نام خانوادگی و 1 -

 نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه خوانده2 -

 . حکم یا قراری که از آن در خواست تجدید نظر شده است3 -

 دادگاه صادر کننده رای4 -

 تاریخ ابالغ رای5 -
 دالیل تجدید نظر خواهی6 -

در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیردفتر 343و 342و مواد 341ماده 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -هر دا دخواستی که نکات یادشده در بندهای ) ( 345 -ماده 

دهد که  ه به طور کتبی اطالع داده و از روز ابالغ ده روز به او مهلت میدادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست ، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهند

 .اقدام خواهد شد339ماده 2نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیر این صورت برابر تبصره 

 این سوال است.  موضوعا مشابه 08/03/94ای مورخ مرحله 47های )خط دوم(  از آزمون 17آزمون 31نکته سوال  ❖

 در صورت پذیرش اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکم و در صورت فرجام خواهی به دلیل مغایرت دو حکم، تکلیف احکام صادره چیست؟. 38

 ماند و در فرجام خواهی در صورت مخالفت با قانوندر هر دو شکایت، حکم دوم نقض می شود و حکم اول در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهد (1

 .نقض خواهد شد

 الفت با قانوندر هر دو شکایت، حکم اول نقض می شود و حکم دوم در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند و در فرجام خواهی در صورت مخ( 2

 .نقض خواهد شد
 کم اول در اعاده دادرسی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد و در فرجام خواهی در هر حال به قوت خود باقیدر هر دو شکایت، حکم دوم نقض میشود و ح( 3

 .خواهد ماند

 قوت خود باقی در هر دو شکایت، حکم اول نقض می شودو حکم دوم در اعاده دادرسی در صورت مخالف با قانون نقض خواهد شد و در فرجام خواهی در هر حال به( 4

 .خواهد ماند

 .پاسخ می باشد1گزینه  *

باقی  حکم باشد، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را وارد تشخیص دهد، حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود2در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت 

 .مخالفت با قانون نقض می شوداست اما در فرجام خواهی رای دوم در هر صورت نقص می شود لیکن رای اول نیز در صورت 

 به قسمت اول سوال اشاره کرده است: عیناَموارد ذیل  ❖

 12/04/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 21آزمون  30الف.نکته سوال 
 09/05/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 24آزمون  33ب. نکته سوال 

   15/08/94آزمون جامع سوم مورخ  40ج.نکته سوال 
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 چنانچه طرفین اختالف ، سه نفر داور تعیین نمایند، و داوران قبولی خود را اعالم نمایند، کدام مورد صحیح است؟. 39

 طرفین حق عزل آنهار ا ندارند مگر با تراضی(1

 طرفین حق عزل آنها را ندارند، حتی با تراضی( 2

 .فین می تواند داور مشترک را عزل نمایدهر یک از طر( 3

 .هر یک از طرفین می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید( 4

 .پاسخ می باشد1گزینه *

 .بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی472 -قانون آیین دادرسی مدنی داریم: ماده 472مطابق ماده 

 د عبارت زیر را به نحو صحیح کامل می کند؟کدام مور. 40

آن  چنانچه مال منقولی در تصرف شخصی غیر از محکومعلیه باشد، تنها در صورتی به عنوان مال محکوم علیه بازداشت نمی شود که متصرف نسبت به»

 « ........ ادعای مالکیت نماید و

 .دلیل مالکیت خود را ارائه نماید( 1

 .مالکیت خود را ارائه نمایدسند رسمی ( 2

 یا شخصی غیر از محکوم علیه را مالک آن معرفی نماید( 3

 .سند رسمی یا عادی مالکیت خود را ارائه نماید( 4

 .پاسخ می باشد 3گزینه  *

ادعای مالکیت کند یا آنرا متعلق به دیگری  آناز قانون اجرای احکام مدنی می گوید: مال منقولی که درتصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به 61ماده 

 .درصورتیکه خالف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد

 به سوال و پاسخ صحیح اشاره کرده است. عیناَ ای مرحله 47های از آزمون 20نکته آن در آزمون   38سوال  ❖

 «حقوق تجارت»
 کدام مورد صحیح است؟. 41

 .اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمونله موظف به رعایت ترتیب رجوع به مسئولین )بدواً به مدیون اصلی و سپس ضامنین( است( 1
 .سئولین پرداخت را دارداگر ضمانت تضامنی باشد، مضمونله براساس توافق خود با ضامن، حق رجوع به م( 2

 .مضمونله باید بدواً به مدیون اصلی رجوع و در صورت عدم دریافت طلب خود، به ضامن مراجعه کند( 3

 .له حق دارد به هر یک از ضامنین و مضمون عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نمایدمضمون( 4

 :می باشد زیرا 4پاسخ گزینه *

 قانون تجارت مسئولیت اشخاص یا به تصریح قانون و یا به موجب قرارداد خصوصی انها، تضامنی خواهد بود درغیر اینصورت مسئولیت403و 402به استناد مواد 
 .د مراجعه نمایدتضامنی نیست.براین اساس اگر مسئولیت تضامنی باشد آنگاه قانونگذار بیان می دارد که مضومن له حق دارد به هرکدام از مسئوالن که بخواه

 اند:به گزینه صحیح اشاره کردهعینا موراد ذیل  ❖

 24/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 5و نکته آن درآزمون   58الف. سوال

 26/04/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 23آزمون  59سوال  1ب. نکته 

 01/08/94آزمون جامع دوم مورخ  59سوال  2ج. نکته 

 این سوال هستند: مشابهموضوعا موارد ذیل  ❖

  17/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 4آزمون  50سوال  2الف. نکته 

 13/06/94ای مورخ مرحله 447های از آزمون 28آزمون  54سوال  2ب. نکته 

 کدام مورد در خصوص معامالت مدیرعامل شرکت سهامی با شرکت با اجازه هیئت مدیره صحیح است؟. 42

 .صویب مجمع عادی باطل است بدون ت( 1

 .معتبر است و نیازی به تصویب مجمع عمومی عادی ندارد( 2

 .بدون تصویب مجمع عمومی، در مقابل شرکا و اشخاص ثالث معتبر است( 3

 .بدون تصویب مجمع عمومی عادی، فقط در مقابل اشخاص ثالث معتبر است( 4

 :می باشد زیرا 3 پاسخ گزینه*

 اینگونه معامالت باطل مطلق نیست و گزینه نخست که بصورت مطلق بیان شده1347الیحه قانونی اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ،130و 129براساس مواد 

 .صحیح نمی باشد.لذا این معامالت چون با اجازه هیأت مدیره می باشد، نسبت به اشخاص ثالث و شرکا می تواند معتبر باشد

 این سوال است.  موضوعاَ مشابه 15/08/94آزمون جامع سوم مورخ  48سوال  ❖
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 چنانچه مدیران شرکت سهامی، معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند، کدام مورد صحیح است؟-. 43

 .معامالت مزبور باطل است( 1

 .ارات وارده به شرکت می باشندمعامالت مزبور صحیح است ولی مدیران، مسئول خس( 2

 .معامالت مزبور غیرنافذ است و مدیران، مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند( 3

 .معامالت مزبور قابل ابطال است ولی مدیران در هر حال، مسئول خسارات وارده به شرکت می باشند( 4

 :می باشد زیرا 2 پاسخ گزینه *

 .اصالحی قانونگذار ضمانت اجرای بطالن یا غیرنافذ پیش بینی نکرده است بلکه برای آن صرفا جبران خسارت درنظر گرفته استالیحه 133در ماده 

 در حقوق فعلی ایران، بازرسان شرکت سهامی عام از میان کدام یک از موارد زیر انتخاب می شوند؟. 44

 .پروانه دریافت داشته اند1347الیحه قانونی اصالح قانون تجارت ،144بازرسانی که براساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده ( 1

 .حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که شرایط فردی و اجتماعی مقرر را دارا باشند( 2

 موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی( 3

 ا مجوز سازمان بورس اوراق بهادارحسابداران خبره ب( 4

 :زیرا می باشد 3اسخ گزینهپ

 الیحه اصالحی144براساس تبصره ماده 

 به تبصره ماده فوق اشاره کرده است.  عینا  22/12/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 9آزمون  55سوال  2نکته  ❖

 هرگاه رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایف او را چه فردی انجام می دهد؟. 45

 مدیرعامل شرکت(1

 نایب رئیس هیئت مدیره( 2

 نایب رئیس هیئت مدیره یا موافقت هیئت مدیره( 3

 ه به انتخاب هیئت مدیرهیکی از اعضای هیئت مدیر( 4

 :می باشد زیرا2 پاسخ گزینه *

 الیحه اصالحی119ماده 2به صراحت تبصره 

 سهامی، به عهده کدام مرجع است؟تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت .  46

 مجمع عمومی عادی1(

 فقط مجمع عمومی عادی سالیانه( 2

 مجمع عمومی فوق العاده( 3

 ع عمومی عادی به طور فوق العادهفقط مجمو( 4 

 :می باشد زیرا 1 پاسخ گزینه *

 .مستقال حقوق درنظر بگیرد و یا مطابق اساسنامه برا آنها پاداش درنظر گیردالیحه اصالحی،مجمع عمومی می تواند برای اعضای هیأت مدیره 134به موجب ماده 

 ........ استاگر بر اثر زیانهای وارده به شرکت سهامی، ............. سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف به دعوت مجمع عمومی ...........  47

 عادی  –بیش از نصف ( 1

 عادی –حداقل نصف ( 2

 بیش از نصفــ فوق العاده( 3

 فوق العاده –حداقل نصف ( 4 

 :می باشد زیرا 4پاسخ گزینه*

 الیحه اصالحی141براساس ماده 

 به این نکته اشاره کرده است.عینا  15/12/93مرحله ای مورخ  47های از آزمون 8آزمون  42سوال  2و  1نکته  ❖

 محدود، تصویب صورت های مالی، با تصمیم مجمع شرکا و کسب حد نصاب صورت می گیرد، حد نصاب کدام است؟در شرکت یا مسئولیت . 48

 سرمایه + اکثریت عددی بدون نیاز به حضور در جلسه دارندگان( 1

 سرمایه + اکثریت عددی حاضر در جلسه دارندگان( 2

 دارندگان حداقل نصف سرمایه حاضر در مجمع( 3
 بیش از نصف سرمایه حاضر در مجمع دارندگان( 4

 :می باشد زیرا1» «پاسخ گزینه *

 قانون تجارت106براساس ماده 
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 این سوال حذف شده است. 

