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 مدنی متعاقبا اعالم می گردد( درس حقوق )پاسخنامه تشریحیحقوق مدنی 

بازماندگان علی عبارتند از : یک برادر ابوینی ، یک   . وسپپ پ پدرع علی فوم می کنند زهره در جریان یک حادثه رانندگی ، ابتدا -6

 علی محسوب می شوند؟ برادر ابی و یک نوه دختری ) فرزند زهره ) . کدام یک از این افراد ، وارث

  نوه دختری( 0

  دختری برادر ابوینی و نوه (3

  برادر ابی( 5

  برادر ابوینی( 4

 باشد. می پاسخ 6 گزینه

 

 فوم، موضوع وکالت را بعداً انجام دهد، کدام مورد در خصوص اقدامام وکیل، صحیح چنانچه موکل فوم کند و وکیل بدون اطالع از -2

 است؟

 .است باطل و بالاثر (0

 .غیر نافذ است (3

 .آنکه رعایت غبطه و مصلحت را کرده باشد صحیح است ، مشروط بر (5

 .فوت،نافذ است تا رسیدن خبر (4

 شد.( خواهد بیان مدنی درس تشریحی پاسخنامه در که است اختالفی سوال این )البته باشد. می پاسخ 2 گزینه

 

 خریداری می کند و فروشنده متعهد می شود که ظرف دو ماه ، مبیع را از کارخانه ی ، ده تن کود شیمیایی از بازرگانی« الف»شخص  -0

و کودها مصرف می شود، اما معلوم می شود که کود  تولید کننده ، تهیه و تسلیم کند. پپ از تسلیم ، خریدار آن را بین کشاورزان توزیع

 صحیح است؟« الف»مورد در خصوص حقوق شخص  کننده معیوب بوده است. کدام های شیمیایی به علت اهمال تولید

 .فروشنده است ندارد و تنها راه احقاق حق خریدار ، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از سوی اساساً حق فسخ وجود (0

سخ معامله به علت (3 ست و فقط امکان مطالبه مابه التفاوت ف صرف آن ممکن نی صحیح و معیوب وجود قیمت ک معیوب بودن کاال با توجه به م االی 

 .دارد

 .الزام فروشنده به تحویل کاالی سالم را درخواست کند حق دارد« الف»شخص  (5

 .نیست امکان استرداد کاالی معیوب به بایع ، الزام فروشنده به تسلیم محموله سالم ممکن با توجه به عدم (4

 باشد. می پاسخ 0 گزینه

 

 وضعی دارد؟ قادر بر تکلّم بوده ، عقد را با اشاره قبول کرده است. این معامله چه، متعامل که  درانجام یک معامله -4

 .اشاره برای صحت این معامله، کافی نیست با امکان تکلّم ، (0

 .است که طرف مقابل، قادر به تکلّم نباشد فقط در صورتی صحیح (3

 .صحیح است (5

 .تنفیذ بعدی آن با لفظ است صحت معامله، منوط به (4

 باشد. می پاسخ 0 گزینه

 

شخص  -5 ضمن عقد،  شرط  شده« الف»به موجب  شخص  متعهد  ست درختان متعلق به  صورم مجانی « ب»ا سال به  را به مدم یک 

 صحیح است؟ به علت بیماری جسمی غیر قابلِ پیش بینی، قادر به اجرای شرط نشده است. کدام مورد، آبیاری کند ، ولی

  .مشروط له ابتدائاً حق فسخ دارد شرط به لحاظ ممتنع شدن (0

 .با رجوع به حاکم وجود دارد امکان اجرای شرط ، (3

 .بینی بودن بیماری ، مشروط له از اجرای تعهد و جبران خسارت معاف است به جهت غیر قابل پیش (5

 .شرط، شرط باطل ولی عقد صحیح است به علت ممتنع شدن (4
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 باشد. می پاسخ 2 گزینه

 

 عنداالستطاعه و معادل یک صد میلیون تومان تعیین شده است. اصل استحقاق زوجه نسبت نکاح، مهریه زوجه به صورمضمن عقد  -1

 به مهریه، براساس شاخص ساالنه بانک مرکزی، چگونه است؟

  .است منوط به مطالبه زوجه و تمکن مالی زوج (0

 .منوط به تغییر فاحش نرخ تورم است (3

 .است البه مهریه از سوی زوجهمنوط به تمکین و مط (5

 .نیست منوط به مطالبه زوجه و تمکن مالی زوج (4

 باشد. می پاسخ 4 گزینه

 

شمش طال، آن را به چند قطعه -7 شد، در خصوص  خریدار یک قطعه  صورتی که این تغییر تلف حکمی نبا گردن بند تبدیل می کند. در 

 کدام مورد صحیح است؟ اقاله،

 .افت افزایش قیمت استخریدار مستحق دری (0

 .این تغییرات، مانع اقاله است (3

 .بایع، مالکیت مشاعی در عین خواهد داشت خریدارپس از اقاله، نسبت به افزایش قیمت با( 5

 .نمائات متصله تلقی و متعلق به بایع است ازدیاد قیمت ناشی از عمل خریدار، از جمله( 4

 باشد. می پاسخ 6 گزینه

 

 را به یکی از نزدیکانش بفروشد، کدام مورد صحیح است؟ برای فرار از دین، اموال خود چنانچه مدیون -۸

 .است که قصد فرار از دین محرز است چنانچه معامله صوری باشد، در صورتی باطل( 0

 .ثالث، غیرنافذ و مبیع قابل توقیف است معامله اگر صوری نباشد، در مقابل اشخاص )3

 .ممکن است اخذ مال مورد انتقال از خریداری که از قصد فرار از دین آگاه بوده ، جهت وصول طلب اشد، صحیح است، لیکنچنانچه معامله صوری نب (5

 .فرار از دین، معامله باطل است، اعم از اینکه معامله صوری باشد یا خیر درصورت اطالع خریدار از قصد فروشنده برای (4

 باشد. می پاسخ 0 گزینه

 

  معاوضی، کدام مورد صحیح است؟ ندر خصوص ضما -0

 للغیر درآمدن مبیع عهد فروشنده به ردّ ثمن، در صورت مستحق )0

 قهری مبیع قبل از قبض تعهد فروشنده به ردّ ثمن، در صورت تلف )3

 عقد ضمان انتقال دین مضمون عنه به ضامن، به موجب )5

 اسباب ضمان ضمانت به مثل یا قیمت، به موجب یکی از )4

 باشد. می پاسخ 2 هگزین

 

 کسی است؟ در وصیت بر غیر محصور و جهت، قبول باچه -63

  وصی( 0

  حاکم( 3

 .قبول شرط نیست (5

 موصی لهم (4

 باشد. می پاسخ 0 گزینه

 

 

 

http://www.dadestan.com/


 30/30/6001  (C)دفترچه  آزمون وکالت      4صفحه               به دقت مورد مطالعه قرار دهیدبا حوصله و این درسنامه حرفه ای را 

 WWW.DADESTAN.COM     بود داداِستان مهارتی-قدرتمند آزمون های مفهومی حقوقداناندر آزمون وکالت امروز، پیروزی از آن 

 

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

www.dadsima.com 030-77373300تلفن:  -350دانشگاه تهران، پالک یدانشکده پرستار یوبرو،ر یدتوح یدانتهران م www.dadestan.com 
 

 مسئولیت مدنی، به عهده کدام مرجع است؟ احراز تقصیر وارد کننده زیان در دعوای -66

 .شوند طرح دعوای مطالبه خسارت علیه دولت، قضات و اشخاصی که مرتکب اعمال ضدّ رقابتی می موارد دادگاه عمومی در کلیه موارد، به جز( 0

پیش بینی شده  کلیه موارد، به جز مواردی که برای احراز تخلف وارد کننده زیان، مرجع انتظامی خاص دادگاه رسیدگی کننده به دعوای خسارت در )3

 .است

 در کلیه موارد به دعوای خسارتدادگاه عمومی رسیدگی کننده  )5

 حوادث کار مربوط به طرح دعوای خسارت علیه قضات، دولت و کارفرمایان مشمول قانون کار درخصوص دادگاه عمومی در کلیه موارد، به جز موارد (4

 باشد. می پاسخ 2 گزینه

 

 وجه التزام وجود دارد؟ در حقوق ایران، در چه مواردی امکان تغییر -62

 موارد مربوط به حقوق مصرف کنندهکلیه  )0

 .در هیچ موردی، این امکان وجود ندارد )3

 .چنانچه وجه التزام نامتعادل باشد قراردادهای مربوط به خرید و فروش خودرو، (5

 قراردادهای مربوط به پیش فروش ساختمان )4

 شد.( خواهد بیان مدنی درس تشریحی پاسخنامه در که است اختالفی سوال این )البته باشد. می پاسخ 4 گزینه

 

  که بدون مجوز در اختیار اوست، تأدیه می کند. کدام مورد صحیح است ؟ متعهد در مقام وفای به عهد، مال دیگری را -60

 .استرداد مال را دارد، چون وفای به عهد، عمل حقوقی است وفای به عهد محقق نمی شود، ولی متعهد حق (0

 .استرداد مال را ندارد، زیرا وفای به عهد، عمل حقوقی است و متعهد هم حق ایفای دین محقق نمی شود )3

 .مال را دارد، زیرا وفای به عهد، واقعه حقوقی است وفای به عهد صحیح است و متعهد حق استرداد )5

 .استرداد مال را دارد، چون وفایی به عهد، واقعه حقوقی است ایفای دین صحیح نیست، اما متعهد حق )4

 باشد. می پاسخ 2 ینهگز

 

  مدیون باشد، ممکن است ملزم به پرداخت شود؟ در کدام یک از موارد زیر، بدون اینکه شخصی -64

  عقد ضمان در فرض نقل ذمه به ذمه )0

 فرض اجتماع اسباب طولی در مسئولیت مدنی )3

 مسئولیت اشتراکی )5

 مسئولیت تضامنی )4

 باشد. می پاسخ 4 گزینه

 

 است؟ رد در خصوص انحالل قرارداد، صحیحکدام مو - 65

 .می شود انحاللی ارادی قرارداد، شامل عقود جایز هم )0

 .می توان توافق کرد برخالف تمام اسباب قانونی انحالل قرارداد، )3

  .است بطالن، از جمله موارد انحالل قرارداد )5

 .اسباب قانونی انحالل قرارداد، حصری نیست )4

 باشد. می پاسخ 6 گزینه

 

  سایر قواعد متفاوم است؟ ماهیت حقوقی کدام یک از قواعد زیر، با -61

  .است طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر )0

  .است تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت )3

 .تصرف و اختصاص می کند بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر، داللت بر )5

 .در حکم غیرمنقول است برای زراعت، اموال منقول اختصاص داده شده )4
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 باشد. می پاسخ 4 گزینه

 

مضمون له سفیه باشد، کدام مورد صحیح است؟هرگاه ضمانت بر مبنای تضامن واقع شود و -67

 .نیازی به قبول مضمون له یا سرپرست او نیست (0

 .نیازمند تنفیذ سرپرست استقبول مضمون له به تنهایی کافی نیست و (3

 .ل مضمون له کافی استقبو (5

 .قبول سرپرست مضمون له الزم است (4

 باشد. می پاسخ 0 گزینه

 

تصادف می کند و عابر مصدوم می  ()عابر« ب»است، در حین رانندگی، با شخصی که دارای بیمه نامه شخص ثالث« الف»شخصی  -6۸

شد وشود، به شده با صیری مرتکب ن صد فرض اینکه راننده اتومبیل هیچ گونه تق صد در  سارام  صیر عابر، به دلیل عدم خ شی از تق نا

شخص ثالث، کدام رعایت مقررام مربوط به عبور از راه ها و محل سارام عابر از طریق بیمه  صوص جبران خ شد، در خ صوص با های مخ

صحیح است؟مورد

 .کندرا جبران  (خسارات زیان دیده )عابربیمه گر مکلف است در حدود تعهدات خود، تمام )0

 .جبران بخشی از خسارت محروم می شود، وی از(به دلیل تقصیر زیان دیده )عابر (3

 .خسارت ندارداست و دارنده اتومبیل مسئولیت مدنی ندارد، بیمه گر هم تکلیفی به پرداخت (عابره )رات، ناشی از اقدام خود زیان دیدچون خسا )5

 .رت است که دارنده اتومبیل بابت بیمه حوادث، حق بیمه جداگانه ای پرداخته باشدخسابیمه گر تنها در صورتی مکلف به جبران )4

 باشد. می پاسخ 1 گزینه

 

مستأجر شخصاً از مورد ، برای مدم سه سال به اجاره واگذار شده است. در اجاره نامه شرط شده است که6014مغازه ای در سال -60

قرارداد اجاره چه وضعی دارد؟ .اجر فوم می کنداجاره استفاده کند. پپ از گذشت دو سال، مست

 .منوط به تنفیذ موجر استادامه رابطه استیجاری یا ورثه مستاجر، )0

 .به ورثه مستأجر استمرار خواهد داشترابطه استیجاری، بدون موافقت موجر، نسبت )3

 .مستاجر، منفسخ می شوداجاره با فوت )5

 .ل می شودعقد اجاره باطبا فوت مستأجر، )4

 باشد. می پاسخ 2 گزینه

 

شود،شخصی در جریان تحقیقام مقدماتی و دادرسی، -23 شت می  ضی بازدا شود و امابه دلیل تقصیر قا بعداً بی گناهی اع ثابت می 

می شود؟تبرئه می گردد. خسارم این شخصی به چه نحو جبران

 .ران می شود و حق مراجعه به قاضی مقصر برای دولت وجود نداردخاصی جبخسارت زیان دیده توسط دولت و از محلی صندوق  )0

 .استقاضی مقصر، شخصاً مسئول جبران خسارت  )3

.مسئولیت انتظامی دارددادگستری، دولت و قاضی در این خصوص مسئولیت مدنی ندارند و قاضی صرفاًبه دلیل حاکمیتی بودن عمل قضاوت و (5

 .کندخاصی جبران می شود، اما دولت پس از جبران خسارت می تواند به قاضی مقصر مراجعهت و از محل صندوقخسارت زیان دیده توسط دول (4

 باشد. می پاسخ 4 گزینه

آیین دادرسی مدنی

که شرکتی خصوصی علیه شخص حقیقی به استناد ق. آ.د. م، در دادگاه عمومی در خصوص قابلیت استماع دعوی تصرف عدوانی -26

اقامه می کند، کدام مورد صحیح است؟( )حقوقی

 .ملک موضوع دعوی، قابلیت تملک خصوصی داشته باشدبوده و (نسبت به مال )منقول یا غیرمنقول )0

 .دعوی، قابلیت تملک خصوصی داشته و باید دارای سابقه ثبت هم باشدنسبت به مال غیرمنقول بوده و ملک موضوع )3
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 .قابلیت تملک خصوصی داشته باشد دعوی، ملک موضوعنسبت به مال غیرمنقول بوده و  )5

 .قابلیت تملک خصوصی نداشته باشد ولو ملک موضوع دعوی، نسبت به مال غیرمنقول باشد، )4

 باشد. می پاسخ 0 گزینه

ست و از طرفی بدیهی ا 65۸بق با ماده امط صرف عدوانی راجع به اموال غیر منقول ا سی مدنی دعوای ت مال غیر منقول  ست کهاز قانون آیین دادر

د یمربوط باید قابلیت تملک خصوصی راداشته باشد پپ تصرف دیگران در اموال عمومی نباید بتواند منشا حقی برای آنان گردد و چنین تصرفی نبا

 یک که حق از ممانعت یا  تمقرر می دارد : به دعاوی تصرف عدوانی با مزاحمقانون آیین دادرسی مدنی 670ماده البته  مورد حمایت قانون قرار گیرد

که از موضوع مورد . شد خواهد رسیدگی قانون این مقررام برابر نیز باشد دولت به  وابسته یا دولتی های شرکت و موسسام یا خانه وزارم آن طرف

ضوعی دارد و نص صوص از این حیث پیش بید که ترتیباتی سایر لحاظ با باید را بحث مورد بحث خروج مو سیر نمود برای ر مقررام مخ شده تف نی 

شاورزی وزارم راه و شهرداری وزارم نیرو وزارم نفت وزارم جهاد ک سب شرایطی تحت. اند گردیده مکلف مربوط مقررام در یک هر …مثال    ،ح

ا به این موضوع نیز می ایض. نماید اقدام …راضی ملی شده وا ها ،راه ها لوله حریم در تجاوز ،رفع عام میادین و  شوارع در معبر سد به نسبت مورد

از قانون مجازام  103بایسپپت اشپپاره نمود که اثبام مالکیت و سپپابقه ثبتی در این نوع دعوای حقوقی برخالف دعوای تصپپرف عدوانی کیفری)ماده 

 اسالمی بخش تعزیرام ضرورتی ندارد و حتی ممکن است مالک در این نوع دعوا محکوم به رفع تصرف شود.

