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 «حقوق مدنی»

میان وراث حین الفوت تقسیم شده است اگر پس از صدور حکم موت فرضی و . حکم موت فرضی غائب مفقوداالثر صادر شده و اموال او 1

 تقسیم اموال،غائب پیدا شود،کدام مورد صحیح است؟

 (آنچه از عین اموال و منافع و عوض آن که موجود باشد،به غائب باز می گردد.1

 شدنی ،غائب حقی ندارند.(اگر عین اموال موجود باشد،به غائب باز می گردد، اما در عوض اموال مصرف 2

 (وراث در هرحال در مقابل شخص غائب،موظف به استرداد عین اموال و منافع آن و همچنین پرداخت مثل یا قیمت اموال تلف شده هستند.3

 (اگر عین اموال موجود باشد به غائب باز می گردد،و اال حقی بر وراث ندارد.4

 پاسخ می باشد 1گزینه .1

 موجود غایب شدن پیدا حین مزبور اموال منافع یا و عوض یا اعیان از که را آنچه باید ورثه غایب، بازگشت از پس مدنی قانون 1۰2۷ ماده مطابق :1 نکته

 دارند. مسترد باشد می

 در باشند کرده خرج را آن پول و فروخته را غایب خانه اگر مثالً بود نخواهند نیست موجود نیز آن و عوض رفته بین از که اموالی مسئول ورثه اما 2 نکته 

 شوند. می محسوب مال مالک قانون حکم به تصرف زمان در زیرا ندارند مسئولیتی غایب مقابل

 .عقد وقف در کدام یک از موارد زیر باطل است؟2

 ارتفاق دارد.(وقف مالی که نسبت به آن ،شخص دیگری حق 2    (وقف مالی که میان واقف و موقوف علیه، مشاع باشد.1

 (وقف مالی که در اجاره شخص دیگری است.4 (وقفی که به موجب اراده واقف ،متضمن پرداخت نفقه زوجه او از منافع موقوفه است.3

 پاسخ می باشد 3گزینه.2

 مخارج سایر یا دیون پرداخت یا نماید علیهم موقوف جزء یا علیه موقوف را خود واقف که معنی این به نفس بر وقف مدنی قانون ۷2 ماده مطابق :1 نکته

 فوت. از بعد یا باشد حیات حال به راجع اینکه از اعم است، باطل دهد، قرار موقوفه منافع از را خود

 موقوفه( منافع محل از )نه بپردازند خودشان از را یا دیون او واقف زندگی هزینه شوند موظف علیهم که موقوف ترتیببدین عوض، شرط با وقف اما: 2 نکته 

 نیست. عقد ذات مقتضای خالف زیرا سازد؛ نمی باطل را عقد ولی است باطل شرط دارد منافات «تسبیل» مفهوم با عوض شرط چون

می فروشد.اگر اتومبیل مذکور متعلق به غیر باشد،کدام مورد در خصوص « ب»،اتومبیل معینی را به عنوان فضولی به شخص « الف».شخص 3

 معامله، صحیح است؟این 

 (غیرنافذ است و تنها با تنفیذ صاحب مال معتبر می شود.2    معتبر می شود.« الف»(غیرنافذ است و تنها با تنفیذ 1

 (در هرحال غیرنافذ است.4   (اگر معلوم شود الف از صاحب مال وکالت داشته ،معتبر است.3

 پاسخ می باشد 4گزینه.3

 یا علیه مولی از اعم غیر) به متعلق مال که شود معلوم بعد و نماید معامله فضولی عنوان به مالی به نسبت کسی هرگاه مدنی قانون 2۵۵ ماده وفق: 1 نکته

 است. نافذ غیر معامله صورت، این در بوده دیگر( شخص

 می قهری ولی یعنی است؛ معامل اجازه به موکول معامله صحت و نفوذ مذکور، ماده حکم به باشد، او علیه مولی به متعلق مال اگر است بدیهی :2 نکته 

 نماید. رد یا اجازه را عقد علیه مولی غبطه و مصلحت بررسی با بوده، او علیه مولی به متعلق مال شد متوجه اینکه از بعد تواند

 نیست: خارج حال دو از باشد علیه مولی از غیر دیگری شخص به متعلق مال اما اگر: 3 نکته 

 اعتقاد بدین معامله، زمان در ولی است داشته فروش در وکالت مال صاحب از اینکه یا و ندارد انتقال در سمتی او و است غیر به متعلق دانسته مالمی یا 

 تنفیذ را عقد تواند می فقط مال ، مالک اول حالت در ولی است نافذ غیر عقد حالت، دو هر در حقوقی، تحلیل نظر از ندارد، را آن در تصرف حق که فروخته

 کند. رد یا تنفیذ را عقد میتواند نیز معامل مدنی، قانون 2۵۵ ماده مطابق دوم حالت در ولی کند رد یا

اگر معلوم شود الف از  "،  آوردن گزینه ای است که می گوید: است صحیح است نافذ غیر درهرحال گزینه کند، داللت تواندمی که ای اما قرینه: 4 نکته 

یعنی طراح می خواسته بگوید: در هرحال )اعم از این که معامل از صاحب مال وکالت داشته یا نداشته( می باشد." صاحب مال وکالت داشته، معتبر است 

صاحب مال معتبر می شود"  غیرنافذ است وتنها با تنفیذ"عقد غیرنافذ است. اگر این احتمال موردنظر طراح سوال باشد ، بدیهی است گزینه 

 آن و کند رد یا اجازه را عقد موکل، مصلحت بررسی با میتواند داشته، انتقال در وکالت مالک سوی از کننده معامله که مواردی در زیرا است نبودهموردنظر

 .نیست صحیح "شود می معتبر مال صاحب تنفیذ با تنها "جمله ی  وقت
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 صحیح گزینه تواند می نبوده،" است ،معتبر داشته وکالت مال صاحب از الف شود معلوم اگر" گزینه لحاظ با پاسخ ، دادن سوال طراح نظر ، اگر حال عین در

 سوال طراح نظر مورد بیشتر تواندمی اول احتمال مجموع در اما ".شود می معتبر مال صاحب تنفیذ با تنها و است نافذ غیر "گوید:می که باشد ای ،گزینه

 باشد.

 .کدام مورد در خصوص هزینه های انجام تعهد، صحیح است؟4

 (هزینه استرداد مورد عاریه ،به عهده معیر است.2  (هزینه تادیه ثمن از سوی خریدار ،به عهده فروشنده است.1

 بر عهده موجر است.(هزینه استرداد عین مستاجره در فرض انقضای اجاره، 4   (هزینه استرداد مورد ودیعه، به عهده مودع است.3

 پاسخ می باشد 3گزینه.4

 آن تحویل به مکلف ، ولی مودع گذارد اختیار در و بردارد آن دست از کند؛یعنی رد مودع )مالک( به را یعهود مورد مال که است موظف مستودع :1نکته

 به امین ، چون ودیعه در دیگر، طرف از مدنی(. قانون ۶43 )ماده است گذار امانت عهده بر باشد،  هزینه ای مستلزم مال رد اگر جهت همین . به نیست

 است. نگذارده او عهده بر را آن ی رد هزینه قانونگذار کند، حفاظت می گذار امانت مال از رایگان

 مالک، از رد هایهزینه گرفتن است بدیهی و کندمی عاریه استفاده عاریه، مستعیر مجانا از مال مورد  در زیرا نیست صحیح عاریه و قیاس ودیعه :2 نکته 

 .معیر نه است مستعیر عهده بر عاریه مورد مال رد هایهزینه بنابراین ندارد.  حقوقی منطق

ق.م مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت  381هم چنین با عنایت به ماده ق.م ، هزینه های انجام تعهد بر عهده مدیون است .  281ماده  به توجه با :3 نکته 

 حمل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بر عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است .

 که دارد وظیفه ، مستاجر اجاره مدت پایان از بعد زیرا است مستاجر عهده بر مستاجره عین استرداد های ، هزینه الذکر فوق ( : با توجه به توضیحات4نکته )

 اوست. عهده بر نیز تکلیف این هایهزینه پرداخت است بدیهی و کند موجر لیمتس و تخلیه را مستاجره عین

 .بیع اعیان ترکه توسط وراث در فرضی که دیونی به ترکه تعلق گرفته است، چگونه است؟5

    طلبکاران می توانند معامله را فسخ کنند.(نافذ است ،اما 1

 (نافذ نیست و با تنفیذ طلبکاران یا پرداخت دیون آنها ،نافذ می شود.2

   (نافذ است و طلبکاران به نسبت سهم وراث حق رجوع به آن را دارند.3

 (نافذ نیست و تنها با تنفیذ طلبکاران، نافذ می شود.4

 پاسخ می باشد 2گزینه.5

 نافذ مزبوره امالتمع است نشده تادیه متوفی دیون که مادام نمایند، معامالتی ترکه اعیان به نسبت ورثه ، هرگاه مدنی قانون 8۷1 ماده موجب به 1 نکته

 زنند. هم بر را آن توانندمی دیان و نبوده

  داند. می صحیح و نافذ را معامله طلبکاران، موافقت اخذ یا دیون پرداخت از پس که شده قائل طلبکاران برای تبعی عینی حق یک گذارقانونپس : 2 نکته 

 اعیان انتقال به ناظر فقط ماده حکم شود. لذا می تلقی صحیح آن انتقال نیست و ماده مشمول گیرد صورت حقوق و منافع به نسبت معامله اگر: 3 نکته 

 .حقوق و منافع نه است ترکه

 فاقد ذاتاً و باطل ثالث به نسبت ولی است صحیح نافذ طرفین به نسبت معامله ؛یعنی است استناد قابل ،غیر معامالتی چنین برای تر دقیق واژه:  4 نکته 

 نسبت ولی نیست نافذ )طلبکار( ثالث به نسبت معامله یعنی دانند، نه مطلق؛ می نسبی نافذ غیر را مدنی قانون 8۷1 ماده در نفوذ عدم . برخی است اعتبار

 .دانند می استناد قابل غیر با مرادف را آن لذا و است نافذ طرفین به

 .در صورتی که از نقض تعهد  قراردادی ،خسارتی وارد شده باشد،کدام مورد در خصوص اختیار متعهد،صحیح است؟6

 دارد.(حق مطالبه توام خسارت عدم انجام تعهد و اجرای اصل تعهد را 1

 (پیش از الزام به ایفای تعهد نیز حق مطالبه به خسارت تاخیر در انجام تعهد را دارد.2

 (فقط حق مطالبه خسارت فعلی را دارد و نسبت به خسارت آینده ،مطلقا حقی ندارد.3

 (در صورت اثبات ،حق مطالبه عدم النفع محتمل را دارد.4

 پاسخ می باشد 2گزینه. 6

 است این توافقی چنین فایده نمایند. توافق مبلغ تعیین به نسبت وارده، خسارات جبران برای توانند می طرفین مدنی قانون 23۰ ماده به توجه با: 1  نکته

 .نماید صادر حکم به کمتر نه و بیشتر نه به ندارد، حق دادگاه همچنین و شود می معاف خسارت ورود اثبات از دیده زیان که
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 انجام خسارت هم و بخواهد را عهد به وفای به را مدیون اجبار هم تواند نمی طلبکار ، یعنی نیست جمع قابل تعهد اصل با تعهد انجام عدم خسارت: 2 نکته 

 و است قراردادیعوض  رفتندست از حق،  . منشأ است یافته پایان تعهد دادن انجام فرصت که میشود آغاز زمانی خسارت مطالبه بر . حق را تعهد نشدن

 .را آن بدل هم و بخواهد را طلب اصل هم نتواند طلبکار که است طبیعی پس گیرد.  می مایه حرمان همین از نیز مدیون مسئولیت

 اجرا قابل و باقی  تعهد اصل که کرد مطالبه میتوان جایی در را تاخیر است. خسارت جمع قابل تعهد اصل با تعهد انجام تاخیر خسارت برعکس،: 3 نکته 

 با منافاتی خسارات این ، مطالبه بپردازد تومان هزار 1۰۰ روزانه باید تاخیر صورت در زمین، فروش به متعهد که بیاید قولنامه در اگر بنابراین باشد.

 ندارد. زمین انتقال بر او الزام درخواست

 حال در که است بدیهی پس است، آینده زمان خسارت، تحقق ظرف چون که، شده مواجه ایراد این باشد، با قطعی هرچند آینده خسارات مطالبه :4 نکته

 وجود آن بدون و است خسارت تحقق ارکان از یکی تحقق، زمان ظرف زیرا باشد متعهد فعل مسئولیت موجب تا است نیامده وجود به خسارتی حاضر

 ماده است) شده معرفی مطالبه قابل 13۷۹ مصوب مدنی دادرسی آیین قانون ۵1۵ ماده در آینده خسارات وجود این همه با نیست؛ولی تصور قابل خسارت

 دانست(. می مطالبه قابل را خسارات این هم سابق قانون ۷12

 خسارات قانون، همان ۵1۵ ماده 2 نیست. و وفق تبصره مطالبه قابل النفع عدم از ناشی زیان و ، ضرر مدنی دادرسی آیین قانون 2۶۷ ماده وفق: ۵ نکته 

 مذکور موارد در را النفع عدم حقوقی، نظام ساختن هماهنگ منظور به رسدمی نظر به حقوقی اصول به توجه با ولی نیست؛ مطالبه قابل النفع عدم از ناشی

 ولی است مطالبه قابل مسلم و محقق النفع عدم بنابراین رسد. می نظر به مسلم امور متعارف مسیر مبنای بر آن ویتتف که دانست منافعی از منصرف باید

 ندارد. مطالبه قابلیت احتمالی النفع عدم

 است؟ حیصح وانات،یح یاز نگهدار یناش تیکدام مورد درخصوص مسئول .7

 حفظ آن را ندارد، فی نفسه تقصیر است. ییکه شخص توانا یوانیح ینگهدار(1

 اثبات شود وانیاز ح یمسئول است که تقصیر او در نگهدار یتنها در صورت وان،یصاحب هر نوع ح (2

 را نداشته باشد، وانیحفظ ح ییتوانا نکهیاز خطر حمله آگاه باشد، مسئول است، مگر ا وانیصاحب ح(چنانچه 3

 ستیاز خطر حمله آگاه نباشد، مطلقا مسئول ن وانی( چنانچه صاحب ح4 

 پاسخ می باشد 1گزینه.7

 حیوان حفظ در اینکه مگر شود، می وارد حیوان آن ناحیه از که نیست خساراتی مسئول حیوان متصرف یا مالک مدنی، قانون 334 ماده مطابق :1 نکته