 بستانکاران شرکت تضامنی، در کدام صورت، حق مراجعه به شرکا را دارند؟. 49

 پس از انحالل شرکت و عدم دریافت طلب خود( 1

 خود از شرکت به محض عدم دریافت طلب( 2

 پس از انحالل شرکت و مشروط به ارسال اظهارنامه رسمی به کلیه شرکا( 3

 ارسال اظهارنامه رسمی برای شرکت به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت و( 4

 :می باشد زیرا 1 پاسخ گزینه*

ولی به نظر  .شرکت دریافت نکرده باشند بعد از انحالل می توانند به شرکا مراجعه نمایندقانون تجارت،اگر بستانکاران طلب خود را از 126و مفهوم ماده 124به استناد ماده 

شرکت طلب  بیانگر این است که باید پس از انحالل نیز به خود شرکت مراجعه شود و اگر نتوانستند از1» «باشد زیرا گزینه 3» «می رسد پاسخ درست تر می تواند گزینه

مراجعه نماید حتی  قانون تجارت، پس از انحالل بستانکار می تواند به شرکا124ه به سراغ شرکا بروند درحالی که اینگونه نیست و مطابق ماده خود را دریافت نمایند آنگا

می کند که بستانکاران  قانون تجارت تصریح157قانونگذار در ماده  اگر دارایی شرکت برای پرداخت کافی باشد.همین حالت را در شرکت مختلط غیرسهامی داریم که آنجا

اینگونه نیست و به محض  یشرکت پس از انحالل نیز باید به خود شرکت مراجعه نمایند اگر موفق به دریافت طلب خود نشدند آنگاه بروند سراغ شرکا اما در شرکت تضامن
اظهارنامه رسمی را شرط مراجعه به شرکا دانسته  3  است که در گزینهانتخاب گردید این 1» «دلیل اینکه گزینهد. انحالل بستانکاران می توانند به شرکا مراجعه کنن

 .است.درحالی که در قانون به آن اشاره نشده است

 به نکته سوال اشاره کرده است:عینا موارد ذیل  ❖

 25/02/94ای مورخ مرحله 47از آزمون  15آزمون  46سوال  2و  1الف. نکته 

 15/08/94مورخ آزمون جامع سوم  51ب. نکته سوال 
 29/08/94آزمون جامع پنجم مورخ  50ج. نکته سوال 

 

 

 ........ شرکت شود، نصف شرکت سرمایه وارده، ضررهای ٔەدر شرکت تضامنی، اگر در نتیج. 50

 .باید به نوع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل شود( 1
 .می تواند شرکا را به تکمیل سرمایه ملزم کند( 2

 .تکمیل سرمایه استمکلف به ( 3

 .منحل شده محسوب است( 4

 :می باشد زیرا2 پاسخ گزینه*

 قانون تجارت133براساس مفهوم مخالف ماده 

 دارنده ظرف چه مدت می تواند علیه صادرکننده اقامه دعوی ، شود چنانچه سفته به منظور پرداخت درداخل کشور صادر و با عدم پرداخت مواجه. 51

 نماید؟

 تاریخ سر رسید سفته یک سال از( 1

 شش ماه از تاریخ سررسید سفته( 2

 یک سال از تاریخ واخواست سفته( 3

 سفتهشش ماه از تاریخ واخواست ( 4

 این سوال حذف شده است. 

فسخ  دهد، سپس معامله اولقرار می « ج»قرار می دهد و وی نیز آن را ظهرنویسی نموده، در اختیار « ب»بابت معامله ای چک صادر و در اختیار « الف. 52

استناد  هگردیده و چک با عدم پرداخت مواجه می گردد و دارنده علیه هر دو نفر اقامه دعوی می کند. کدام یک از اشخاص زیر می تواند به فسخ معامل

 کند؟

 الف و بهیچ کدام از دو شخص ( 1

 الف و ب هر دو شخص ( 2

 الففقط شخص ( 3

  بفقط شخص ( 4

 :می باشد زیرا1 گزینهپاسخ *

 با توجه به وصف تجریدی تعهد منشأ از تعهد براتی و اصل عدم توجه ایرادات

 سوال است و به اصل تجریدی بودن اشاره کرده است.  موضوعا مشابه 01/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 16آزمون  41نکته نخست سوال  ❖
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شده  ت. چنانچه بعدا معلوم شود صادر کننده به هنگام صدور، فاقد اهلیت بوده و یا امضای ایشان جعلشخصی از صادر کننده چک ضمانت نموده اس. 53

 است، ضامن به کدام یک از موارد زیر می تواند استناد کند؟

 فقط به مجعول بودن امضای مضمونعنه( 1

 به هیچ کدام از عدم اهلیت و جعل( 2 

 هم به عدم اهلیت و هم جعل( 3

 به عدم اهلیت مضمون عنهفقط ( 4 

 :می باشد زیرا 3پاسخ گزینه*

 هد براتی از تعهد منشاء وهمانگونه که می دانیم بر اسناد براتی و تجاری اصولی حاکم است مانند اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقالل امضائات،وصف تجریدی بودن تع

 رکننده یا ظهرنویس نمی تواند به بهانه بطالن معامله اولیه یا فسخ آن و یا سهوی امضا کردن سند، ازاصل دارنده باحسن نیت حاکم می باشد.باتوجه به این اصول صاد

 ایند.یکی از این موارد جعل وپرداخت وجه سند به دارنده آن خودداری کند.اما برخی ایرادات هستند که مسئولین سند براتی می توانند در برابر دارنده به آن استناد نم

ژنو  کنوانسیون7و مفهوم ماده 1931پیمان ژنو مربوط به چک 22اهلیت می باشد. قانون ایران در این باره حکمی ندارد ولی براساس قوانین بین المللی؛ ماده  دیگری عدم

اساتید  شده است. برهمین اساس بیشتر کنوانسیون آنسیترال، جعل و عدم اهلیت از استثنائات وارده به اصل عدم توجه ایرادات برشمرده30ماده 1پاراگراف 3و بند 1930

ایرادات  ه این)دکتراسکینی،دکتر صقری و دکتر عرفانی( جعل و عدم اهلیت را از جمله استثنائات می دانند و صادرکننده می تواند دربرابر دارنده سند، ب حقوق تجارت

قانون تجارت،مسئولیت ضامن را تابع 249اجرا می باشد.همچنین قانونگذار در انتهای ماده مقررات راجع به برات درباره چک نیز قابل 314و با توجه به ماده .استناد کند

 .مضمون عنه می داند. بنابراین هر ایرادی را که مضمون عنه بتواند مطرح کند ضامن نیز می تواند به آن استناد کند مسئولیت

 به این نکته اشاره کرده است. عینا  01/03/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون 16آزمون  41نکته سوم سوال  ❖

 به این نکته که مسئولیت ضامن در حدود مضمون عنهش است اشاره کرده است.  15/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 18آزمون  48سوال  2نکته  ❖

 

 

 کدام تاریخ شروع می شود؟ ساله در سفته در صورتی که نسبت به سند اعتراض نشده باشد، از5مرور زمان . 54

 .تاریخی که به زیان دارنده، از سند استفاده بالجهت شده باشد( 1

 تاریخ پایان مهلت اعتراض( 2

 تاریخ سررسید( 3

 تاریخ صدور( 4

 :می باشد زیرا2 پاسخ گزینه*

 قانون تجارت 318براساس ماده 

 را می تواند به عنوان اقامتگاه خوانده قرار دهد؟ عیناَ از موارد زیردارنده چک برای اقامه دعوی علیه صادر کننده، کدام یک . 55

 فقط اقامتگاه صادر کننده( 1

 فقط محل بانک صادر کننده دسته چک( 2

 .فقط محل بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده ،ولو آنکه شعبه بانک صادر کننده دسته چک نباشد( 3

 در کننده، شعبه بانک صادر کننده دسته چک و یا شعبه ای که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده ولو آنکه شعبه صادر کننده دستههر یک از محل های اقامتگاه صا( 4

 .چک نباشد

 :می باشد زیرا 4پاسخ گزینه*

 قانون آینن دادرسی مدنی 13 و11با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و مواد 

 به رای وحدت رویه اشاره کرده است.  عیناَ 26/10/93ای مورخ مرحله 47های آزموناز  2آزمون  38نکته سوال 

 .به ورشکستگی شرکت تضامنی منحله .................. رأی داد. 56

 قبل از تقسیم دارایی شرکت می توان( 1

 بعد از تقسم دارایی شرکت نیز می توان( 2 

 بعد از ختم تصفیه امور شرکت می توان( 3

 نمی توان( 4 

 :می باشد زیرا 1  پاسخ گزینه*

 قانون تجارت127براساس ماده 

 اند:سوال و پاسخ صحیح را عنوان کردهعینا موارد ذیل  ❖

 25/02/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 15آزمون  47الف. سوال 



 (  94)آزمون وکالت     16صفحه       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 

 

 13/06/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 28آزمون  52ب. سوال 

 .ورشکستگی، هر فردی نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد، باید بر ............. اقامه کنداز تاریخ حکم . 57

 مدیر تصفیه فقط راجع به اموال غیرمنقول( 1

 مدیر تصفیه فقط راجع به اموال منقول( 2 

 مدیر تصفیه ( 3

 مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته( 4

 :می باشد زیرا 3نه پاسخ گزی*

 قانون تجارت419براساس ماده 

 اند: به نکته سوال اشاره کردهعینا موارد ذیل  ❖

 03/07/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 30آزمون  42سوال  2الف. نکته 

  22/08/94ای مورخ آزمون جامع چهارم  مرحله  58سوال  2ب. نکته 

 موضوعا مشابه این سوال است. 22/03/94مورخ ای مرحله 47های از آزمون 19آزمون  44سوال  2نکته  ❖

 . ............ »الف»است. در این صورت شخص « ب»شریک ضامن شرکت ورشکسته « الف»شخص . 58

 .که حکم ورشکستگی اش صادر شده، در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است1(

 .دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است در صورتی حق اعاده اعتبار2(

 .حق اعاده اعتبار ندارد، حتی اگر تمام دیون شرکت پرداخت شده باشد3(

 .به هیچ وجه نیازی به اعاده اعتبار ندارد4(

 :می باشد زیرا 1 پاسخ گزینه*

شده  کا ندارد.لذا درصورتی که شریک نیز تاجر باشد و حکم ورشکستگی او نیز صادرقانون تجارت ورشکستگی شرکت مالزمه قانونی با ورشکستگی شر128به موجب ماده 

 .باشد پون مسئول پرداخت بدهی های شرکت نیز هست، اعاده اعتبارش منوط به پرداخت دیون شرکت یا گرفتن رضایت بستانکاران شرکت می باشد

 

 به نکته دوم پاسخ صحیح اشاره کرده است.  عینا  12/10/94ای مورخ مرحله 47های آزمون ا از آزمون 55نکته ب سوال  ❖

ه ای چگوندر صورتی که تاجر قبل از تاریخ توقف خود، برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای انجام دهد، وضع چنین معامله . 59

 است؟

 باطل است( 1

 غیرنافذ است( 2

 .قابل ابطال است( 3

 .بل فسخ است، مشروط بر اینکه دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طرح شودقا( 4

 :می باشد زیرا 4پاسخ گزینه*

 قانون تجارت424براساس ماده 

 اند: به گزینه صحیح اشاره کردهعینا موارد ذیل  ❖

 ای مورخ مرحله 47های از آزمون 19آزمون  49سوال  2و  1نکته 

 10/07/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون 31آزمون  53ب. سوال 

 کدام مورد در خصوص ورشکستگی شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی، صحیح نیست؟. 60