 

چه صورتی درخواست افراز در صالحیت  قصد افراز ملک را دارد. در خصوصی است، ک ملکی که متعلق به دو شرکتیکی از دو مال -22

  بر افراز ، کدام مورد صحیح است ؟ مبنی در خصوص تصمیم اداره ثبت اداره ثبت است ؟

  .است رأی دادگاه عمومی قابل تجدید نظر و عمومی دگاهروز قابل اعتراض در دا تصمیم اداره ثبت ظرف ده -جریان ثبت باشد.  کافی است ملک در (0

قابل تجدید نظر  اعتراض در دادگاه عمومی و رأی دادگاه عمومی قابل تصددمیم اداره ثبت ظرف ده روز، - .اگر جریان ثبتی ملک پایان یافته باشددد (3

  است

 .ز، قابل اعتراض در دادگاه عمومی استاداره ثبت فقط ظرف بیست رو تصمیم -کافی است ملک در جریان ثبت باشد.  (5

 .در دادگاه عمومی است اعتراض فقط ظرف بیست روز قابل تصمیم اداره ثبت - .اگر جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد (4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

صوب  2مادهوفق مقررام  شاع م صوب قانون افراز و ف آیین نامه 1ماده  و6057قانون افراز و فروع امالک م شاع م صمیم واحد 605۸روع امالک م ت

ابالغ تصمیم قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ  در خصوص افراز  ثبتی

صادر خواهد نمود. حکم باشد. اعتراض می  مورد دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی 

 .است
 

  در حال اجراست، در صالحیت کدام مرجع است؟« اجرای ثبت »  دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی که در -20

 دادگاه عمومی محل اقامت خوانده )0

 رئیس اداره ثبت محل اجرای سند )3

 سند هیئت نظارت ثبت مستقر در استان محل اجرای )5

  سند اه عمومی محل صدور دستور اجرایدادگ (4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

دعوى کسى است که دستور اجراى سند رسمى را مخالف مفاد سند یا مخالف قانون  ه (یدعوى ابطال دستور اجراى مفاد اسناد رسمى ) ابطال اجرای 

 مصوب رسمى دفاتر قانون و ثبت قانون مواد از بعضى اصالح قانون 6 و مطابق با ماده دانسته و یا از جهت دیگرى شکایت از دستور اجرا داشته باشد

ست.) نه دادگاه اقامت خوانده و نه دادگاه  6022 شده ا صادر  ستور اجراء در آن حوزه  ست که د صالحیت دادگاه محلى ا سیدگى به دعوى مزبور در  ر

ه حوزه ثبتى محل وقوع ملک نیابت داده شده باشد، رسیدگى به دعوى که اجراى عملیام ب الزم به ذکر است در جای کهمحل وقوع مال غیر منقول(

  .در صالحیت دادگاههاى حوزه ثبتى معطى نیابت است و نه مجرى نیابت

 

سته -24 شده و این 263٫333٫333 تا در دعوایی که به خوا ستین محکوم  حکم در دادگاه تجدید  ریال اقامه گردیده، خوانده در مرحله نخ

 این حکم، کدام مورد صحیح است؟ أیید می شود. در خصوص اعتراض ثالث اصلی نسبت بهنظر عیناً ت

 .و اگر قرار ردّ دعوای اعتراض ثالث صادر شود، قرار قابل تجدید نظر است اعتراض ثالث در صالحیت دادگاه نخستین است )0
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 .ابل فرجام نیستقاض ثالث صادر شود. قرار است و اگر قرار ردّ دعوای اعتر اعتراض ثالث در صالحیت دادگاه تجدیدنظر )3

ست و در صورت اعتراض ثالث در صالحیت دادگاه نخستین است )5 شود. قرار قابل تجدید نظر ا صادر  عدم تجدید  و اگر قرار ردّ دعوای اعتراض ثالث 

 .نظرخواهی، قابل فرجام است

 .دعوای اعتراضی ثالث صادر شود. قرار قابل فرجام است است و اگر قرار ردّ اعتراض ثالث در صالحیت دادگاه تجدید نظر )4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

سوال با توجه به اینکه دادگاه شد در فرض  شده با صادر  صلی در دادگاهی به عمل می آید که رای معترض عنه از آن دادگاه  شخص ثالث ا  اعتراض 

از قانون آیین  017واست بدوی این دادگاه است از طرفی رای صادره مطابق با ماده تجدیدنظر صادر کننده رای بوده است بنابراین مرجع تقدیم دادخ

 .دادرسی مدنی در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث با توجه به غیرقابل فرجام بودن عمال قابلیت فرجامی را نخواهد داشت و قطعی محسوب می شود

 

 نج نفر از اهالی یک روستا اقامه می شود کدام مورد صحیح است؟علیه چهل و پ در دعوایی که راجع به حق عبور از ملکی -25

ضافه )0 ست باید به تعداد خواندگان به ا شورای حلّ اختالف محل دادخوا صالح،  شود و مرجع  سخه تنظیم و به تمام خواندگان ابالغ  وقوع ملک  یک ن

 .است

ضافه( 3 ست باید به اعداد خواندگان به ا سخه تنظیم و به  دادخوا شود و  ابالغ تمام خواندگانیک ن شر  سمی منت ست در روزنامه ر شود و مفاد دادخوا

 .محل وقوع است مرجع صالح، شورای حلّ اختالف

 .ملک است یک نسخه تنظیم و به تمام خواندگان ابالغ شود و مرجع صالح، دادگاه عمومی محل وقوع دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه( 5

ست فقط (4 صالح، دادگاه به دو نفر از خواندگان ابالغ دادخوا شود و مرجع  شر می  شار منت ست در روزنامه کثیراالنت عمومی محل وقوع  و مفاد دادخوا

 .ملک است

 پاسخ می باشد. 0گزینه 

شورای حل اختالف این مرج 0با توجه به مفاد ماده  سباب مبری صالحیتی در ورود به دعاوی غیر منقول ندارد از طرفی تع عاز قانون  دد خواندگان ا

 پاسخ سوال می باشد. 0از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد بنابراین گزینه  13شدن خواهان از انجام تشریفام مقرر در ماده  

 

شخصی اقامه می شود. خوانده دعوی در اولین جلسه دادرسی اعالم می کند که در  دعوای خلع یدی به استناد سند مالکیت علیه -21

صورم پذیرع درستی پاسخ خوانده، چه  هیچ گونه ید و تصرفی ندارد. این پاسخ خوانده چه دفاعی محسوب می شود؟ دادگاه در لکم

 تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

 قرار ردّ دعوی -ایراد  )0

 حکم به بی حقی خواهان -انکار دلیل  )3

  خواهان حکم به بی حقی -دفاع به معنی اخص  )5

 رسیدگی به اصالت سند -الت سند تعرض به اص )4

 پاسخ می باشد. 6گزینه 

 .از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید ۸0چنانچه دعوا متوجه خوانده نباشد دادگاه مطابق با ماده  ۸4از ماده  4مطابق با بند  

 

سیون -27 شهرداری 633ماده  شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، رأی کمی صادر کننده  قانون  ها را به علت وجود ایرادام مؤثر به مرجع 

صادر می کند مجدداً رأی سیدگی  سبت به رأیی که این مرجع پپ از ر شود و دیوان رأی را مغایر قانون  اعاده می نماید. ن شکایت می 

 تشخیص می دهد. کدام مورد، صحیح است؟

 .اداری برای رسیدگی ارسال می شوددیوان عدالت  پرونده بدون نقض رأی، به شعبه تجدیدنظر )0

 .مشاورین، پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون مربوطه اعاده می نماید شعبه دیوان رأی را نقض و پس از اخذ نظر )3

 برای صدور رأی نهایی ارسال می شود. پرونده به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری )5

 .مشاورین، مبادرت به صدور رأی ماهوی می کند ز اخذ نظر) شعبه دیوان رأی را نقض و پس ا4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 
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ارجاع بدوی  پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده 25/0/6002تشکیالم و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوباز قانون  10و  63مطابق با ماده 

قررام تشپپخیص دهد، مسپپتند به قانون و مقررام مربوط، آن را نقپ و پپ از اخذ نظر شپپعبه مذکور چنانچه تصپپمیم و یا رأی را مغایر قانون و م و

 نماید.قانون، مبادرم به صدور رأی ماهوی می همان( 7مشاورین موضوع ماده )

 

 به بهایخسارام وارده به خودرویی در دادگاه عمومی اقامه می شود. درخصوص اعتراض  بابت ریال 263٫333٫333دعوایی به خواسته  -2۸

 خواسته، کدام مورد صحیح است؟

 .پذیرفته می شود چنانچه تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود، )0

 .پذیرفته نمی شود )3

 .شود، پذیرفته می شود چنانچه تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح )5

 .پذیرفته می شود پس از انجام کارشناسی، بررسی و حسب مورد )4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

در فرض اختالف در بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختالف می بایست موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد در فرض سوال با  10مطابق با مفاد ماده 

 توجه به تقویم خواسته این اختالف تاثیری در رسیدگی در مراحل  دادرسی ندارد و اعتراض به بهای خواسته قابل پذیرع نمی باشد .

 

  تصمیم دادگاه در امور حسبی ، علی القاعده کدام مورد صحیح است؟ وصدر خص -20

 .اتخاذ کننده می تواند حتی رأساً آن را تغییر دهد اگر تصمیم قابل تجدید نظر نباشد ، مرجع( 0

  . دمی تواند آن را تغییر ده اتخاذ کننده تنها در صورت اعتراض ذی نفع اگر تصمیم قابل تجدید نظر نباشد ، مرجع (3

 .صورتی قابل تغییر نیست در هیچ (5

  دهد تنها مرجع تجدید نظر می تواند آن تغییر (4

 پاسخ می باشد. 6گزینه 

که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد هرگاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، درصورتی»قانون امور حسبی،  43ماده  مطابق با

سیدگی دوباره به عبارم دقیق تر.«یر دهدتواند آن را تغیمی سبی ر سبت در امور ح صمیم دادگاه ن صمیمبه و تغییر ت سبت به آن ت یری گامری که ن

صمیم قابل  شد تجدیدنظرشده، چنانچه ت صادره در اینخصوص  نبا ست و احکام  شده بیامکان پذیرا ضاوم  ه بهره هستند بلکنه تنها از اعتبار امر ق

 و البته در این خصوص نیازی به درخواست ذی نفع نمی باشد. شودنیز شامل آنها نمی قاعده فراغ دادرس
 

ست خواهان، قرار تأمین -03 ستانکاران با  در دعوایی به درخوا سایر ب سبت به  شود، در خصوص حقّ تقدم خواهان ن صادر می  سته  خوا

 قرار تأمین خواسته ،کدام مورد صحیح است؟ صدور

  .تقدم ایجاد می شود رار به خوانده، حقّاز تاریخ ابالغ ق( 0

 .نشده باشد، حقّ تقدم ایجاد نمی شود به شرط آنکه قرار تأمینی مقدم بر آن صادر( 3

 .هیچ حق تقدمی ایجاد نمی شود (5

 .از تاریخ صدور قرار، حق تقدم ایجاد می شود (4

 اعالم شود( 6نه پاسخ صحیح می باشد.)ممکن است در کلید اولیه به اشتباه گزی 0گزینه 

سته مراحل و مقاطع متفاوتی متص سته ننموده اند علی القاعده در قرار تامین خوا شاره ای به اجرای قرار تامین خوا سوال ا ست طراح محترم این  ور ا

 فادمطابق با مر تأمین خواسته قرادر قالب صدور قرار،ابالغ قرار،صدور برگ مبنی بر تامین مال و اجرای قرارتامین خواسته.به عبارم دقیق تر اجرای  

و می تواند از تضپپییع احتمالی خواسپپته جلوگیری کند. حقّ برای ذی نفع می نماید ایجاد حقّ تقدّم انون اجرای احکام مدنی ق 64۸و  57و  51موادّ 

سی مدنی  210تقدّم مزبور در مادّه  سی مقانون قدیم آیین دادر شده بود. در قانون جدید آیین دادر صریح  شود؛ ت شابهی دیده نمی  لیکن دنی نصّ م

شد دادورز )مأمور اجرا( باید حقّ »مقرّر می دارد:  از قانون اجرای احکام مدنی 64۸ماده  سیده با سمت اجرا ر در هر مورد که اجراییّه های متعدّد به ق

حکوم علیه نزد محکوم له رهن و یا وثیقه یا مورد معامله اگر مال منقول یا غیرمنقول م -6تقدّم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید: 

سایر محکوم لهم حقّ تقدّم  سبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر  شد محکوم له ن شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی با اهد خوی 

  تأمین، مورد مال از طلبش استیفای در خواهان که شود می موجب دهخوان اموال تأمین و خواسته تأمین قرار اجرای نص، این به توجّه با. « …داشت 
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ستانکاران،) لهم محکوم سایر بر سته میزان به( ها خواهان ب شت که حدّی تا( به محکوم) خوا نها حقّ تقدّم تبنابراین  ده حقّ تقدّم پیدا کندنمو بازدا

 داشت شده است.برای شخصی به وجود می آید که مال پیش از سایرین به نفع او باز

 

ستری یا زوجه او با دادرس -06 سببی تا درجه معین قانونی هرگاه وکیل دادگ سبی و یا  شده، قرابت ن  دادگاهی که پرونده به آن ارجاع 

 داشته باشد، دادگاه و وکیل با چه تکلیفی مواجه هستند؟

 .اما وکیل تکلیفی ندارد دادرس باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند، )0

 .انجام وکالت ممنوع است دادرس مشمول موارد رد نیست، ولی وکیل از )3

 .کند و وکیل نیز از انجام وکالت ممنوع است دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر )5

 .امتناع از رسیدگی است دادرس مشمول موارد رد و مکلف به صدور قرار )4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

سوال فوق نیاز  صوص  سی مدنی و  06به مداقه در ماده در خ صوب  62ماده از قانون آیین دادر ستقالل کانون وکال م شد از  6000الیحه قانونی ا می با

الیحه قانونی استقالل کانون از  62قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع از جهام رد دادرس قرار داده نشده است و از طرفی ماده  06طرفی در ماده 

شت سوکال مقرر دا سوم از طبقه دوم ت ه ا سببی تا درجه  صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادرسان یا دادیار یا بازپرس قرابت  در 

 .داشته باشد، مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است

 

صادر و اجرا می شود. درخصوص شکایت نسبت به  ستین، در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکیدستور موقتی از دادگاه نخ -02

 دستور موقت، کدام مورد صحیح است؟

  .نیز نمی باشد مستقالً قابل تجدید نظر نیست و قابل فرجام (0

 .فرجام نیست مستقالً قابل تجدید نظر است، اما قابل )3

 .موقت و صدور آن خالف قانون است، طرح شکایت پیش نمی آید درخواست دستور چون در دعوای مزبور، پذیرش )5

 .کرده باشد، قابل تجدید نظر و فرجام نیست فقط چنانچه رئیس حوزه قضایی آن را تأیید )4

 پاسخ می باشد 6گزینه 

ست دستور موقت مستقال قاب 025مطابق با ماده  ل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست و در هرحال از قانون آیین دادرسی مذنی قبول یا رد درخوا

  . رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست
 

شتر -00 ضامنی م چنانچه تجدید نظر خواهان دو نفر یا بی شند و به طور ت سی حبا صوص پرداخت هزینه دادر شند، در خ شده با کوم 

 تجدید نظر، کدام مورد صحیح است؟ مرحله

شی از عدم پرداخت وجه چک فقط (0 سط یکی از تجدید نظر خواهان کافی اگر محکومیت نا سی تجدید نظر تو شد، پرداخت یک هزینه کامل دادر  با

 .است

سئولیت مدنی( 3 شی از م سی تجدید نظر خواهی چنانچه محکومیت نا شد ، پرداخت هزینه کامل دادر صیر کارگر با سبب تق سط یکی از  کارفرما به  تو

 .ر خواهان ، از دیگران سلب تکلیف نمی کندتجدید نظ

 .توسط هر یک از تجدید نظر خواهان، دیگران را از پرداخت هزینه دادرسی معاف می کند پرداخت هزینه کامل دادرسی مرحله تجدید نظر )5

  .کند هزینه دادرسی معاف نمی توسط هر یک ازتجدید نظر خواهان، دیگران را از پرداخت پرداخت هزینه کامل دادرسی مرحله تجدید نظر )4

 نیز می تواند پاسخ باشد( 4مرجح و پاسخ احتمالی در کلید اولیه است.)گزینه  0گزینه 

طرح گردیده است لیکن با ذکر این نکته که  دیوان عالی کشور 2۸/2/6045 - 45شماره  بسیار قدیمی ای وحدم رویهر به نظر می رسد این سوال از

سوال دارای  این رای وحدم رویه در سا فرض  سا سوال قرار نمی گرفت ا ست و بهتر بود منبع  سی مدنی بوده ا زمان حکومت قانون قدیم آیین دادر

ست و طراح محترم می ب سوابهام ا شن می نمود که آیا فرض  ست یا در فرضی ایست رو شان مربوط تجدیدنظر خواهی توامان محکوم علیهم ها ال ای

ترجیح  4پاسخ می باشد و در فرض دوم گزینه  0هم ها بطور مستقل تجدیدنظر خواهی نموده اند در فرض اول گزینه است که هر کدام از محکوم علی

 دارد.

  دیوان عالی کشور 2۸/2/6045 - 45ای وحدم رویه شماره ر
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گردد. در موردی که دو یا ل می( قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصو1۸0چون به موجب ماده )

نه یچند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هز

شعبه سایرین خواهد بود. بنابراین رأی  سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از  سی از طرف یکی از آنها موجب  ست. این رأی به  دادر دهم مورد تأیید ا

 .االتباع استدر مورد مشابه الزم 602۸موجب ماده واحده قانون وحدم رویه قضایی مصوب تیرماه 

 

سته یک میلیارد ریال اقامه -04 شرکت نکرده و هیچ الیحه ای تقدیم نمی دعوایی به خوا سه ای  شود و خواهان در هیچ جل  . کندمی 

نسپپبت به این حکم وا خواهی می کند. در  یابی ، محکوم به پرداخت هفتصپپد میلیون ریال می شپپود و خواندهخوانده به موجب حکم غ

 حکم صادر نشده است، کدام مورد صحیح است؟ خصوص آن بخش از خواسته که به نفع خواهان

 .واخواهی، درخواست تصحیح حکم نماید خواهان می تواند از دادگاه رسیدگی کننده به )0

 .هان می تواند تجدیدنظرخواهی کندخوا )3

 .دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی، درخواست رسیدگی و صدور حکم نماید خواهان می تواند با تقدیم دادخواست از )5

 دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی، درخواست رسیدگی و صدور حکم نماید خواهان می تواند بدون تقدیم دادخواست از )4

 نیز می تواند پاسخ باشد( 4و  2است.)گزینه و پاسخ احتمالی کلید اولیه مرجح  6گزینه 

از قانون آیین دادرسی مدنی  030با توجه به ظاهر سوال گویا در خصوص سیصد میلیون ریال حکمی صادر نشده است در این فرض با توجه به ماده 

ه وی است البتدعدم تجدیدنظر خواهی از رای تصحیح رای در صالحیت دادگاه بچنانچه موضوع را اشتباه در محاسبه و سهو قلم بدانیم با عنایت به 

ی ا در فرض دیگری نیز چنانچه دادگاه بدوی ماهیتا معتقد به استحقاق خواهان صرفا نسبت به هفتصد میلیون ریال داشته باشد در این خصوص چاره

( البته می توان قایل به این نظر نیز بود که با توجه موضوع اخیر الذکر 2)گزینه جز تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر باقی نمی ماند

ا ب دادگاه در صورم اعتقاد به بی حقی در هر حال می بایست نسبت به مازاد هفتصد میلیون ریال حکم به بی حقی خواهان صادر می نموده است که 

 (.4خواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به این قسمت را بنماید)گزینهتوجه به عدم صدور حکم در این خصوص خواهان می تواند در

 

 تردید شود، در خصوص رسیدگی دادگاه به اصالت سند کدام مورد صحیح است؟ چنانچه نسبت به سند عادی انکار و یا - 05

  .باشداسترداد نکند تا دادگاه مکلف به رسیدگی به اصالت سند  کافی است که ابراز کننده سند، آن را )0