 باشد. کرده تقصیر

 حیوان او، تقصیر اثر در اگر و نماید حفظ را آن باید است آگاه آن حمله احتمال از که حیوانی هر متصرف اسالمی، مجازات قانون ۵22 ماده : وفق2 نکته 

 نیست. ضامن نباشد، او تقصیر از ناشی آگاهی عدم و نبوده آگاه حیوان حمله احتمال از اگر ولی است. ضامن سازد، وارد صدمه دیگری به مزبور

 یا وسیله هر نگاهداری همچنین میشود. محسوب تقصیر ندارد، را آن حفظ توانایی شخص که حیوانی نگاهداری ،۵22 ماده یک تبصره به توجه : با 3 نکته 

 مذکور ماده 1 تبصره حکم مشمول نباشد، آن رسانی آسیب از جلوگیری و حفظ به قادر شخص و دهد قرار آسیب معرض در را دیگران که خطرناک شیء

 (.۵22 ماده 2 )تبصره میباشد

 رجوع کند؟ حادثه به راننده مسبب ده،ید انیجبران خسارت زپس از تواند  ینمگر  مهیشخص ثالث، در کدام مورد، ب مهیب در.8

 راننده مسبب حادثه باشد. یاز مست ی( خسارت، ناش2 آگاه باشد. هینقل لهی( راننده مسبب حادثه، از مسروقه بودن وس1 

 گردان توسط راننده مسبب حادثه باشد. از استعمال مواد روان ی( خسارت، ناش4     باشد. نامهیفاقد گواه دهید انی( ز3 

 پاسخ می باشد 3گزینه. 8

 زیر موارد در ،2۰/۰2/13۹۵ مصوبه نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباری بیمه قانون 1۵ ماده مطابق :1 نکته

 مراجع طریق از دیده زیان مقامی قائم به تواند می آن از پس و کند پرداخت را دیده زیان خسارت تضمین، اخذ و شرط هیچ بدون است مکلف گربیمه

 کند: مراجعه است شده خسارت موجب که شخصی به شده پرداخت وجوه از بخشی یا تمام بازیافت برای قانونی

 قضایی مراجع نزد حادثه ایجاد در مسبب عمد اثبات الف( 

 باشد. رسیده دادگاه یا قانونی پزشکی یا انتظامی نیروی تأیید به که حادثه وقوع در موثر روانگردان یا مخدر مواد استعمال یا مستی حالت در رانندگی ب(

 نباشد. نقلیه وسیله نوع با متناسب او گواهینامه یا باشد رانندگی گواهینامه فاقد مسبب، راننده که صورتی در پ(
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 باشد. آگاه آن، بودن از مسروقه یا کرده سرقت را نقلیه وسیله مسبب، راننده که صورتی در ت(

 باشد. گواهینامه فاقد مسبب، راننده باید قانون مطابق که حالی در باشد، گواهینامه فاقد زیان دیده شده قید سوال، متن در: 2 نکته 

 است؟ حیاز غاصبان منتقل کند، کدام مورد در خصوص آن غاصب، صح یکیخودرا به ازانحا، حقینحو بهاگرمالک ،یقانون مدنبراساس .9

 خواهد بود که مالک دارا بوده است یهمان حق ی( دارا2  او تلف شده است. دیرجوع کند که مال در  یتواند به غاصب ی( فقط م1 

 را ندارد.  گریباشد، حق رجوع به غاصبان د یکه انتقال مجان یدر صورت( 4   خود رجوع کند نیاز الحق یکیتواند به  ی( فقط م3 

 پاسخ می باشد 2گزینه. 9

 همان دارای و شودمی مالک مقام قائم آنکس دهد، انتقال انحاءاز  نحوی به غاصبین از یکی به را خود حق مالک اگر مدنی، قانون 321  ماده مطابق 1 نکته

 است. بوده دارا مالک که بود خواهد حقی

 نداشت. را هیچکس به رجوع حق دیگر و شد می خودش مافی الذمه مالک او کرد،می کننده(منتقل )تلف نهایی مسئول به را خود حق مالک : اما اگر2نکته 

 است؟ حیکدام مورد صح ر،یدر عقد نکاح در دو فرض ز.10

 مصلحت موکل  تیعدم رعا -اول  فرض

 لیتوسط وک اراتیخروج از حدود اخت -فرض دوم 

 و قابل فسخ است. حیاست و در فرض دوم، نکاح صح رنافذی( در فرض اول، نکاح غ1 

 است رنافذیو قابل فسخ است و در فرض دوم، نکاح غ حی( در فرض اول، نکاح صح2 

 است. رنافذیو در فرض دوم، نکاح غ ستفسخ ا رقابلیو غ حی( در فرض اول، نکاح صح3 

 موکل است ذیو منوط به تنف رنافذی( در هر دو فرض، نکاح غ4 

 پاسخ می باشد 4گزینه.10

 بر متوقف عقد صحت کند، تخلف کرده معین دیگر خصوصیات یا مهر یا شخص به راجع موکل که آنچه از وکیل اگر مدنی قانون 1۰۷3 ماده مطابق :1 نکته

  بود. خواهد موکل تنفیذ

 باشد. نکرده را موکل مصلحت مراعات وکیل و بوده قید بدون وکالت که است جاری نیز موردی در فوق ماده حکم مدنی، قانون 1۰۷4 ماده وفق: 2 نکته 

 است. موکل تنفیذ به منوط و نافذ غیر نکاح وکیل(عقد توسط اختیارات حدود از خروج و یا موکل مصلحت رعایت عدم از اعم فرض) دو  هر در بنابراین

 است؟ حیمهر به شخص ثالث داده شود، کدام مورد صح نییتع اریکه اخت یدر صورت .11 

     کند. نیاز مهرالمتعه مع شیتواند ب یشخص ثالث نم(1

 مختار است زان،یمهر به هر م نیی( اصوال شخص ثالث در تع2

   کند نیمع یاز صدوده سکه بهار آزاد شیتواند ب ی( شخص ثالث نم3 

 کند. نیاز مهرالمثل مع شیتواند ب یشخص ثالث نم(4

 پاسخ می باشد 2گزینه.11

 این در )مفوضه المهر(. کند تعیین را مهر ثالثی که کنند توافق یکدیگر با توانند می ولی باشد می عقد طرفین با مهر تعیین مدنی 1۰82 ماده مطابق :1نکته

 . کند معین بخواهد میزان هر تواند می ثالث مدنی، قانون 1۰8۹ ماده مطابق صورت،

 از بیش تواند نمی زوجه ق.م 1۰۹۰ ماده مطابق حالت، این در که باشد زوجه با مهر تعیین حق که کنند توافق توانند می طرفین همچنین: 2 نکته

 .نماید تعیین مهرالمثل

 اندازه به را مهرالمسمی دادگاه افتد، اتفاق برایش حجر و فوت یا نکند قبول را سمت اگر و آنان وکیل نه است طرفین داور شودمی تعیین که ثالثی: 3 نکته

 .کرد خواهد تعیین مهرالمثل
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 شود؟ یچگونه محاسبه م بیع اریبا ثمن معامله، ارش در خ یبیع یب تیدر وضع عیمب متیدر صورت تفاوت ق .12 

 بپردازد. یمشتر را به عنوان ارش به یبیع یب تیو وضع یوبیمع تیدر وضع عیمب متیفروشنده موظف است مابه التفاوت ق(1

از ثمن مقرر به همان نسبت را به  دیبا شود و فروشنده یم نییتع یبیع یب تیآن در وضع یقیحق متیو ق یوبیمع تیدر وضع عیمب یقیحق متی( ق2 

 را نگه دارد. یرد کند و مابق یمشتر

از ثمن مقرر به همان نسبت نگه داشته  دیبا شود و فروشنده یم نییتع یبیع یب تیآن در وضع یقیحق متیو ق یوبیمع تیدر وضع عیمب یقیحق متی( ق3 

 .رد کند یرا به عنوان ارش، به مشتر هیو بق

 بپردازد. یبا ثمن معامله را به عنوان ارش به مشتر یبیع یب تیدر وضع عیمب متیفروشنده موظف است مابه التفاوت ق(4

 پاسخ می باشد 3گزینه.12

 قیمت آن محاسبه مالک و است آمده مدنی قانون 42۷ ماده در آن محاسبه نحوه است و غرامت نوعی بلکه نیست، ثمن از قسمتی استرداد شار :1نکته

 است. مالک عیب حدوث زمان قیمت باشد، مشتری مختص خیار زمان در و قبض و عقد از بعد یا قبض از قبل و عقد از بعد اگر عیب و است عقد زمان

 معامله ثمن با مساوی سالمت حال در مبیع قیمت و شود تعیین معیوبی حال در آن قیمت و سالمت حال در مبیع قیمت :اگر1:شار محاسبه نحوه: 2 نکته 

 از زیادتر یا کمتر سالمت حال در مبیع قیمت اگر ولی :2بود.  خواهد شار مقدار معیوبی( حال در و سالمت حال مال در قیمت قیمت) دو این تفاوت باشد،

 معامله ثمن از سوم( یک )مثالً نسبت همان به بایع و شودمی معین سالمت حال در آن قیمت و معیوبی حال در مبیع قیمت بین نسبت باشد، معامله ثمن

 کند. می رد مشتری به شار عنوان به را بقیه و داشته نگاه خودش برای را

 است؟  حیبابت جبران خسارت، صح ،یبه فروشنده فضول داریکدام مورد در خصوص رجوع خر .13

 ناآگاه ای باشد اهآگناآگاه از فساد است، خواه خود او )فروشنده( به فساد بیع  داری( فروشنده موظف به جبران خسارت خر1 

 ناآگاه ایباشد  آگاه به فساد بیع داریضامن است، خواه خر داریکه به فساد بیع آگاه است، در هر حال در مقابل خر یفروشنده ا(2

 است داریخر خسارت ناآگاه است، فروشنده موظف به جبران عیاز فساد ب داریآگاه و خر عیکه فروشنده از فساد ب ی( تنها در فرض3 

 را جبران کند داریخسارت خر دی( درصورت وقوع خسارت و اثبات آن، در هر حال فروشنده با4 

 پاسخ می باشد 1گزینه.13

 -1) برای دارد حق باشد جاهل معامله بودن فضولی بر که صورتی در مشتری و شده باطل معامله شود، رد مالک توسط فضولی معامله که صورتی در: 1نکته

 رجوع حق خسارات برای ولی دارد ثمن استرداد برای رجوع حق فقط باشد، عالم اگر است بدیهی کند. رجوع فضولی بایع (به خسارات و غرامات-2 ثمن

  ندارد.

 به رجوع حق مشتری صورت، دو هر در جاهل؛ یا باشد آگاه موضوع به نسبت فضولی بایع که کندنمی فرقی فضولی، بایع به جاهل مشتری در رجوع :2نکته 

 مدنی(. قانون 2۶3 )ماده دارد را بایع

فروش توسط  شیقرارداد پ اقساط فروش ساختمان است، در صورت عدم پرداخت به موقع شیتابع قانون پ نیفرض که قرارداد طرف نیبا ا .14

 دارد؟ یفروشنده چه حق شیپ دار،یخر شیپ

 فروشنده حق فسخ دارد. شیپ قرارداد را مطرح کند و در صورت عدم امکان الزام، یالزام به پرداخت بها یابتدا دعوا دیفروشنده با شی( پ1 

 .حق فسخ قرارداد را دارد ادشده،یو عدم پرداخت بها در مدت  نید دیسررس خیماه پس از تار کیفروشنده  شی( پ2 

 را دارد.  نید یبه ادا داریالزام خر ایفروش  شیفروشنده به محض عدم پرداخت بها، حق فسخ قرارداد پ شیپ(3

 فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد شیپماه پس از ابالغ اخطار دفترخانه نسبت به پرداخت بها اقدام نکند، کیظرف  داریخر شی( چنانچه پ4

 پاسخ می باشد 4 گزینه.14

 کتبا را مراتب باید فروشنده پیش مقرر، مواعد در قراردادی بها یا عوض اقساط پرداخت عدم صورت در ساختمان، فروش پیش قانون 1۶ ماده مطابق: نکته

 پرداخت به نسبت ماه یک ظرف تا نماید اخطار خریدار پیش به هفته یک مهلت ظرف ستا مکلف دفترخانه کند. اعالم سند کنندهتنظیم دفترخانه به

 . داشت خواهد را قرارداد فسخ حق فروشنده پیش اینصورت، غیر در نماید. اقدام معوقه اقساط

 است؟ حیکدام مورد درخصوص تصرف شرکا در مال مشاع، صح .15

 .ستین کیاذن شر ازمندیدر جزء مشاع متعلق به خود، ن کیهر شر یو حقوق یتصرف ماد(1

 است. کیاذن شر ازمندیکل مال مشترک، ن ایدر جزء مشاع  یخواه حقوق یخواه ماد ،ی( هر نوع تصرف2 

  ستین کیاذن شر ازمندین ،در جزء مشاع متعلق به خود کیهر شر یاست، اما تصرف حقوق کیمنوط به اذن شر ی( هر نوع تصرف ماد3 

 انجام شود، باطل است. کینسبت به کل، چنانچه بدون اذن شر ی( تصرف حقوق4
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 پاسخ می باشد 3گزینه.15

 ماده ندارد) شریک اذن به نیاز باشد داشته غیره( و فروش از )اعم خود سهم در تصرف حق شریک که ترتیب این به مشاع، مال در حقوقی تصرفات :1نکته

  کند. منتقل ثالثی به کال جزئایا را خود سهم دیگر شرکاء رضایت بدون میتواند شرکاء از یک هر بنابراین مدنی( قانون ۵83 و 4۷۵

  بود. خواهد نافذ غیر و فضولی مدنی قانون ۵81 ماده مطابق شریک سهم در حقوقی تصرفات اما :2نکته 

 قانون 4۷۵ ماده جهت همین نیست؛ به ممکن دیگر شریک اذن بدون شرکاست از کدام هر به متعلق مال جز جز چون مشاع، مال در مادی :تصرفات3 نکته 

 . شریک اذن به است موقوف مستاجره عین تسلیم لیکن است جایز مشاع مال اجاره دارد: می مقرر مدنی

 عقد ضمان، از مضمون عنه اذن گرفته باشد، هرگاه در مرحله پرداخت، شخص نیضامن در ح نکهیبا فرض ا .16 