 .شریکی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده، از مسئولیت تضامنی مبراست( 1

 .غرما تقسیم خواهد شددارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده، به ( 2

 .طلبکاراها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد کنند( 3

 مایند، مگر از اموال شخصی خودشانشریک یا شرکای ضامنی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده، نمی توانند تعهد حصه ای ن( 4

 د زیرامی باش2پاسخ گزینه*

 قانون تجارت 506براساس ماده 

 اشاره کرده است.  3و عدم صحت گزینه  2به صحت گزینه  عینا 05/04/94مرحله ای مورخ  47های از آزمون 20آزمون  60سوال  2و  1نکته  ❖

 اشاره کرده است.  3به غلط بودن گزینه عینا  12/04/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 21آزمون  52سوال  1نکته  ❖

 «اصول فقه»
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 کدام حکم ،فقط شامل اشخاص بالغ و عاقل می شود؟. 61

 زوجیت1(

 بطالن2(

 جواز3(

 ضمان4(

 .پاسخ صحیح است 3گزینه *

 ضمان از احکام وضعی است اما حکم جواز یا اباحه ازتوضیح: یکی از ویژگی های احکام تکلیفی آن است که به افراد بالغ و عاقل تعلق می گیرد. احکام زوجیت، بطالن و 

 . احکام تکلیفی است که تنها مربوط به مکلفین یعنی بالغین و عاقلین می شود

 اشاره کرده است. 1به غلط بودن گزینه عینا  19/04/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 22آزمون  65سوال  1نکته  ❖

 اشاره دارد.  2به غلط بودن گزینه عینا  03/11/93ای مورخ مرحله 47های آزموناز  3آزمون  66سوال  12پند اصولی  ❖

 03/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 3آزمون  61سوال  2پند اصولی  ❖

 اشاره کرده است.  3به غلط بودن گزینه عینا 

 این سوال است: موضوعا مشابهموارد ذیل  ❖

 03/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 3ن آزمو 70سوال  18و  17الف.  پند اصولی 

  17/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 4آزمون  76سوال  36ب.  پند اصولی 

 26/04/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 23این سوال در  آزمون  7و پند اصولی  63ج. سوال 

 22/08/94آزمون جامع چهارم مورخ  61سوال  2د. پند اصولی 

 ،معادل با کدام حکم تکلیفی«مناسب است»عبارت«مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد» ق.م.ا. سابق:161مطابق ماده . 62

 زیر است؟

 استحباب( 1

 حرمت( 2

 اباحه( 3

 کراهت( 4
 

 .پاسخ صحیح است1گزینه *

 ق.م. ا سابق به کار رفته است، اشاره به حکم استحباب دارد. استحباب در واقع به معنای درخواست انجام کار است بدون101که در ماده « مناسب است»توضیح: عبارت 

 اینکه ترک کار ممنوعیتی داشته باشد

 کدام عبارت متضمّن حکم تکلیفی است؟. 63

 .طفل باید مطیع ابوین خود باشد( 1

 .کاح نباید در ایام عدّه صورت گیردن( 2

 .عاقد باید عاقل،بالغ و قاصد باشد( 3

 .باشد معین باید اجاره مدت اشیاء، ە در اجار( 4

 .پاسخ صحیح است1گزینه *

گزینه  تکلیفی را نمی خواهد بیان کند. مثلتوضیح: گاهی قانونگذار با امر کردن به انجام کاری یا نهی کردن از انجام کاری در صدد بیان احکام وضعی آن کار است و حکم 

بیان لزوم  قانونگذار در صدد1که قانونگذار تنها در صدد بیان آن است که شرط صحت عقد و اجاره را بیان کند. )شرطیت از احکام وضعی است( اما در گزینه 4و 3های 

 سوال است.  پاسخ مناسب تری برای1کننده حکم تکلیفی حرمت نیز باشد اما ظاهرا گزینه تاب این تفسیر را دارد که بیان 2اطاعت طفل از ابوین است. هر چند گزینه 

 اشاره کرده است: 4و  3به وضعی بودن شرطیت در گزینه  عیناموارد ذیل  ❖

 03/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 3آزمون  61سوال  2الف. پند اصولی 

 19/04/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 22آزمون  65سوال  2ب. نکته 

 این سوال هستند: موضوعا مشابهموارد ذیل  ❖

 17/11/93ای مورخمرحله 47های از آزمون 4آزمون  76سوال  36الف. پند اصولی 

 26/04/94ای مورخمرحله 47های از آزمون 23آزمون  68ب. سوال 

 29/08/94خ این سوال در آزمون جامع پنجم مور 10و پند اصولی  63ج. سوال 
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 کدام مورد، دارای مفهوم مخالف است؟. 64

 .ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد،حق رجوع به مضمون عنه را ندارد( 1

 .هرگاه کسی مال دیگری را تلف کند،باید مثل یا قیمت آن را بدهد( 2

 .هرگاه بالغ، نابالغ را بکشد،قصاص می شود( 3

 .دلیل مالکیت استتصرف به عنوان مالکیت ، ( 4

 پاسخ صحیح است 4گزینه *

گزینه  درست باشد. زیرا به نظر وی،1توضیح: اگر مبنای طرح این سؤال، نظر مذکور در کتاب دکتر محمدی )مبانی استنباط حقوق اسالمی( بدانیم به نظر می رسد گزینه 

نظر را  ت کرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را دارد.اما مرحوم دکتر کاتوزیان اینیک دارای مفهوم مخالف است و می توان گفت ضامنی که بدون قصد تبرع، ضمان

توان  ده دین. لذا نمینمی پذیرند و معتقدند که گزینه یک، فاقد مفهوم مخالف است زیرا در حقوق ایران، حق رجوع، دایر مدار اذن مدیون است نه قصد پرداخت کنن

موضوع  سالبه به انتفاء3و 2وع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشت. و از آنجا که به نظر می رسد گزینه استنباط کرد که اگر ضامن با قصد رج

هر حال  در نیز می توان آن را واجد مفهوم مخالف دانست و گفت: تصرف، به عنوانی غیر از مالکیت، دلیل بر مالکیت نیست.4بوده، فاقد مفهوم می باشند. در مورد گزینه 

 . مناسب تر از سایر گزینه ها خواهد بود1مناسب است و اگر نظر دکتر محمدی را مالک قرار دهیم گزینه 4اگر مبنا را نظر مرحوم دکتر کاتوزیان بدانیم، گزینه 
 اند:اشاره کرده 3و  2موارد ذیل به مفهوم نداشتن گزینه  ❖

 24/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 5آزمون  62سوال  5الف. بند اصولی 

 24/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 5آزمون  66سوال  14ب. پند اصولی 

 09/05/94ای مورخمرحله 47های از آزمون 24آزمون  70سوال  23ج. بند اصولی    

 این سوال است:  موضوعا مشابهموارد ذیل  ❖

 12/10/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 1آزمون  64سوال  13و  12، 11الف. پند اصولی 

 09/05/94ای مورخمرحله 47های از آزمون 24آزمون  69سوال  20و  19ب. پند اصولی 

 در کدام مورد،عدد قابل مفهوم گیری است؟. 65

 .جمع بین دو خواهر،ممنوع است( 1

 .دوره نمایندگی مجلس،چهار سال است( 2

 .برای نظارت در عملیات وصی تعیین کندموصی می تواند یک نفر را ( 3

 .درصورتی که دونفر به نحو اجتماع وکیل باشند،به موت یکی از آنها،وکالت دیگری باطل می شود( 4

 .پاسخ صحیح است2گزینه *

 قانونگذار عدد را برای بیان حداکثر2ر گزینه عدد غالبی است اما د4و 3و 1توضیح: در مواردی که عدد ناظر به مورد غالب و رایج باشد فاقد مفهوم مخالف است. گزینه 

 حکم خود ذکر کرده است و می توان استنباط کرد که دوره نمایندگی مجلس بیشتر از چهار سال نیست. 

 عبارت این سوال)و نه گزینه ها( است. عینا  09/05/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 24آزمون  66عبارت سوال  ❖

 اشاره کرده است.  3به گزینه  عینا 24/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 5آزمون  64سوال  2گزینه  ❖

 این سوال هستند: موضوعا مشابهموارد ذیل  ❖

 24/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 5آزمون  64سوال  10الف. پند اصولی 

 09/05/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 24مون آز 65ب.سوال 

 ازعام های زیر،کدام یک بدلی است؟. 66

 .هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند،به عمل می آید( 1

 .مه موافق باشندبرای تصویب قطعنامه در شورای امنیت،بایدهمه اعضای دائم آن شورا،با آن قطعنا( 2

 .هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد،تمام ارث را می برد( 3

 .کلیه معامالت تجّار،تجارتی است( 4

 .صحیح است 3گزینه *

 عام مجموعی است و2و 1اما در گزینه 3.توضیح: در عام بدلی، حکم قانونگذار در واقع به یکی ازافراد عام تعلق گرفته است اما آن یک فرد، معین نیست همانند گزینه 

 عام استغراقی است.  4در گزینه

 سوال هستند: موضوعا مشابهموارد ذیل  ❖

 21/01/94ای مورخ مرحله 47های آزموناز  11آزمون  77سوال  42الف. پند اصولی 

 28/01/94ای مورخ مرحله 47های از  آزمون 12این سوال درآزمون  12و  11، 10و پند اصولی  64ب. سوال 

 19/04/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 1آزمون  67سوال  22ج. پند اصولی  
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 09/05/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 24آزمون  77سوال  37و  36د. پند اصولی 

 09/05/94ای مورخمرحله 47های از آزمون 24آزمون  79سوال  39ه. پند اصولی 

 16/05/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 25آزمون   71و. سوال 

 16/05/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 25آزمون  74سوال  23ز. پند اصولی 

 16/05/94ای مورخمرحله 47های ناز آزمو 25آزمون  80ح. سوال 

 13/06/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 28آزمون  71سوال  22ط. پند اصولی 

 17/07/94آزمون جامع اول مورخ  71سوال  27ی. پند اصولی 

 ...قانون تجویز به کرد،مگر ارجاع دیگر ۀ شعب به و اخذ الیه مرجوعٌ ٔەپس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعب  :ق.آ.د.م که مقرّرداشته141ماده . 67

 بیانگر چه نوع مفهومی است؟

 وصف( 1

 استثنا( 2

 غایت( 3

 لقب( 4

 .پاسخ صحیح است2گزینه *

 استثناء نامیده می شوند که به نظر مشهور اصولیین به کار بردن این ادات در جمله، جمله را دارای مفهوم مخالفتوضیح: اداتی مانند مگر، بجز ، اال و ... در اصطالح ادات 

 میق. آ.د.م دارای مفهوم مخالف از نوع استثنا یا حصر است. مفهوم استثناء این ماده چنین خواهد بود: با تجویز قانون 391استثناء )و یا حصر ( می سازد. بنابراین ماده 

 د. توان پرونده را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمو

 این سوال هستند:  موضوعا مشابهموارد ذیل  ❖

 24/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 5و پند اصولی آن در آزمون  76الف. سوال 

 15/08/94آزمون جامع سوم مورخ  80سوال  33ب. پند اصولی 

 مقرٌله اگر به کلّی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد،مثل اقرار برای یکی ازدونفر:قانون مدنی مقرر می داند1231ماده . 68

 مصداق کدام مورد است؟ معیّن،صحیح است

 علم تفصیلی( 1

 علم اجمالی( 2

 قطع( 3

 شک( 4
 

 .پاسخ صحیح است2گزینه *

 در این ماده به کار رفته« فی الجمله » مدنی از مهمترین مصداق های اعتبار علم اجمالی در قانون ونظام حقوق ایران است. به ویژه آنکه قید قانون 1271توضیح: ماده 
 است که اشاره به علم اجمالی دارد. علم اجمالی علمی است که همراه با شک و ابهام می باشد. 