 .دادگاه به اصالت آن رسیدگی کند کافی است که سند مؤثر در دعوی باشد تا )3

سند باید رسیدگی )5 صالت  سند مؤثر در دعوی بوده و موضوع سند در صورتی دادگاه به ا سترداد نکند و  سند آن را ا نیز وجه نقد  کند که ابرازکننده 

 .باشد

 .نکند و سند مؤثر در دعوی باشد، دادگاه به اصالت سند رسیدگی می کند داددر صورتی که ابراز کننده، سند را استر )4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

ستر 26۸ماده  سناد و دالیل دیگر رجوع می کند . ا سترداد نماید ، دادگاه به ا سند خود را ا سند ،  داد پپپ درمقابل تردید یا انکار ، هرگاه ارائه کننده 

ست به اعتبار آن  سند دلیل بر بطالن آن نخواهد شد ، دادگاه مکلف ا سند موثر در دعوا با سترداد نکرد و  سند خود را ا سند ،  صاحب  بود ، چنانچه 

 . سندرسیدگی نماید

 

ست اجرای رأی -01 شود. چنانچه محکوم علیه  محکوم له رأی داوری، درخوا صادر و عملیام اجرایی آغاز می  داور می کند. اجرائیه 

داور صادر کند و این حکم قابل تجدید نظر  نماید و دادگاه نخستین حکم بطالن رأی داور صدور حکم بطالن رأی داوری، درخواست رأی

 باشد، کدام مورد صحیح است؟

 .داور، متوقف می ماند به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطالن رأی اجرای رأی داور تا رسیدگی )0

  .ستین، اجرای رأی داور ادامه داردنخ با توجه به غیر قطعی بودن حکم دادگاه (3

صورتی که رأی داوری در دعوای مالی (5 شدن حکم به بطالن فقط در  صل دعوی و قطعی  سیدگی به ا شد، اجرای رأی داوری تا ر شده با رأی  صادر 

 داور، متوقف می ماند

به بطالن رأی  ا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکمغیرمالی صادر شده باشد، اجرای رأی داوری ت فقط در صورتی که رأی داوری در دعوای (4

 .داور، متوقف می ماند

 نیز می تواند پاسخ باشد( 2است.)گزینه و پاسخ احتمالی در کلید اولیه  مرجح 6گزینه 

http://www.dadestan.com/


 30/30/6001  (C)دفترچه  آزمون وکالت      66صفحه               به دقت مورد مطالعه قرار دهیدبا حوصله و این درسنامه حرفه ای را 

 WWW.DADESTAN.COM     بود داداِستان مهارتی-قدرتمند آزمون های مفهومی حقوقداناندر آزمون وکالت امروز، پیروزی از آن 

 

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

www.dadsima.com 030-77373300تلفن:  -350دانشگاه تهران، پالک یدانشکده پرستار یوبرو،ر یدتوح یدانتهران م www.dadestan.com 
 

بیان شده است که اجرای  6قانون آیین دادرسی مدنی دارد زیرا در قسمت اخیر گزینه  403ظاهر سوال و گزینه های آن ظهور در طرح سوال از ماده 

ود این هتر برای متوقف می ماند به عبارتی از این گزینه می توان نتیجه گرفت که دادگاه بدوی قبال قرار توقف منع اجرا را صادر نموده است هر چند ب

ور منفک مورد بررسی و مداقه قرار ط موضوع در صورم سوال تصریح می گردید.چنانچه از این موضوع صرف نظر نماییم و هر کدام از گزینه ها را به

 نیز خالی از وجه نخواهد بود. 2دهیم انتخاب گزینه 

هی پ درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابالغ رای داوراز دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگا 403ماده 

، حکم به بطالن رای داور را بخواهد در این صورم دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد 

  . ندرای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطالن آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعواو قطعی شدن حکم به بطالن ، رای داور متوقف می ما

آن را تا « توقف منع اجرای » نع اجرای آن نیست ، مگر آنکه دالیل اعتراض قوی باشد . دراین صورم دادگاه قرار پ اعتراض به رای داور ما 400ماده 

  . پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورم اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد

 

صل نکاح بین خان -07 صادر « ب»و آقای « الف« مدر دعوایی که راجع به ا شود، دادگاه تجدید نظر حکم به بی حقی خواهان  مطرح می 

صورم اختالف تغییر  مطرح کند و در دادگاه« ب»همان دعوی را دوباره علیه آقای « الف»کند. چنانچه خانم  می تجدید نظر بدون آنکه 

شود و صادر  شد، حکم علیه خوانده  صحیح لت مغایرم دومحکوم علیه رأی دوم به ع نموده با  حکم فرجام خواهی نماید، کدام مورد 

 است؟

 .اعالم می شود، اما حکم اول درهرحال به اعتبار خود باقی می ماند بی اعتباری حکم مؤخر به درخواست ذی نفع (0

 .می تواند حکم فرجام خواسته را نقض نماید دیوان عالی کشور هر دو حکم را بررسی و فقط (3

 .اعالم می شود، اما نقض حکم اول مستلزم تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور است حکم مؤخر به درخواست ذی نفع بی اعتباری( 5

 .اعالم می شود و رأی اول نیز در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد بی اعتباری حکم مؤخر به درخواست ذی نفع (4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

ع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یاصورم اختالف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا پ چنانچه در موضو 071ماده 

رصورم اعاده دادرسی رای دادگاه نقپ شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعالم می گردد . همچنین رای اول د

  . خواهد شد ، اعم از اینکه آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشندمخالفت با قانون نقپ 

 

 علیه خوانده در شپپورای حلّ اختالف اقامه دعوی می کند. خوانده متقابالً دعوایی به ریال نفقه 653.333.333خواهان به خواسپپته  - 0۸

 مورد صحیح است؟ ید. در خصوص رسیدگی شورا، کدامخواسته الزام به تمکین در همان مرجع مطرح می نما

 .اناطه تا تعیین تکلیف دعوی تمکین می کند شورای حلّ اختالف مبادرت به صدور قرار )0

 .کند و دعوی تمکین را به مرجع صالح می فرستد شورای حلّ اختالف به دعوای نفقه رسیدگی می )3

 .جع صالح بفرستدمر شورای حلّ اختالف باید هر دو دعوی را به )5

 .به هر دو دعوی رسیدگی می کند شورای حلّ اختالف با توجه به ارتباط کامل، )4

 پاسخ می باشد. 0گزینه 

در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صالحیت  مجلپ شورای اسالمی( 36/۸/4600قانون شوراهای حل اختالف )مصوب از  26ماده 

 آیدعمل مید، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح بهذاتی شورا خارج باش

 

 میلیارد ریال تقویم گردید، اقامه می شود. وکیل خواهان پیش از تمام شدن دادرسی، دعوایی به خواسته خلع ید از ملکی که یک -00

 درخواست استرداد دعوی می کند. در خصوص پذیرع استرداد دعوی، کدام مورد صحیح است؟

یا اگر بعد از  استرداد دعوی در وکالتنامه تصریح شده و استرداد پیش از ختم مذاکرات، مطرح شده و فقط در صورتی پذیرفته می شود که وکالت در )0

 .ختم مذاکرات است، خوانده راضی باشد

یا اگر بعد از  یش از ختم مذاکرات مطرح شده واسترداد دعوی در وکالتنامه تصریح شده و استرداد پ فقط در صورتی پذیرفته می شود که وکالت در )3

 .صرف نظر کند ختم مذاکرات است، خوانده راضی باشد و خواهان از دعوی خود به کلی

 .باشد پیش از ختم مذاکرات مطرح شده و یا اگر بعد از ختم مذاکرات است، خوانده راضی فقط در صورتی پدیرفته می شود که استرداد، )5
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و خواهان از  پیش از ختم مذاکرات مطرح شده و یا اگر بعد از ختم مذاکرات است، خوانده راضی باشد پذیرفته می شود. که استردادفقط در صورتی  )4

 .دعوی خود به کلی صرف نظر نماید

 پاسخ می باشد. 6گزینه 

سترداد دعوا قبل از ختم مذاکرام امکان پذیر 637ماده مطابق با  سی مدنی ا صحاب دعوا تا اعالم  از قانون آیین دادر ست و پپ از ختم مذاکرام ا ا

صرف نظر کند . البته وفق بند  شد و یا خواهان از دعوای خود به کلی  ضی با ست که یا خوانده را سی در موردی ممکن ا قانون  05از ماده  0ختم دادر

 که این حق در وکالت نامه وی تصریح شده باشد.آیین دادرسی مدنی وکیل در صورتی می تواند اقدام به استرداد دادخواست یا دعوا نماید 

 

صادر و قطعی می شود. محکوم علیه برابر مقررام، از این حکم اعاده « الف« به تحویل یک تخته فرع« ب»حکم محکومیت شخص  -43

 معمول دارد؟ تخته فرع مزبور را متعلق به خود بداند، چه اقدامی را باید« ج»کند. چنانچه شخص  دادرسی می

 .کند فقط می تواند نسبت به حکم مزبور فرجام خواهی( 0

 .می شود به عنوان ثالث ، وارد دعوای اعاده دادرسی (3

 .گونه اقدامی نمی تواند انجام دهد تا قبل از تعیین تکلیف اعاده دادرسی، هیچ (5

  .اعتراض ثالث نماید »ب»فقط می تواند نسبت به حکم محکومیت  (4

 که این گزینه در فرض صدور قرار قبول اعاده دادرسی پاسخ است( اعالم شود 0ممکن است در کلید اولیه به اشتباه گزینه  مرجح است.) 4گزینه 

 این سوال دارای دو فرض است و سواالم متعددی را می توان نسبت به آن بیان داشت از جمله:

رسد که چون رای قطعی به صرف تقدیم درخواست اعاده دادرسی  دادگاه .آیا صرف درخواست اعاده دارسی مانع از اعتراض ثالث است؟به نظر می 6

شده نمی گردد بنابراین هنوز با پرونده ای مختومه و دارای رای قطعی روبرو هستیم که سی مطرح  سیدگی ماهوی در خصوص جهت اعاده دار  وارد ر

 قابل اعتراض ثالث است.

صدور قرار قبول اعا2 سی و  ست اعاده دادر سیدگی .با درخوا سد با توجه به ر صوص به نظر می ر ست؟در این خ شخص ثالث چی سی تکلیف  ده دادر

شود مطابق با مفاد ماده  ست رای نقپ  ست وممکن ا از قانون آیین  446ماهیتی و امکان نقپ حکم و اینکه عمال حکم قطعی در حال بازبینی مجدد ا

بنابراین شخص  رفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شوددادرسی مدنی که مقرر داشته است در اعاده دادرسی غیر از ط

 .ثالث چاره ای ندارد جز آنکه صبر نماید تا تکلیف اعاده دارسی مشخص شود

 

 حقوق تجارم 

جاری بدون توجه به این قائم مقام خود را محدود به فروع کاال کرده، وی را از خرید کاال منع می کند. قائم مقام ت اختیار جریا ت -46

 ممنوعیت، اقدام به خرید کاال می کند. در کدام صورم ، تاجر می تواند به بی اعتباری چنین معامله ای استناد کند؟

 اختیارات قائم مقام آگاه باشد.  محدودیت طرف معاله، از( 0

  .اینکه محدودیت در اختیارات به صورت کتبی باشد نیم تواند، مگر (3

 .حال می تواند در هر (5

 تواند به هیچ عنوان نمی( 4

 صحیح می باشد .  6گزینه 

ست که رتمقام تجار قائم: 6نکته  سی ا شعب آن نایب خود قرار دادهئی ک و  یپ تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از 

 . آوراستامضای او برای تجارتخانه الزام

 .معتبر نیست، اندی در مقابل اشخاصی که از آن اطالع نداشتهتمقام تجار تحدید اختیارام قائمقانون تجارم  001اده طبق م  :2نکته 

 : منظور از اطالع، اطالع حقیقی و واقعی نیست بلکه صرف اعالن اگهی در روزنامه کفایت می کند.0نکته 

شخاص غیرمطلع4نکته  ستناد کند، لیکن به معنای عدم  : هرچند که رئیپ تجارتخانه در برابر ا نمی تواند به محدودیت اختیارام قائم مقام تجارتی ا

   .مسئولیت مدنی و کیفری قائم مقام نیست
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 پ انجام کدام یک از اقدامام زیر، برای شرکت های سهامی خاص مجاز است؟42 

 .فروش در بورس اوراق بهادار عرضه سهام خود برای( 0

 پذیه نویشی عرضه صهام خود برا( 3

 آگهی و اطالعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت به انتشار( 5

 تأدیه مبلغ اسمی سهام به صورت غیر نقد در افزایش سرمایه،( 4

 صحیح می باشد .  4گزینه 

  تأمین مردم به سهام فروع طریق از را شرکت سرمایه از قسمتی آنها مؤسسین که هاییشرکت  شو:می تقسیم نوع دو به سهامی : شرکت6نکته

 .شوندمی نامیده عام سهامی شرکت هاشرکت گونه این. کنندمی

 دهنامی خاص سهامی شرکت هاشرکت گونه این. است گردیده تأمین مؤسسین توسط منحصراً تأسیپ موقع در هاآن سرمایه تمام که هاییشرکت   

 .شوندمی

 ز آنجا که سرمایه توسط موسسین تامین می شود نه فروع سهام به مردم ، پذیره نویسی  صورم نمی گیرد. :در شرکت سهامی ا2نکته 

 ل . ا . ق . م یکی از طرق افزایش سرمایه است .  657: پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به تجویز ماده 0نکته 

 .می خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز استفقط در شرکت سهال . ا  ق . م  65۸ماده 6:  به استناد تبصره 0نکته 

 پ کدام یک از احکام زیر، ویژه چک است و به برام و سفته تسرّی پیدا نمی کند؟40

  .فقط با شخصی که از او ضمانت کرده است مسئولیت تضامنی ضامن( 0

 سند به نمایندگی و نماینده در مقابل دارنده، در صورت صدور مسئولیت تضامنی اصیل( 3

 کننده و ظهر نویش در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی ضادر( 5

 صورت ظهرنویسی برای وصل سند به نمایندگی حق اقامه دعوا در( 4

 صحیح می باشد .  2گزینه 

صورم دار 47: در ماده 6نکته  ست که در این  شده ا صریح  سی به عنوان وکالت )نمایندگی( ت صول و حق اعتراض و ق .م در برام  ظهرنوی نده حق و

 اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت.  

 ق . م ضامن تنها با کسی که از او ضمانت کرده است، در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارد .  247: مستفاد از قست اخیر ماده 2نکته 

  : ظهرنویپ با متعهد و کلیه ظهرنویسان دیگر دارای مسئولیت تضامنی است .0نکته

  راجع شدن مفقود و ضمان دعوی اقامه و اعتراض و هاظهرنویپ و صادرکننده مربوط به ضمانت همان قانون مقررام 064: همچنین طبق ماده 4نکته 

 .بود خواهد نیز چک شامل بروام به

ب  صادرشده باشد، صادرکننده چک قانون صدور چک آمده است در صورتی که چک به وکالت و نمایندگی از طرف صاحب حسا 60:  در ماده 5نکته 

 و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه آن می باشند . 

، «با هیچ اکثریتی نمی توان بر تعهدام صاحبان سهام افزود.»... الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارم :  04پ برابر قسمت دوم ماده 44

 لقی شود؟کدام یک از تصمیمام زیر، می تواند از مصادیق این حکم ت

 برای شرکت استقراض از بانک ها( 0

 تغییر اقامتگاه شرکت( 3
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 تضامنی با اکثریت قانونی در مجمع عمومی فوق العاده تبدیل شرکت به شرکت( 5

 طریق فروش سهام جدید افزایش سرمایه از( 4

 صحیح می باشد . 0گزینه 

 دام صاحبان سهام افزوده گردد  .: مقصود سوال تعیین گزینه ای است که به موجب آن بر تعه6نکته 

 : تغییر تابعیت، افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید و استقراض از بانک از مصدایق افزایش تعهدام نیست. 2نکته 

سئ0نکته  ضامنا م سهامدارن مت ضامنی که  شرکت ت سئولیت دارند به  سمی م سهامداران برابر مبلغ ا سهامی که به موجب آن  شرکت  ول : تبدیل 

 پرداخت می باشند از مصدایق افزایش  تعهدام است .

 پ در صورتی که قبولی برام مشروط نوشته شود، کدام مورد صحیح است؟45

 .می شود و برات گیر در هر صورت مسئول پرداخت بوجه برات خواهد بود براتقبول شده تلقی (0

  .که نوشته، مسئول پرداخت وجه برات استمی شود، ولی قبول کننده در حدود شرطی  برات نکول شده تلقی (3

  .شده محسوب می شود برات مطلقاً نکول (5

 .و شرط باطل تلقی می شود برات قبول شده محسوب (4

 صحیح می باشد . 2گزینه 

 .شوداگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برام نکول شده محسوب میق . م   233ماده : به تصریح 6نکته 

 است .  مسئول پرداخت وجه برام کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته بولمعهذا ق : 2نکته 

 پ کدام مورد، مصادیق ورشکستگی به تقلب تاجر نیست؟41

  .کرده باشد دارایی خود را مخفی (0

 .کرده باشد دفاتر خود را مفقود( 3

 .معامالت صوری، دارایی خود را از میان برده باشد به طریق مواضعه و (5

 .یا بی ترتیب باشد اگر دفاتر او ناقص (4

 صحیح می باشد .  4گزینه 

 مواضپپعه و یا به طریق کرده خود را مخفی دارائی از یا قسپپمتی ق . م هرتاجر ورشپپکسپپته که دفاتر خود را مفقود نموده 540:  برابر ماده 6نکته  

 می شود  ا مجازامجز قانون و مطابق اعالم تقلب به برده  ورشکسته ازمیان صوری ومعامالم

سناد یا به خود را به وسیله که هر تاجرورشکسته چنین هم : 2نکته   مین مدیون درحقیقت که میزانی به بطورتقلب قروض و دارائی صورم وسیله ا

 مشمول حکم فوق است .  است قلمداد نموده باشد مدیون

 پ کدام مورد، از شرایط اعتبار قرارداد ارفاقی نیست؟47

 عنوان ورشکسته به تقلب ومیت تاجر بهعدم محک( 0

 ارفاقی توسط دادگاه تصدیق قرارداد( 3

سط( 5 شخیص و انعقاد قرارداد تو سه چهارم از کلیه مطالباتی را که ت صف به عالوه یک طلبکارانی که حداقل  شده، دارا  ن شده یا موقتاً قبول  صدیق  ت

 .هستند

 ناظر ارفاقی توسط مدیر تصفیه و عضو تصویب قرارداد( 4

 صحیح می باشد .  4گزینه 

 قانون تجارم بیان شده است .  4۸۸الی  4۸3: ترتیب و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی در مواد 6نکته  
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سه ربع ازکلیه مطالباتی ک 4۸3: ماده 2نکته   شتن الاقل  صف به عالوه یک نفر از طلبکارها با دا شود که الاقل ن  ه: قرارداد ارفاقی وقتی منعقد می 

 مطابق مقررام تشخیص وتصدیق شده یا موقتا قبول گشته است درآن قرارداد شرکت نموده باشند واال بالاثر خواهد بود.