 است؟  حیرا به مضمون له پرداخت کند، کدام مورد صح نید یثالث

 ( ضامن، درهرحال حق رجوع به مضمون عنه را دارد.1

 را پرداخت کرده باشد، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. نی( اگر شخص ثالث، تبرعا د2 

 .به مضمون عنه را دارد رجوع( اگر شخص ثالث، با اذن ضامن پرداخته باشد، ولو به قصد تبرع، ضامن حق 3 

 ضامن، مطلقا حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.(4

 پاسخ می باشد 2گزینه.16

 زیرا ندارد را مضمون عنه به رجوع حق ضامن کند، پرداخت مجانا دین را ثالثی یا نماید را ابرا ضامن له مضمون هرگاه مدنی قانون ۷1۹ ماده نکته( مطابق

  نماید. رجوع عنه مضمون به بتواند تا است ندیده غرامتی ضامن

 ؟است حیمورد درخصوص حواله، صحشود، کداممعلومبیعوبعدبطالنبدهدیشخصثمن را به یحواله داده باشد که مشتر عیبا ع،یاگر در ب .17 

 باشد. لیمح ونیمحال علیه مد ستیصحت حواله، الزم ن یبرا رایاست، ز حیصح(1

 باشد لیمح ونیمد هیصحت حواله، الزم است محال عل یبرا رای( باطل است، ز2 

 شود یم یبر هیاست، لکن محال عل حیصح(3

 باشد. لیمح ونیمحال علیه مد ستیصحت حواله، الزم ن یباطل است، هرچند برا(4

 پاسخ می باشد 4گزینه.17

 را که ثمن دهد حواله علیه محال  عنوان به مشتری به محیل عنوان به بایع که این از اعم باشد) شده صادر ای حواله بیع، وقوع متعاقب صورتیکه در :1نکته

 بعد و بپردازد( محتال عنوانبه بایع به را ثمن که دهد حواله علیه محال عنوان به ثالثی به محیل عنوان به مشتری اینکه یا بپردازد محتال عنوان به ثالثی به

 کند. مسترد باید باشد کرده اخذ محتال ثمن را اگر و باشد می باطل نیز حواله شود، ثابت بیع بطالن

 که نیست الزم حواله صحت برای : دارد می مقرر مدنی قانون ۷2۷ ماده جهت همین به باشد محیل به مدیون علیه محال نیست الزم حواله در :2نکته 

 نباشد، مدیون محیل علیه محال که صورتی در است بدیهی است. ضامن حکم در قبولی از پس علیه محال صورت، این باشد، در محیل به مدیون علیه محال

 کند. رجوع محیل به است، پرداخته که مقداری همان به تواندحواله، می وجه ادای از بعد

 است؟ حیکدام مورد درخصوص منافع عین مرهونه، صح ،یقانون مدن یبرمبنا. 18 

 دهد، داخل در رهن است. لیرا تشک یمستقل نی( اگر منافع، ع2.   ستیندر رهنداخل منافع منفصل،ودر رهن استمنافع متصل، داخل(1

 .ستیاز آنجا که رهن منفعت باطل است، منافع عین مرهونه، داخل در رهن ن(4  .منفصل، داخل در رهن است ای( منافع، خواه متصل باشد 3 

 پاسخ می باشد 1گزینه.18

 که صورتی در و بود خواهد رهن جزو باشد متصل صورتیکه در شود، حاصل آن در است ممکن که زیادتی و رهن ثمره مدنی، قانون ۷8۶ ماده نکته(وفق

 .باشد شده مقرر دیگری ترتیب طرفین بین عقد ضمن در اینکه مگر است راهن به متعلق باشد، منفصل

 است؟ حیفرد صح نییباشد. کدام مورد درخصوص تع یبه کل یاگر موص .19 

 ( با ورثه است و آنان موظف به انتخاب مصداق متوسط هستند.2    تواند از فرد متوسط انتخاب کند یله است و او م یبا موص(1

 را انتخاب کند. یتواند هر مصداق یاست و او م لهی ( با موص4 نباشد، انتخاب کنند. وبیکه عرفا مع یقیمصاد نیاز ب دی( با ورثه است و آنان با3 

 پاسخ می باشد 3گزینه.19

 شده مقرر دیگری طور وصیت در اینکه مگر بود با ورثه خواهد به، موصی فرد تعیین باشد( عدیده افراد بر صادق )یعنی باشد کلی مال به موصی اگر :1نکته

 شد. خواهد عمل طریق همان به که باشد
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 : اگر شده مقرر ماده این ( . در مدنی قانون 2۷۹ ماده مالک نمایند) انتخاب را مال نباشد معیوب عرفا که مصادیقی بین از باید ورثه است بدیهی :2 نکته 

 تواند نمی است محسوب معیوب عرفاً که هم فردی از لیکن کند، ایفا آن اعالی ازفرد که نیست مجبور متعهد باشد، کلی و نبوده شخصی عین تعهد موضوع

 بدهد.

 است؟ حیدر خصوص قتل به عنوان مانع ارث، صح دکدام مور .20 

 ( در تمام موارد، تنها قتل عمد2    یرعمدیغ ای یقتل در تمام موارد، خواه عمد(1

 یدر مورد خاص ،یرعمدی( قتل عمد، همواره و قتل غ4     ا( قتل عمد و شبه عمد، مطلق3 

 پاسخ می باشد 4گزینه.20

است.  ارث مانع عمدی قتل ،مدنی قانون 88۰ ماده مقررات قانون مدنی باشد )که از این جهت سوال ابهام دارد( مطابق: اگر منظور طراح سوال صرفا 1نکته

 یا باشد بالمباشرت قتل اینکه از اعم شود.می ممنوع او ارث از عمدا بکشد را خود مورث که کسی است. بنابراین ارث موانع از قتل ":است آمده ماده این در

  ".دیگری شرکت به یا باشد منفردا و بالتسبیب

 باشد، مقتول ورثه از قاتل که صورتی در اسالمی، مجازات قانون 4۵1 ماده مطابق باشد، کلی طور به موضوعه حقوق مقررات طراح، منظور اگر اما :2نکته 

 می پاسخ برد. بنابراین در این سوال  نمی ارث وی دیه از باشد عمدی شبه یا محض خطای صورتیکه در و مقتول دیه و اموال از باشد عمدی قتل چنانچه

 نظر به است، داشته نظر اسالمی مجازات قانون ۵22 ماده یک تبصره به پاسخ در سوال طراح ،۷ سوال در اینکه به توجه با ولی باشد هم 4 گزینه تواند

 باشد. کرده مشخص اسالمی مجازات قانون مبنای بر را پاسخ توانستهمی 2۰ الوس در رسدمی

 

 «آیین دادرسی مدنی»

 است؟ صحیح مورد کدام بداند، شرع خالف را دعوا بر حاکم قانون و باشد مجتهد قاضی چنانچه .21

 .کند امتناع رسیدگی از تواند می غیرمالی دعاوی در فقط( 1

 .باشد طالق یا و نکاح اصل به راجع مطروحه دعوای مگر کند، امتناع رسیدگی از باید( 2 

 .باشد طالق یا و نکاح اصل به راجع مطروحه دعوای اگر حتی کند، امتناع رسیدگی از باید( 3 

 .ندارد اثری دعوا نوع و کند امتناع رسیدگی از تواند می( 4 

 پاسخ می باشد.  4گزینه .21

از آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه ها مکلف است مطابق قانون به دعاوی رسیدگی نمایند. و تمامی قوانین از لحاظ شرعی  3هر چند مطابق با صدر ماده 

هستند.  لیکن بنابر بودن در شورای نگهبان بررسی می گردد و نظر این شورا فصل الخطاب است و تمامی ایرانیان و افراد مقیم کشور تابع این قوانین شرعی 

ها چنانچه تبصره همان ماده و بر اساس یک اصل شرعی که   قاضی مجتهد را نمی توان به قبول آراء مخالف نظر خود اجبار و تسلیم نمود، قضات دادگاه 

 ت رسیدگی ارجاع خواهد شد.   مجتهد باشند و قانون را خالف شرع بدانند، می توانند از رسیدگی امتناع نمایند و پرونده را به شعبه دیگری جه

 هر چند بهتر بود که در این تبصره به جای شعبه دیگر، ابتدائاً دیگر دادرسان همان شعبه آورده می شد. 

 .ندارد اثری دعوا نوع و کند امتناع رسیدگی از تواند می( 4

 تخلف به رسیدگی جریان در و گیرد قرار انتظامی پیگرد تحت شده، مرتکب قضاوت زمان در که انتظامی تخلف علت به قاضی چنانچه . 22

  است؟ صحیح مورد کدام شود، منفک دائم طور به قضائی خدمت از وی،

 شود. می رسیدگی قضات انتظامی درمراجع وی تخلف به صورت، این در که باشد شده منتقل اداری شغل به آنکه مگر شود می موقوف انتظامی تعقیب( 1 

 .باشد شده منتقل اداری شغل به اگر حتی شود می موقوف انتظامی تعقیب( 2 

 .یابد می ادامه پایان تا حال هر در انتظامی تعقیب( 3 

 .شود می رسیدگی اداری تخلفات به رسیدگی درهیئت وی تخلف به صورت، این در که باشد شدهمنتقلاداریشغل بهمگرآنکهشودمیموقوفانتظامیتعقیب(4 

 پاسخ می باشد. 2گزینه .22

 متوقف می شود. ازخرید، مستفی شود تعقیب انتظامییا بازنشسته، باستمنسوبویتخلفکهچنانچه قاضینظارت بررفتارقضاتقانون 2۵ازماده  3بند بهعطف
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 است؟ صحیح مورد کدام شود، داده تشخیص «دادگستری وکالت پروانه اخذ کیفیت» قانون در مقرر شرایط فاقد وکیلی چنانچه .23

 حکم باید صورت، این در. کند رسیدگی ودرخواست اعالم قضات انتظامی عالی دادگاه به را مراتب باید اما است، دادگستری وکالی کانون با تشخیص( 1 

 شود. صادر قطعی حکم صدور تا وکیل تعلیق

 قطعی حکم صدور تا وکالت پروانه کند. رسیدگی درخواست و اعالم وکال انتظامی دادگاه به را مراتب باید اما است، دادگستری وکالی کانون با تشخیص( 2 

 . کند صادر را وکیل تعلیق حکم وکال، انتظامی دادگاه اینکه مگر است، معتبر

 رأی صدور تا وکالت پروانه. کند رسیدگی درخواست و اعالم قضات انتظامی عالی دادگاه به را مراتب باید اما است، دادگستری وکالی کانون با تشخیص( 3 

 کند. صادر را وکیل تعلیق حکم تواند می کانون انتظامی دادگاه اما است، معتبر قطعی

 تعلیق حکم باید صورت، این در. کند رسیدگی درخواست و اعالم وکال انتظامی دادگاه به را مراتب باید اما است، دادگستری وکالی کانون با تشخیص( 4 

 شود. صادر قطعی حکم صدور تا وکیل

 پاسخ می باشد.  2گزینه .23

 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری  2از ماده  ۵به موجب تبصره 

 قضائی شاغل کارمندان توسط دادگستری، رسمی کارشناسان کانون از کارشناسی پروانه گرفتن خصوص در .24

 است؟ صحیح مورد کدام آنها، به دادگاه توسط کارشناسی امر ارجاع و

 توانند. می مراجع سایر ولی کنند ارجاع آنها به را کارشناسی امر توانند نمی صورتی هیچ در دادگاه ها اما کنند، دریافت توانند می(  1

 .است پذیر امکان طرفین توافق با فقط آنها، به کارشناسی امر ارجاع اما کنند، دریافت توانند می( 2 

 شوند. منتقل اداری شغل به مگر کنند، دریافت توانند نمی( 3 

 نباشد. دیگری کارشناس رشته آن در مگر. کنند ارجاع آنها به را کارشناسی امر توانند نمی دادگاه ها اما کنند، دریافت توانند می( 4 

 پاسخ صحیح است.  4گزینه .24

 نباشد. دیگری کارشناسز قانون کارشناسان رسمی دادگستری ا 33به موجب ماده 

 عمومی هیئت رویه وحدت رأی صورتی چه در شود، صادر مختلفی آرای قوانین از متفاوت استنباط با مشابه، موارد به نسبت چنانچه .25 

 شود؟ می صادر کشور عالی دیوان

 از توانند می دادگستری وکالی کانون و نفعی ذی هر. کنند درخواست عمومی هیئت از و شده مطلع کشور کل دادستان یا و کشور عالی دیوان رئیس( 1 

 .کنند درخواست مزبور مقامات طریق

 مقامات این طریق از توانند می نیز دادگستری وکالی کنند، درخواست عمومی هیئت از و شده مطلع کشور کل دادستان یا و کشور عالی دیوان رئیس( 2

 کنند. درخواست

 شود. مطلع که طریقی هر از کشور عالی دیوان عمومی هیئت( 3 

 مزبور مقامات طریق از توانند نمی کشور مطلع شده و از هیئت عمومی درخواست کنند.وکالی دادگستری کل دادستان یا و کشور عالی دیوان رئیس( 4 

 تواند. می دادگستری وکالی کانون اما کنند؛ درخواست

 پاسخ می باشد.  1گزینه  .25

و رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر به  1328استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 

 هیأت عمومی در موضوع سوال به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست نمایند. 