 سوال هستند: موضوعا مشابهموارد ذیل  ❖

 06/06/94ای مورخ  مرحله 47های از آزمون 27آزمون  71سوال  19و  18الف. پند اصولی 

 13/06/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 28آزمون  70ب. سوال 

  ندارد؟ اعتبار دلیل کدام یقین،به قاعده  -69

 متیقّن بر مشکوک زمان ( تقدم1

 شک و یقین متعلّق ( تعداد2

 الحق شک وجود ( عدم3

 گذشته یقین بقای ( عدم4

 .است صحیح پاسخ 4 گزینه*

 ند، یقین سابق، متزلزلتوضیح: برخی معتقدند که در شک ساری قاعده یقین اجرا می شود. قاعده یقین، اعتبار ندارد زیرا وقتی شک الحق، به یقین سابق سرایت می ک

 .شده و باقی نمی ماند

 سؤال اشاره کرده اند:به نکته مورد عیناً  موارد ذیل ❖

 12/10/93ای مورخ مرحله 47های آزمون ا  از آزمون 75سؤال  44الف. بند اصولی 

 05/04/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 20آزمون  64سؤال  9بند اصولی ب.
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 پای و راست دست قطع صلب،پ اعدام،ب است: الف  زیر مجازات چهار از یکی حدّ محاربه»دارد:  می مقرر اسالمی مجازات قانون 282 ماده  -70

  است؟ واجب نوع کدام ماده،مصداق این « بلد نفی چپ،ت

 ( تعیینی1

 ( کفایی2

 ( تخییری3

 ( عینی4

 .است پاسخ صحیح  3گزینه *

 به انتخاب خودش برگزیند و با انتخاب و انجام یکی ازتوضیح: در واجب تخییری، قانونگذار چند کار را واجب می سازد و به مکلف اختیار می دهد که یکی از آنها را 

 .خود اعمال نماید کارها، سایر موارد وجوبی نخواهند داشت. در حد محاربه نیز چنین است. چون قاضی مکلف است یک مجازات را از چهار مجازات معین، به تشخیص

 به سؤال و گزینه ی صحیح اشاره کرده است.یناً ع 10/07/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون 31آزمون  66عبارت سؤال  ❖

 این سوال هستند: موضوعا مشابهموارد ذیل  ❖

 15/03/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون 18آزمون  91سؤال  1الف. نکته  

  26/04/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون 23آزمون  65سؤال  14ب. بند اصولی   

 03/07/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون 30آزمون  78سؤال  42و پند اصولی  78سؤال  ❖

 است؟ جاری مورد اصل تخییرر،درکدام -71

 مخیّر واجب ( افراد1

 متعارض دلیل ( دو2

 متزاحم حکم ( دو3

 محذورین بین ( دوران4

 پاسخ صحیح است. 4گزینه *

افراد ن تخییر عقلی یا اصل تخییر اجرا می شود که یکی از اصول عملیه می باشد. در میا» گویند که در آتوضیح: به تردید میان وجوب و حرمت، دوران بین محذورین می 

الدلیالن  ، قاعده«دو دلیل متعارض»نیز، قاعده االهم فاالهم اجرا می شود و در « دو حکم متزاحم»چون شکی وجود ندارد، هیچ اصلی اجرا نمی شود. در « واجب مخیر

 قطا اعمال می گردداذا تعارضا تسا

 اند:به نکته سوال اشاره کرده عیناموارد ذیل  ❖

 01/03/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون  16آزمون  69سؤال  19الف. بند اصولی  

 01/03/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون 16آزمون  72سؤال  27ب. بند اصولی      

 15/03/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون 18آزمون  70سؤال  21ج. بند اصولی     

 15/03/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون 18این سوال در آزمون  24و قسمت انتهایی بند اصولی  7د.  عبارت سوال     

 10/07/94ای مورخ مرحله 47های از ازمون 31آزمون  68عبارت سؤال  .ه

 22/08/94مورخ   4آزمون جامع  77سؤال  47اصولی بند  .و

 شود؟ می زیر،ثابت آثار از یک بوسیله ی استصحاب،کدام -72

 مستصحب واسطۀ بی شرعی آثار ( فقط1

 مستصحب شرعی غیر و شرعی ( آثار2

 مستصحب واسطۀ بی عقلی و شرعی آثار ( فقط3

 مستصحب عادی یا عقلی واسطه با شرعی آثار و مستصحب واسطه بی شرعی آثار ( فقط4

 پاسخ صحیح است. 1گزینه ی *

 بر مستصحب مترتب می شوندتوضیح: استصحاب قطعا نمی تواند آثار و لوازم عادی و عقلیِ مستصحب را اثبات کند. اما قطعا می تواند آثار و لوازم شرعی که بی واسطه 

تواند آثار شرعی که با واسطه عقلی یا عادی بر مستصحب مترتب می شود را نیز اثبات کند، اختالف نظر وجود را اثبات نماید. اما در مورد اینکه آیا استصحاب می 

 بماند، استصحاب می تواند آن آثار شرعی را اثبات نماید. با توجه به این برخی معتقدند که اگر واسطه عقلی یا عادی آنقدر پنهان و مخفی باشد که از نظر عرف دور.دارد

 .پاسخ مناسبتری برای این سؤال باشد1تفصیلی میان آثار عقلی پنهان و غیر پنهان داده نشده است، به نظر می رسد گزینه  4ف نظر و با لحاظ اینکه در گزینه ختال

 به این نکته اشاره دارد. عیناً 03/07/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 30آزمون  77سؤال  39بند اصولی ** 

 است؟ تکلیف از برائت معنای به برائت مورد،اصل کدام در -73

 متهم به جرم انتساب در ( تردید1

 جرم مفهومی قلمرو در ( تردید2
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 مجازات میزان در ( تردید3

 قهری ضمان ثبوت در ( تردید4

 .است صحیح پاسخ 2 گزینه*

 رائت، برائت از تکلیف وجوبی و تحریمی است. در این کاربرد برائت به اصطالح اصولی آن،توضیح: اصل برائت در علم حقوق کاربردهای متفاوتی دارد. گاه منظور از ب 

 سه کاربرد برائت در علم حقوق،نزدیک می شود. گاه منظور از برائت، برائت از اتهام و مجازات است و گاهی منظور از برائت، برائت از ضمان و دین است. که در میان این 

 که در حقوق با استناد به اصل تفسیر به نفع متهم،« تردید در قلمرو مفهومی جرم»برائت در علم اصول نزدیکتر است. در میان گزینه های سوال، کاربرد اول به اصطالح 

 .شخص را تبرئه می کنیم، به اصطالح برائت از تکلیف نزدیک تر می باشد

این سؤال است )در این سؤال قاعده بیان شده که  موضوعاً مشابه 01/03/94ورخ ای ممرحله 47های از آزمون 16آزمون  67سؤال  13و  12بند اصولی  ❖

 داوطلب گرامی با درنظر گرفتن این نکته می تواند به پاسخ سؤال که بصورت مصداقی است، برسد(.

 پرداخته است.)گزینه ی صحیح(  2به بیان مصادیق گزینه 94 /15/03ای مورخ مرحله 47های از آزمون 18آزمون  72سؤال  ❖

 کلی،کدام طور به نکاح استصحاب با.موقت یا بوده دائم نکاح دانیم نمی ولی است کرده مدت بذل شوهر مدتی از پس.است شده واقع نکاحی عقد -74

 شود؟ می زیر،مترتب ازآثار یک

 نفقه وجوب و توارث ( فقط1

 نفقه وجوب و زن ازدواج حرمت ( فقط2

 نفقه وجوب و زن،توارث ازدواج تمتّع،حرمت ( حلیّت3

 زن ازدواج حرمت و تمتّع حلیّت ( فقط4

 است.  صحیح پاسخ 4 گزینه*

 لبقاء )نکاح دائم( بودهتوضیح: مورد سؤال، استصحاب کلی نوع دوم است یعنی استصحابی که شک در بقاء کلی، ناشی از آن است که نمی دانیم کلی در ضمن فرد معلوم ا

 ستصحاب اثبات میردِ معلوم الزوال )نکاح موقت.( به نظر برخی، بقاء کلی استصحاب می شود و صرفا آثار مشترک آن اثبات می گردد. بنابراین اصل نکاح با ااست یا ف

 اثر مشترکی است که هم در نکاح دائم استگردد و آثار مشترک نکاح دائم و موقت نیز اثبات می شود نه آثار اختصاصی هر یک از آنها. حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن، 

 و هم در نکاح موقت. 

 این سؤال را مطرح کرده است.عیناً  15/08/94مورخ  3آزمون جامع  74سؤال  ❖

 - است؟ مورد کدام مصداق ترتیب زیر،به ماده دو حکم -75

 کند می تملیک دیگر طرف به را خود مال از معیّنی مقدار طرفین احد آن موجب به که است عقدی قرض :مدنی قانون 468 ماده

 دیگر باشدو محلّ در تسلیم مقتضی عادت و عرف اینکه مگر است شده واقع آنجا در بیع عقد که شود تسلیم محلی در باید مبیع :مدنی قانون 375 ماده

 .باشد شده معیّن تسلیم برای مخصوصی بیع،محلّ ضمن در یا

 بیع عقد اطالق مقتضای قرض عقد اطالق ( مقتضای1

  بیع عقد ذات مقتضای قرض عقد اطالق ( مقتضای2

  بیع عقد ذات مقتضای قرض عقد ذات ( مقتضای3

 بیع عقد اطالق مقتضای قرض عقد ذات ( مقتضای4

 .است صحیح پاسخ 4 گزینه*

قانونگذار  ق.م برای عقد قرض گفته است )یعنی تملیک مال به دیگری( ناشی از ذات آن عقد است. اما حکمی که648توضیح: روشن است که حکمی که قانونگذار در ماده 

در محل  طالقِ بیع اقتضاء می کند که مبیعدر مورد محل تسلیم مبیع در قرارداد است . به عبارت دیگر ا« عدم ذکر قید»ق.م برای بیع گفته است ناشی از 375در ماده 

 وقوع بیع، تسلیم شود. 