 شود. منعقد نمی ارفاقی باشد قرارداد شده محکوم تقلب به ورشکسته اگر تاجر بعنوان اشعارداشته است  4۸0 : ماده0نکته 

 برسد محکمه تصدیق باید به رداد ارفاقینیزبیان داشته است قرا 4۸1 : ماده4نکته 

 

 پ کدام مورد در خصوص معامالم تاجر پپ از تاریخ توقف، صحیح نیست؟4۸

 .است و فقط معامالتی نظیر صلح محاباتی، هبه و هرگونه نقل و انتقال، باطل است اصل بر صحت معامالت (0

 .هر کس حتی خود تاجر، باطل است تقلب باشد، تمامی معماالت نسبت به ورشکستگی تاجر، نتیجه ارتکاب جرم ورشکستگی به در صورتی که (3

 .مطلقاً باطل هستند این گونه معامالت ، (5

 .مسبوق به تبانی ورشکسته، چه قبل و چه بعد از تاریخ توقف ، باطل هستند معماالت صورتی و یا (4

 ارجح می باشد    0گزینه 

ست:  557: در ماده 6نکته   سته  ق . م آمده ا شک سبت به هرکپ حتی خود تاجر ور شد ن شده با کلیه قرارهائی که پپ از تاریخ توقف تاجر منعقد 

 محکوم به بطالن است.

و  یا هبه محاباتی خواهد بود:هر صپپلح و بالاثر را بنماید باطل ذیل معامالم تاجر بعد از توقف و بندهای آن هرگاه 420: همچنین بنابر ماده 2نکته  

شد، یا غیرمنقول منقول به راجع که از این اعم بالعوض وانتقال نقلهر  بطورکلی سیله یا موجل ازحال اعم هرقرض تادیه  با  آمده بعمل که به و

 شود. تمام وبه ضرر طلبکاران تاجررا مقید نماید یا غیر منقول منقول ازاموال مالی که باشد،هر معامله

 وری ومسبوق به تبانی بوده است به خودی خود باطل است .: اگر در محکمه ثابت شود معامله بطورص4نکته  

سایر بندهای ماده  6: گزینه 5نکته  صرکردن آن به اینگونه معامالم  صلح و..( و با منح ست چرا که عبارم )فقط معامالتی نیز   420نیز دارای ابهام ا

 را حذف نموده است . 0علی الخصوص بند 

 وص تاریخ توقف ، صحیح نیست؟پ در حقوق ایران، کدام مورد در خص40

 .نباشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می شود اگر قابل تعیین( 0

 .دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین شود نمی تواند بیشتر از( 3

 .شود کستگی تعیینآن وجود ندارد و ممکن است برای سال ها قبل از تاریخ صدور حکم ورش محدودیتی در تعیین( 5

 .در تعیین آن می تواند معامالت متعددی را با بطالن مواجه سازد عدم محدودیت زمانی( 4

 باشد . یصحیح م2 نهیگز

 .دینما نیتوقف تاجر را مع خیدر حکم خود تار دیقاتون تجارم محکمه با461:برابر ماده  نکته

 . شودیوب متوقف محس خیحکم تار خینشد تار نی:اگر در حکم مع2 نکته

پ در خصوص اشخاصی که در نتیجه ورشکستگی تاجر بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار می شوند، از حیث دسترسی به اموال و دارایی 53

 های تاجر، کدام مورد صحیح است؟

 .قبل از قرارداد ارفاقی که این قرارداد را امضا نکرده اند، ارجحیت دارند نسبت به طلبکاران( 0

شود، اعم از اینکه قرارداد ارفاقی را امضا کرده یا  طلبکاران، پس از تأدیه تمامی مطالبات طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقی، تأدیه می گروه از طلب این( 3

 .نکرده باشند

 .قبل از قرارداد ارفاقی که این قرارداد را امضا کرده اند، ارجحیت دارند نسبت به طلبکاران( 5

 .قبل از قرارداد ارفاقی که این قرارداد را امضا نکرده اند، ارجحیت ندارند نسبت به طلبکاران( 4
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 صحیح می باشد .  6گزینه 

ق . م به آن اشاره شده است و  530: چنانچه تاجر پپ از قرارداد ارفاقی مجدد ورشکسته شود اصطالحا ورشکستگی ثانی نام داد که در ماده 6نکته 

 نسته است . آن را تابع مقررام مواد قبل دا

 .بیان شده است دارائی تاجربین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده اند به غرما تقسیم می شود 536: در ماده 2نکته 

ستفاد از ماده 0نکته  سبت به طلبکارهائی که دراکثریت بوده اند یا 4۸0:  م شد، ن صدیق  در ظرف ده روز از تاریخ  ق . م همین که قرارداد ارفاقی ت

 ود را موافقتصدیق آن را امضاء نموده اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خ

سته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پپ آنچه از دارائی تاجر به طلب کارها می رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه ازدارائی تاجر ورشک

 از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده اند.

 .از قرارداد ارفاقی ندارند:  لذا پپ از قرارداد ورشکستگی ثانوی تاجر، کسانی که قرارداد ارفاقی را امضا ننموده اند ارجحیت  بر طلبکاران بعد 4نکته 

پ در صورتی که به حکم دادگاه، مصوبه هیئت مدیره شرکت سهامی ابطال شود، کدام مورد در خصوص مدیران مسئول بطالن، صحیح 56

 است؟

 .متضامناً مسئول خسارات وارده هستند به همراه شرکت،( 0

 .ه هستندمسئول خسارات وارده بر اساس تشخیص دادگا منفرداً و مشترکاً( 3

 .خسارات وارده هستند متضامنتاً مسئول( 5

 .ادامه مدیریت از دست می دهند صالحیت خود را برای( 4

 صحیح می باشد .  0گزینه 

سارام  :6نکته   سئول خ ستند متامنا م سئول بطالن ه سانی که م شرکت ک صمیمام   شرکت یا عملیام یا ت صدور حکم قطعی بر بطالن  صورم  در 

 خواهند بود .

 پ در کدام یک از شرکت های زیر، عدم دعوم از مجامع عمومی و شرکا از طریق روزنامه، موجب بی اعتباری تصمیمام است؟52

 سهامی و تعاونی سهامی عام با مسئولیت محدود،( 0

 سهامی و تعاونی سهامی عام تضامنی ، نسبی،( 3

 محدود و نسبی سهامی و با مسئولیت( 5

 سهامی( 4

 باشد. صحیح می 4گزینه 

شرکا از طریق 6نکته   شاره ای به لزوم دعوم مجمع عمومی و یا  سئولیت محدود ا ضامنی ، با م سبی، ت شرکت های ن : در هیچ یک از مواد مربوط به 

 درج آگهی اشاره ای نشده است. 

ست لیکن  در رویه 2نکته  سکوم قانون تجارم ظاهرا لزومی به دعوم از طریق درج آگهی نی عملی  دعوم از طریق روزنامه به عمل می : با توجه به 

 آید . 

 روز از تاریخ توقف، مراتب را به دادگاه اعالم نکرده باشد، کدام مورد صحیح است؟ 0پ در خصوص تاجر ورشکسته ای که ظرف 50

 .دادگاه، به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود ممکن است توسط( 0

 .تقلب محکوم شوددادگاه، به ورشکستگی به  ممکن است از طرف( 3

 .به ورشکستگی به تقلب محکوم شود باید از سوی دادگاه،( 5

 .محکوم به ورشکستگی به تقصیر شود باید از سوی دادگاه،( 4
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 صحیح می باشد .  6گزینه 

 خود را به توقف است شده حاصلاو  نقدی سایر تعهدام یا قروض درتادیه که وقفه تاریخ از روز 0 در ظرف ق . م  تاجر باید 460: برابر ماده 6نکته  

 نماید. مزبور تسلیم دفتر محکمه به خود را دفاتر تجارتی و کلیه دارائی حساب صورم خود اظهار نموده اقامت محل بدایت دفترمحکمه

 ق . م ممکن است ورشکسته به تقصیر اعالن شود . 542: در صورتی که تاجر به ماده فوق عمل نکند به استناد ماده 2نکته 

 پ کدام مورد در خصوص معامله تاجر با غیر تاجر، صحیح است؟54

 .حال، تجاری است برای تاجر در هر( 0

 .امور تجاری او باشد، تجاری است برای تاجر، اگر برای( 3

 .است در هر حال ، تجاری( 5

 .نیست به هیچ عنوان تجاری( 4

 صحیح می باشد .  2گزینه 

 بند تبیین نموده است.  4اعمال تجاری تبعی  را در  ق. م 0: قانونگذار در ماده 6نکته 

 .نمایدمی خود تجارتی حوائج برای غیرتاجر یا تاجر که معامالتی کلیه  0ماده  2: طبق بند  0نکته 

 پ در خصوص مؤسسه غیر تجاری، کدام مورد صحیح است؟55

 .که برای کسب منفعت تأسیس می شود نوعی شرکت مدنی است( 0

 .کسب منفعت تشکیل نمی شود وان برایبه هیچ عن( 3

 .برای امور انتفاعی یا غیر انتفاعی تأسیس می شود تشکیالتی است که( 5

 .بوده و ممکن است برای اهداف انتفاعی یا غیر انتفاعی تشکیل شود فاقد شخصیت حقوقی( 4

 صحیح می باشد .  0گزینه 

 کرد خواهد معین عدلیه وزارم که مخصوصی در دفترثبت ثبت شوند از تاریخ تاسیپ مقاصد غیر تجارتی برای که وموسساتی : تشکیالم6نکته  

 .کنند پیدا می حقوقی شخصیت

 

پ برای اتخاذ تصمیم راجع به تبدیل شرکت های با مسئولیت محدود ، سهامی خاص و تضامنی، به ترتیب، چه حدّ نصابی ضرورم 51

 دارد؟

 د مجمع عمومی فوق العاده د اتفاق آرا همراه با اکثریت عددی سه چهارم سرمایه( 0

 .اکثریت عددی همراه اکثریت عددی د مجمع عمومی فوق العاده د اکثریت سه چهارم سرمایه به همراه سه چهارم سرمایه به( 3

 .اتفاق آرا د اتفاق آرا بیش از نصف سرمایه د( 5

 .مجمع عمومی فوق العاده د اتفاق آرا اکثریت سرمایه د( 4

 صحیح می باشد .  6گزینه 

هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورم رعایت تمام مقررام ق .م  605طبق ماده    :6نکته  

 راجع به شرکت سهامی حتمی است . 

ستناد ماده 2نکته  سئولیت محدود به ا شرکت با م س ق .م  66: در  سه ربع هر تغییر دیگری راجع به ا شرکاء که الاقل  سنامه باید با اکثریت عددی  ا

 سرمایه را نیزدارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقررشده باشد.
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صویب مجمع  2۸7:  برابر ماده 0نکته  ضوع به ت شود که امو سهامی عام تبدیل  شرکت  صورتی می تواند به  سهامی خاص در شرکت  ل . ا . ق . م 

 مومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشدع

پ چنانچه مسئولیت پرداخت سفته ورشکست شوند، در خصوص رجوع دارنده سند برای وصول مطالبام خود، کدام مورد صحیح 57

 است؟

 .مساوی، در همه غرما داخل شود می تواند به نسبت( 0

 .کل طلب خود داخل شوداز غرما و یا همه غرما، برای وصول  می تواند در هر یک( 3

 .ظهرنویسی سند، وارد غرما می شود براساس تاریخ( 5

 .ورشکستگی ، در غرما وارد شود باید به ترتیب تاریخ( 4

 صحیح می باشد .  2گزینه 

  برای غرما تمام در یا غرما زا یک هر در تواندمی برام دارنده شوند ورشکسته برام مسئولین از نفر چند ق . م اشعار میدار: هرگاه 256:  ماده 6نکته 

 .نماید وصول کامالً را خود طلب اینکه تا شود داخل( قانونی مخارج و متفرعام و برام وجه) خود طلب تمام وصول

صفیه مدیر : 2نکته  صفیه مدیر به شود،می پرداخته طلبی چنین صاحب به که وجهی برای تواندنمی ورشکستگان از یک هیچ ت  یگرد ورشکسته ت

 تخصیص طلب صاحب به ورشکستگان تمام دارایی از که وجوهی مجموع که صورتی در مگر نماید رجوع

 پ کدام مورد صحیح است؟5۸

 .برات، امضا ضروری است ولی برای سفته، می توان از امضا یا مهر استفاده کرد برای صدور چک و( 0

 .است و از طرف شخص حقوقی، مهر کافی است و برات از سوی شخص حقیقی، امضا الزم برای صدور سفته، چک( 3

 .و برات ، امضا الزم است برای صدور چک، سفته( 5

 .ضرورت دارد ولی برای برات و سفته، مهر به تنهایی نیز معتبر است برای صدور چک، امضا( 4

 صحیح می باشد .  4گزینه 

 باشد شرایطی  دارای باید هندهدبرام مهر یا امضاء بر عالوه ق . م برام 220: مطابق ماده 6نکته  

 شرایطی باشد. متضمن و تاریخ دارای باید مهر یا امضاء بر عالوه طلب فته ق .م  03۸ :طبق  ماده2نکته 

 باشد.  داشته وعده نباید وجه پرداخت. برسد صادرکننده امضای به و شده قید صدور تاریخ و محل باید چک در ذهمان قانون 066 : ماده0نکته 

 شریک شرکت نسبی به نسبت سرمایه اع در شرکت، .............................. .پ 50

 .شرکت، پیش و پس از ورود به آن است ضامن پرداخت دیون( 0

 .شرکت، از تاریخ ورود به آن است تنها ضامن دیون( 3

 .یش بینی کرده باشدشرکت، پیش و پس از ورود به آن است، اگر اساسنامه این گونه پ مسئول پرداخت دیون( 5

 .گذشته و بعد از ورود به شرکت است، اگر در شرکتنامه چنین مقرر شده باشد مسئول پرداخت دیون( 4

 صحیح می باشد .  6گزینه 

  رکتش در که سرمایه نسبت به شرکاء از یک ق . م هر 6۸1طبق ماده  نباشد کافی شرکت قروض تمام تأدیه برای نسبی شرکت دارایی : اگر6نکته  

 شرکت است .  قروض تأدیه مسئول داشته

هر کپ بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول ق . م  6۸۸برابر ماده   :2نکته 

 یا نشده باشد.قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم ازاینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد 

 : قرار شرکاء برخالف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد 0نکته   
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پ اکثریت سه عضو از پنج عضو هیئت مدیره یک شرکت سهامی ، بدون دعوم از کلیه اعضا، در حالی که شیوه دعوم در اساسنامه، 13

بر کنار می کنند. کدام مورد در خصوص این تصمیم ، صحیح  پست سفارشی قید شده است و بدون اطالع دو عضو دیگر، مدیرعامل را

 است؟

 .به تنفیذ مجمع عمومی عادی است اعتبار تصمیم ، منوط( 0

 .اکثریت، در هر حال معتبر است به دلیل وجود( 3

 .همه اعضای هیئت مدیره، قابل ابطال است به دلیل عدم دعوت از( 5

 .ی خود باطل استقواعد آمره، به خود به دلیل عدم رعایت( 4

 صحیح می باشد .  0گزینه 

  ارکان از هریک توسط که تصمیماتی یا آن عملیام یا سهامی شرکت تشکیل مورد در قانونی مقررام ل . ا . ق . م هرگاه 273: مستفاد از ماده 6نکته 

شود رعایت گردد می اتخاذ شرکت سب ن ست بنا مورد برح صمیمام یا عملیام یا شرکت بطالن ذینفع هر بدرخوا   اعالن دادگاه حکم به مذکور ت

 نماید. استناد بطالن این به ثالث اشخاص مقابل در توانند نمی شرکت سهام صاحبان و بازرسان و مدیران و موسسین لیکن خواهدشد

 اصول استنباط حقوق اسالمی

ستصورم نبودن وارث، امر ترکه متوفی، را در»قانون مدنی مقرر می دارد:  ۸11ماده  -16 صرف ترکه،«. جع به حاکم ا  از نظر کیفیت م

 این ماده چگونه عبارتی است؟

 مؤوّل )0

 ظاهر )3

 محکم )5

 مجمل )4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

شد. در ماده  شته با شتر از یک احتمال وجود دا ست که در مورد آن بی ست اما  ۸11مجمل عبارتی ا سته ا ق.م، امر ترکه متوفی را راجع به حاکم دان

 م نساخته است که این ترکه در چه موردی باید صرف شود و احتماالم مختلفی در این مورد وجود دارد. بنابراین ماده مذکور این جهت، مصداقمعلو

 مجمل است.

 شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چیزی که داللت بر صرف نظر کردن از حق مزبور حق»قانون مدنی مقرر می دارد:  ۸22ماده  -12

شودنم شریک دیگر، به خریدار«. اید، واقع می  سهم  شریک پپ از آگاهی از فروع  سهم او را بکند، داللت ایجاب  اگر  شنهاد اجاره  پی

 نوع از داللت است؟ اجاره بر انصراف از حق، مصداق کدام

 تضمنی )0

 التزامی )3

 مفهومی )5

 مطابقی )4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

شفعه داللت التزامی یعنی یک عبارم شریکی که دارای حق  شد. وقتی  شته با ، بر معنایی غیر از معنای خودع داللت کند که با آن معنا مالزمه دا

ست که  ست اما الزمه آن این ا سهم ا سهم را به او اجاره دهد، معنای مطابقی آن، همان اجاره دادن  شنهاد می دهد که  سهم پی ست به خریدار  ا

 ت خریدار درآمده است که پیشنهاد اجاره می دهد. و این به معنای انصراف از اجرای حق شفعه است.پذیرفته است که آن سهم به مالکی
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تضامنی را تراضی تمام شرکا اعالم داشته است، معلوم  قانون تجارم که یکی از موارد انحالل شرکت 601ماده « ب»توجه به بند  با -10

مدیرعامل از اشخاص خارج  کثریت را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند. اگرانحالل شرکت با رأی ا می شود که شرکا نمی توانند

  توان به هیئت مدیره شرکت واگذار کرد، از باب کدام نوع قیاس است؟ از شرکت انتخاب شده باشد، این حکم که انحالل شرکت را نمی

  ادنی )0

 خفی )3

 اولویت )5

 مساوات )4

 پاسخ می باشد. 0گزینه 

 دگذار، انحالل شرکت را تنها با رضایت همه شرکاء ممکن دانسته است یعنی حتی اگر اکثر  شرکاء راضی به انحالل باشند، انحالل ممکن نخواهقانون

 بود. پپ به طریق اولی کسی که از شرکاء نیست، اجازه انحالل شرکت را ندارد. بنابراین قیاس از نوع قیاس اولویت است.