 که باشد مدعی ضمنا و باشد داشته اعتراض خود، به نسبت شهرداری کارگزینی مدیرکل تصمیم به شهرداری کارمندان از یکی چنانچه .26

 است؟ صحیح مورد کدام شد، خواهد ناپذیر جبران خسارات ورود به منجر مذکور، تصمیم اجرای

 موقت، دستور قرار صدور و موقت دستور درخواست و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت دیوان صالحیت در امر این(  1 

 .نیست تأمین تودیع و دادرسی هزینه پرداخت مستلزم

 موقت، دستور قرار صدور و موقت دستور درخواست و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت دیوان صالحیت در امر این( 2 

 است. تأمین تودیع و دادرسی هزینه پرداخت مستلزم

 دادرسی هزینه پرداخت به نیاز موقت دستور درخواست و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت دیوان صالحیت در امر این( 3 

 است. تأمین تودیع مستلزم قرار، صدور ولی ندارد،

 .ندارد موقت دستور صدور حق موضوع، این در هیئت و است اداری تخلفات به رسیدگی هیئت صالحیت در امر این( 4 

 پاسخ می باشد.  1گزینه .26
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 همان قانون  1۹به بعد از همان قانون و  34و همچنین ماده  1۰از ماده  3به موجب بند 

 حل شورای به امر ارجاع خصوص در. شود می مطرح صالح دادگاه در و ایجاد اختالفاتی مردی، و زن میان طالق در رجوع به راجع .27

 است؟ صحیح مورد کدام اختالف،

 شود ارجاع ماه سه حداکثر مدت به سازش و صلح جهت یک بار، برای فقط اختالف، حل شورای به تواند می امر این(  1

 .شود ارجاع سازش و صلح جهت ماه یک برای حداکثر و یک بار برای فقط اختالف، حل شورای به تواند می امر این( 2

 و ماند می مفتوح اختالف حل شورای در پرونده وسازش، صلح نتیجه شدن روشن تا و شود ارجاع سازش و صلح اختالف حل شورای به تواند می امر این( 3 

 می شود. داده عودت صالح دادگاه به پرونده سازش، و صلح حصول عدم صورت در

 سازش. و صلح برای حتی ندارد، اختالف حل شورای به ارجاع قابلیت امر این( 4

 پاسخ می باشد.  4گزینه .27

 قانون شورای حل اختالف  1۰ماده 

از شورای قانون حل اختالف در دعاوی اثبات رجوع حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورای حل اختالف نمی باشد، لیکن ماده  1۰هر چند به موجب ماده 

دادگاه همان قانون در خصوص صلح و سازش کلیه موضوعات مدنی را قابل طرح در شورای حل اختالف دانسته ضمنا در این موضوع به نظر می رسد  11

 رد. دعوا را ارجاع نمی دهد بلکه صلح و سازش را ارجاع می دهد که موضوع جداگانه ای است و واژه ی این امر در سوال به همین موضوع داللت دا

 عادی سندی به پاسخ، مقام در دعوا خوانده. شود می اقامه ملکی از عدوانی تصرف رفع خواسته به دعوایی .28

 است؟ صحیح مورد کدام خصوص، این در. کند می جعل ادعای دلیل، ذکر با سند این به نسبت دعوا خواهان. کند می استناد

 .شود نتیجه مشخص و رسیدگی کیفری مرجع در آن، دلیل و جعل دعوای به تا نموده متوقف را رسیدگی باید دادگاه( 1

 شود. نمی رعایت دادرسی تشریفات عدوانی، تصرف دعوای در چون نیست، الزم خوانده به آن دلیل و جعل دعوای ابالغ( 2 

 به را سند اصل روز 1۰ ظرف باید باشد، باقی سند از استفاده به خوانده اگر و شود می ابالغ خوانده به دادگاه، تشخیص به آن، دلیل و جعلیت دعوای( 3 

 کند. تسلیم دادگاه دفتر

 .گیرد نمی قرار دادگاه توجه مورد سند به استناد عدوانی، تصرف دعوای در( 4 

 پاسخ می باشد.  3گزینه .28

 از قانون آئین دادرسی مدنی  22۰مستند به ماده 

 است؟ ممکن زیر، های صورت از یک کدام در درخواست، یا خواسته با دعوا نحوه تغییر یا خواسته افزایش .29

 شود. اعالم دادگاه به دادرسی جلسه اولین پایان تا و باشد داشته واحدی منشا یا. بوده مربوط شده طرح دعوای با(1

 .شود اعالم دادگاه به دادرسی جلسه اولین تا و باشد داشته واحدی منشا و بوده مرتبط شده طرح دعوای با( 2 

 .شود اعالم دادگاه به دادرسی اول جلسه تا و باشد داشته واحدی منشا یا بوده، مرتبط شده طرح دعوای با(  3

 .شود اعالم دادگاه به دادرسی جلسه اولین پایان تا و باشد داشته واحدی منشا و بوده مربوط شده مطرح دعوای با (4

 پاسخ می باشد.  4گزینه .29

 از قانون آئین دادرسی مدنی  ۹8مستند به ماده 

 دعوا اقامه ریال میلیارد یک خواسته به ،«الف» خاص سهامی شرکت از وکالت به دادگستری وکالی از یکی -30

 اما کرده، امضا را وکیل وکالتنامه عامل مدیر. باشد شرکت مهر و عامل مدیر امضای به باید شرکت اسناد کلیه شرکت، مصوبات طبق. کند می

 رای این از چنانچه است، کرده محکوم مزبور مبلغ پرداخت به را خوانده نخستین دادگاه. است شرکت مهر فاقد وکالتنامه این

 دارد؟ تکلیفی چه تجدیدنظر دادگاه. شود تجدیدنظرخواهی

 کند. می صادر را بدوی دعوای رد قرار و نقض را نخستین حکم مزبور، دادگاه و ارسال نخستین دادگاه (پرونده را به1

 .کند صادر نقص رفع اخطار. دادگاه این دفتر مدیر تا کند می اعاده نخستین دادگاه به را پرونده (2

 .است قطعی قرار این و کند می صادر را بدوی دعوای رد قرار و نقض را نخستین حکم (3

 کند. صادر نقص رفع اخطار دادگاه، این دفتر مدیر تا دهد می عودت نخستین دادگاه به را پرونده و نقض را نخستین حکم (4

 پاسخ می باشد. 3گزینه .30

 از قانون آئین دادرسی مدنی  3۵۰ماده  
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که  یکارشناس یکنند که را یم فقتوا ین طرفینخستن یدادرس انیشود. در جر یاقامه م یت ملکیر وقفببه خواسته صدور حکم  یدعوا .31

کند. در  یاساس، اقدام به صدور حکم م نیبر هم زیدادگاه ن رای خود را صادر و  کارشناس .کنند، قاطع دعوا باشد یم عیینت ضیبه ترا

 است؟  حیکدام مورد صح ،بودن حکم دادگاه تیخصوص قابل شکا

  ستیو فرجام ن دنظریحکم دادگاه قابل تجد( 2   ( حکم دادگاه فقط قابل فرجام است1

 .است دنظریحکم دادگاه فقط قابل تجد( 4   و فرجام است. دنظری( حکم دادگاه قابل تجد3

 پاسخ می باشد.  2گزینه .31

 از قانون آئین دادرسی کیفری  3۶۹و  331د مستند به موا

 نیو جلسه را به هم بدانده الزم حضور شخصی خواند ،یجلسه دادرس نیداشته باشند، اما دادگاه پس از اول لیچنانچه اصحاب دعوا، وک .32

 است؟ حیکدام مورد صح د،ینما حیامر را تصر نیا هینموده و در اخطار دیعلت تجد

 .دینما یرا اعالم و مبادرت به صدور را یختم دادرس دیدادگاه با ،در جلسه مقرر حاضر نشود ه،یابالغ اخطار رغمیاگر خوانده، عل ( 1 

 چون در قانون تصریح نشده است. ؛ندارد ییضمانت اجرا ،ه، در جلسه مقرر حاضر نشودیرغم ابالغ اخطار یاگر خوانده. عل( 2

 .دیاخطار نما یحضور در جلسه دادرس یبه شخص خوانده برا ل،یتواند با وجود وک یدادگاه نم( 3

 .شود یقرار ابطال دادخواست صادر م ،کند صادر، حکم خواهان یحاتجلسه مقرر حاضر نشود و دادگاه نتواند با توضدر ه،یرغم ابالغ اخطاریخوانده عل(اگر 4

 از قانون آئین دادرسی مدنی  ۹۵و  ۹4مستند به ماده پاسخ می باشد.  4گزینه .32

شود. اگر خواهان  یم اقامه یرسم یندسشده، به استناد  میتقو الیر اردیلیم کیدستگاه خودرو که  کی لیبه خواسته تحو ییدعوا .33

 است؟ حیکدام مورد صح ،بر بازداشت خودرو کند یدرخواست دستور موقت مبن

 .است یمستند دعوا سند رسم رایز ست،ین نیبه دادن تأم ازیاست، اما ن رشیدرخواست قابل پذ( 1

 .وجه نقد باشد دیاست که با نیاست، اما صدور قرار مستلزم دادن تأم رشیدرخواست قابل پذ( 2

 .خواسته درخواست شود  نیقرار تأم دیبا رایز ست،ین رشیدرخواست قابل پذ( 3 

 باشد. نتواند وجه نقد  یاست که م نیاست، اما صدور قرار مستلزم دادن تأم رشیدر خواست قابل پذ( 4 

 پاسخ می باشد.  3گزینه 

 زیرا در صورت صدور دستور موقت با اصل خواسته تالقی پیدا می نماید و موضوع سوال از موارد تامین خواسته است. 

 یبه در تصرف شخص محکوم نیحکم، ع یشود. در روز اجرا یله صادر و الزم االجرا م به محکوم ینیبر تحویل عین مع یمبن دادگاهحکم  .34

 است؟ حیاست. کدام مورد صح هیاز محکوم عل ریغ

 ای نیاز ع یحق یمدع تصرفمگر  ست،ین ییامر مانع اقدامات اجرا نیباشد، ا رمنقولیفقط اگر مال غ( 1

 .هم ارائه کند یلیآن بوده و دال منافع

 .ردیروز بگ 1۵هفته به دادگاه صالح مراجعه کرده و قرار الزم را ظرف  کیظرف  باید تصرفاست، اما م ییامر مانع اقدامات اجرا نیا( 2

 هم ارائه کند. یلیمنافع آن بوده و دال ای نیاز ع یحت یرف، مدعتصمگر م ت،یسن ییامر مانع اقدامات اجرا نیا( 3

 1۵مراجعه کرده و قرار الزم را ظرف  صالح هفته به دادگاه کیظرف  دیاست، اما متصرف با ییامر مانع اقدامات اجرا نیا ،باشند رمنقولیفقط اگر مال غ( 4

 .ردیروز بگ

 پاسخ می باشد.  3گزینه .34

 از قانون اجرای احکام مدنی 44ماده 

بر استرداد  یمبن یا حهیال ،یجلسه دادرس نیاول انیخواهان پس از پا لیاقامه شده، وک الیر اردیلیم کیکه به خواسته  ییدر دعوا.35 

 است؟ حیکدام مورد صح .کند یدعوا، تسلیم دادگاه م

 کند. یرد دعوا صادر م قرار ،شده باشد حیداشته باشد و استرداد دعوا در وکالتنامه تصر یجلسه دادرس دیبه تجد می( چنانچه دادگاه تصم1

 کند. یشده باشد، دادگاه به هر حال، قرار رد دعوا صادر م حیدر وکالتنامه تصر ،واعچنانچه استرداد د( 2

 خوانده است.  تیاسترداد دعوا منوط به رضا رشیپذ ،یجلسه دادرس نیاول افتنی انیبا توجه به پا( 3

 د.نشده باش حیوکالتنامه تصردر ر گا یحت رد،یپذ یداشته باشد، استرداد دعوا را م یجلسه دادرس دیبه تجد میچنانچه دادگاه تصم( 4

 پاسخ می باشد.  1گزینه .35
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ه است و دادگاه در هر حال نشد منظور از تجدید جلسه رسیدگی همان عدم کفایت مذاکرات از نظر دادگاه است. ممکن است گفته شود که دادرسی تمام 

 تجدید شود. اتمام جلسه اول دادرسی مذاکرات ختم یافته محسوب می شود مگر آنکه جلسه باقرار ردصادر کندلیکنمی بایستاسترداد دادخواستحقباوجود

 ؟شود ینممتوقف  یدادرس ر،یاز موارد ز کیدر کدام  -36

قرار  یالزم بداند و بدون تهیه آن، اجرا دادگاه قرار را یکه اجرا یدر موارد دنظرخواهیمحل توسط تجد نهیمعا ایو  قیقرار تحق یاجرا لهی( عدم تهیه وس1

 .کند یرا یمقدور نباشد و دادگاه نتواند انشا

 .کند یرا یآن، نتواند انشا یزم بداند و بدون اجراالرا دادگاه  یقرار کارشناس یکه اجرا یدر موارد دنظریدر مرحله تجد یکارشناس نهیعدم پرداخت هز( 2

 ندهد.  نیکه خواهان تأم یتا وقت یواه یدر دعوا( 3

 لهیوس هیاه الزم بداند و بدون تهگرا داد راری قکه اجرا یدر موارد ،نیمحل توسط خواهان در مرحله نخست نهیا معایو  قیقرار تحق یاجرا لهیعدم تهیه وس( 4

 کند. یرا یقرار مقدور نباشد و دادگاه نتواند انشا یآن، اجرا یاجرا

 پاسخ می باشد.  4گزینه .36

 از قانون آئین دادرسی مدنی  1۰۹و  2۵۶و  2۵۹ به استناد مواد

کند.  یم یداریخرآن، مسکنی از محل  ن،ید هیو از همان ابتدا به قصد عدم تأد ردیگ یقرض م یگریاز د الیر اردیلیم کیمبلغ  یشخصـ 37

 محکوم به پرداخت مبلغ ،با حکم الزم االجرا ونیمد ن،یاد یبا اقامه دعوا

 ؟است حیحکم از محل مسکن مزبور صح یشود. کدام مورد در خصوص اجرا یفوق م

 باشد.  یکه در حد شان و ستیمجاز ن یدرصورت( 2     ( درهرحال ممنوع است. 1

 .مجاز است( 4  . ستیو در حد شأن او باشد، مجاز ن ازیچنانچه موردن( 3

 پاسخ می باشد.  4گزینه .37

 از قانون محکومیت های مالی  2۵ماده 

کند که مبلغ  یادعا م لیدلشود. خوانده با ذکر  یاقامه م یدر دادگاه عموم ،یعاد یبه استناد سند ،الیر اردیلیبه خواسته ده م ییدعوا.38

 است؟  حیصحاست. کدام مورد  جعل شده ،عدد نیبوده و در ا الیر اردیلیم کیسند  یواقع

جعل را وارد  یادعا ،س از رسیدگیو چنانچه  دادگاه پ ستیاما مهر و موم سند الزم ن کند،اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم  دی( خواهان با1

 برده شود.  نیسند از ب دیمقرر نما دیکند، از جمله با یادر مصکه  یدهد، در حکم صیتشخ

جعل را وارد  یادعا ،یدگیپس از رس چنانچه کند و یورا آن را مهر و موم مفکند، دادگاه  میدادگاه تسلل سند را در مهلت مقرر به دفتر صا دیخواهان با( 2

 داده شود. رییکلمه مجعول تغ دیمقرر نما دیکند، از جمله با یکه صادر م یدهد، در حکم صیتشخ