 این سوال است:  موضوعاً مشابهموارد ذیل  ❖

  15/12/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 8آزمون  13سؤال الف. 

 موضوعاً مشابه است 28/01/94ورخ  ای    ممرحله 47های از آزمون 12این سوال در آزمون  2و  1و بند اصولی  3ب. سؤال  

  است؟ مورد کدام برای اداری،مثال ساعات در کار محل در کارمندان حضور لزوم -76

 فوری ( واجب1

 غیرفوری ( واجب2

 مضیّق ( واجب3
 موسّع ( واجب4

 .است صحیح پاسخ 3 گزینه*
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 م واجب بدان نیازمند استتوضیح: واجب مضیق از اقسام واجبات موقت است. اگر قانونگذار برای انجام واجب، زمانی تعیین کند که آن زمان مساوی زمانی باشد که انجا

 ای نیز به همین نحو است. ات ادارنه بیشتر و نه کمتر( واجب را واجب مضیق می نامیم. لزوم حضور کارمندان در محل کار در ساع)

 این سوال هستند:  موضوعا مشابهموارد ذیل  ❖

 01/12/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 6آزمون  74و سؤال  25بند اصولی . الف

 26/04/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون  23آزمون  70سؤال  27بند اصولی ب.

 درکدام مورد،تخصیص به دلیل لفظی است؟. 77

 تخصیص به سنّت( 1

 تخصیص به بناء عقال( 2 

 تخصیص به حکم عقل( 3

 عتخصیص به اجما ( 4 

 .پاسخ صحیح می باشد1گزینه *

 لفظیوع قولیِ آن، دلیل توضیح: عرف، اوضاع و احوال، احکام بدیهی عقل و سیره عقالء و همچنین اجماع، از ادله لبّی و غیر لفظی محسوب می شوند اما سنت البته ن

 محسوب می گردد. لذا اگر عامی با سنت قولی تخصیص بخورد، تخصیص با مخصص لفظی خواهد بود. 

  است؟ اولی واقعی مورد،حکم کدام -78

  مصنوعی تلقیح جواز ( 1

  شوهر منزل در سکونت به زن بودن موظف ( 2

  .است همسایه به اضرار مستلزم که مالک تصرف ممنوعیت ( 3

 حمل برای ضرر خوف صورت در باردار زن بر زنا حدّ اجرای تأخیر لزوم ( 4

 .است صحیح پاسخ 2 گزینه*

 اضطرار یا ضرر یا عسر و وضیح: احکام واقعی اولی، احکامی هستند که برای شرایط عادی و متعارفی که مکلف در آن قرار دارد وضع شده اند بدون توجه به حاالتی مثل

 اولی. جواز تلقیح مصنوعی حکم ظاهری است و ممنوعیت تصرف مالک که مستلزم حکم لزوم سکونت زن در منزل شوهر، حکمی است واقعیحرج. در میان گزینه ها 

 اضرار همسایه شود ونیز لزوم اجرای تاخیر حد بر زن باردار حکم واقعی ثانوی است. 

 این سوال هستند:  موضوعا مشابهموارد ذیل  ❖

 (19آزمون  7و سؤال  2آزمون جامع  78. ) 12/10/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 1این سؤال از آزمون  39و بند اصولی  73الف. سؤال   

 15/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون  18آزمون  79سؤال  39بند اصولی ب. 

 22/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 19آزمون  18و بند اصولی  71ج.سؤال  

 15/08/94مورخ  3آزمون جامع  30و بند اصولی  77د.سؤال  

  است؟ مورد کدام به اصولیان،مربوط و اخباریان نظر اختالف -79

  تحریمی موضوعیِ و حکمی شبهات ( 1

 تحریمی حکمیِ ( شبهات2

  وجوبی و تحریمی حکمیِ شبهات ( 3

 وجوبی حکمیِ شبهات ( 4

 

 .است صحیح پاسخ 2 گزینه*

 جرا گردد؛ در حالی کهوضیح: در شبهات حکمی تحریمی یعنی تردید در اینکه کاری حرام است یا مباح، اخباریین نظر مخالف دارند و معتقدند که باید اصل احتیاط ات

 .مشهور بر این باورند که باید برائت اجرا شود

 به پاسخ اشاره کرده است. عیناً 26/10/93ای مورخ حلهمر 47های از آزمون 2آزمون  67سؤال  13بند اصولی  ❖

  است؟ جاری اصل کدام ترتیب غیرمحصوره،به و محصوره شبهات در اصولیان مشهور نظر به بنا -80

  برائت احتیاط (1

 احتیاط برائت ( 2

  برائت برائت ( 3

 احتیاط احتیاط ( 4

 .است صحیح پاسخ 1 گزینه*
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 آنجا محصوره که موارد مشکوک، بسیار محدود می باشند، علم اجمالی منجِّز تکلیف بوده و اصل احتیاط اجرا می شود اما در شبهات غیر محصره، ازتوضیح: در شبهات 

 نیز در کالس درسکه اجرای اصل احتیاط مستلزم عسر و حرج است، در مورد بعضی از موارد مشکوک اصل برائت اجرا خواهد شد. حکم شبهات محصوره و غیر محصوره 
 .بیان شده است. و نمونه آن را در آزمونهای دادستان می توانید مشاهده کنید« اصول فقه انطباقی»

 اشاره به قسمت اول سؤال دارند: عیناًموارد ذیل  ❖

 01/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 16آزمون   64سؤال  8الف بند اصولی 

 01/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 16آزمون  65سؤال  9بند اصولی ب.

 01/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 16آزمون  70سؤال  23بند اصولی ج.

 01/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 16آزمون  70سؤال  22ج. بند اصولی 

 01/03/94 16آزمون  75سؤال  33بند اصولی  .د

 10/07/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 31 آزمون 64سؤال  10بند اصولی  .ه

 10/07/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 31آزمون  67سؤال  16و.بند اصولی 

 «حقوق جزا»

 حکم به نگهداری درکانون اصالح وتربیت دردو روز آخرهفته،درمورد کدام گروه ازاطفال ونوجوانان بزهکارجایز است؟. 81

 به جزاطفال ونوجوانان نابالغتمام گروه های سنی ( 1

 اطفال ونوجوانان نه تا پانزده سال تمام شمسی( 2

 نوجوانان پانزده تا هیجده سال تمام شمسی( 3

 وه های سنیتمام گر( 4

 .می باشد1پاسخ گزینه *

 : قانون مجازات اسالمی89ماده 2مطابق تبصره 

 ای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای)الف( تا)پ( این ماده، به اقامت در منزل دردادگاه میتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به ج"

 ".ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد

 به نکته سوال اشاره کرده است. عینا  24/11/93ای مورخ مرحله 47ای هاز آزمون 5آزمون  85سوال  2نکته  ❖

 درجرایم تعزیری درجه های هفت وهشت،دادگاه باچه شرایطی می تواند محکوم را ازکیفرمعاف کند؟ . 82

 تعهد به اجرای دستورهای دادگاه،پیش بینی اصالح مرتکب،فقدان سابقه ی کیفری موثر،گذشت شاکی وجبران ضرروزیان ( 1

 احراز جهات تخفیف،پیش بینی اصالح مرتکب،فقدان سابقه کیفری موثر،گذشت شاکی وجبران ضرروزیان( 2

 بقه کیفری موثرتعهد به اجرای دستورهای دادگاه،پیش بینی اصالح مرتکب،فقدان سا( 3 

 .دراین مورد،معافیت ازکیفربه هیچ شرطی موکول نیست( 4 

 .می باشد 2پاسخ گزینه * 

 نیز مجازات اجرای عدم با که دهد تشخیص مجرمیت، احراز از پس دادگاه چنانچه تخفیف جهات احراز صورت در هشت و هفت های درجه تعزیری جرائم در": 39 ماده

صادر  کیفر از معافیت به حکم میتواند آن جبران ترتیبات برقراری یا زیان و ضرر جبران و شاکی گذشت و مؤثر کیفری سابقه فقدان صورت در میشود اصالح مرتکب،

 ".کند

 .است شده مطرح زاده قاضی دکتر نگاری رمز و مفهومی های کالس در «جگفا»رمز 

 اند:به نکته سوال اشاره کرده عیناموارد ذیل ** 

 26/10/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 2آزمون  99سؤال  7الف. نکته ی 

  17/11/93ای مورخ مرحله 47های آن از آزمون 2و  1و نکات  4آزمون  95ب.سؤال  

 19/04/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 22آزمون  89ج. سؤال 

 15/08/94ای مورخمرحله 47های آن از آزمون 6و نکته ی  3آزمون جامع  94د. سؤال 

 به گذشت شاکی اشاره نموده است. عیناً 16/05/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 25آزمون  81سؤال  3نکته ی  ❖

 ل روانی باشد،کدام مورد صحیح است؟الچنانچه مجرم درزمان ارتکاب جرم،دچاراخت -83

 به شرط فقدان اراده،مسئولیت کیفری ندارد ( 1

 مجنون محسوب میشود ومسئولیت کیفری ندارد ( 2

 تمیز محسوب می شود ومسئولیت کیفری ندارد ە فاقد اراده یا قو( 3

 به شرط فقدان اراده یا قوه تمیز،مسئولیت کیفری ندارد( 4

  .می باشد 4پاسخ گزینه * 
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 149به موجب ماده  )روانی کافی نیست بلکه به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد موجب جنون است.(مطروحه در سواالت آزمونهای مفهومی مهارتی اللصرف اخت

محسوب میشود و مسؤولیت  هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون" :قانون مجازات اسالمی
 ".کیفری ندارد

 به ماده ی مورد سؤال اشاره کرده است.عیناً  12آزمون  89سؤال  1نکته ی  ❖

 صدورحکم واجرای مجازات درمورد کدام یک ازجرایم زیر،قابل تعویق وتعلیق است؟  -84

 معاونت درقتل عمد( 1

 جرایم علیه عفت عمومی(2
 تعزیر بدل ازقصاص نفس( 3

 معاونت دراسیدپاشی(4

  .می باشد 4پاسخ گزینه *

 -الف :صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست" :قانون مجازات اسالمی و منضمات آن 47ماده  )اسما صاکت( مطابق رمز

جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و  -ب برق، گاز، نفت و مخابراتجرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، 
قاچاق عمده مواد مخدر یا  -قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت -اسیدپاشی پ

جرائم اقتصادی، با  -تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی االرض ج -ات الکلی و سالح و مهمات و قاچاق انسان ثروانگردان، مشروب

 "ریال موضوع جرم بیش از یکصد میلیون

 به ماده مورد سوال اشاره دارند:عیناً موارد ذیل  ❖

 26/10/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 2آزمون  93الف.سؤال 
 03/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 3آزمون  86سؤال  1نکته  .ب