ست خیار عیب بعد»ون مدنی: قان 405طبق ماده  -14 صوص این ماده، وجوب فوری اعمال خیار عیب، جزو «. از علم به آن فوری ا در خ

 دسته از واجبام زیر است؟ کدام

 واجب موسّع )0

 واجب موقّت )3

 واجب مضیّق )5

 واجب غیرموقّت)4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

ست که وقت و زمان معینی برای ان ست یا غیر فوری. بر این واجب غیر موقت، واجبی ا ست. واجب غیر موقت یا فوری ا شده ا جامش در نظر گرفته ن

 اساس، اعمال حق خیاری که فوری است، واجب غیر موقت خواهد بود.

 

و  باید در مذاکرام شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم وکال»قانون وکالت مقرر می دارد:  42ماده  - 15

صحاب دعوی مرعی دارند سبت به وکال و ا ، دارای مفهوم «لوایح کتبی»و « در محکمه»عبارام  در این ماده، آیا«. تمام مقامام اداری و ن

  مخالف اند؟

 .بلی، هر دو دارند( 0

 .خیر، هیچ کدام ندارند (3

 .، دارای مفهوم مخالف است«لوایح کتبی»فقط  ) 5

 .م مخالف است، دارای مفهو«در محکمه»فقط ( 4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

ار بی احترامی را در محکمه و در از آنجا که غالبا اگر بخواهد توسط وکیل بی احترامی صورم گیرد در محکمه یا در الیحه خواهد بود، لذا قانونگذ

 .ندلوایح ممنوع دانسته است. نمی توان مفهوم گرفت که وکال مُجاز هستند در خارج از محکمه یا در غیر از لوایح کتبی بی احترامی داشته باش

 کدام یک، از مرجّحام باب تزاحم نیست ؟ - 11

 تقدم حکم ثانوی بر حکم اولی )0

 هللتقدم حق الناس بر حق ا )3

 تقدم واجب مضیق بر واجب موسّع (5

 تقدم واجب عینی بر واجب کفایی )4

 پاسخ می باشد. 6گزینه 
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ست و حکومت از راه های رفع تعا سأله تزاحم ندارد بلکه از باب حکومت ا ست اما ربطی به م ست ا رض تقدم احکام ثانوی بر احکام اولی هر چند در

 است نه تزاحم.

 نمی کند؟ خاص به عام سرایت در کدام مورد، اجمال - 17

 .باشد دوران امر بین اقل و اکثر، اگر مخصص منفصل )0

 .اگر مخصص منفصل باشد دوران امر بین اقلی و اکثر و متباینین، )3

 شبهه مصداقیه )5

 .باشد دوران امر بین متباینین، اگر مخصص منفصل )4

 پاسخ می باشد. 6گزینه 

سرایت می کند مگر در یک مورد: اجمال از حیث مفهوم باشد و تردید میان اقل و اکثر بوده در تمام مواردی که مخصص، مجمل با شد، اجمال به عام 

 و مخصص، منفصل و جدای از عام باشد.

قاضی در  قانونگذار برای جرم تهدید به قتل، مجازام شالق یا زندان تعیین کرده است. اختیار قانون مجازام اسالمی، 110در ماده  -1۸

 نتخاب یکی از این دو، مبتنی بر کدام نوع از تخییر است؟ا

 تخییر در موارد دوران بین محذورین )0

 تخییر بین دو حکم متزاحم )3

 تخییر بین افراد واجب تخییری )5

 تخییر واقعی یا قانونی )4

 پاسخ می باشد. 0گزینه 

ضی را مخیر به اجرای یکی از دو 110قانونگذار  در ماده  ست که میان افراد  ق.م.ا ، قا ست. این تخییر و حق انتخاب، حکمی واقعی ا مجازام نموده ا

 واجب تخییری وجود دارد.

 است؟ در کدام عبارم، عدد دارای مفهوم مخالف -10

 .عملیات وصی معین نماید موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در )0

  .قطع باشدبه عقد من جمع دو خواهر در ازدواج ممنوع است، اگرچه )3

  .موت یکی از آنها، وکالت دیگری باطل می شود اگر دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به )5

 .مشترک باشد، حق شفعه به وجود می آید هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر )4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

 4که قانونگذار عدد را برای بیان حد حکم خود ذکر کرده است. مفهوم  مخالف گزینه  عدد مفهوم مخالف ندارد. ولی در برخی از موارد معلوم می شود

ی وم ماین است که حق شفعه در مالی که میان بیش از دو نفر مشترک است ثابت نمی شود. عدد در سایر گزینه ها، وارد موردِ غالب است و فاقد مفه

 باشد. 

ست معامله با»قانون مدنی:  262مطابق ماده  -73 سطه عدم اهلیت باطل ا ستند، به وا شید نی صی که بالغ یا عاقل یا ر شخا به  با توجه«. ا

ایقاع به معامله، حکم به بطالن ایقاع محجورین کنیم، این  در این ماده، ظهور در عقد دارد، اگر بخواهیم با قیاس« معامله»اینکه کلمه 

 قیاس را چه می نامند؟

 اولویت )0

 منصوص العله )3

 دنیا )5

 مستنبط العله )4
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 پاسخ می باشد. 2گزینه 

ق.م قانونگذار به صراحت علت حکم بطالن معامالم افراد  262در قیاس منصوص العلة، علت حکم به صراحت در نص و دلیل امده است. مثال در ماده 

 د دارد بنابراین قیاس منصوص العلة است.غیر رشید یا نابالغ و مجنون را عدم اهلیت دانسته است. همین علت در ایقاعام ایشان نیز وجو

صل  -76 ست 617مطابق ا ضی موظف ا سی، قا سا شش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. کلمه  قانون ا ضی»کو صل « قا در ا

 دارای چه اطالقی است؟ مزبور،

 افرادی، ازمانی و احوالی )0

 افرادی یا ازمانی )3

 فقط افرادی )5

  حوالیفقط افرادی و ا )4

 پاسخ می باشد. 6گزینه 

کم ن حلفظ قاضی، مطلق است و اطالق می تواند افرادی یا احوالی و ازمانی باشد. این سه نوع اطالق با هم قابل جمع هستند. حکم کوشش برای یافت

ر هر حالتی )اطالق احوالی ( و در هر دعوا، منحصر با قاضی خاصی یا حالت خاصی یا زمان خاصی نشده است پپ تمام اقراد قاضی )اطالق افرادی(  د

 زمانی ) اطالق ازمانی ( چنین وظیفه ای را بر عهده دارند. 

 اصولیان شیعه، از حجّیّت و اعتبار برخوردار نیست؟ کدام یک از اقسام اجماع، به اتفاق نظر همه -72

 سکوتی )0

 منقول )3

 مستند )5

 مرکّب )4

 پاسخ می باشد. 0گزینه 

ستند یا شد یا  اجماع م شته با شود که در همان زمینه دلیل لفظی مانند آیه ای از ایام قران یا روایتی وجود دا اجماع مدرکی، به اجماعی گفته می 

ست. در مورد حجیت  صوم نی شف قطعی از قول مع شد. این اجماع حجیتی ندارد زیرا کا ستند اجماع با شد که احتمال دارد مدرک و م دلیل عقلی با

 اع اختالف نظر وجود دارد. سایر اقسام اجم

ست که-70 صی به جا مانده ا شخ صیتنامه از  ست:  دو و شده ا شته  ست، نو صی همه کتاب هایم را به»در یکی که تاریخ آن معلوم ا  و

وصی کتاب های مذهبی » چنین نوشته شده است:  و در دیگری که تاریخ آن مجهول است،« کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هدیه کند.

 صورم فوق، مصداق کدام مورد است؟«. کند را به کتابخانه مسجد محل اهداام 

 تخصّص( 0

 تخصیص (3

 نسخ با ناسخیّت عام (5

 نسخ با ناسخیّت خاص (4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

صو شد، در این  صدور یکی یا هر دوی آنها، مجهول با ست که تاریخ  صیص، جایی ا سخ و تخ صورتهای دوران امر بین ن رم هر چند برخی با یکی از 

ر ل تاخاستناد به اصل تاخر حادث تالع کرده اند که حکم آنها را مشخص نمایند اما نظر راجح آن است که خاص را مخصصِ عام بدانیم. البته اگر اص

ست که گ صورم بعید نی سجد، خاص مؤخر خواهد بود و در این  صیت نامه اهدای کتاب های مذهبی به م صحیح اعالم  4زینه حادث را اجرا کنیم، و

 یم.ششود. اما چنانکه گفتیم از نظر اصولی، با توجه به اصل عدم نسخ و سایر موارد، نظر تخصیص ترجیح دارد. باید منتظر کلید نهایی کانون با
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سد، مگر اینک« :قانون اجرای احکام مدنی 643مطابق ماده  -74 سهم محکوم علیه به فروع می ر شد، فقط  شاع با سایر هرگاه ملک م ه 

 نوع آن کدام است؟ آیا این ماده مفهوم دارد؟ در صورم مثبت بودن پاسخ،«. فروع تمام ملک را بخواهند شرکا

 شرط، حصر و استثنا -مفهوم دارد.  )0

 شرط و استشنا -مفهوم دارد.  )3

 .مفهوم ندارد )5

 حصر و استثنا -مفهوم دارد.  )4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

اجرای احکام هم ادام حصر )فقط( به کار رفته است و هم ادام استثناء )مگر( بنابراین این ماده واجد مفهوم مخالف حصر و استثنا قانون  643در ماده 

 است.

 حکم مندرح در این ماده، چه نوع حکمی است؟«. میّت از دین، صحیح است ابراء ذمّه»قانون مدنی:  206مطابق ماده  -75

  ظاهری( 0

 ثانوی )3

 وضعی )5

  تکلیفی )4

 پاسخ می باشد. 0گزینه 

 صحت از احکام وضعی است . به معنای وضعیتی است که قانونگذار برای یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع در نظر می گیرد.

شد، مگر خیار مجلپ و حی تمام انواع»قانون مدنی:  451به موجب ماده  -71 ست موجود با وان و خیار در جمیع معامالم الزمه ممکن ا

ست تأخیر شود«.ثمن که مخصوص بیع ا شرط در عقد وقف و خیار غبن در عقد هبه جاری نمی  خروج این دو مورد، از عموم ماده  .خیار 

 فوق، به ترتیب از چه بابی است؟

 تخصیص به مخصّص لبّی -تخصیص به مخصّص لبّی  )0

 تخصیص به مخصّص لفظی -تخصیص به مخصّص لفظی  )3

 صتخصّ - تخصّص )5

 تخصیص به مخصّص لبّی -تخصّص  )4

 پاسخ می باشد. 6گزینه 

یکی از مخصص های لبی و غیر لفظی، اصول پذیرفته شده حقوقی است. اصل سازگاری حق خیار با طبیعت یک عقد، موجب تخصیص خوردن عموم 

شرط در نکاح یا وقف ب 451ماده  شود. از آنجا که اجرای خیار غبن در هبه یا خیار  ست، این خیارام در این ق.م می  سازگار نی ا طبیعت این عقود 

 عقود وجود نخواهند داشت.

ست تفریقی که»قانون مدنی:  6352مطابق ماده  - 77 شود، موجب حرمت ابدی ا صل می   ایا این ماده مفهوم مخالف دارد یا«. با لعان حا

 خیر؟ در صورم مثبت بودن پاسخ، نوع آن کدام است؟

 طشر –مفهوم دارد.  )0

 حصر –مفهوم دارد. ( 3

  .مفهوم ندارد )5

 وصف –مفهوم دارد.  )4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 
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 که با لعان» آن است که تفریقی که با سبب دیگری غیر از لعان، حاصل شده باشد، موجب حرمت ابدی نیست. عبارمِ  6352مفهوم مخالف وصفِ ماده 

شد  شده با صل  صفی در « حا ست نظر طراح، گزینه  2نظر گرفت. البته گزینه را می توان یک عبارم و ست و ممکن ا شد. باید  2نیز قابل توجیه ا با

 منتظر کلید نهایی کانون ماند.

  نامند؟ در کتب رجال مدح شده باشند، اما به عدالت آنها تصریح نشده باشد، چه می روایتی را که همه راویان آن امامی بوده و -7۸

 موثّق )0 

 حسن )3 

  یحصح )5 

  ضعیف )4 

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

َسن نامید. در روایت موثق یکی یا تمام راویان   امامی نیستندبا توجه به اینکه در سؤال آمده است تمام راویان روایت امامی هستند، باید روایت را حَ

 هر چند توثیق شده اند.

 گونه است؟، به ترتیب، چ«اطالق مطلق بر»و « الفاظ عام بر عموم»داللت  -70

 به اصاله الظهور -به تبادر  (0

 التزامی –مطابقی  )3

 مبتنی بر بنای عقال -مبتنی بر بنای عقال  (5

 به مقدمات حکمت -وضعی  (4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

شود. اما داللت مطلق بر اطالق، از باب م سوب می  ضعی مح ست و داللتی و ضع ا ضع وا ست و داللت عام بر عموم افراد، به جهت و قدمام حکمت ا

 داللتی لفظی و وضعی نیست.

ماده  64الصاق تمبر را به داداخواست، در حین تقدیم دادخواست الزم می داند، ولی بند  قانون آیین دادرسی مدنی، 50ماده  6بند  - ۸3

صول برخی از در آمدهای دولت ... ، مقرر می دارد که اگر قیمت 0 سته در دعاوی مالی در  قانون و شخص خوا ست م موقع تقدیم دادخوا

صاق و شد، مبلغی تمبر ال سبت بند  نبا شود. ن صدور حکم دریافت می  سته و  سی بعد از تعیین خوا  6به بند  ،0ماده  64بقیه هزینه دادر

 چیست؟ 50ماده 

  .مخصّص منفصل است (0

 .حکومت دارد )3

  .مخصّص لبّی است( 5

 .ورود دارد( 4

 پاسخ می باشد. 6گزینه 

شود. هر چند در بند تخصیص  ستثناء و خارج می  ست که یکی از افراد عام، از تحت حکم ا صاق تمبر را در حین تقدیم  50ماده  6بدان معنا آ.د.م، ال

ست اما بند  سته ا ضروری دان ست  ست. بنابراین ماده  0ماده  64دادخوا ستثناء نموده ا صول، یک مورد را از این حکم عام ا صول،  0قانون و قانون و

 صص منفصل است.مخ
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 حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 )تطبیق مستند سواالم آزمون های مفهومی مهارتی با سواالم آزمون وکالت متعاقبا منتشر خواهد شد.(

 النفقه خود ترک انفاق کند ، واجد چه وصفی است ؟ رفتار مردی که نسبت به همسر و اوالد واجب -۸6

  متعدد انهرفتار واحد دارای عناوین مجرم (0

  جرایم متعدد دارای عنوان مجرمانه خاص (3

  تعدد اعتباری (5

  حکم تعدد مادی در (4

 می باشد. 4پاسخ گزینه 

صره  سد این رای وحدم رویه به موجب تب ست و اما به نظر می ر  6مطابق رای وحدم رویه ترک انفاق زن و فرزند موجب اعمال مقررام تعدد جرم نی

 زام اسالمی نسخ شده است و لذا تعدد نتیجه و مشمول احکام تعدد مادی است.قانون مجا 604ماده 

 )زن وفرزند زیر یک سقف ... مطروحه در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری(

 رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور 04رأی وحدم رویه شماره 

شترک دارنظر به اینکه نفقه زن و اوالد واجب سهم هر یک از آنان پرداخته می "ند معموالًالنفقه که زندگی م اق شود ترک انفیک جا وبدون تفکیک 

ستلزم رعایت ماده زن و سوب و م شوهردر چنین حالت ترک فعل واحد مح ست وآثار و نتایج متعدد فعل  06فرزند از ناحیه  قانون مجازام عمومی ا

صحیح و بناب .موجب اعمال مقررام مربوط به تعدد جرم نخواهد بودواحد شده  صادر  شور که بر مبنای این نظر  شعبه دوم دیوان عالی ک راین رأی 

صوببا منطبق ست این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدم رویه م شعب دیوان عالی  602۸سال  موازین قانونی ا شابه برای  در موارد م

 .االتباع استدادگاهها الزمکشور و

 حکم ، محل را ترک می کند . دادگاه چه تصمیمی درباره او اتخاذ می کند ؟ ی ، در اثنای اجرایمحکوم به اقامت اجبار -۸2

 .حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل کند دادگاه می تواند بقیه مدت محکومیت را به( 0

 .ملزم کند محکوم را به معرفی ضامن با تودیع وثیقه به منظور تضمین اجرای حکم ، دادگاه می تواند( 3

 . تکمیلی را تا یک سوم افزایش دهد دادگاه مکلف است برای بار اول ، مدت مجازات( 5

 . دیگری که به حال او مناسب تر باشد ، محکوم کند دادگاه می تواند محکوم را به مجازات تکمیلی(4

 می باشد. 0پاسخ گزینه 

 قانون مجازام اسالمی. 24مستند به نص ماده 

ضی اجرای احکام چنان -24ماده  شنهاد قا صادرکننده حکم به پی چه محکوم طی مدم اجرای مجازام تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه 

صورم تکرار، بقیه مدم محکومیت را به حبپ یا جزای نقدی سوم افزایش میدهد و در   برای بار اول مدم مجازام تکمیلی مندرج در حکم را تا یک

صورم درجه هفت یا هشت تب ضی اجرای حکم در  شنهاد قا دیل میکند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدم مجازام تکمیلی، دادگاه میتواند با پی

 .اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدم زمان مجازام تکمیلی وی اقدام کند

 و رمزنگاری( نصف.... مصرح در کالس جزا به شیوه مفهومی -ثلث -)تکمیلی

 صدور حکم را به تعویق اندازد ؟ در صورم وجود کدام شرایط ،دادگاه می تواند-۸0

  مرتکب اصالح بینی پیش –بودن زیان وارده  خفیف – زیان و ضرر جبران –وجود جهات تخفیف ( 0