جعل را وارد  یادعا ،یدگیپس از رس دادگاه و چنانچه ستیند الزم نسکند، اما مهر و موم  میاصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسل دیخواهان با( 3

 داده شود. رییکلمه مجعول تغ دینما رمقر دیکند، از جمله با یکه صادر م یدهد، در حکم صیتشخ

جعل را وارد  یادعا ،یدگیچنانچه پس از رس کند و یموم م و کند، دادگاه فورا آن را مهر میاصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسل دیخواهان با( 4

 .است یفریمرجع ک از یبردن سند، مستلزم صدور را نیاز ب فیدهد، تکل صیتشخ

 پاسخ می باشد.  2. گزینه 38

 از قانون آئین دادرسی مدنی  222و  22۰مستند به ماده 

 است؟  حیکدام مورد صح ،محل نهیدر خصوص اطالعات حاصل از معا  .39

 .شودیاثر م یدر اثبات ادعا مؤثر است که وجدان دادرس را اقناع کند، اما با اماره مخالف ب یاست و در صورت ی( از امارات قضائ1

 شود  یاثر نم یاما با اماره مخالف ب د،شو یم لیتحم یاست و در هر حال به دادرس یاز امارات قانون( 2

 .شود یاثر م یف باره مخالمشود، اما با ا یم لیاست و در هر حال به دادرس تحم یاز امارات قضائ( 3

 شود. ینم بی اثردر اثبات ادعا موثر است که وجدان دادرس را اقناع کند و با اماره مخالف  یاست و در صورت یاز امارات قانون( 4

 پاسخ می باشد.  1گزینه .39

 قانون آئین دادرسی مدنی  2۵۰مستند به ماده 

 است؟  حیصح ت،یبر م یپس از اقامه بینه در دعوا ،کدام مورد درخصوص سوگند . 40

 .شود  یصادر م یحکم علیه و سوگند، یاز ادا یشود و در صورت خوددار یرد م هیعل یسوگند، سوگند به مدع انیاز ات یدر صورت نکول مدع( 1

 شود. یم صادر قرار ابطال دادخواست ،یمدع یسوگند و سه بار اخطار دادگاه و خوددار یاز ادا یمدع یدرصورت خوددار( 2

 .شود یساقط م یسوگند، حق و یاز ادا یدر صورت امتناع مدع( 3
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قرار  ی،و یو خوددار یتوسط دادگاه به مدع سوگند ار شدنگذا رد آن و وایسوگند و  یان سوگند و امتناع مدعى علیه از ادایاز ات یکول مدعندر صورت ( 4

 .شود یعدم استماع دعوا صادر م

 پاسخ می باشد.  3گزینه .40

 از قانون آئین دادرسی مدنی  2۷8مستند به ماده 

 «حقوق تجارت»

 کدام مورد در خصوص ناتوانی تاجر از ادای دیون ناشی از معامله یا غیر تاجر صحیح است؟.41

 حوائج تجاری باشد غیرتجاری محسوب می شود ولی می تواند به توقف تاجر منجر شود.(اگر برای 1

 (صرفا اگر برای حوائج تجاری باشد بازرگانی محسوب میشود و میتواند به توقف تاجر منجر شود.2

 (حتی اگر برای حوائج تجاری نباشد،در هرحال تجاری محسوب شده و می تولند به توقف تاجر بینجامد.3

 رهرحال خواه برای حوائج تجاری باشد یا نباشد از موجبات توقف تاجر است.(د4

 قانون تجارت  412ماده پاسخ می باشد.  4گزینه.41

 است؟ حیکدام مورد، صح .42

 .ا حامل ، مجاز استیبه حواله کرد خود برات دهنده  ای گریبه حواله کرد شخص د ن،ی( صدور برات در وجه شخص مع1

 .ه حواله کرد خود برات دهنده، مجاز استب ای گریبه حواله کرد شخص د ن،یبرات در وجه شخص معصدور (2

 ستیبه حواله کرد، مجاز نیا صدور سفته در وجه شخص معین  یصدور برات در وجه شخص معین یا به حواله کرد، مجاز است ول(3

 ممنوع است. صدور سفته در وجه حامل، یصدور برات در وجه حامل، بالمانع ول(4

 پاسخ می باشد. 2گزینه .42

 قانون تجارت  224و ماده  223ماده  ۷بند 

 ست؟یقانون تجارت چ 289منظور از مواعد مقرره در ماده  -43

سابق د یر بها  سیاز ظهرنو کیهر یدعوا نیها و همچن سیدارنده برات بر ظهرنو یمواعد مقرره در مواد فوق، دعوا ی: پس از انقضا289 ماده

 «نخواهد شد.  رفتهیخود در محکمه پذ

 شود. یدو سال نم ایسال  کیظرف  ب،یبه ترت ،یخارج پرداخت شود، به اقامه دعو ای رانیدر ا دیکه با ی( شامل حق دارنده برات1 

دو قبضه  ینامه سفارش ایاظهارنامه  لهیوس به ،هیاعتراض عدم تاد خیدارنده به واگذارنده برات ظرف ده روز از تار یاز سو هیعدم تأد ی( شامل اطالع رسان2 

 شود. یهم م

 شود. یدو قبضه نم ینامه سفارش ایاظهارنامه  لهیبه وس ،تادیهعدماعتراض خیتارواگذارنده برات ظرف ده روزازدارنده بهیسواز هیتأدعدمیرساناطالع( شامل 3

 شود. یسال نم کیظرف  یاقامه دعو بهپرداخت شود،  رانیدر ا دیکه با یراتب( شامل حق دارنده 4 

 پاسخ می باشد.  3گزینه .43

 هیئت عمومی دیوان عالی کشور  ۵/8/1341 – 2331قانون تجارت و رای الزم االتباع شماره  28۵و  284ماده 

 است؟ حیدالل، صح تیکدام مورد درخصوص مسئول.44

است که  یاسناد اشخاص یو اعتبار امضا صحت مبادله شود، دالل ضامن یتوسط و نیطرف انیمرتبط با معامله م یهرگاه معامله توسط دالل واقع و اسناد(1

 توسط دالل معامله کرده اند.

 معامله است نیاسناد و اعتبار طرف یامضا ضامن مبادله شود، دالل یتوسط و نیطرف انیمرتبط با معامله م ی( چنانچه معامله توسط دالل واقع و اسناد2 

 معامله را برعهده دارد. نیطرف یاحراز صحت امضا تی( دالل در هر حال مسئول3 

مبادله شده است، مشروط به آنکه  نیطرف انیاست که به واسطه او م یدر اسناد نیطرف یقرارداد، مسئول احراز صحت امضا نی( دالل متضامنا با طرف4 

 منعقد شده باشد. یو وساطتمعامله با 

 پاسخ صحیح است.  1گزینه .44

 قانون تجارت  342ماده 
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 منطبق است؟ ر،یز فیبا منافع مشترک، با کدام توص یگروه اقتصاد.45

مگر آنکه با اشخاص ثالث به نحو  است، یشرکت تضامن ونیآن نسبت به د یاعضا تیاست که مسئول یحقوق تیثبت شده و بدون شخص یشرکت مدن(1

 توافق شده باشد یگرید

 است. یآن در برابر اشخاص ثالث. تضامن یاعضا تیاست که مسئول یحقوق تیثبت شده با شخص ی( قرارداد2 

 است. یآن در برابر اشخاص ثالث، نسب یاعضا تیاست که مسئول یحقوق تیبا شخص ی( شرکت3 

 یگریمگر آنکه با اشخاص ثالث به گونه د است، یشرکت نسب ونیآن نسبت به د یاعضا تیاست که مسئول یحقوق تیصثبت شده و بدون شخ ی( قرارداد4 

 توافق شده باشد.

 پاسخ می باشد.  1گزینه .45

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  24ماده 

 است؟ حیکدام مورد درخصوص دارنده چک برگشت شده جهت مطالبه وجه چک و خسارات، صح .46

 عدم پرداخت مراجعه کند. یبانک صادر کننده گواه ایتواند به دادگاه محل بانک صادر کننده دسته چک  یتنها م(1

 .( تنها حق مراجعه به دادگاه محل بانک صادر کننده دسته چک را دارد2 

 .چک را داراست نیدر اقامتگاه مسئول ی( تنها امکان اقامه دعو3 

 اقامت خوانده را دارد. محل محل استقرار بانک محال علیه، امکان رجوع به دادگاه ای( عالوه بر حق مراجعه به دادگاه محل صدور چک 4 

 هیئت عمومی دیوان عالی کشور  ۶88رای وحدت رویه شماره پاسخ می باشد.  4ه گزین.46

 است؟ حیدر خصوص صدور چک مشروط، کدام مورد صح .47

 خواهد رفت. انیچک از م یفریشود، جنبه ک دیاگر شرط صرفا در متن چک ق(1

 .خواهد رفت انیدارنده از م یفریک بیشود، حق تعق دیخارج از متن چک ق ای( خواه شرط در متن چک 2 

 از میان خواهد رفت.اثر نخواهد داد و تنها حق مراجعه دارنده به ظهرنویسان  بیترت ،بانک به شرط(3

 کند. یاز پرداخت چک مشروط خوددار دیبانک با(4

 پاسخ می باشد.  2. گزینه 47

 قانون صدور چک  13ماده 

 ؟ستین حیکدام مورد، صح.48

 مدیر موظف شرکت های سهامی در هرحال نمی تواند از معادل یک سال حقوق پایه وی بیشتر باشد.(پاداش هر 1

 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است،نباید تجاوز کند. 3درصد و  ۶خاص،به ترتیب،از وعامسهامیهایشرکتمدیران(پاداش2

 همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است،نباید تجاوز کند.درکهدرصد سودی ۵درصد و 1۰وخاص،به ترتیب،از عامسهامیشرکت هایمدیران( پاداش3

 (پاداش هر مدیر غیرموظف نمی تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره تجاوز کند.4

 پاسخ می باشد.  3گزینه .48

 اصالح قسمتی از قانون تجارت  241ماده 

 در خصوص اختیارات مدیران شرکت تعاونی سهامی عام برای انجام معامالت در حدود موضوع شرکت،کدام مورد صحیح است؟.49

 (در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی عادی تعیین می شود.1

 (جز در مورد صالحیت های مجامع عمومی،نامحدود است.2

 موجب آیین نامه تعیین وظایف و اختبارات مدیرعامل و مدیران،تعیین شده است.(به 3

 (حدود آن،در اساسنامه تعیین می شود.4

 پاسخ می باشد.  2گزینه .49

 الیحه اصالحی قانون تجارت  118قانون اساسی و ماده  44قانون اجرای سیاست های اصل  1ماده  ۹بند 

 در شرکت با مسئولیت محدود،به ترتیب،با کدام حدنصاب مجمع صورت می گیرد؟"اقامتگاهتغییر "و  "عزل مدیران".50

 دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه به عالوه اکثریت عددی شرکا -(دارندگان بیش از نصف سرمایه در جلسه اول1

 دوسوم آرای حاضر-(دارندگان بیش از نصف آرای حاضر در جلسه اول2

 دوسوم آرای حاضر-آرای حاضر در جلسه اول (دارندگان حداقل نصف3

 دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه به عالوه اکثریت عددی شرکا-(دارندگان حداقل نصف سرمایه در جلسه اول4
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 پاسخ می باشد. 4گزینه .50

 قانون تجارت  111و  1۰۶ماده 

 ؟شوند یانتخاب م ر،یکدام اشخاص ز انیعام، از م یخاص تابعه شرکت سهام یحسابرس شرکت سهام ای یبازرسان قانون. 51

 رانیا یعضو جامعه حسابداران رسم یمؤسسات حسابرس(1

 اعالم شده است  ییو دارا یامور اقتصاد وزارت از قانون تجارت که نامشان توسط یقانون اصالح قسمت 144تبصره ماده یاجرانامه نیی( اشخاص مشمول آ2 

 یفریک تینداشتن محکوم اینبودن  ورشکسته ، از جمله محجور و134۷از قانون تجارت  یقانون اصالح قسمت 14۷مقرر در ماده  طی( اشخاص واجد شرا3

 یاز حقوق اجتماع تیمنجر به محروم

 رانیا یعضو جامعه حسابداران رسم یقیحسابداران حق(4

 پاسخ می باشد.  1گزینه .51

 الیحه اصالحی قانون تجارت 147ماده و 144تبصره ماده 

 13۷2قانون استفاده از خدمات تخصصیی و حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب  4بند ب از ماده آیین نامه اجرایی تبصره 

 شود؟ یم جادیا یآن، چه زمان ییافزون بر دارا ونیبابت د یشرکت تضامن یشرکا یتضامن تیمسئول .52

 شرکت به موجب حکم دادگاه یو حال شدن بده یبا قطع(1

 چند تن از شرکا ای کی یورشکستگ ای( با انحالل شرکت و 2 

 شرکت ییدارا ی( با انحالل شرکت و احراز عدم تکافو3 

 انجام تعهد ای نیشرکت از پرداخت د یناتوان ای ی( به محض خوددار4 

 پاسخ می باشد.  3. گزینه 52

 قانون تجارت  124و  11۶ماده 

 تقلب است؟ هب یورشکستگ قیاز مصاد ر،یاز موارد ز کیکدام  .53

 بیترت یدفاتر ب ینگهدار(2    ( مفقود کردن دفاتر توسط ورشکسته1 

 ( نداشتن دفتر4   از طلبکارها و پرداخت طلب او یکیدادن  حی( ترج3 

 پاسخ می باشد. 1گزینه.53

 قانون تجارت   ۵4۹ماده 

 ممکن است؟ ر،یاز موارد ز کیدر کدام  ر،یبه تقص یبه عنوان ورشکستگ هیتصف ریتعقیب ورشکسته توسط مد .54

 ( درخواست عضو ناظر از او2    طلبکارها و موافقت دادگاه تیاکثر ی( تقاضا1 

 حاضر یطلبکارها تیموافقت اکثر(4      دادگاه به او جازه( ا3 

 پاسخ می باشد.  4گزینه .54

 قانون تجارت   ۵4۷ماده 

به عنوان شخص ثالث،  ورشکسته ورود ر،یز طیکند، تحت کدام شرا یورشکسته در دادگاه طرح م ینیبه جانش هیتصف ریکه مد ییدر دعوا.55

 ممکن است؟

 ( تاجر بخواهد و دادگاه مصلحت بداند.2   موافقت کند. زین ی( ورشکسته بخواهد و طرف دعو1 