 03/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 3آزمون  87سؤال  1ج.نکته 

 03/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 3آزمون  91سؤال  1د.نکته 

 17/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 4آزمون  99سؤال  .ه

 به معاونت در قتل عمدی اشاره دارد. عیناً 16/05/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 25آزمون  87سؤال  ❖

 اشاره دارد. 3و  1عبارت سؤال را تکرار و به گزینه ی عیناً  17/07/94مورخ  1آزمون جامع  94سؤال  ❖

 جایگزین نیست؟درکدام جرم زیر،دادگاه ملزم به تبدیل حبس به مجازات  -85

 جرم عمدی که حداکثرمجازات قانونی آن،شش ماه تایک سال است( 1

 جرم عمدی که میزان تعزیر آن،درقانون معین نشده است ( 2

 جرم غیرعمدی که حداکثرمجازات قانونی آن،کمترازدوسال است( 3

 روزتاشش ماه حبس است 91ی آن،بین جرم عمدی که حداکثرمجازات قانون( 4

  .می باشد 1گزینه پاسخ *

می : دادگاه میتواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس القانون مجازات اس 67ماده 

مودار الزام ممنوعیت و اختیار مجازات جایگزین حبس در ن .) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است66محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(

 .س جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری آمده استالک

 به عبارت این سؤال اشاره کرده  است.عیناً  08/12/93ای مورخ  مرحله 47های از آزمون 7آزمون  85سؤال  ❖

 اشاره کرده است.  2به غلط بودن گزینه  عیناً 08/12/93ای مورخ  مرحله 47های از آزمون 7آزمون  85سوال  2نکته  ❖

 اشاره دارد. 3به غلط بودن گزینه ی عیناً  01/08/94مورخ   2آزمون جامع  90سؤال  4نکته ی   ❖

 اشاره دارد. 4به غلط بودن گزینه ی  عیناً 24/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 5آزمون  92نکته ی سؤال  ❖

 اواتخاذ میشود؟ ٔەچنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی،مفاد حکم را رعایت ننماید،چه تصمیمی دربار -86

 مجازات تکمیلی دیگری،جایگزین مجازات تکمیلی اولیه می شود ( 1 

 شودمجازات تکمیلی لغوومجازات اصلی به موقع اجرا گذاشته می ( 2

 برای باراول،مدت مجازات تکمیلی مندرج درحکم،تا یک سوم افزایش می یابد( 3

 دبقیه مدت محکومیت، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت وهشت تبدیل می شوبرای بار اول،( 4 

 است. 3*پاسخ صحیح گزینه 

حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد " :میالقانون مجازات اس 24ماده 

ی درجه هفت یا هشت برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقد
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ت مجازات تکمیلی، دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم، تبدیل میکند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مد

 .جزا به موضوع سوال در مرتبه اول و دوم تصریح دارد کالسرمز (حج نا آدم)در  ".نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند

 به نکته ی سؤال اشاره کرده است.عیناً  17/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 4آزمون  89عبارت سؤال  ❖

 به ماده مورد سوال اشاره کرده است. عیناً  17/11/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 4آزمون  89 89سوال  1نکته  ❖

 مجازات تبعی قاتل عمدی که به قصاص نفس محکوم شده ،از چه تاریخی آغاز می شود؟  -87

 صدور حکم(1

 آزادی مجرم ( 2

 رضایت اولیای دم( 3

 توقف اجرای حکم قصاص( 4 

 می باشد 4پاسخ گزینه * 

محکومیت قطعی کیفری در جرائم  " :25ماده  .می باشد 25بند ب و ج ماده س جزا موید این تمایز بند الف با الو نمودار آن در ک (732) رمز 25مطابق بند الف ماده  .

هفت سال در  -الف :ندعمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میک

سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد  -اریخ توقف اجرای حکم اصلی بمحکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از ت

دو سال در محکومیت به شالق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده  -علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ شده بیش از نصف دیه مجنیٌ

  "ر از آن باشد و حبس درجه پنجنصف دیه مجنیٌ علیه یا کمت

 به ماده ی مورد سؤال اشاره کرده است.عیناً  01/08/94مورخ  2آزمون جامع  95سؤال  1نکته ی  ❖

 او چه اوصافی دارد؟( اتهامات )اگرزندانی برای فرار از زندان ،در زندان را شکسته وبیرون از محوطه زندان دستگیر شود ،اتهام  -88

 وشروع به جرم فرار از زندانتخریب عمدی ( 1

 عنوان خاص تخریب عمدی وفرار از زندان( 2

 فرار از زندان ( 3

 شروع به فرار از زندان( 4

  .می باشد 1پاسخ گزینه * 

رار درب زندان را شکسته یا آن را ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای ف  74 ق تاالهر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به ش" :547ماده 

قسمت اول: جرم فرار از  . قانون مجازات شامل دو قسمت می شود 547ماده  ".وه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شدالخراب کرده باشد، ع

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

باشد این گزینه ایراد نگارشی  2اگر گزینه مورد نظر طراح گزینه  .آن از دو بخش تخریب و فرار تشکیل شده است که عنوان خاص داشته و شامل تعدد مادی نمی شود

ونه )و اما به نظر اساتید موسسه گزینه مناسب  .زندان همراه با شکستن درب زندان است و نه جرم خاص تخریب و فرار از زنداندارد زیرا این جرم صورت خاص فرار از 

امه فی بوده و صائب آن بود که از طرح آن به شکل حاضر اجتناب می شد. پیشنهاد می شود که در تصحیح کارنالاست. در هر صورت این سوال اخت 3گزینه  (گزینه کامل

  .دو پاسخ داشته باشد و یا حذف شود تا تضییع حقی صورت نگیرد

 به ماده ی مورد سؤال اشاره کرده است. عیناً 18آزمون  88سؤال  1نکته ی  ❖

 هرگاه کودک هشت ساله ای مرتکب جرم حدّی شود،دادگاه چه تصمیمی درباره او اتخاذ می کند؟  -89

 اقدام تأمینی وتربیتی( 1

 هیچ تصمیمی ( 2

 ن المجازات سبک تر نسبت به بزرگسا( 3

 ح وتربیتالنگهداری در کانون اص( 4

 است. 1*پاسخ صحیح گزینه ی 

ر هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقر" :88ماده  2مطابق تبصره 

نمودار جرایم اطفال و  ".این ماده در مورد آنها اتخاذ میگردد  پ تا  الف محکوم میشود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای ث ویا ت در بندهای

 .س جزا به صراحت این نکته را بیان نموده استالنوجوانان مطروحه در ک

 است. این سوال  موضوعا مشابه 21/01/94مرحله ای مورخ  47های از آزمون 11آزمون  100سؤال  ❖

 هر گاه حکم صادره توسط دادگاه کیفری،فرا تر از میزان وکیفیتی باشد که در قانون مقرر شده است،کدام مورد صحیح است؟  -90

این صورت  چنانچه صدمه وخسارتی از این جهت حاصل گردد ،در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد،حسبِ مورد موجب مسئولیت کیفری ومدنی است ودر غیر( 1

 ،خسارت از بیت المال جبران می شود 

 صادر کننده حکم مسئولیت کیفری دارد ،ولی خسارات وارده از بیت المال جبران می شود( 2
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 .هر صورت ، خسارت وارده به محکوم علیه باید از بیت المال جبران شوددر ( 3

 .صادر کننده حکم در هر صورت ، دارای مسئولیت کیفری و مدنی است( 4 

 .می باشد 1پاسخ گزینه *

میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از " : میالقانون مجازات اس 13ماده 

مدنی است و در  است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و

 .جزا کلید پاسخ به این سوال استس الدر ک (خص)رمز  ".غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود

 به نکته ی سؤال اشاره دارد. عیناً 17/11/93مرحله ای مورخ  47های از آزمون 4آزمون  92سؤال  2و  1نکات  ❖

 محرومیت از حقوق اجتماعی ،چه نوع مجازاتی است؟  -91

 فقط مجازات تبعی(1 

 فقط مجازات تکمیلی ( 2 

 فقط مجازات تکمیلی یا تبعی  ( 3 

 رد ،مجازات تکمیلی، اصلی یا تبعیحسب مو (4

 .می باشد 4پاسخ گزینه * 

مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد ": 26ماده 1تبصره  .

  .س جزا و درسنامه آزمون های مفهومی مهارتی مطرح شده استالاین نکته بارها در ک ".قانون، از خدمت منفصل می شوند در مدت مقرر در حکم یا

 که در آن به تبعی بودن محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره شده است. 25به ماده  26/10/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 2آزمون  88در سؤال  ❖

 اجتماع مباشر و سبب، کدام مورد صحیح است ؟در صورت  -92 

 مباشر ضامن است( 1

 سبب ضامن است( 2

 .عاملی که جنایت مستند به اوست ، ضامن است( 3

 هر دو به نسبت مساوی ،ضامن هستند( 4 

 می باشد 1پاسخ گزینه * .

بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و "می :القانون مجازات اس526ماده  .

هریک به میزان تأثیر  ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت

 (رمز اثتماع)ه مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی ک

 به نکته ی سوال اشاره کرده است. عیناً 15آزمون  99سؤال  1نکته ی  ❖

 کدام یک از جهات زیر ، ممکن است باعث سقوط ، تقلیل یا تبدیل حدود شرعی شود؟  -93

 توبه(1 

 مرور زمان( 2 

 نسخ قانون جزا( 3

 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی( 4

 می باشد 1پاسخ گزینه * 

دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از " :میالقانون مجازات اس 219ماده  .

 .س جزا در مبحث ادله اثبات بیان شده استالدر ک (توبه عفو ر. ر) رمز ".کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل استطریق توبه و عفو به 

 به این سؤال است. موضوعاً مشابه  24/11/93مرحله ای مورخ 47های از آزمون 5آزمون  84سوال  3نکته  ❖

 به  سؤال و پاسخ صحیح اشاره کرده است. عینا 29/08/94آزمون جامع پنجم مورخ  95عبارت سؤال  ❖

 

 

 در صورت ارتکاب مجدد رانندگی بدون پروانه رسمی ، مجازات اصلی مرتکب چیست؟  -94 

 محرومیت از حق رانندگی به مدت سه سال (1

 مجازات حبس و جزای نقدی( 2

 حبس( 3

 جزای نقدی( 4

  .می باشد 1پاسخ گزینه * 
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هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید "می : القانون مجازات اس 723ماده 

تعزیری تا دو ماه یا  وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبسوهمچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی 
 .جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد

 ی مورد سؤال اشاره کرده است.به نکته عیناً   04/02/94مرحله ای مورخ  47های از آزمون 31آزمون  97سؤال  2و  1نکته ی  ❖

 چیست ؟  الًاگر اولیای دم پس از گذشت از حق قصاص نفس ، قاتل را بکشند ،مجازات آنها اصو -95

 تعزیر و دیه  (1

 قصاص نفس (2

 فقط تعزیر (3 

 .مجازاتی ندارد( 4

  .می باشد 2پاسخ گزینه * 

 .پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص استرجوع از گذشت "می: القانون مجازات اس 364ماده 

 اند:به سوال و گزینه صحیح اشاره کرده عیناموارد ذیل  ❖

 04/02/94مرحله ای مورخ  47های از آزمون 13آزمون  83الف.سؤال 

 11/02/94مورخ مرحله ای  47های از آزمون 14آزمون  93سؤال  1ب.نکته ی 

 11/02/94مرحله ای مورخ  47های از آزمون 14آزمون   89سوال  2و  1ج.نکات 

 08/03/94مرحله ای مورخ 47های از آزمون 17آزمون  89سوال  3و  2د.نکات 

 مجازات کسی که مجنونی را عامداّبه قتل برساند ، کدام است؟  -96

 ضمان دیه( 1

 قصاص نفس ( 2 

 دیه و تعزیر  ( 3 

 قصاص نفس ، مگر در موارد استثناء( 4

 .می باشد 1پاسخ گرینه * 

قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ "می:القانون مجازات اس 301ماده  : میالقانون مجازات اس 612و  301مواد  .