 رموث کیفری سابقه فقدان –جبران ضرر و زیان  – مرتکب اصالح بینی پیش –وجود جهات تخفیف  (3

  دعی خصوصیم یا شاکی گذشت –فقدان سابقه کیفری موثر  -مرتکب  اصالح بینی پیش –ندامت و یا وضع خاص متهم  (5
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  جرم وقوع در مرتکب ضعیف مداخله –فقدان سابقه کیفری مناسب  – زیان و ضرر جبران –گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ( 4

 می باشد. 2پاسخ گزینه 

 تعویق صدور حکم فصل پنجم پ :43مطابق ماده 

ضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و  -43ماده  شت دادگاه میتواند پپ از احراز مجرمیت متهم با مالحظه و شش تا ه در جرائم موجب تعزیر درجه 

سال به شش ماه تا دو  صدور حکم را به مدم  شرایط زیر  صورم وجود  ست در  ضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده ا تعویق  سوابق و او

 :اندازد

 وجود جهام تخفیف -الف

 پیشبینی اصالح مرتکب -ب

 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبام جبران -پ

 فقدان سابقه کیفری مؤثر -م

 .کند ( این قانون از حقوق اجتماعی محروم می25محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده) -تبصره

 فت مت و... مصرح در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری( –صامت  –)ضامت 

شد  0تخفیف وجود دارد .اگر مجازام قانونی جرم ارتکابی او ، حبپ تعزیری درجه  ، جهام متعدد«الف»در پرونده اتهامی آقای  -۸4 با

 دادگاه چگونه می تواند مجازام را تخفیف دهد؟ ،

  تقلیل حبس تا دو درجه( 0

  تبدیل حبس به جزای نقدی از همان درجه( 3

  تبدیل حبس به جزای نقدی به هر میزان( 5

  تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه( 4

 می باشد. 4پاسخ گزینه 

 :07بند الف ماده 

صورم وجود یک یا چند جهت از جهام تخفیف، دادگاه میتواند مجازام تعزیری را به نحوی که به حال مته -07ماده   شد بهدر سبتر با شرح  م منا

 :ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند

 تقلیل حبپ به میزان یک تا سه درجه -الف

 تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار -ب

 تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال -پ

 از همان نوع یا انواع دیگرتقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه  -م

 )حبپ تبدیل بردار نیست ....مصرح در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری(

ستن« الف»گر ا -۸5 شک سرقت ، مبادرم به  صد  شود و قبل از ورود ، محل را  به ق شیمان  قفل در منزل کند و بی درنگ از کار خود پ

 نماید .به کدام مجازام محکوم می شود ؟ ترک
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  تخریب اموال( 0

  شروع به جرم ورود به عنف (3

  خرابکاری (5

  شروع به سرقت( 4

 می باشد. 6پاسخ گزینه 

انصراف از عمل در شروع به  622عمل فوق شروع به جرم نمی باشد چرا که وی با ازاده خود از عمل ارتکابی منصرف شده است حال آنکه مطابق ماده 

 جرم غیر ارادی است.

شروع به اجرای آن نماید، لکن بههر ک -622ماده  صد ارتکاب جرمی کرده و  صدع معلق بماند، به پ ق سطه عامل خارج از اراده او ق شرح زیر  وا

 :شود مجازام می

هار -الف جه چ به حبپ تعزیری در تا سپپه اسپپت  یک  جه  یا حبپ تعزیری در یام، حبپ دائم  لب ح ها سپپ قانونی آن جازام  که م  در جرائمی 

که  -ب  می  ئ جرا نجدر  پ جه  یری در عز ت بپ  ح به  هار اسپپپت  چ جه  یری در عز ت بپ  ح یا  طع عضپپو  ق ها  ن نی آ نو قا جازام   م

 در جرائمی که مجازام قانونی آنها شپپالق حدی یا حبپ تعزیری درجه پنج اسپپت به حبپ تعزیری یا شپپالق یا جزای نقدی درجه شپپش -پ 

صره شته،  -تب شد، هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم دا لکن به جهام مادی که مرتکب از آنها بیاطالع بوده وقوع جرم غیرممکن با

 .اقدام انجامشده در حکم شروع به جرم است

 )نظریه عینی در کشور ما مورد پذیرع است... با طرح مثال مشابه در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری(

شتباه قابل قبول ، اجرا می کندرئ مأمور یک اداره دولتی ، امر غیر قانونی -۸1 ست و به علت ا صور اینکه قانونی ا این  . یپ خود را به ت

 اشتباه ،چه تاثیری در میزان مسئولیت یا مجازام مامور دارد ؟

 . موجب تخفیف مجازات مأمور است( 0

 . تاثیری در مجازات مأمور ندارد( 3

 . عامل رافع مسئولیت است( 5

 . عامل موجهه جرم است (4

 می باشد 0پاسخ  گزینه 

شمول  آمر قانونی قانونی امر شمار نمی رود و م ست لذا عمل موجهه ب صریح دارد که امر آمر غیرقانونی ا شد و اما طراح ت از عوامل موجهه جرم می با

 قانون مجازام اسالمی قرار می گیرد. 650نص ماده 

 دیگر چیزی بنام عوامل موجهه در قانون مجازام مطرحکیفری آماده است  ان موانع مسولیتضمنا درقانون مجازام اسالمی جدید فقط عنو)

 نمی شود... مصرح در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری( 

سه به دلیل -۸7 شور فران صی غیر ایرانی در ک س پ  شخ ست . او  شده ا جعل چک عادی یک ایرانی تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه 

مبادرم به طرح دعوا می نماید . مراجع قضائی با چه  ن مسافرم می کند و شاکی ایرانی او ، علیه وی در مراجع کیفریبازدید به ایرا برای

 تکلیفی مواجه هستند ؟

 . تعقیب نیست چون در محل وقوع جرم تبرئه شده است ، قابل (0

 . ل تعقیب نیستدر حکم اسناد رسمی است ، قاب چون چک از اسناد رسمی تلقی نمی شود و صرفاً( 3

 . یافت شود ، قابل تعقیب است استرداد مرتکب به ایران و یا آنکه در ایران چون چک از اسناد تعهد آور است ،در صورت (5

 . جرم باشد ، قابل تعقیب است ، هرچند برائت حاصل کرده باشد هرگاه رفتار ارتکابی در ایران و محل وقوع( 4
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 می باشد. 6پاسخ  گزینه 

 شامل اسناد تعهدآور بانکی نمی باشد. نکته:چک

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در  -۸ماده 

یدگ به جرم او رسپپ عاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسپپالمی ایران  به ایران ا یا  فت و  یا که ی میایران   :شپپود، مشپپروط بر این

 .اشدمتهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورم محکومیت، مجازام کالً یا بعضاً درباره او اجراء نشده ب -الف

 .شدرفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران و قانون محل وقوع، جرم با -ب

شیوه مفه صرح در کالس جزا به  ست....م ستم آنها را قبول داریم و روز از نو روزی از نو نی سی شرعی  صوص  ومی و )ما در تعزیرام غیر از تعزیرام من

 رمز نگاری(

  ........................قابل گذشت باشد ،  برای اینکه جرمی که جنبه حق الناسی دارد ، -۸۸

  شده باشد باید در قانون تصریح( 0

  باید شرعاً قابل گذشت باشد( 3

  در قانون تصریح شده باشد نباید صراحتاً به عنوان جرم غیر قابل گذشت( 5

  باید کیفر آن ، مادون قصاص باشد( 4

 می باشد. 2پاسخ گزینه 

شد، غیرقابل گذشت محسوب می -630ماده  شده با صریح ن شرعاً  مگر اینکه از حقشود  چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون ت الناس بوده و 

 (630)نص ماده .قابل گذشت باشد

 کدام مورد صحیح است ؟ در تعدّد جرم حدّی مستوجب اعدام و قصاص ، -۸0

 . است اجرای مجازات حد ، به عنوان حق الهی مقدم( 0

  به نظر قاضی اجرا ی احکام بستگی دارد( 3

 . ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص شود ، اجرای کیفر قصاص مقدم است از بینهرگاه مجازات اعدام ، موضوع قصاص را ( 5

  . اجازه قاضی مقدم است اجرای مجازات قصاص به عنوان حق الناس ، با( 4

 می باشد. 0پاسخ گزینه 

صاص  -600ماده  ضوع ق شود. لکن چنانچه مجازام حدی، مو صاص، مجازاتها جمع می را از بین ببرد یا موجب تأخیر در در تعدد جرائم موجب حد و ق

 .شود اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورم عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازام حدی اجراء می

 ) حق الناس بر حق اهلل مقدم است... مصرح در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری(

 منوط به تحقق نتیجه است، احراز کدامیک از موارد زیر، ضرورم دارد؟ آنها بر اساس قانون در جرایمی که وقوع -03

  وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در رفتار مجرمانه قصد نتیجه و علم( 0

  مجرمانه وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در ارتکاب رفتار قصد نتیجه یا علم به( 3

  وقوع آن قصد نتیجه و علم به (5

  علم او به موضوع جرم رفتار مجرمانه و قصد مرتکب در ارتکاب( 4

 می باشد. 2پاسخ  گزینه 

صد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها  -644ماده  ضوع جرم، باید ق در تحقق جرائم عمدی عالوه بر علم مرتکب به مو

 .براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود
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 )مصرح در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری و تاکید بر سو نیت عام و سو نیت خاص و....(

ست « الف» -06 ساند. پپ از تشکیل پرونده علیه از تعقیب وی ، نهایتا او را به قتل م قاتل پدر اوست ، پپ« ب»که مدعی ا  ،«الف»ی ر

با توجه به قوانین « الف»نادرست است . « الف« به قتل رسیده است ، در نتیجه ادعای« ب»مشخص می شود که پدر او غیر عمد توسط 

 کیفری، چه وضعیتی دارد؟

 . شده است مرتکب قتل شبه عمدی( 0

 . شده است مرتکب قتل خطای محض( 3

 . نشده است مرتکب جرمی (5

 . شود به قصاص محکوم می( 4

 می باشد. 6پاسخ گزینه 

شد که مجنیٌ - 030ماده  شمول ماده هرگاه مرتکب، مدعی با ضو، م سب مورد در نفپ یا ع ست یا وی با چنین اعتقادی، 032) علیه، ح ( این قانون ا

و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت  مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود

شود که مجنیٌ شمول ماده ن صاص 032) علیه م ست مرتکب به ق شده ا ساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت  شود که مرتکب بر ا ست و نیز ثابت ن ( ا

( نباشد مرتکب عالوه بر 032علیه نیز موضوع ماده) ه و مجنیٌشود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زد محکوم می

 .شود محکوم می« تعزیرام»پرداخت دیه به مجازام مقرر در کتاب پنجم

 )هر کپ دیگری را با اعتقاد به مهدور الدم بودن بکشد ....نمودار مطروحه مبحث قصاص در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری(

 ، بر خالف حق ، تصمیماتی میگیرد که منجر«ب»راننده شخصی خود ، نسبت به پایان کار  هردار منطقه، تحت تاثیرمعاون ش« الف»-02

وجوهی را دریافت کرده است. کدام « ب»راننده از  وجهی از راننده شخصی خود دریافت نکرده، ولی« الف»به صدور پایان کار می شود . 

 به ترتیب، صحیح است ؟،  »الف»، راننده و «ب»مورد در خصوص 

  .مرتکب جرم شده است -مرتکب اعمال نفوذ بر خالف حق شده است . -. مرتکب جرمی نشده است( 0

 .مرتکب جرم ارتشاء شده است -مرتکب جرم معاونت شده است . -است . مرتکب جرم رشاء شده (3

  .نفوذ بر خالف حق شده است مرتکب جرم اعمال -مرتکب جرم رشاء شده است . -. مرتکب جرمی نشده است( 5

  .مرتکب جرم شده است -مرتکب اعمال نفوذ بر خالف حق شده است . -است. مرتکب جرم رشاء شده( 4

 می باشد 6پاسخ گزینه 

 قانون مجازام اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررام قانونی عمل راننده جرم می باشد. 6مطابق ماده

 وذ بر خالف حق و مقررام قانونی عمل معاون شهردار جرم می باشد.قانون مجازام اعمال نف 0مطابق ماده 

ضوع اختالفی نیز می  شد. البته این مو شدو عمل ب به دلیل خال قانونی و قانون مجازام اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررام قانونی جرم نمی با اما  با

 د.تفسیر به نفع متهم را نیز باید لحاظ نمود لذا گزینه یک ترجیح دار

 (6065آذر ماه  20قانون مجازام اعمال نفوذ برخالف حق و مقررام قانونی) مصوب 

ستخدمین دولت - 6ماده  شوری یا مامورین بخدمام عمومی وجه نقد یا فایدهر کپ بدعوی اعتبارام و نفوذی در نزد یکی از م شهرداری یا ک ۀ ی یا 

صیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد عالوه بر  سی تح شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از ک ا رد وجه یدیگری برای خود یا 

 .ل و بجزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شدمال مورد استفاده یا قیمت آن بحبپ تادیبی از شش ماه تا دو سا

شد عالوه  شود گرفته با سم مامورین مزبوره و بعنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته  ه یا بر رد وجهر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را با

 .هزار ریال محکوم خواهد شد 65هزار ریال الی  2سال و بجزای نقدی از  0مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبپ تادیبی از یک سال تا 
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ستفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است  - 2ماده  سوء ا هر کپ از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد 

 .سال حبپ تادیبی محکوم خواهد شد 6یک ماه الی بنفع یا ضرر کسی برخالف حق و مقررام قانونی اعمال نفوذ کند از 

صمیمام اداری خود تأثیر دهند  - 0ماده  شخاص را در اقدامام یا ت شهرداری یا کشوری یا مامورین بخدمام عمومی که نفوذ ا مستخدمین دولتی یا 

شغل دولتی از دو الی  صمیم مزبو 5بمحرومیت از  صورتیکه اقدام یا ت شوند و در  شد سال محکوم می  شخاص یا دولت با ستلزم تفویت حقی از ا ر م

 .محکوم بانفصال ابد از خدمام دولتی خواهند شد مگر اینکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد

شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فا - 4ماده  ضائی یا اداری یا حکم یا  شتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین ق یده دیگری هر وکیل عدلیه که بدعوی دا

صیل نماید یا وعد ساعدم آنها را جلب کند تح شخاص مذکوره ب ردازد یا م شخص ثالثی از موکل خود بعنوان اینکه باید بیکی از ا آنرا  هبرای خود یا 

 .سال محکوم خواهد شد 0سال الی  6قبول کند عالوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبپ تادیبی از 

ضای با« الف»-00 ستفاده از رایانه و در ف ضمن گفتگو با  ا ست« ب»مجازی ،  شرکت ا ستخدام او در یک  شود که قادر به ا  . مدعی می 

شت یک ماه اعتماد  ساب 2مبلغ « ب»را جلب و « ب»سرانجام پپ از گذ واریز می کند. چه اتهامی متوجه « الف« مبلیون تومان به ح

 است ؟« الف»

  کالهبرداری شروع به( 0

  جعل رایانه ای (3

  رایانه کالهبرداری از طریق( 5

 ای کالهبرداری رایانه (4

 می باشد. 0پاسخ گزینه 

یستم های عمل فوق کالهبرداری از طریق رایانه است و نه کالهبرداری رایانه ای چرا که در کالهبرداری رایانه ای مال به صورم غیر مجاز از طریق س

به رایانه و...( برده می شپود و اما در سپوال فوق مالباخته مال را خودع به حسپاب الف واریز می کند لذا کالهبرداری رایانه ای )مثال ورود غیر مجاز 

 سنتی می باشد و نه کالهبرداری رایانه ایی لکن این کالهبرداری سنتی از طریق رایانه انجام شده است.

امانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد هرکپ به طور غیرمجاز از سپپ قانون جرایم رایانه ای : 60ماده

به  ر رد مالیا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مپال یا منفعت یا خدمام یا امتیازام مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه ب

( ریال یا هر دو مجازام 633.333.333( ریال تا یکصپپد میلیون )23.333.333ا جزای نقدی از بیسپپت میلیون )صپپاحب آن به حبپ از یک تا پنج سپپال ی

 .محکوم خواهد شد

 )مبحث کالهبرداری سنتی و رایانه ای در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری تدریپ و بر نکته فوق تصریح شده است.(

 

 که متقاضی جواز ساختمانی است و شرایط الزم را ندارد، مبلغی به« ج»شهرداری است .  کارمند« ب»ساله و بیکار است.  25« الف»-04

 ، خودع بر « ج»سوم این مبلغ را با توافق  یک« الف»پرداخت نماید تا جواز ساختمان به نام او صادر شود. « ب»دهد که  می« الف«

 به ترتیب کدامند ؟« ج»و « ب»، «لفا»عنوان اتهامی  . می دهد« ب»می دارد و بقیه را به 

 رشاء –ارتشاء -رشاء (0

 رشاء-ارتشاء – جرم نیست (3

  ارتشاء -رشاء –دریافت رشوه  (5

 رشاء -ارتشاء –رشوه  معاونت در پرداخت (4

 ترجیح دارد. متاسفانه سوال اجمال دارد و با نظری دیگر گزینه یک می تواند پاسخ باشد. 4گزینه 

 به مجازام راشی)رشوه دهنده( محکوم می گردد. 500ر ارتشا بوده)ماهیتا نوعی معاونت است( و مطابق مادهعمل الف واسطه د
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 قانون تشدید مجازام مرتکبین اختالس و... می باشند. 0عمل ب ارتشا می باشد زیرا کارمندان شهرداری نیز مشمول ماده

 عمل ج رشا می باشد.