 موافقت کند و دادگاه اجازه دهد ی( ورشکسته بخواهد، طرف دعو4       ( تاجر تقاضا کند.3 

 پاسخ می باشد.  2گزینه.55

 قانون تجارت   42۰ماده 

 ست؟یتوقف چ خیتار نییبدون تع یصدور حکم ورشکستگ یضمانت اجرا .56

  شود. یتوقف محسوب م خیدادخواست، تار خیو تار ستیحکم باطل ن(1

 شود. یتوقف محسوب م خیحکم، تار خیو تار ستی( حکم باطل ن2 

 ( حکم باطل است3 

 مجدد الزم است. یتوقف، طرح دعوا خیتار نییتع یبرا یول ستیحکم باطل ن(4

 پاسخ می باشد.  2گزینه .56
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 قانون تجارت  41۶ماده 

 معامالت بالعوض تاجر ورشکسته بعد از توقف، باطل است؟ ر،یاز فروض ز کیدر کدام  .57  

 طلبکاران باشد. انیکه به ز ینقل و انتقال(1

 .( اگر نقل وانتقال راجع به مال منقول باشد2 

 ی( هر نقل وانتقال3 

 باشد. رمنقولیاگر نقل و انتقال راجع به مال غ(4

 پاسخ می باشد.  3گزینه .57

 قانون تجارت   423ماده 

 است؟ حیچک ورشکسته شوند، کدام مورد صح سیظهرنو وکه صادر کننده و د یدر صورت .58

 اول را ندارد. سیظهرنو تصفیه اداره/ریوجه حق مراجعه به مد چیدوم، نصف طلب دارنده را بپردازد، به ه سیظهرنو هیاداره تصف /ریاگر مد(1

 نصف طلب خود را دارد. یبرا ورشکسته سیدو ظهرنو هیتصف رانیاز مد کیتمام طلب خود و به هر یصادر کننده برا هیتصف ریحق مراجعه به مد( دارنده، 2

 او هستند.مکلف به پرداخت کل طلب س،یظهرنو هیتصف اداره /ریدارد و مدتمام طلب خودرایبراسیظهرنوو دوصادرکنندههیتصفرانیمدبهمراجعهدارنده،حق (3

 تمام طلب خود را دارد. یورشکسته برا سیاز دو ظهرنو کیصادر کننده و هر هیتصف رانی( دارنده، حق مراجعه به مد4 

 پاسخ می باشد.  4گزینه .58

 قانون تجارت   2۵1ماده 

 است؟ حیمنحل شده، صح ایکه ورشکسته  یشرکت سهام رانیکدام مورد در خصوص مد .59

 شرکت هستند. ونیاز تخلفات آنها باشد، به نسبت سهام خود، مسئول د یشرکت ناش یاگر ورشکستگ(1

 دارند. ینسب تیاز انحا معلول تخلفات آنها باشد، مسئول یشرکت، به نحو یینبودن دارا یکاف ای ی( اگر ورشکستگ2 

 دارند. یتضامن تیباشد، مسئول هااز تخلفات آن یشرکت ناش یینبودن دارا یکاف ای یکه ورشکستگ ی( در صورت3 

 شرکت ندارند. ونیدر قبال د یتیگونه مسئول چی( ه4 

 پاسخ می باشد.  3گزینه .59

 الیحه اصالح قانون تجارت  143ماده 

 است؟ حیچک، صح سانیاز ظهرنو یکی یکدام مورد درخصوص جعل امضا.60

 ( در مقابل دارنده چک، در هر حال قابل استناد است.1 

 .ستی( در مقابل دارنده چک، در هر حال قابل استناد ن2 

 مجعول، سند را دارا شده، قابل استناد است. یکه با امضا ی( صرفا در مقابل دارنده ا3 

 .ستیقابل استناد ن ت،ی( در مقابل دارنده با حسن ن4 

 پاسخ می باشد.  1. گزینه 60

 اصل عدم توجه ایرادات و استثناات آن در اسناد تجاری 

 «اصول فقه»

با سواالت آزمون های  97حسب بر تطبیق اولیه اکثریت سواالت مطرح شده در آزمون وکالت 1397وجه شرکت کنندگان آزمون وکالت قابل ت

ت آن در حال جمع آوری است و در فایل تطبیق مستند آزمون های مفهومی و داشته است.مستندامفهومی و مهارتی داداِستان تطبیق 

 مهارتی متعاقبا به اطالع حقوق دانان گرامی خواهد رسید.

که رشد معتبر  یدر موارد سفه به نیشود و همچن یبه موت احد طرفین منفسخ م زهیکلیه عقود جا»دارد یمقرر م یقانون مدن 954ماده . 61

 نامند؟ یرا چه م اسیق نیشود، ا یبه جنون احد طرفین منفسخ م زیعقود جا هیه گفته شود کلفَحالت جنون به سَ اسیبا ق«است. 

 همنصوص العل اسی( ق1 

 تیاولو اسیق(2

 یمساو اسی( ق3 

 هقیاس مستنبط العل(4
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 صحیح است 2گزینه .61

ق.م، به  ۹۵4)مقیس(، اقوی از اصل )مقیس علیه( است. به قیاس اولویت، مفهوم موافق نیز گفته می شود. در ماده در قیاس اولویت، علت حکم، در فرع 

ون بطالن عقود جایزه در صورت عروض سفاهت حکم شده است. می توانیم بگوییم حال که عقد جایز، با سفاهت، منفسخ می شود؛ به طریق اولی با جن

 ی دماغی در مجنون، بارزتر و قوی تر از سفیه است.منفسخ می شود. زیرا ضعف قوا

 است؟ حیکدام مورد صح ،یو جمع عرف یدرخصوص جمع تبرع .62

 است. یلفظ یخارج از حدود داللتها یعرف یارهایبر مع دیتأک ،یاما در جمع عرف رد؛یگ یصرفا با لحاظ مناسبت حکم و موضوع صورت م ،یجمع تبرع(1

 است. یالزام احکام انیمربوط به ادله ناظر به ب ،یاست؛ اما جمع عرف یالزام ریامور غ انیمربوط به ادله ناظر به ب ،ی( جمع تبرع2 

 جمع عرفی،مربوط به تعارض دو نص است.است که داللت آنها در حد ظهور است، اما  یلیمربوط به تعارض دو دل ،ی( جمع تبرع3 

نمی دهد؛اما جمع عرفی،جمعی است که میان دو یا چند دلیل متعارض با تکیه بر  یاز لفظ بر آن گواه یاست که شاهد یدلبخواه یجمع ،ی( جمع تبرع4

 شواهد لفظی موجود در ادله صورت می گیرد.

 صحیح است. 4گزینه .62

دو دلیل متعارض، اگر مورد پذیرش عرف اهل  جمع عرفی یا جمع مقبول؛ جمعی است که مورد پسند عرف و مستند به شواهد و قراین کافی باشد. اما جمع

 زبان نباشد و شاهد و قرینه ای بر آن وجود نداشته باشد؛ جمع تبرعی نامیده می شود که فاقد اعتبار است.

 استصحاب قهقرایی،ناظر به کدام مورد است؟. 63

 قنی( تقدم زمان مشکوک بر زمان مت1

 شکبر زمان حدوث  یقین( تقدم زمان حدوث 2

 نیقی( تقدم زمان حدوث شک بر زمان حدوث 3 

 (تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک4

 صحیح است. 1گزینه  .63

تیقن است. مثال می دانیم که در استصحاب قهقرایی یا وارونه، زمان متیقن، مؤخر از زمان مشکوک است یا به عبارت دیگر، زمان مشکوک، مقدم بر زمان م

 است.اکنون معسر است اما نمی دانیم سال قبل نیز معسر بوده است یا خیر. اعسار در زمان حاضر، قطعی است اما اعسار در زمان گذشته، مورد شک شخصی

 است؟ حصحی مورد کدام برائت، اصل و استصحاب اصل درباره.64

 هستند. رمحرزی( هردو اصل غ1  

 و برائت، اصل محرز است. رمحرزی( استصحاب، أصل غ2 

 است. رمحرزی( استصحاب، اصل محرز و برائت، أصل غ3 

 ( هردو اصل محرز هستند.4 

 صحیح است. 3گزینه .64

ه یک طرف در میان اصول عملیه، استصحاب، اصل محرز است و سایر اصول عملیه مانند برائت، از اصول غیر محرز شناخته می شوند. در اصل محرز، وقتی ب

 .عمل می شود؛ آن طرف، نازل منزله واقعیت قرار داده می شود. بهمین خاطر در اصول محرز مثل استصحاب، نحوه ای کاشفیت از واقع وجود داردشک، 

 ست؟ی، حکم تعارض چ«لزوم دفع ضرر محتمل»و قاعده  «انیقبح عقاب بالب»قاعده  انیدر تعارض م .65

 حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است. ان،یالب( قاعده قبح عقاب ب1 

 .مخصص قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است ان،ی( قاعده قبح عقاب بالب2 

 وارد بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است. ان،ی( قاعده قبح عقاب بالب3 

 کنند. یم دای( هر دو قاعده، تساقط پ4 

 صحیح است. 3گزینه .65

است و قاعده « احتمال ضرر» عقاب بالبیان، وارد بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است. زیرا موضوع قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، به نظر مشهور، قاعده قبح 

 قبح عقاب بالبیان، این موضوع را مرتفع می سازد. ورود آن است که دلیلی، موضوع دلیل دیگر را مرتفع و منتفی سازد.
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مشکوک است، با  نیبه عنوان سبب د ندهیدر آ تیوجود زوج نکهیبا توجه به ا ،زوجه ندهیآ امینفقه اضمانت از شوهر نسبت به  یدرست .66

 است؟ هیاستناد به کدام مورد، قابل توج

 و مانع ی( قاعده مقتض1 

 استصحاب مقلوب(2

 یو شک سار نیقی( قاعده 3 

 یاستصحاب امر استقبال(4

 صحیح است. 4گزینه .66

استقبالی به استصحابی گفته می شود که متیقن آن در زمان حال، و مشکوکِ آن، در زمان آینده موجود باشد. مثال می دانیم هم اینک رابطه استصحاب 

بدانیم،  را حجتزوجیت بین زن و مردی وجود دارد ولی شک داریم که ایا در آینده، رابطه زوجیت بین آنها خواهد بود یا از بین می رود. اگر این استصحاب 

 با اجرای آن می توانیم ضمانت شوهر نسبت به نفقه اینده زوجه را صحیح بدانیم.

 کدام است؟ ،«یاستصحاب در موارد شک در مقتض»در بحث  «یمقتض»مراد از . 67

 سبب حکم(4   حکم ی( مقتض3   حکم یاستعداد بقا(2   ( علت حکم1 

 صحیح است. 2گزینه .67

 استصحاب، میزان قابلیت و استعداد بقاء هر چیز)حکم یا موضوع( است.منظور مقتضی در بحث 

است  یمزبور باق اریخ ایکه آ دیبه وجود آ دیخود را اعمال نکند و سپس ترد اریدر زمان اول، خ اریتبعض صفقه، چنانچه صاحب خ اریدر خ.68

 است؟ ریمربوط به کدام مورد ز دیشک و ترد نیا ر،یخ ای

 وجود رافع(4  ی( مقتض3   امر موجود تیرافع(2   ( رافع1 

 صحیح است. 3گزینه .68

، شک ما از خیار تبعض صفقه مثالی است برای خیاری که نمی دانیم فوری است یا غیر فوری. اگر در بقاء خیاراتی که فوریت آن مورد تردید است شک کنیم

 حق خیاری بعد از گذشتِ اولین زمان، شک کرده ایم.موارد شک در مقتضی خواهد بود زیرا در استعداد و قابلیت چنین 

 شود؟ یبر مستصحب بار م ر،یاز آثار ز کیبنابر عدم اعتبار اصل مثبت، کدام  .69

 یو حقوق یچند واسطه شرع ای کیبا  ایواسطه  یب یو حقوق یآثار شرع(1

 یعقل ای یحقوق ،یچند واسطه شرع ای کیبا  ایواسطه  یب یو حقوق ی( آثار شرع2 

 یعاد ای یعقل ،یحقوق ،یچند واسطه شرع ای کیبا  ایواسطه  یب یو حقوق ی( آثار شرع3 

 واسطه یب یو حقوق یفقط آثار شرع(4

 صحیح است. 1گزینه .69

لوازم عادی و عقلی موضوعات اصل مثبت به اصلی گفته می شود که در صدد اثباتِ لوازم عادی یا عقلی باشد. اصل مثبت، حجت نیست یعنی اصل نمی تواند 

واسطه یا واسطه ها،  یا احکام را ثابت نماید. بنابراین اصول عملیه صرفا، آثار و لوازم شرعی یا حقوقی بی واسطه یا با واسطه را اثبات می کنند بشرط آنکه،

 شرعی یا حقوقی باشند.

، «قرار دهد. یتجار معامالت خود را یاست که شغل معمول یتاجر کس»دارد:  یقانون تجارت که مقرر م 1تاجر در ماده  فیبا توجه به تعر. 70

 توان گفت؟ یرا م ریاز موارد ز کیکدام 

 شود. یمعروف نزد عرف عام، حمل م یتنها شرح اسم است؛ پس در موارد مشکوک، تاجر بر معنا ف،یتعر نی( ا1 

 شود. حمل یقانون یمعنا نیبر هم دیواژه را به کار ببرد، با نیهرگاه قانونگذار ا نیاست و بنابرا یقانون قتی( تاجر، حق2 

 .مذکور در متن قانون یقانون هستند؛ نه بر معنا نیا شود که مخاطبان یمتعارف نزد تجار و بازرگانان حمل م یمعنابریقانونمشکوک، تاجردرمتن(درموارد3 

 شود. یآن حمل م یلغو یفوق، در موارد مشکوک، تاجر بر معنا فی( به رغم تعر4 

 صحیح است. 2گزینه .70

حقیقت قانونی بشود یا نشود باید در متن قانون و در تمام مواردی که قانونگذار آن لفظ را به وقتی لفظ یا واژه ای را قانونگذار تعریف می کند، خواه آن لفظ 

 کار می برد، بر همان معنایی که قانونگذار از آن اراده کرده است، حمل شود. مضافا آنکه به نظر می رسد کلمه تاجر، حقیقت قانونی است.
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 د؟شو ینم یکم در جزا منتفاز شروط، ح یکی یدر کدام مورد. با انتفا .71

 محض است. یاو شود، خطا بیو موجب آس (هرگاه کسی اتفاقا و بدون قصد به شخصی برخورد کند1

 ،صلح باطل نیست.واقع شده باشد یدر مورد صلح اشتباه ای( اگر در طرف مصالحه و 2 

 ی شود.به حاکم رد م عهیآنها، مال ود نی( در صورت تعدد وارث و عدم توافق ب3 

 .ترساننده ضامن است،درحال فرار،خود را از جای بلندی پرت کند و بمیرد،خصرا بترساند و موجب فرار او گردد و آن ش یگرید ی( هرگاه کس4 

 صحیح است. 2گزینه .71

باشند، به این معناست که انتفاء یکی از آنها موجب به هم عطف شده « یا»در مواردی که در یک جمله، چند شرط ذکر می شود؛ در صورتی که با حرف 

 .2انتفای حکم نیست بلکه برای انتفای حکم، انتفای همه شرایط مذکور الزم است. مثل گزینه 

 است؟ یاول یکدام مورد، حکم واقع .72

 در حالت اضطرار  ممیوجوب ت (1

 باطل بودن معامالت در حالت جنون(2

 مسکن توسط زوجه در صورت خوف ضرر  اری( جواز اخت3 

 از طرف دولت در موارد ضرورت  خارجی کارشناسان استخدام جواز( 4

 صحیح است. 2گزینه .72

 احکام واقعی اولی برای شرایط عادی در نظر گرفته می شوند نه در شرایط اضطراری یا استثنایی. مثل حالت ضرر یا ضرورت یا ... .