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت "می: القانون مجازات اس 612ماده  ".مساوی باشدعلیه، عاقل و در دین با مرتکب 

 ل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را بهالکرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخ

 .حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید

حالت از قاتل و مقتول  16س جزا که الموضوع این سوال در جدول مطروحه در ک ".تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال خواهد بود

 .را بیان نموده است به صراحت آمده است

 به نکته ی سؤال اشاره کرده است.عیناً  06/06/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون  27سؤال در آزمون  3و گزینه ی  85سؤال  2انتهای نکته ی  ❖

 مردی زنی را به قتل رسانده است .اولیای دم زن چه حقوقی دارند؟ -97 

 حق عفو، حق قصاص با ردّ فاضل دیه یاگرفتن دیه با رضایت مرتکب  ( 1 

 حق عفو، حق قصاص با ردّ فاضل دیه یا گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب ( 2

 فقط حق عفو یا حق قصاص با ردّ فاضل دیه ( 3

 حق عفو ، حق قصاص یا اخذ دیه( 4

  .می باشد 2پاسخ گزینه  * 

 92می الزات اسقانون مجا 382وماده 360ماده 

قانون  در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در -360ماده

  .ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است

ن دیگر و بدون پرداخت الن میتوانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتوالاولیای دم هر یک از مقتواگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند،  -383ماده 

 .سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند

 

 به نکته سوال اشاره کرده است.  عینا 04/02/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 13آن در آزمون  1و انتهای نکته  82سوال  ❖

 هر گاه بین دو نفر بر اثر عوامل قهری ، برخوردی به وجود آید که منتهی به جنایت شود ، حکم ضمان چیست؟ -98

 دیگری است ٔٔ یههریک ضامن نصف د( 1
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 ضمان منتفی است( 2

 یه دیگری استهریک ضامن تمام د( 3
 له هریک ، ضامن دیه استعاق( 4

  .می باشد 2پاسخ گزینه  *  

 :92می مصوب القانون مجازات اس 530مطابق ماده 

مطرح  "خدا ضامن است"س جزا رمز الدر ک .هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است

 .شده است

 به نکته ی مورد نظر اشاره دارد. عیناً 01/03/94ای مورخ مرحله 47های از آزمون 16این سؤال در آزمون  1و نکته  87سؤال  ❖

 توهین به رئیس کشورخارجی که وارد قلمرو ایران شده،درکدام شرایط جرم است؟ -99

 متقابل ٔٔ لهدرصورت علنی بودن وبه شرط معام( 1

 له متقابلصرفاَ به شرط معام( 2

 متقابل ٔٔ لهدرصورت علنی بودن یا به شرط معام( 3

 جرم است مطلقاَ( 4

  .می باشد 4پاسخ گزینه * 

را داشت  517جرم توهین ساده است و اگر شرایط ماده  608می یک نوع توهین مشدد است و اما توهین به ریس کشور خارجی بموجب ماده القانون مجازات اس 517ماده 

و اما در صورت علنی بودن و شرط متقابل جرم توهین مشدده می ( 608ماده)لذا توهین به رییس کشور خارجی در هر صورت جرم است  .توهین مشدد می باشد

  .این نکته به صراحت در کارگاه تعزیرات به صراحت بیان شده است ( 517ماده )باشد

حبس محکوم میشود  سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه: هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده  517ماده  

 .مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود

 این سوال است.  موضوعا مشابه 22/12/93ای مورخ مرحله 47های از آزمون 9آزمون  91سوال  1نکته  ❖

 خیانت درامانت،با کدام افعال مادی زیر،تحقق می یابد؟ -100

 سوء استفاده یاتصاحب یا تلف یا مفقود کردن اشیاء( 1

 سوء استفاده یا تصرف یا تلف یامفقود کردن اشیاء( 2

 استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اشیاء( 3

 تصرف یا تلف یا مفقود کردن اشیاءاستعمال یا ( 4

  .می باشد 1پاسخ گزینه * 

بی  یا هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یاهر کار با اجرت هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته :674ماده 

به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد اوبوده آنها را به ضرر مالکین یا اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا 

این نکته به صراحت هم در کالس جزا و هم در کارگاه  .متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

 .تعزیرات تدوین شده است

 به ماده ی مربوطه اشاره دارد.عیناً  03/07/94ای مورخ  مرحله 47های از آزمون 30آزمون  85سؤال  1نکته ی  ❖

 به گزینه صحیح اشاره کرده است. عیناً  18/08/94مورخ  3آزمون جامع  87سؤال  3گزینه  ❖

 های مفهومی مهارتی داداستانبا آزمون 1394تطبیق مستند آدک  آزمون وکالت  ❖

مهارتی داداستان و یا  -های مفهومیهای آن عیناً در آزموندرصد سؤاالت، یا متن ویا مفهوم سؤال یا گزینه 90سؤال یعنی بیش از  18، 1394وکالت سؤال آزمون  20از 

توان ادعا ه و تقریباً به جرأت میسؤال باقیمانده نیز، داداستانی ها با سؤاالت مشابه مواجه شد 2ها مورد طرح و بررسی قرار گرفته است. در مورد های آننامهدر درس

مهارتی شرکت کرده باشد و -های مفهومیبا این سؤاالت غافلگیر نشده است منتهی به این شرط که در همه آزمون 1394نمود که هیچ داداستانی در آزمون وکالت 

مرور و ظرف خود را به« محشای من»ها دقت کرده و مرور مواد و ارتباط آن های مفصل و بلکه بسیار مفصل آیین دادرسی کیفری را خوانده باشد و به تذکرها ونامهدرس

ای موسسه داداستان به مرحله 36های مفهومی مهارتی  با آزمون 1394یک سال تالش مستمر خود تکمیل کرده باشد. حال با این مقدمه تطبیق مستند آزمون وکالت 

 گردد.حضور ارایه می

 دکتر سید حمید شاهچراغ با آرزوی موفقیت همه شما. ❖

 سرپرست تیم طراحان سؤال آیین دادرسی کیفری ❖

  101سؤال  ❖
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به  1394 /5 /16مورخ  25آزمون  119و سؤال  1394 /7 /14مورخ  32آزمون مرحله  104و سؤال  94 /8 /15مورخ  34آزمون مرحله  118نامه سؤال در درس ❖

آن طرح شده است، بیان شده است و جالب است بدانید که داداستانیها قبالً به عین این سؤال چندبار پاسخ از  101که سؤال  92ق.آ.د.ک. 66نکاتی در خصوص ماده 
 اند. داده بوده

  102سؤال  ❖

توان می رفت، بارها سؤاالت مختلف از مواد مختلف طرح شده است.  ازجملهعنوان یک قانون خاص که احتمال طرح سؤال از آن میاز قانون قاچاق کاال و ارز به ❖

 10و آزمون مرحله  1394 /5 /16مورخ  25و آزمون مرحله  1394 /6 /6مورخ  27آزمون مرحله  105و سؤال  1394 /8 /22مورخ  35آزمون مرحله  120به سؤال 

ختصاص به تحلیل رأی وحدت رویه ا 26اشاره نمود که از این قانون خاص و مواد مختلف آن طرح سؤال شده است. همچنین آراد آزمون مرحله  1394 /1 /14مورخ 

 دارد که در خصوص این قانون خاص صادر شده بود / 727شماره 

  103سؤال  ❖

، عیناً در 103بود، بارها سؤال طرح شده است. برای مثال نکته مورد سؤال در سؤال  103که موضوع سؤال آن 2قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره  14از ماده  ❖

کرات به بحث ضرر و زیان های سؤاالت دیگر هم بهنامهآمده بود. در درس 1394 /5 /16مورخ  25آزمون  3و نکته  1394 /5 /23مورخ  26ن آزمو 107سؤال  3نکته 

 شود. ره میاشا 1394 /6 /6مورخ  27آزمون  112و سؤال  1394 /7 /3مورخ  30آزمون مرحله  103ناشی از جرم پرداخته شده است که بر ای رعایت اختصار به سؤال 

 :  104سؤال  ❖

 /5 /9مورخ  24آزمون مرحله  111و  102توان به سؤال ها سؤاالت بسیاری طرح شده است. ازجمله میدر مورد قرارهای نهایی و خصوصیات و آثار و احکام آن ❖

 اشاره نمود.  1393 /12 /22مورخ  9آزمون مرحله  101و سؤال  1394

 : 105سؤال  ❖

نوعی که عین خوبی درک کرده است بهاست. تیم طراحان اهمیت این تبصره را به 92ق.آ.د.ک. 247ماده  2موضوع سؤال قرار نظارت قضایی مستقل در تبصره  ❖

 /15مورخ  8آزمون مرحله  107و سؤال  1394 /5 /23مورخ  26آزمون  119و سؤال  108و سؤال  102مورخ   و سؤال  35آزمون مرحله  115موضوع سؤال در سؤال 

 5شود. لذا در سال گذشته داداستانیها بیش از نظر میها صرفطور فرعی به این موضوع پرداخته شده است که از آنسؤاالت دیگر هم بهتکرار شده است. در  1393 /12

 اند. هم از زوایای مختلف پاسخ دادهو آن 94آزمون وکالت  105بار به سؤال 

 :  106سؤال  ❖

سؤال  12وجه به نوآوری آن مورد نگاه تیزبین تیم طراحان موسسه بوده است. این ماده  عیناً در نکته طرح شده است. این ماده نیز با ت 286این سؤال از ماده  ❖

 1393 /12 /15مورخ  8آزمون مرحله   114سؤال  4و  3و نکته  1394 /4 /26مورخ  22آزمون مرحله  101سؤال  5و نکته  1394 /6 /6مورخ  27آزمون مرحله   104

 اند. بار به این سؤال قبالً پاسخ داده 3ست و داداستانیها حداقل مورد سؤال قرار گرفته ا