فراهم جبام تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه راهر کپ عالماً و عامداً مو – 500ماده 

 .شود نماید به مجازام راشی بر حسب مورد محکوم می

طور کلی قوای سپپه گانه هر یک از مسپپتخدمین و مامورین دولتی اعم از قضپپایی و اداری یا شپپوراها یا شپپهرداریها یا نهادهای انقالبی و ب - 0ماده 

سمی برایو سمی یا غیر ر سته به دولت و یا مأمورین به خدمام عمومی خواه ر سازمانهای دولتی واب شرکتهای دولتی یا  سلح یا   همچنین نیروهای م

سازمانهای مزبور میانجام سلیم دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به  سند پرداخت وجه یا ت شد، وجه یا مال یا  مالی را مستقیما یا غیر مستقیم با

شد، خواه آن قبول نماید سازمان با ست اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن  شی ا در حکم مرت

نجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در اکار را انجام داده یا

 .شودزیر مجازام می

ل ک در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر

اغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال همتراز مدیر کل یا باالتر باشد به انفصال دائم از مشیا

و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا حبپ

تراز م موه نفصپپپال  جای ا به  باشپپپد  تر  باال یا  کل  یر  هد شپپپدمد خوا کوم  ح م تی  ل غل دو ئم از مشپپپا نفصپپپال دا به ا  .قت 

در صپپورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویسپپت هزار ریال تا یک میلیون ریال باشپپد مجازام مرتکب دو تا پنج سپپال حبپ بعالوه جزای 

از  تره شالق خواهد بود. و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینمعادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمام دولتی و تا هفتاد و چهار ضربنقدی

هد شپپپدمدیر خوا محکوم  تا سپپپه سپپپال  ماه  قت از شپپش  مو نفصپپپال  به ا ئم  نفصپپپال دا جای ا به  باشپپپد  همتراز آن  یا   .کل 

سال حبپ بعالوه جزای ن شد مجازام مرتکب پنج تا ده  صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال با قدی معادل قیمت مال یا د ر

تر از مدیر کل یا همتراز آن مأخوذ و انفصپپال دائم از خدمام دولتی و تا هفتاد و چهار ضپپربه شپپالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینوجه

 .جپپای انپپفصپپپال دائپپم بپپه انپپفصپپپال مپپوقپپت از شپپپش مپپاه تپپا سپپپه سپپپال مپپحپپکپپوم خپپواهپپد شپپپدبپپاشپپپد بپپه

مأخوذه حین تعیین مجازام و یا صالحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده و یا به دفعام واقع شده و جمه مبلغ مبالغ مذکور از - 6تبصره 

 .بالغ بر نصاب مذبور باشد

ی امتیازه رشوهدر تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیل - 2تبصره 

 .تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد

صره  سب مورد حداقل مجازام مقرر در آن مورد خواهد بود. ) - 0تب شا ح شروع به ارت صال دائم پیش مجازام  شا انف صل ارت در مواردی که در ا

رتی که نفپ عمل انجام شده جرم باشد به مجازام این جرم شود( و در صوشده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین میبینی

 .محکوم خواهد شدنیز

الزامی هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورم وجود دالیل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدم یک ماه - 4تبصره 

را تواند پپ از پایان مدم بازداشت موقت کارمندخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه میاست و این قرار در هیچ یک ا ز مراحل رسیدگی قابل تبدیل ن

 .رفتگ تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد

ی قبل از کشپپف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سپپازد از تعزیر مالی معاف خواهد شپپد و در در هر مورد از موارد ارتشپپا هرگاه راشپپ - 5تبصپپره 

ضمن تعقیب با اقرار خود موجبام تسهیل تعقیب مرتشمورد شی در  صف مالی که  یامتیاز طبق مقررام عمل میشود. و چنانچه را را فراهم نماید تا ن

 د.گردشود و امتیاز نیز لغو میمیرشوه پرداخته است به وی بازگردانده  به عنوان
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 فرزند خود را به قتل می رساند.نوع قتل و مجازام او کدام است؟ پدرخوانده ای بخاطر اختالفام خانوادگی ، -05

  قصاص -شبه عمد( 0

 دیه –خطای محض ( 3

  تعزیر و دیه –عمد ( 5

  قصاص –عمد ( 4

 می باشد. 4پاسخ گزینه 

 و جد پدری می باشد و معافیت این ماده در مورد عدم قصاص پدر و جد پدری شامل پدرخوانده نمی شود. مربوط به پدر 036شمول ماده 

شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ - 036ماده  صورتی ثابت می صاص در  شد و مجنیٌ ق ساوی  علیه نبا علیه، عاقل و در دین با مرتکب م

 .باشد

 .باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست علیه مسلمان چنانچه مجنیٌ -تبصره

 (که شرط ثبوم قصاص است. فقدان رابطه ابومموضوع )در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری تصریح شده است به 

  است؟ کدام مجازام هر یککندکه بهمن را به قتل برساندمیساله بنام بهروز را مجبور  سیزده ساله با تهدید و اکراه ،پسر سی نادر-01

  و عاقله بهروز دیه می پردازد نادر حبس ابد می شود( 0

  بهروز از مجازات معاف می شود نادر قصاص می شود و( 3

  بهروز قصاص می شود نادر حبس ابد و( 5

 .عاقله بهروز دیه می پردازد نادر قصاص می شود و( 4

 می باشد. 6پاسخ  گزینه 

 پرداخت دیه و اکراه کننده به حبپ ابد محکوم می شود.عاقله به  075ماده  2مطابق تبصره 

می -075ماده  کب، قصپپپاص  ت مر نیسپپپت و  تل  ق جوز  م تل  ق کراه در  کراه ا می شپپود و ا کوم  ح م بد  بپ ا ح به  نده،  ن  .گردد ک

کراه -6تبصپپپره  قط ا ف باشپپپد  نون  ج م یا  یز  م م یر غ فل  ط نده  کراهشپپپو گر ا به قصپپپاص اسپپپت ا کوم  ح م نده  ن  .ک

 .شود پردازد. در این مورد اکراهکننده به حبپ ابد محکوم می ده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را میشون اگر اکراه -2تبصره 

 )نمودار اکراه در قتل در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری ترسیم شده است(

سازی امضای -07 شبیه  ست . چه اتهام )اتهاماتی وصولصاحب چک و مراجعه به بانک ، مبلغ آن را  یابنده دسته چک پپ از   (کرده ا

 حق یابنده ، صحیح است؟ در

  کالهبرداری –سند مجعول  از استفاده –جعل ( 0

  استفاده از سند مجعول – جعل –سرقت ( 3

 نامشروع طریق از مال تحصیل –سند مجعول  از استفاده –جعل ( 5

 کالهبرداری –استفاده از سند مجعول  -جعل سند رسمی (4

 ترجیح دارد. 0ه گزین

سند مجعول می  ستفاده از  سته چک نماید عملش جعل و ا صاحب د ضای  سازی ام شبیه  سته چک اقدام به  شورتی چنانچه یابنده د مطابق نظریه م

شی زیرا ربایباشد و چنانچه مالی را ببرد عمل فوق کالهبرداری نیست زیرا مالباخته مال را با رضایت تحویل نداده است و شامل سرقت هم نمی شود 

شامل ماده  صیل مال از طریق  2صورم نگرفته و بنابراین  شده و عنوان مجرمانه تح شا و کالهبرداری  شدید مجازام مرتکبین اختالس، ارت قانون ت

 کالهبرداری می دانند. اساتید با حصول نتایجی دیگر که در سوال به آن تصریح نشده است عمل را نامشروع می باشد البته برخی
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شود . به کدام اتهام،  اگر کسی در حین فروع یک شیء عتیقه که بر-0۸ حسب تصادف به دست آورده ، به یک تبعه خارجی دستگیر 

 تعقیب کیفری است ؟ قابل

  کاال شروع به جرم قاچاق( 0

  هیچ اتهامی( 3

  فروش مال غیر( 5

  قاچاق کاال( 4

 می باشد. 2پاسخ گزینه 

صره  سالمی کتاب پنجم تنها خریدوفروع  قانون 512ماده  2مطابق تب صله فرهنگی –اموال تاریخی مجازام ا ست و  ممنوع مجاز غیر حفاری از حا ا

 قابل مجازام می باشد و فرقی بین خریدار ایرانی و خارجی وجود ندارد.

حبپ از شپپش ماه تا سپپه سپپال و  ده و مرتکب بهبو ممنوع فرهنگی –آوردن اموال تاریخی هر گونه حفاری و کاوع به قصپپد بدسپپت – 512ماده 

 هایچنانچه حفاری در اماکن و محوطه .اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آالم و ادوام حفاری به نفع دولت محکوم میشودضبط

ضب صورم گیرد عالوه بر  ست، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی  سیده ا ست آثار ملی به ثبت ر شوفه و آالم و تاریخی که در فهر شیاء مک ط ا

 .شود حفاری مرتکب به حداکثر مجازام مقرر محکوم میادوام

  بهنسبت کشور فرهنگی میراث سازمان مقررام طبق و آورد بدست تصادف حسب را ماده این موضوع فرهنگی –هر کپ اموال تاریخی  – 6تبصره 

 .گردد حکوم میم مکشوفه اموال ضبط به ننماید اقدام آن تحویل

  مذکور،فرهنگی اموال ضبط بر عالوه فروشنده و خریدار و است ممنوع مجاز غیر حفاری از حاصله فرهنگی –خرید و فروع اموال تاریخی  – 2تبصره 

رجی اخ فروع اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع گاه هر. میشوند محکوم سال سه تا ماه شش از حبپ به

 .شود صورم گیرد، مرتکب به حداکثر مجازام مقرر محکوم می

 )این موضوع در آزمون های مفهومی مهارتی آمده است که در تطبیق مستند ارایه می گردد.(

شده ، که به قیمت-00 شد و وجه آن را به مالک کاال رد کند، لیکن امین کاال را گران تر از کاالیی به امین داده  ت معهود قیم معین بفرو

 است ؟ فروخته و ما به التفاوم را مسترد نکرده است . چه اتهامی متوجه امین

  هیچ اتهامی( 0

  قانونی تصرف غیر( 3

 گران فروشی( 5

  خیانت در امانت( 4

سیر به نفع متهم گزینه یک را نیزنامزد انتخاب می کند اما آن را انتخ 4گزینه  ست و تف سوال اختالفی ا  اب نمی کنیم زیرا حداقلترجیح دارد لکن 

 .( که در گزینه یک آمده استهیچ اتهامی)می تواند تحصیل مال از طریق نامشروع باشد و نه  این عمل عنوان مجرمانه

شکل  سبت به مازاد امانت  ضر متعتدند که ن ست اما در مثال حا صله از مال امانی به تبع آن امانت ا ست که برخی معتقدند مال حا  میناختالف آنجا

 گیرد و به نوعی مالک از مازاد اعراض نموده است که این دیدگاه با تفسیر به نفع متهم قرابت دارد.

 )خیانت در امانت از مباحث مهم مطروحه در کالس جزا و آزمون های مفهومی مهارتی است اما پاسخگویی به سوال اختالفی دشوار است.(
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 ، داخل در عنوان جرم قاچاق است ؟ رهآیا نگهداری تجهیزام دریافتی از ماهوا -633

  استفاده قرار گیرد بلی، هر گاه مورد( 0

 خیر( 3

  فروش نگهداری شود بلی، هرگاه به قصد( 5

 بلی( 4

 می باشد. 2پاسخ گزینه 

 نگهداری تجهیرام دریافت از ماهواره داخل در عنوان قاچاق نمی باشد. 756مطابق رای وحدم رویه شماره 

از  6002/63/0مصپپوّب  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 22ماد ۀ  4هر چند تجهیزام دریافت از ماهواره طبق تبصپپر ۀ :756شپپماره  حدم رویهرای و

ستو ست، لکن نگهداری آن فی حد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و م صادیق کاالی ممنوع ا ست، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به م جب مجازام ا

ست ، داخل در عنوان  6شرحی که در بند الف ماده  شده ا شده قایل  شاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یاد قانون مورد ا

ن قانون نمی باشد. بر این اساس، رأی شعبة سیزدهم دیوان آ 44قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صالحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ۀ 

شود. این رأی طبق ماد ۀ  شخیص داده می  صحیح و قانونی ت شور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء  سی کیفری  476عالی ک قانون آیین دادر

 .ضایی و غیر آن الزم االتباع استدر موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از ق

موید آن است که طراح « داخل در عنوان قاچاق»و عبارم  در درسنامه آزمون های مفهومی و مهارتی تبیین شده است 756)رای وحدم رویه شماره 

 .(از متن وحدم رویه مذکور طرح سوال نموده است

 

 آیین دادرسی کیفری

 است؟ زمان کدام قیمت، پرداخت مالک نماید،صادرمی ہپرداخت قیمت مالی تلف شد همواردی که دادگاه کیفری حکم بدر- 636

 تلف مال )0

 صدورحکم )3

 اجرای حکم )5

 تقدیم دادخواست ضرر و زیان )4

 پاسخ است.  0گزینه 

 «، مالک است.حکم قیمت زمان اجرایکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، درصورتی »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 60زیرا تبصره ماده 

 

  تصمیم کدام مرجع با مقام قضایی مالک عمل است ؟ در صورم بروز اختالف نظر بین دادستان و بازپرس، در مصادیق قانونی جرم، -632

 قضاوت دادسرا دادستان، با توجه به نظارت عالیه او بر (0

 استان دادگاه کیفری یک واقع در شهرستان مرکز )3

 استقالل او نسبت به مقام تعقیب ر مقام تحقیق بودن وبازپرس، به اعتبا )5

 .انجام وظیفه می کند دادگاه کیفری دویی که دادسرا در معیت آن )4

 پاسخ است. 4گزینه 

کیفری  با دادگاه، حل اختالف مصادیق قانونی آندر صالحیت، نوع جرم یا  در صورم اختالف دادستان و بازپرس »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 272زیرا ماده 

 «.کندوظیفه میدویی است که دادسرا در معیت آن انجام

 

 فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های تجاری است؟ در کدام مورد، بازپرس مکلف به جلوگیری از -630

 .به سالمت عمومی امنیت جامعه و نظم عمومی باشند راساً و در خصوص اعمال مجرمانه ای که مضر )0

 پرونده اشخاص حقوقی دادستان در تمام موارد رسیدگی بهبا تأیید  )3

 دادستان فعالیت متضمن اعمال مجرمانه مضر به سالمت امنیت و نظم عمومی باشد، با اطالع حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه )5

http://www.dadestan.com/
http://dadnegar.com/the-law-against-smuggling/
http://dadnegar.com/the-law-against-smuggling/


 30/30/6001  (C)دفترچه  آزمون وکالت      05صفحه               به دقت مورد مطالعه قرار دهیدبا حوصله و این درسنامه حرفه ای را 

 WWW.DADESTAN.COM     بود داداِستان مهارتی-قدرتمند آزمون های مفهومی حقوقداناندر آزمون وکالت امروز، پیروزی از آن 

 

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

www.dadsima.com 030-77373300تلفن:  -350دانشگاه تهران، پالک یدانشکده پرستار یوبرو،ر یدتوح یدانتهران م www.dadestan.com 
 

 ضاییامنیت جامعه و نظم عمومی با تأیید رئیس حوزه ق در خصوصی اعمال مجرمانه مضر به سالمت و )4

 پاسخ است.  0گزینه 

شی از امور خدمات »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 664زیرا ماده  شاورزی، فعالیت کارگاه یا تولیدی از قبیل امور یجلوگیری از فعالیت تمام یا بخ ها هها، کارخانتجارتی، ک

سب قرائن معقوو مانند آن ممنوع اسددت  هایهای تجارتی و تعاونو شددرکت ضمن ارتکاب اعمال مگر در مواردی که ح ل و ادله مثبته، ادامه این فعالیت مت

 حسب مورد از ای باشد که مضر به سالمت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورم، بازپرس مکلف است با اطالع دادستان،مجرمانه

 «آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند

 

  نسبی است. کدام مرجع صالحیت رسیدگی دارد؟ در جرایمی که مستوجب مجازام جزای نقدی -634

 دادگاه کیفری دو )0

 شورای حل اختالف )3

 اختالف حل شورای یا و دو کیفری ہحسب مورد، داد گا (5

 یا دو حسب میزان مجازات، دادگاه های کیفری یک و )4

 پاسخ است.   6گزینه 

شماره زیرا رای وحدم روی سال  0١مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة  »می گوید: 6001/ 4/ 23مورخ  750ه  صوّب  سالمی م  05١3قانون مجازات ا

ساس واح سبی که میزان آن بر ا ست و از جزای نقدی ن شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت ا شخص  د با مبنای خاص م

مجازام جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است نونی احتساب میگردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین قا

شاره، مورد مادۀ 0 ۀبا توجه به حکم مقرر در تبصر شود محسوب هفت درجه تعزیر ا   دادرسی آیین قانون 043 مادۀ موجب به آن به رسیدگی و می 

 036طبق ماده « و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اسدددتان اسدددت.  اه کیفری دو میباشپپددادگ صپپالحیت در 6002 مصپپوّب کیفری

 نمی شوند، در صالحیت دادگاه کیفری دو هستند. 02ق.آ.د.ک. 032که مشمول ماده  ۸تا  4جرایم عمومی تعزیری درجه  02ق.آ.د.ک.

 

 حدوث جنون پپ از صدور حکم قطعی تا زمان افاقه به تأخیر نمی افتد؟ یک از مجازاتهای تعزیری، در صورم کدام-635

 سالب حقوق (0

 مالی )3

 حبس )5

 شالق )4

 پاسخ است.   2گزینه 

شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق  هرگاه محکومٌ علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتال به جنون »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 530زیرا ماده 

 «شود.های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول میمگر در مورد مجازاممیافتد؛ 

 

ضرر و زیان، -631 ست  سیدگی به دادخوا ضور طفل، برای ر ضور یا عدم ح صوص ح سط دادگاه اطفال و نوجوانان، در خ کدام یک از  تو

 موارد زیر، صحیح است ؟

 .تمامیت جسمانی، حضور طفل الزم است در ضرر و زیان ناشی از جرایم علیهفقط  (0

 .توضیحات وی برای صدور رای ضروری باشد حضور طفل الزم نیست، مگر در صورتی که )3

 .مطلقاً حضور طفل الزم نیست )5

 .قانونی در همه موارد الزم است حضور طفل در صورت صالحدید ولی یا سرپرست )4

 سخ است. پا  2گزینه 

http://www.dadestan.com/


 30/30/6001  (C)دفترچه  آزمون وکالت      01صفحه               به دقت مورد مطالعه قرار دهیدبا حوصله و این درسنامه حرفه ای را 

 WWW.DADESTAN.COM     بود داداِستان مهارتی-قدرتمند آزمون های مفهومی حقوقداناندر آزمون وکالت امروز، پیروزی از آن 

 

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

www.dadsima.com 030-77373300تلفن:  -350دانشگاه تهران، پالک یدانشکده پرستار یوبرو،ر یدتوح یدانتهران م www.dadestan.com 
 

شی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می »می گوید: 02ق.آ.د.ک.  461زیرا ماده  ضرر و زیان نا ست  سیدگی و به دادخوا گردد، طبق مقررات قانونی ر

برای صدور رأی ضروری  که توضیحام ویدر هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل الزم نیست، مگر درصورتیشود. حکم مقتضی صادر می

 «باشد.