 تفاوت باب تعارض و تزاحم، در کدام مورد است؟ .73

 شود. یاهم مقدم م فیهمواره تکل تزاحم،در یشوند؛ ول یاز اعتبار ساقط م ،یگریبر د یکی حیدر صورت ترج یمطلقا حت لی( در باب تعارض، دو دل1

 است. یمبهم و اختالف ح،یترج یارهایدر باب تعارض، مع یاست؛ ول یهیو بد یحکم اهم از مهم، عقل ییشناسا اری( در باب تزاحم، مع2 

 .ندینما یبا هم تزاحم م است، مهم یگریاهم و د یکیدر باب تزاحم، دو حکم که ضرورتا  یمجمل است؛ ول ل،یدر تعارض، داللت دل(3

 .است حکم اجرا و امتثال هیدر تزاحم، مشکل در ناح یاست؛ ول لیچند دل ایدر ناحیه داللت دو  ی( در تعارض، ناسازگار4 

 صحیح است. 4گزینه .73

 ت.تعارض؛ ناسازگاری دو دلیل در مقام تشریع و قانونگذاری و داللت است اما تزاحم، ناسازگاری میان دو حکم در مقام اجرا و اطاعت آنها اس

 توان گفت؟ یم ، چه«کند. تیتواند از خود سلب حر یکس نم چیه»دارد:  یکه مقرر م یقانون مدن 960در خصوص ماده  -74  

 .هردو از الفاظ عموم هستند ،«تیحر»و « کس  چیه» (1 

 ، هردو از الفاظ مطلق هستند.«حریت»و « کس چیه(»2

 اصطالحا مطلق است. ،«تیحر»مصداق لفظ عام و  ،«کس چیه( »3 

 است. تیحر لفظ بر شمول، مستند به خود «تیحر»مقدمات حکمت است؛ اما داللت  یر مبنابکس بر شمول  چیه»( داللت 4 

 صحیح است. 3. گزینه 74

لفظی است و نه به سبب مقدمات حکمت. اما حریت را می از ادوات عموم محسوب می شود، داللت عام بر عموم بالوضع و « هیچ»هیچ کس؛ عام است زیرا 

 توان، اسم جنس و مطلق محسوب نمود.

 ست؟یچ ست،یکه در فقه معتبر ن یمقصود از اجماع مدرک -75

 .همان ادله است، نه اجماع تیعدم کفا ای تیآن، کفا رشیعدم پذ ای رشیمالک در پذ نیخاص خود را دارد و بنابرا لیاست که دال ی( اجماع بر حکم1

 .نکرده است لیخود آن را تحص هیشود و فق ینم افتی یعیاست که مستندات آن در منابع ش یاجماع(2

 .ستیبه آن ن یآن را نقل کرده اند؛ اما وثوق هانیاز فق یهمان اجماع منقول است که شمار(3

 اند. رفتهیتعبدا آن را پذ هانیندارد؛ اما فق یخاص لیاست که دل یدب( همان اجماع تع4 

 صحیح است. 1. گزینه 75

سیده اند لذا اجماع مدرکی یا مستند به اجماعی گفته می شود که اجماع کنندگان بر اساس ادله لفظی )آیات و روایات( یا عقلی که وجود دارد به اجماع ر

 خود اجماع مدرکی استناد کرد. باید مستقیما به بررسی همان ادله پرداخت و نمی توان به
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 است؟ حیکدام مورد صح ،یو حکم وضع یفیدر خصوص حکم تکل -76

( ی(، بطالن آن )حکم وضعیفی)حکم تکل معامله نوع کیاز  یاز نه نکهیمتناسب با آن است، مانند ا یحکم وضع کیضرورتا مستلزم  ،یفی( هر حکم تکل1

 شود. یاستنتاج م

 کند. یم فیتوص را یامر ای ءیش تیوضع ،یاست اما حکم وضع یالزام ریغ ای یالزام فیتکل انیناظر به ب ،یفی( حکم تکل2 

 است. یوضع قایدق گر،ید یو به اعتبار یفیتکل یبه اعتبار یاست. هر حکم یدو اصطالح تنها اعتبار نیکاربرد ا(3

 شود. یمربوط م اتفیه باب معامالت و عرب یحکم وضع یمربوط به قلمرو عبادات است، ول یفی( حکم تکل4 

 صحیح است. 2. گزینه 76

یا رابطه ای بیان در احکام تکلیفی، الزام )وجوب و حرمت( یا عدم الزام کاری )استحباب، کراهت و اباحه( بیان می شود اما در احکام وضعی، وضعیت یا حالت 

نیز تا حدی درست است جز اینکه قسمت اخیر آن که می گوید: از نهی از یک نوع معامله، بطالن آن استنتاج می شود؛ نادرست است زیرا  1ه می گردد. گزین

 الزاما نهی از معامله؛ داللتی بر بطالن آن ندارد.

 ست؟یتمسک به اطالت دلیل است، چ طیاز مقدمات حکمت و از شرا یکیمقصود از قید که فقدان آن،  .77

 .موجود باشد ل،یدل و مقام صدور تیدر موقع ایذکر شود  لیدر متن دل دیق نکهیاست و اعم است از ا یو عقل یلفظ دی( اعم از ق1

 .دینما دیرا مق یلفظ لیباشد که دل یدیتواند مصداق ق ینم یعقل دیاست و ق ی( تنها قیود لفظ2 

 شود. یموضوع ذکر م ایحکم  دیبه عنوان ق ل،یاست که در متن همان دل یتنها قیود لفظ(3

 مراد است. ،ی( تنها قیود عقل4 

یکی از مقدمات حکمت، عدم قرینه بر تقیید است. منظور از عدم وجود قرینه، قرینه متصل است. این قرینه متصل ممکن است  صحیح است. 1. گزینه 77

 در برخی از موارد حکم بدیهی عقل یا عرف و سیره عقالء، قرینه بر تقیید لفظ مطلق است و مانع اطالق می شود.لفظی باشد یا غیر لفظی. مثال 

 است؟ حیکند، صح یم افتیپروانه وکالت خود را از مراجع مربوط در یکه به زود یدرباره کس لیمورد درخصوص استعمال واژه وک دامک.78

 .نخواهد بود یباشند، استعمال مقبول شده وضع حیصح میمفاه یبرا،الفاظ نکهیو فاسد، مقبول است، اما بنابر ا حیحصاعم از  یبرا،( بنابر وضع واژه ها1

 .ستین مقبول اعرفکه  یو نه از بان استعمال مجاز یقیمورد و موارد مشابه، نه از باب استعمال حق نی( استعمال لفظ در ا2

 .است که عرف اهل زمان ممکن است آن را استعمال مقبول قلمداد کنند یمصداق استعمال مجاز(3

 ت.مقبول اس یاست و در هر حال استعمال یقیحق ینامعمصداق استعمال لفظ در  (4 

 صحیح است. 3. گزینه 78

 مشارفت، استعمالی مجازی است.وکیل، مشتق است و استعمال لفظ مشتق در مورد ذاتی که در آینده واجد مبدأ و صفتی می شود، به عالقه 

 است؟ حیعموم مستفاد از لفظ، با مفهوم، کدام مورد صح صیدر خصوص تخص .79

 د.نباش صیاز تخص یبآاست که عام،  حیصح یتنها با مفهوم مخالف، آن هم در صورت یعموم لفظ صی( تخص 1

 .بزند صیرا تخص یتواند عموم لفظ یمعتبر و حجت باشد، م میدر شمار مفاه مهرگاه مفهو (2

 ندارد.عام را  صیو ضعف مفهوم، مفهوم مطلقا توان تخص یبا توجه به قوت داللت لفظ(3

 .ستیتخصیص عام با مفهوم، نوعا مستلزم تخصیص اکثر است که عرفا مقبول ن (4 

 صحیح است. 2. گزینه 79

موافق تخصیص زد و این مسأله مورد اتفاق همگان است. در مورد تخصیص عام با مفهوم مخالف، هر چند اختالف است اما مشهور عام را می توان با مفهوم 

 معتقدند اگر جمله دارای مفهوم مخالف باشد )شرط، حصر و غایت( می تواند عام منطوقی را تخصیص بزند.

ماده مزبور در  «باشد. شتریب الیهزار ر هاز د دیهر سهم نبا یعام، مبلغ اسم یهامس یها در شرکت»دارد:  یقانون تجارت مقرر م 29ماده . 80

 است؟  ریکدام مورد ز انیمقام ب

 .است یشتریب دیکه متضمن تأک یدر قالب و ساختار جمله اخبار ییجمله انشا (1

 .تخلف از آن یعدم ذکر ضمانت اجرا برا لیاست، به دل شنهادیو پ هیصرفا توص(2

 یفیحکم تکل انیو سکوت از ب ی( حکم وضع3

 یح و الزامصری یفی( حکم تکل4 
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 صحیح است. 4. گزینه 80

حکم حرمت، قانون تجارت، بیان کننده حکم تکلیفی ممنوعیت و حرمت است. البته ممکن است این  2۹در ماده « نباید»به نطر می رسد استفاده از واژه 

به عنوان کلید معرفی گردد  3نیز قابل دفاع باشد. بنابراین احتمال اینکه گزینه  3مالزمه با حکم وضعی متناسب داشته باشد و شاید به همین لحاظ گزینه 

 نیز وجود دارد.

 «حقوق جزای عمومی واختصاصی»

 چند نکته در باب سواالت جزا:

 است: یلبه شرح ذ 1397موضوعات مطروحه و تعداد سواالت در آزمون وکالت  یاول:  فراوان

 سوال 1خاص ثبت:  ، قانونسوال 1: ، دیاتسوال 3: ، قصاصسوال 7: ، تعزیراتسوال 8: یعموم جزای

 دارند. یفمربوط به درس حقوق جزا اشتباه بوده و یا پاسخ اختال 1397مورد از سواالت ازمون وکالت  6: متاسفانه حداقل دوم

در سطح کشور نسبت به  1397شرکت کنندگان آزمون وکالت  یدرصدها یانگینم ی؛اختالف یا: با توجه به طرح سواالت بعضا اشتباه و سوم

 لذا از کاهش درصدهای خود نگران نباشید که این افت معدل برای همگان است. یافتکاهش خواهد  یشینپ یسالها

 منتشر خواهد شد. یداداستان در حال تدوین است و بزود یمهارت یبا آزمون های مفهوم1397مستند سواالت آزمون وکالت  یق: تطبچهارم

 بیقابل تعق ،یبه چه جرم «الف» .همراه متعلق به خود وادار کرده است یرا به استرداد گوش یگریرعب، د جادیسالح و ا دنیبا کش« الف»-81

 است؟ یفریک

 یجرم چیه(4 محاربه (3    یاخاذ(2   دی( تهد1

 می باشد.   1. پاسخ گزینه81

 جرم تهدید -موضوع: کتاب تعزیرات 

 له گوشی تلفن همراه متعلق به خود الف می باشد.و در این مسئ ناموس مردمعبارت از کشیدن سالح به قصد جان، مال یا : محاربه نکته

 : نتیجه در محاربه سلب امنیت می باشد.نکته

قانون مجازات اسالمی چنانچه فردی سالح خود را به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد  2۷۹:  مطابق ماده نکته

 محارب نیست.

 محاربه عبارت از کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با -2۷۹ماده 

ر اثر انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سالح بکشد، ولی د

 .ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود

 نیست بلکه قصد تصاحب مال خود را دارد. قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهانکته: سوءنیت الف در اینجا 

یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا  هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی»: قانون مجازات اسالمی است ۶۶۹ماده نکته: 

ضربه یا  ۷4ق تا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شال

 .زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

 ولذا گزینه یک می تواند پاسخ باشد. ور مطالبه حق خویش، نیز جرم است.ظنمتهدید دیگری با سالح به نکته: 

منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به: البته نکته

قانون مجازات اسالمی بشود که هیچ گزینه ای در  ۶1۷ل الف مشمول تبصره ماده و ممکن است که عم گرددحداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می

 این مورد وجود ندارد.