 :  107سؤال  ❖

 1394الحاقی  236آمده بود اما پس از تصویب تبصره ماده  92ق.آ.د.ک. 293تا  288است. وظایف دادستان کل کشور در مواد  92ق.آ.د.ک. 290سؤال از ماده  ❖

باید به این تبصره هم توجه داشته  293تا  288به داداستانیها تذکر داده شد که در کنار مرور مواد   8/1394 /15مورخ  34آزمون مرحله  116نامه سؤال و در درس
ای آموزش و آموختن آیین دادرسی کیفری است که از محسنات اختصاصی داداستان است و بس.  در سؤاالت دیگر نیز بارها مرور مواد باشند. این مزیت روش شبکه

 اشاره نمود.  1394 /8 /15مورخ  34آزمون مرحله  109سؤال  2توان به نکته ه داداستانیها تذکر داده شده است که ازجمله میب 293تا  288

 :  108سؤال  ❖

برای مثال طرح شده است. این تبصره قبل از اصالح و بعد از اصالح آن مورد توجه تیم طراحان موسسه بوده است.   1394اصالحی  48این سؤال از تبصره ماده  ❖

و سؤال  94 /5 /9مورخ  24آزمون مرحله  114و سؤال  1394 /6 /6مورخ  27آزمون مرحله  108و سؤال   1394 /8 /15مورخ  34آزمون مرحله   105توان به سؤال می

 ست. الذکر ااشاره نمود که اتفاقاً در اغلب این سؤاالت تمرکز بر تبصره فوق 1394 /4 /26مورخ  22آزمون مرحله  106

 :  109سؤال  ❖

 104برگرفته از سؤال  94آزمون وکالت  109است که در مورد بازداشت موقت نظامی است. شاید جالب باشد بدانید سؤال  92ق.آ.د.ک. 618سؤال از ماده  ❖

 موسسه داداستان است. 94 /8 /15مورخ  8آزمون مرحله 

 : 110سؤال  ❖

های داداستان تکرار شده است که تقریباً هیچ داداستانی نیست که این موارد را قدر در آزمون( آن340و  306، 299، 285موارد رسیدگی مستقیم دادگاه )مواد  ❖

 111و سؤال  94 /8 /22مورخ  35آزمون مرحله   107و سؤال  94 /8 /29مورخ  36های مرحله آزمون 107توان به سؤال عین کف دستش نشناسد. برای مثال می

اشاره نمود. لذا پاسخ به این  94 /5 /16مورخ  25آزمون مرحله   112و سؤال  94 /6 /20مورخ  29آزمون مرحله  112و  106و سؤال  94 /7 /3مورخ  30آزمون مرحله 

 سؤال برای داداستانی ها مثل فوت آب!! بوده است. 

 : 111سؤال  ❖

موسسه  94 /5 /16مورخ  25آزمون مرحله  119و سؤال  94 /7 /17مورخ  32آزمون مرحله  104و عیناً برگرفته از سؤال  92ق.آ.د.ک. 65این سؤال از ماده  ❖

 . 94 /6 /6مورخ  27آزمون مرحله  109داداستان است. در سؤاالت دیگر نیز به جهات شروع به تعقیب پرداخته شده است ازجمله در سؤال 

 :  112سؤال  ❖
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است!!! در خصوص این رمز مهم بارها سؤال طرح شده است. این تبصره عیناً،  1یفری در مورد یکی از مصادیق ممد ک 92ق.آ.د.ک. 297سؤال از تبصره ماده  ❖

که آخرین آزمون جامع قبل از آزمون وکالت  1394 /8 /29مورخ  36آزمون مرحله  117سؤال  9و نکته  110سؤال  6و نکته  102سؤال  23دقت کنید عیناً در نکته 
های دیگر موسسه آمده است ازجمله در نکته بارها در آزمون 1394آزمون وکالت  112آزمون. همچنین این نکته مورد سؤال هم در یک بود، سه بار تکرار شده است. آن

که عیناً  94 /3 /8مورخ  17آزمون مرحله  103سؤال  1و نکته  94 /5 /9آزمون مرحله  مورخ  117سؤال  17و نکته  94 /6 /6مورخ  27آزمون مرحله  105سؤال  2

های دیگر که خود نیز آمده است و در بسیاری از آزمون 94 /7 /3مورخ  30ای صالحیت در آزمون مرحله نکته 120سؤال  113و  112شده است. در نکته تکرار 

 توانید از داوطلبان سال قبل داداستان تحقیق کنید. می

 : 113سؤال  ❖

شی از تجربه و دانش باالی آزمونی تیم طراحان سؤاالت آیین دادرسی کیفری موسسه است که نه به شانس که به ذکاوت نا 92ق.آ.د.ک. 565سؤال از ماده  ❖

موسسه  94 /4 /5مورخ  20آزمون مرحله  110سؤال  3توان ادعا کرد این سؤال هم عیناً برگرفته از گزینه که مینحویداداستان، بارها مورد سؤال قرار گرفته بود. به

 توصیه اکید و مکرر شده است.  92ق.آ.د.ک. 565تا  558مرور مواد ا مطمئن بشی. در سؤاالت بسیار دیگری نیز بهداداستان است. میگی نه نگاه کن ت

 : 114سؤال  ❖

مقایسه کنید 1393 /11 /3مورخ   3آزمون مرحله  109ای است. این سؤال را با سؤال در مورد صالحیت محلی در جرائم رایانه 92ق.آ.د.ک. 665سؤال از ماده  ❖

تواند محل وقوع جرم را کشف نماید. در این صورت ای پس از انجام تحقیقات مقدماتی، نمیدادسرای محل کشف یک جرم رایانه. 109 »پرسید:یکه م

بود دقیقاً همین موضوع  94 /7 /3مورخ  30آزمون مرحله  119نیست؟ همچنین موضوع اصلی پرسش  1394آزمون وکالت  114آیا عین سؤال « تکلیف وی چیست؟

ای احتمال طرح سؤال بیشتری نسبت به بعد از آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی، آیین دادرسی جرائم رایانه  :1نکته  :»آن داداستانیها یاد گرفتند که  1و در نکته 

: در ابتدای بحث دادرسی جرائم 4نکته » ..... اند که:نیز خوانده 1393 /11 /3مورخ  3آزمون مرحله  103نامه سؤال در درس« قسمت دادرسی الکترونیکی دارند. 

قاعده فرعی را. قاعده  665بیان نموده است و در ماده  664بند در ماده  4ماده سخن گفته است. قاعده اصلی را در  3ها در مقنن از صالحیت رسیدگی به آنای نیز رایانه

: تفاوت قاعده اصلی 5نکته است. ها و شرکت در کالس و دوره امهات بسیار دشوار نامهاصلی و فرعی مربوط به صالحیت محلی است که فهم آن بدون مرور قانون، درس

 «ببینید. 110نامه سؤال را در درس 666و تحلیل ماده  109نامه سؤال و فرعی صالحیت محلی را در درس

امین که در مورد قرار ت 115بینی کردند یکی همین سؤال و دیگری سؤال را پیش 94ها دو تا سؤال آزمون وکالت جدی گرفتن این نکته یعنی این داداستانی ❖

 طور نیست؟اشخاص حقوقی بود. این

 :  115سؤال  ❖

آزمون مرحله  106و سؤال  94 /2 /25مورخ  15آزمون  102های مفهومی مهارتی داداستان تکرار شده است. سؤال بار که سه بار عیناً در آزموناین سؤال نه یک ❖

 .  94 /7 /3مورخ  30آزمون مرحله  117و سؤال  94 /8 /22مورخ  35

 :  116سؤال  ❖

مورخ  19آزمون مرحله  116و سؤال  94 /6 /20مورخ  29آزمون مرحله  108عیناً برگرفته از سؤال  1394حی اصال 478ماده  2این سؤال هم در مورد تبصره  ❖

 موسسه داداستان در خصوص این تبصره است.  94 /3 /22
 :  117سؤال  ❖

سؤال است، سؤاالت و نکات زیادی طرح شده که اینجا مورد  256ازجمله ماده  92ق.آ.د.ک. 261تا  255گناه در مواد شده بیدر مورد جبران خسارت بازداشت ❖

مورخ  36آزمون مرحله  118اند. سؤال بار به سواالت مشابه و مختلف پاسخ داده 5را داوطلبان موسسه داداستان بیش از  1394آزمون وکالت  117است اما عین سؤال 

و 94 /4 /26مورخ  12آزمون مرحله  118و سؤال  94 /5 /23مورخ  26ون مرحله  آزم 105و  118و سؤال   94 /7 /17مورخ  32آزمون مرحله  112و سؤال  94 /8 /29

 . 93 /12 /25مورخ  8آزمون مرحله  118سؤال 

 :  118سؤال  ❖

ده تکرار شد، طرح ش 1394آزمون با اعمال تغییرات  3ای که در نکته 120ویژه صالحیت محلی هم سؤاالت و نکات زیادی ازجمله سؤال در مورد صالحیت به ❖

های مفصل آیین دادرسی کیفری یاد گرفتند که چطور پاسخ درست بدهند. ازجمله نامهدرستی پاسخ داده و یا با مرور درساست. عین این سؤال را داداستانیها بارها به

آزمون جامع  5اره نمود. این دو آزمون جزء اش 94 /7 /17مورخ  32آزمون مرحله  102و سؤال  94 /7 /3مورخ  30آزمون مرحله  112توان به سؤال این سؤاالت می

های بسیار زیاد نامهاند. در سؤاالت و درسنهایی موسسه بودند که در فاصله یک ماه به آزمون وکالت دقیقاً فضای آزمون وکالت را برای داداستانی ها بازسازی نموده

 ای برای نمونه کافی است. هنکت 120دیگری هم نکات احراز صالحیت محلی بیان شده است که فقط سؤال 

 :  119سؤال  ❖

داوطلبان موسسه در  1394و هیات منصفه است. این ماده هم از نگاه تیزبین تیم طراحان موسسه مصون نمانده است. بعد از تعطیالت نوروز  305سؤال از ماده  ❖

نامه مفصل آن با تعداد هیات منصفه و قانون مطبوعات در این خصوص آشنا درسعیناً به این سؤال پاسخ داده و در  108و در سؤال  94 /1 /14مورخ  10آزمون مرحله 

 اند. اند و در سؤاالت بسیار دیگری هم این ماده را مرور کردهمستقیم رودررو شده 305با ماده  94 /4 /26مورخ  23آزمون  117شدند. همچنین در سؤال 

 :  120سؤال  ❖
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هم هماره مورد تأکید تیم طراحان موسسه بوده و هست و سؤاالت بسیاری در خصوص جرائم در  92ق.آ.د.ک. 303ه های جدید دادگاه انقالب در مادصالحیت ❖

و سؤال  94 /1 /14مورخ  10آزمون مرحله  106های سؤال توانید در گزینهآزمون وکالت را می 120های سؤال صالحیت دادگاه انقالب طرح شده است. اما عین گزینه
 ببینید. 93 /10 /12مورخ  1له آزمون مرح 113

 

 

 

 

 

 

 
 

 