 

 صورم گیرد، تکلیف رئیپ دادگاه بخش چیست؟ در صورتی که در حوزه قضایی بخش، قتل عمدی -637

 وقوع جرم برای انجام تحقیقات مقدماتی ارسال پرونده به نزدیکترین دادسرای محل )0

 اً اقدام به صدور کیفرخواستو تکمیل تحقیقات و نهایت انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس )3

 ارسال مستقیم پرونده به دادگاه کیفری یک (5

 صدور قرار نهایی انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس و )4

 پاسخ است.  4گزینه 

پرس و تحت نظارم و تعلیمام ( این قانون، رئیپ دادگاه بخش به جانشینی از باز032در جرائم موضوع ماده  ) »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 007زیرا ماده  

 «...... نمایدوظیفه میدادستان شهرستان مربوط، انجام

 

صی مرتکب یک فقره حمل مواد مخدر-63۸ شخ ستوجب  اگر  شیراز و یک فقره قتل عمدی م ستان  شهر ستوجب مجازام اعدام در  م

صاص ستوجب تعجاز این یک مجازام ق ستان قزوین و یک فقره کالهبرداری م شهر سال حبپ نفپ در  ستان تهران  الی هفت  شهر در 

 .گردد، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم کدام است

 کالهبرداری حمل مواد مخدر و دادگاه کیفری یک قزوین برای رسیدگی به اتهامات قتل عمدی و دادگاه انقالب شیراز برای رسیدگی به اتهام( 0

دادگاه کیفری دو  هام حمل مواد مخدر و دادگاه کیفری یک قزوین برای رسددیدگی به اتهام قتل عمد وات داد نامه انقالب شددیراز برای رسددیدگی به )3

 تهران برای رسیدگی به اتهام کالهبرداری

 اتهامات دادگاه انقالب شیراز برای رسیدگی به همه )5

  اتهامات دادگاه کیفری یک قزوین برای رسیدگی به کلیه (4

 پاسخ است.  6گزینه 

شد که رسیدگی به بعضی از آن :»می گوید 02ق.آ.د.ک. 064ماده زیرا   ها در صالحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد با

ی ازآن برای رسیدگو پس شوددیگر در صالحیت دادگاه انقالب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صالحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می

س پ حسب ماده« شود. به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شیراز می رود و   02ق.آ.د.ک. 060لذا متهم ابتدا برای جرم حمل مواد به دادگاه انقالب 

و « د که صددالحیت رسددیدگی به جرم مهمتر را دارد.به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صددالحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسددیدگی شددو »می افزاید:

ها در صالحیت دادگاه کیفری یک و هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن »می افزاید: 02ق.آ.د.ک. 064ماده  6تبصره 

ست،  صالحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان ا ضی دیگر در  سیدگی به بع سیدگی میر قتل  بنابراین به« شود.به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک ر

 عمدی و کالهبرداری باهم توامان در دادگاه کیفری یک قزوین رسیدگی می شود.

 

 اقدامام الزم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند؟ در چه مواردی، تمام شهروندان می توانند -630

 ضابطان دادگستری در کلیه جرایم مشهود، در صورت عدم حضور )0

 است انجام چنین اقداماتی، فاقد مجوز قانونی (3

 ق.آ.د.ک، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری 503پ و ت ماده  فقط در جرایم مشهود موضوع بندهای الف، ب، )5

 ور ضابطان دادگستریدرصورت عدم حض ق.آ.د.ک، 503در همه جرایم مذکور در ماده  (4

 پاسخ است.   0گزینه 

http://www.dadestan.com/


 30/30/6001  (C)دفترچه  آزمون وکالت      07صفحه               به دقت مورد مطالعه قرار دهیدبا حوصله و این درسنامه حرفه ای را 

 WWW.DADESTAN.COM     بود داداِستان مهارتی-قدرتمند آزمون های مفهومی حقوقداناندر آزمون وکالت امروز، پیروزی از آن 

 

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

www.dadsima.com 030-77373300تلفن:  -350دانشگاه تهران، پالک یدانشکده پرستار یوبرو،ر یدتوح یدانتهران م www.dadestan.com 
 

صره  ضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )م( ماده  ) »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 45ماده  6زیرا تب شهود واقع ( این قانون به032چنانچه جرائم مو صورم م

ستری، شود ضابطان دادگ ضور  صورم عدم ح عمل وگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صددحنه جرم بهتوانند اقدامات الزم را برای جل، تمام شددهروندان میدر 

 «آورند.

 

منع تعقیب بازپرس، که به علت جرم نبودن عمل صپپادر و به تایید دادگاه رسپپیده،  دام یکی از عبارتهای زیر در خصپپوص قرارک -663

 است؟ صحیح

 خواهی است. ق.آ.د.ک باشد، قابل فرجام 503در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ وت ماده  (0

 ق.آ.د.ک باشد، قابل فرجام خواهی است. 503در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ، ت وث ماده  (3

 غیر قابل اعتراض است، مگر در فرض کشف دلیل جدید که در این صورت، قابل تجدید نظراست (5

 تجدید نظر است. ق.آ.د.ک باشد، قابل 503در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ وت ماده  (4

 پاسخ است.  6گزینه 

اعتراض، در جلسدده حل اختالف بین بازپرس و دادسددتان و رسددیدگی به اعتراض شدداکی یا متهم نسددبت به قرارهای قابل »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 270زیرا ماده  

صورت میفوق ست، العاده دادگاه  صوص قطعی ا صمیم دادگاه در این خ ی منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای)الف(، مگر در مورد قرارهاگیرد. ت

ست032)ب(، )پ( و )م( ماده  ) صورم تأیید، این قرارها مطابق مقررام قابل تجدیدنظر ا شماره « .( این قانون که در  مورخ  754و رای وحدم رویه 

سب مقررات مواد  »می گوید: 6005/ ۸/ 25 صوّب  قانون آیین 43۴و  503با عنایت به اینکه ح سی کیفری م صادره از محاکم  05١3دادر صالحات بعدی، آراء  با ا

ضوع بندهای مذکور در ذیل ماده  ست و به موجب ماده قانون مذکور قابل فرجام 375کیفری یک در جرایم مو شور ا الذکر و قانون فوق 437خواهی در دیوان عالی ک

تجدیدنظر یا مورد قابلیا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اسدددت که مطابق مقررات قانونی حسدددب آن، آراء صدددادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت 3تبصدددره 

ستفاد میخواهی در مرجع ذیفرجام ست، لهذا چنین م ضایی ا صادره از دادسراگردد که صالح ق ر د رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب 

 «هی در دیوان عالی کشور استخواقابل فرجاماالشاره خصوص جرایم فوق

 

را منافی با ضرورم کشف حقیقت بداند، چه  بر مطالعه پرونده یا دسترسی به آن مبنی چناچه بازپرس، درخواست شاکی خصوصی -666

 اعتراض چگونه است؟ تصمیمی میگیرد و وضعیت آن از لحاظ قابلیت

 غیرقابل اعتراض -قرار رد درخواست ( 0

 غیر قابل اعتراض -قرار عدم دسترسی   )3

 قابل اعتراض -قرار عدم دسترسی  (5

 قابل اعتراض -قرار رد درخواست  (4

 پاسخ است.  4گزینه 

صره   سی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با  »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 633ماده  6زیرا تب ستر شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا د ست  صورت درخوا در 

شف حق ست قرار ردّیقت بداند، با ذکر دلیل، ضرورت ک صادر می درخوا شاکی ابالغ میرا  ضوری به  سه روزکند. این قرار، ح در دادگاه  اعتراضقابل شود و ظرف 

 «صالح است. 

 

ستقیم در دادگاه مرجع تجدید نظر قرارهای قابلِ اعتراض -662 شود مربوط به تحقیقام مقدماتی اتهاماتی که به طور م ، کدام انجام می 

 است؟

 دادگاه تجدید نظر استان( 0

 دیوان عالی کشور( 3

 دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو باشد دادگاه صادرکننده قرار،به ترتیب،دیوان عالی کشورو دادگاه تجدید نظر استان، اگر ( 5

 دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده قرار( 4

 پاسخ است.  6گزینه 
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قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقام قرار موضوع این ماده  و سایر  مرجع تجدیدنظر »می گوید: 6004/ 0/ 24ق.آ.د.ک.الحاقی  ۸3زیرا تبصره ماده  

 «.مقدماتی جرایمی که بطور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود، دادگاه تجدیدنظر است

 

لیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم فرجام خواهی محکوم ع کدام عبارم در خصوص تجدید نظر خواهی یا -660

 به صورم توأمان، صحیح است؟

 .نیست، لیکن سایر تشریفات دادرسی اعم از کیفری و مدنی باید رعایت شود مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی )0

 .سی اعم از کیفری و مدنی باید رعایت شوداست، ولی سایر تشریفات دادر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی )3

 .رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و )5

 .کیفری و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و )4

 پاسخ است.   0گزینه 

صره ماده  شی از جرم به خواهی محکومٌتجدیدنظرخواهی یا فرجام» می گوید: 02.ک.ق.آ.د 401زیرا تب ضرر و زیان نا سبت به محکومیت کیفری و  صورت علیه ن

 «.مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفام آیین دادرسی مدنی نیستتوأمان، 

 

 سرا، توسط کدام مقام انجام می شود؟مقدماتی داد معاینه و تحقیقام محلی در مرحله تحقیقام -664

 قرار معاینه و تحقیقات محلی بازپرس یا مقام قضایی صالح، متعاقب صدور ) 0

 توسط ضابطان دادگستری و یا با همکاری آنان بازپرس راساٌ یا حسب مورد به دستور وی، ) 3

 دادستان بازپرسی پس از صدور دستور و موافقت ) 5

 محلی و موافقت دادستان ار معاینه و تحقیقاتبازپرس پس از صدور قر( 4

 پاسخ است.   2گزینه 

صالحی  ق.آ.د.ک. 0۸زیرا ماده  شخصاً بازپرس  »می گوید: 05١4/ 5/ 34ا این  ،عمل آوردآوری ادله وقوع جرم بهمنظور جمعتحقیقات و اقدامات الزم را بهباید 

پپ از دادن تعلیمام الزم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد دامام الزم برای کشف جرم را امر مانع از آن نیست که بازپرس بخشی از تحقیقام و اق

در  »می افزاید: 04/ 0/ 24الحاقی  0۸تبصره همین ماده  « کند.ها را الزم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکه در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آن

 .«این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقام الزم را انجام دهد 032بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )م( ماده  

 

 جلبِ نظر کارشناسی را تقاضا کند و مقام قضایی نیز جلبِ نظر کارشناسی را در جهت چنانچه متهم در جریان تحقیقام مقدماتی، -665

 داخت می شود؟کشف حقیقت الزم بداند، حق الزحمه کارشناسی چگونه پر

 پرداخت حق الزحمه آن، برعهده متهم است.( 0

 بر عهده متهم متقاضی است و در صورت استنکاف وی، از اعتبارات قوه قضائیه. (3

 بالمناصفه بر عهده طرفین است. (5

 از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه (4

 پاسخ است.   4گزینه 

شار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان،  متهمشاکی و  »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 513زیرا ماده  سانحقبابت هزینه انت شنا سایر الزحمه کار شکان و  ، مترجمان و پز

ضار می ضائی اح شخیص مقام ق صی که به ت شخا ضائیه پرداخت میهزینهپردازند و شوند، وجهی نمیا ، اما هرگاه شودهای مذکور از اعتبارام مربوط به قوه ق

شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفهاقدامات مذکور بنا به درخو صورت گیرد،  شاکی  ست   .....شده، پرداخت کند.های مربوط، در مهلت تعیینا

 «.شودای أخذ نمی درهرصورم از متهم هیچ هزینه

 

 کور را نقپ می کند. رای دادگاهدادگاه کیفری دو به عنوان مرجع تجدید نظر، رأی مذ متعاقب اعتراض به رای شورای حل اختالف، -661

 از لحاظ قابلیت اعتراض، چه وضعیتی دارد؟
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صورت  )0 شورا به  صمیم  سیدگی ماهوی انجام دهد، قابل صادر« قرار» هر گاه ت شد و دادگاه کیفری دو آن را نقض کند و ر اعتراض در دادگاه  شده با

 .کیفری یک است

شورای حل اختال  )3 ست، مگر اینکه رای  شود که در این فقطعی ا سیدگی ماهوی انجام  سط دادگاه کیفری دو نقض و ر صالحیت، تو  به جهت رد 

 .صورت، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است

 .قطعی و غیر قابل اعتراض است هرصورت، در  )5

 .تجدیدنظر استان است در هر صورت، قابل اعتراض در دادگاه  )4

 پاسخ است.  2گزینه 

صوب  27بق ماده زیرا ط  شوراهای حل اختالف م ( این قانون ظرف مدت بیسددت روز از تاریخ ابالغ، قابل ١تمام آرای صددادره موضددوع ماده ) :» 6004قانون 

رجع باشددد. چنانچه مباشددد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضددی شددورا، حسددب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضددائی میتجدیدنظرخواهی می

و اگر رسیدگی به موضوع در صالحیت مرجع دیگری باشد، پرونده  این رأی، قطعی استکند. تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می

رسیدگی  حیت شورا باشدهرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صال »همین قانون می گوید: 27ماده  2س پ تبصره « کند. را به مرجع صالح ارسال می

آرای « .اخیر به عنوان رأی شپپعبه بدوی تلقی و حسپپب مورد مطابق مقررام آیین دادرسپپی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر اسپپت ماهوی انجام و رأی

 قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. 02ق.آ.د.ک. 421دادگاه کیفری دو طبق ماده 

 

به جرم تعزیری درجه شپپش، قرار ارجاع به میانجی گری صپپادر و یکی از وکالی  ر اسپپتان در فرایند رسپپیدگیدادگاه تجدیدنظ -667

 را به عنوان میانجی گر تعیین می کند. این اقدام دادگاه، چگونه ارزیابی می شود؟ دادگستری

 است.  قت متهم و بزه دیده، این اقدام بی اشکالاتهام انتسابی قابل تعلیق باشد، با مواف در صورتی که طبق قانون، اجرای مجازات  )0

 .صادر کند و میانجی گر قرار دادن وکیل دادگستری اشکالی ندارد در صورت تشخیص، صرفِ نظراز موافقت متهم و بزه دیده، متهم قرار مذکور را( 3

 .ارجاع به میانجی گری را ندارد دادگاه تجدیدنظر استان، حق صدور قرار )5

 امکان پذیراست، ولی نمی تواند وکیل دادگستری را میانجی گر قرار دهد أیید رئیس کل دادگستری استاندرصورت ت (4

 پاسخ است.   6گزینه 

صدور رأی و  »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 454زیرا ماده  سیدگی به ادله،  ضار، جلب، ر ستان مطابق قواعد و مقررات مرحله سایر ترتیبام اح در دادگاه تجدیدنظر ا

ست.نخست ستقیم در دادگاه در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به» ... است که می گوید: 02ق.آ.د.ک. 046این ماده ناظر بر ذیل ماده « ین ا طور م

وع شپپود که می رج 02ق.آ.د.ک. ۸2در نتیجه باید به ماده « شددود، انجام تحقیقات مقدماتی توسددط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صددورت گیرد.مطرح می

تواند برای حصول سازع بین طرفین، موضوع را با مقام قضائی می..... ها قابل تعلیق است، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن »گوید:

شورای حل اختالف یا شخص یا مؤسسه ی داریم که غیر دادستان اگرچه نظریه مشورتی اداره حقوق« ای برای میانجیگری ارجاع دهد.توافق آنان به 

سوال انتخاب شده است و این  2با توجه به توزیع نرمال درجه   6هیچ مقامی اختیار ارجاع امر به میانجی گری را ندارد لکن گزینه  پاسخ درست این 

 سوال جواب صریح در قانون ندارد و برداشت از قانون است و احتمال حذف آن می رود.

 

 او، در مظان اتهام قرار گیرد، تکلیف مقام قضایی چیست؟ لّع پپ از تحقیق ازچنانچه شاهد یا مط - 66۸

 .تفهیم اتهام و ادامه تحقیق می کند در صورت موافقت شاهد یا مطلع، اقدام به )0

 .دستور او به عنوان مقام تعقیب، عمل کند مراتب را به دادستان اطالع دهد و طبق )3

 .تحقیقات مبادرت ورزد ادامه باید با تفهیم اتهام به او، به (5

 .برای وقت دیگر احضار کند باید وی را طبق مقررات و به عنوان متهم )4

 پاسخ است.  4گزینه 

سی که به »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 260زیرا ماده   شخص پس از تفهیم اتهام به ک ست و چنانچه این  شاهد یا مطلع ممنوع ا شده از قبیل  ضار ن عنوان متهم اح

 «عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.باید طبق مقررام و بهدر مظان اتهام قرار گیرد، تحقیق 
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شرایطی، جرایم  در خصوص بزه دیدگان ناتوان از اقامه دعوی به عللی از قبیل معلولیت جسمی -660 یا کهولت سن، دادستان تحت چه 

 قابلِ گذشت را تعقیب می کند؟

 زه دیدگانرأساً و بدون جلب موافقت ب (0

 در صورت جلب موافقت بزه دیدگان )3

 موافقت بزه دیدگان فقرا در جرایم علیه تمامیت جسمانی با جلب )5

 پس از جلب موافقت رئیس حوزه قضایی )4

 پاسخ است.   2گزینه 

از اقامه دعوی  ناتوانیا ذهنی یا کهولت سدددن، که به عللی از قبیل معلولیت جسدددمی  یدگانیبزه دهمچنین در مورد »... می گوید: 02ق.آ.د.ک. 76زیرا ماده 

 «... کند.تعقیب میبا جلب موافقت آنان  هستند، دادستان موضوع را

 

 چگونه انجام می شود؟ کنترل حساب های بانکی اشخاص توسط بازپرس، -623

 با تأیید دادستان کل کشور )0

 رأساً و بنا به تشخیص بازپرس )3

 .با تأیید رئیس حوزه قضایی )5

 با تأیید دادستان محل وقوع جرم )4

 پاسخ است.   0گزینه 

ساببازپرس می »می گوید: 02ق.آ.د.ک. 656زیرا ماده ستیابی به ادله وقوع جرم، ح شف جرم و یا د ضروری، برای ک شخاص را با تأییدتواند در موارد   های بانکی ا

 « کنترل کند. رئیپ حوزه قضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون های مفهومی مهارتی با سواالم آزمون وکالت متعاقبا منتشر خواهد شد.( )تطبیق مستند سواالم

 

 

 

 شاد، عالی و قدرتمند باشید
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