 با یادهد قرار تهدید یا اخاذی یا اشخاص مزاحمت وسیله را آن یا کند نماییقدرت یا تظاهر دیگر اسلحه نوع هر یا و چاقو وسیله به کس هر – ۶1۷ماده 

 .( ضربه شالق محکوم خواهد شد۷4ماه تا دو سال و تا ) شش از حبس به نباشد محارب مصادیق از صورتیکه در شود گالویز کسی

منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل ـ حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به1تبصره

گردد. واردات، تولید و عرضه سالحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد محکوم میمجازات مقرر در این ماده 

 .شوداین سالحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می

تفاده شغلی یا دفاع شخصی پس ( در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای اس1ـ تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره )2تبصره

 22/۹/13۹۶قیه الحا) .از دریافت مجوز بالمانع است

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%af%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b6%db%b1%db%b7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%af%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b6%db%b1%db%b7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%af%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b6%db%b1%db%b7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
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ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نامهنحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین

   .رسدمی شود و به تصویب هیأت وزیراننیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه می

ه و در ظکند. مالک در آن لح یم کند و با تصرف آن، به سرعت از محل فرار یم دایخود پ ریرا در مس یفیک ابان،یعبور از خ نیح« الف» .82

 است؟ یفریک بیقابل تعق ،یبه چه اتهام« الف» .ردیصرف از او باز پس بگترا به علت مقاومت م فکیشود  یاو موفق نم بیتعق

      در امانت انتی( خ1

    سرقت(2

   نامشروع قیمال از طر لیحصت(3

 یاتهام چیه(4

 . پاسخ اختالفی است. 82

 موضوع: کتاب تعزیرات  سرقت و تحصیل مال از طریق نامشروع

خیابان تحصیل مال از طریق نامشروع نمی باشد )با این وجود برخی  می باشد چرا که تحصیل کیف از سطح: عمل الف تحصیل مال از طریق نامشروع ننکته

ق نظر دکتر آنرا تحصیل مال از طریق نامشروع نیز می دانند و آرایی در این زمینه وجود دارد(  و همچنین عمل خیانت در امانت نمی باشد چرا که مطاب

 ه عنصر سپرده شدن مخدوش می باشد.میرمحمد صادقی، در امانت شرعی و قانونی مانند یابنده مال گمشد

 .عمل سرقت نیست زیرا ربایشی صورت نگرفته است. این سوال اختالفی است برخی گزینه سه را انتخاب می نمایند و اما گزینه چهار ترجیح دارد

 ردیشود از همان بانک وام بگ یم ندارد و جعل امضا موفق یکه وجود خارج یبه نام شخص ی، کارمند بانک، با باز کردن حساب واه«الف» -83

 دارد؟ یچه وصف ،یفریل کارمند بانک به لحاظ کمکند ع یو اقساط بانک را همه ماهه پرداخت م

 ( اختالس1

  .ندارد یوصف(2

 ی( کالهبردار3 

 جعل و استفاده از سند مجعول(4

 . سوال نادرست طراحی شده است.83

 کالهبرداریموضوع: کتاب تعزیرات  جعل و 

ب و قصد طراحی گزینه های این سوال اشکال دارد توضیح اینکه عنصر مادی جرم کالهبرداری توسل به تقلب و بردن مال غیر است و عنصر روانی قصد تقل

که قرض از عقود تملیکی  در صورت سوال فرد با صحنه سازی متقلبانه و ایجاد یک فرد موهوم از بانک وام گرفته است روشن استمی باشد، بردن مال غیر 

را تحصیل نموده است و بازپرداخت بعدی وام مانع تحقق جرم نیست.)عنصر مادی جرم واقع شده غیر است لذا بدیهی است که مرتکب با توسل به تقلب مال 

 است( ضمنا فرد قصد تقلب و قصد بردن مال را هم داشته است.)عنصر روانی(

ه امکان ضرر شرط است منظور از ضرر صرفا ضرر به افراد نیست بلکه ضرر به اشخاص حقوقی را هم در بر می گیرد در جرم جعل ورود ضرر شرط نیست بلک

فاده از سند مرتکب در این سوال با ساختن یک امضا و ایجاد متقلبانه یک فرد امکان اضرار به بانک را فراهم نموده است لذا فرد مرتکب جرم جعل و است

 ه نظر می رسد طراح محترم به این نکات توجه نداشته است.مجعول نیز شده است ب

 سوال نادرست طراحی شده است قطعا بین اساتید اختالف نظر وجود دارد و پاسخ به سوال اشتباه، اشتباه است.گزینه های 

 )دکتر حسین میر محمد صادقی( ۹۵مراجعه نمایید به کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت صفحه 

مقتول از چه  هی. ددم یایاز طرف اول هیفوت کند، در صورت مطالبه د یریاز دستگ شیرار دهد و مرتکب پفقاتل عمد را  یکساگر  - 84

 شود؟ یپرداخت م یمنبع

 المال تیب (1

 موال عاقلها (2 

 رار دهندهف ایاموال قاتل  (3 

 «األقرب فاألقرب »قاتل به نحو  شانیخو نیکتریاموال نزد (4 

 می باشد. 3پاسخ گزینه. 84

 موضوع: کتاب قصاص
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شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می -434ماده 

دهنده به احضار مرتکب باشد، حضور مرتکب یا الزام فراریدهنده مؤثر در قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری

دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری

تواند در صورت فوت صاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، میشود و صاحب حق قمتعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراریدهنده آزاد می

 .تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کنددهنده میمرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری

 ،فوتبال ببازد یشرط بند در بلغ رام نیا کنیکمک کند. ل هیریانجمن خ کیگرفته باشد تا به  ضرق یگریاز د یمبلغ هنگفت یاگر کس -85

 ( دارد؟فیچه وصف )اوصا ،ییجزا ثیرفتار او از ح

 یدر امانت و قمار باز انتی( خ 1

 یقمارباز(2

 در امانت انتیخ (3

 (انتقال مال غیر4

 می باشد.  2. پاسخ گزینه 85

 قمار بازی -موضوع: کتاب تعزیرات 

 قرض از عقود تملیکی است و قرض گیرنده مالک است لذا خیانت درامانت محقق نمی گردد. 

 انتقال مال خود هم مشمول عنوان انتقال مال غیر نمی گردد.

به شوند و در صورت تجاهرضربه شالق محکوم می( ۷4ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا )قمار بازی با هر وسیله    ۷۰۵ماده بموجب 

 .گردندقماربازی به هر دو مجازات محکوم می

دارنده  کنیکند، ل یم صادر خود شخدمتیدر وجه پ خ،یفقره چک بدون تار کیدستگاه تلفن همراه،  کی دیخر یآموزشگاه برا ریمد. 86

به دروغ در  شخدمتیکند. با مطالبه اصل کاال، پ یم افتیرا به عنوان درصدانه از فروشنده در یکاال، مبلغ دیو خر خیچک با گذاشتن تار

( متوجه یاماتاته)مسترد دارد. چه اتهام  ریدارد که تلفن همراه از او به سرقت رفته و حاضر است وجه چک را به مد یدادگاه اظهار م

 است؟ شخدمتیپ

 ( جعل و اخذ پورسانت1 

 ریفروش مال غ(2

 امضا دی( سوء استفاده از سف3 

 در امانت انتیخ(4

 باشد.می  4. پاسخ گزینه 86

 خیانت در امانت –موضوع: کتاب تعزیرات 

پیشخدمت پیشخدمت اجازه استفاده از چک و خرید موبایل را داشته است لذا جرم سو استفاده از سفید امضا منتفی است ضمنا موبایل خریداری شده نزد 

 امانت بوده و تصاحب آن خیانت در امانت خواهد بود.

 .محکوم خواهد شد استفاده نماید به یک تا سه سال حبسسوء آوردهدستبههرطریقیابهاوسپرده شده استکه بهمهریاسفیدامضاییازسفیدهرکس: ۶۷3ماده 

هر کار هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یاهر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته:  ۶۷4ماده 

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

 .به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

 اخذ کمیسیون و پورسانت مترادف آن درصدانه می باشد و در معامالت خارجی جرم است. :نکته

  قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی

عامالت ممال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم -ماده واحده 

 گانه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقالبی،سه خارجی قوای

سال و جزای نقدی برابر  ۵تا  2معادل آن به دولت به حبس تعزیری از  ممنوع است. مرتکب عالوه بر رد پورسانت یاشهرداریها و کلیه تشکیالت وابسته به آنها

 .گرددپورسانت محکوم می

مجازات آن صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در - 1تبصره 

 .شد جرم نیز محکوم خواهد

http://www.davoudabadi.ir/article/2467/
http://www.davoudabadi.ir/article/2467/
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 .خواهد بود مجری ۵8.1.1در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ  - 2تبصره 

شود و وجه میموضوع به اطالع مسئول دستگاه ذیربط رسانده پردازددر صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می - 3تبصره 

 .کننده مشمول ماده فوق نخواهد بودگردد در این صورت اقدامحساب خزانه واریز می مزبور دریافت و تماماً به

تصویب و در ه واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسالمیقانون فوق مشتمل بر ماد

 .تأیید شورای نگهبان رسیده است به 13۷2.۵.3تاریخ 

تونل، اشتباها  ریمس یانتها در کنیکند. ل یحفر م نیزم ریاز محل سکونت خود در ز یتونل ،یسارق به قصد ورود به مغازه جواهر فروش .87

 است؟ یفریک بی(، قابل تعقیمیبه ارتکاب چه جرم )جرا،شود. متهم یم ریآورد که بالفاصله دستگ یدر م هیسر از خانه همسا

 ( شروع به سرقت1 

 ( در حکم شروع به سرقت2 

 و شروع به سرقت یگریو ورود به عنف به منزل د بی( تخر3 

 یعمد بیتخر(4

 می باشد.  4. پاسخ گزینه 87

 شروع به جرم و کتاب تعزیرات -موضوع: جزای عمومی

 مرتکب فاقد قصد مجرمانه ورود به منزل دیگری بوده است.

 شروع به سرقت نمی باشد زیرا وضع ید واقع نشده است و هنوز به مال نرسیده است.

 تخریب عمدی محقق شده است.

کند و با علم به ارزش  یم کشف یفرهنگ - یخیتار یایاش یخود، تعداد یمسکون اطیکاشتن درخت در باغچه ح نیدر ح یشخص -88

 است؟ یکند. رفتار او واجد چه وصف یم یمذکور، آنها را مخف یایاش یخیتار

 و کاوش ی( حفار1 

 مکشوفه به دولت یایشا لیامتناع از تحو(2

 است یفری( فاقد وصف ک3 

 یخیتار یایاش یاختفا(4

 . سوال اشکال دارد دو گزینه می تواند پاسخ باشد.88

 جرایم علیه میراث فرهنگی -موضوع: کتاب تعزیرات

هم  3صحیح است و اما گزینه  2پس گزینه  «وصف امتناع از تحویل اشیای مکشوفه به دولت »نکته: در سوال آمده است چه وصفی دارد؟ پاسخ عبارتست از: 

که اقوی  می گوید فقط به ضبط اموال مکشوفه محکوم می شود و مطابق نظر دسته ای از حقوقدانان ۵۶2می تواند صحیح می باشد زیرا در تبصره یک ماده 

 الفی و مبهم می باشد(این عمل جرم نیست. ) سوال اخت به نظر می رسد

 هوشمندانه انتخاب شده است؟ "چه وصف مجرمانه ای دارد "به جای عبارت    "چه وصفی دارد"متاسفانه مشخص نیست عبارت : 

اشیاء فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط –آوردن اموال تاریخی قصد بدست هر گونه حفاری و کاوش به:  ۵۶2ماده 

تاریخی که در  هایشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آالت و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می

حفاری مرتکب به حداکثر رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد عالوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آالت و ادواتفهرست آثار ملی به ثبت 

 .شود مجازات مقرر محکوم می

 آن تحویل بهنسبت کشور فرهنگی میراث سازمان مقررات طبق و آورد بدست تصادف حسب را ماده این موضوع فرهنگی –هر کس اموال تاریخی  – 1تبصره 

 .گردد اموال مکشوفه محکوم می ضبط به ننماید اقدام

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

خارجی صورت  ن بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباععناوی از عنوان هر تحت مذکور اموال فروش گاه هر. می شوند محکوم سال سه تا ماه شش از حبس

 .شود گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می

 است؟ حیگذارد. کدام مورد صح یبرجا از خود در بدن یدر بدن شود و نه اثر یبیو عبیآسموجبمرتکب، بهیرعمدیغرفتارکهیصورتدر .89

 .است ی( در صورت تصالح، ضمان منتف1 

 .شود یمحسوب م یعمل نی( توه2 

 .است ی( ضمان منتف3 

http://www.davoudabadi.ir/article/2323/
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 .شود یمحکوم م ۷درجه  یریشالق تعز ایدر صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس (4

 می باشد. 3. پاسخ گزینه 89

 موضوع: کتاب دیات

رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد در مواردی که  -۵۶۷ماده 

 .شودعمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شالق تعزیری درجه هفت محکوم می

 شود؟ یتنها به مجازات انحالل محکوم م یدر کدام صورت، شخص حقوق .90

 وجود ندارد. یمجازات نیامکان صدور چن یصورت چیدر ه(1

 داده باشد. رییخود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغ تیفعال ن،ی( با انحراف از هدف مشروع نخست2 

 .داده باشد رییارتکاب جرم تغ جهت خود را منحصرا در تیفعال نیبا انحراف از هدف مشروع نخست ایشده باشد  لیارتکاب جرم، تشک ی( برا3 

 .شده باشد لیارتکاب جرم، تشک یبرا(4

 می باشد. 3. پاسخ گزینه 90

 ی شخص حقیق مجازات –جزای عمومی  موضوع:

 ترجیح دارد. 3با این وجود گزینه  اسالمی طراحی شده است و متاسفانه ابهام داردقانون مجازات  22: سوال از نص ماده نکته

انحالل شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف آمده است  22: در ماده نکته

مصادره انحالل شخص حقوقی و و در مقام بیان این مطلب که الزاماً باید    اشدفعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده بمشروع نخستین، 

 همزمان مورد حکم واقع شود نبوده است. اموال

شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو ( این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به 143درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده) -2۰ماده 

 :مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست

 انحالل شخص حقوقی -الف

 مصادره کل اموال -ب

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال -پ

 طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهممنوعیت  -ت

 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال -ث

 جزای نقدی -ج

 انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها -چ

 .غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شودمجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی  -تبصره

یله میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وس -21ماده 

 .اشخاص حقیقی تعیین می شود

ه اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت انحالل شخص حقوقی و مصادر -22ماده 

 .خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد

ه نماینده قانونی شخص در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است ک -143ماده 

 .حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

 یو مجازات او ضرور محاکمه یکدام شرط براشود، افتیرانیدر اوشود یحددرخارج ازکشورمرتکب جرم ،یرانیتبعه ا کیچنانچه -91

  ست؟ین

 ( متهم در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد.1

 نباشد. بیتعق یموقوف ایمنع  یبرا یموجب ران،یا نی( طبق قوان2 

 سقوط آن نباشد ایمجازات  یاجرا یموقوف یبرا یموجب ران،یا نی( به موجب قوان3 

 .باشدجرم  ران،یبه موجب قانون ا ی( رفتار ارتکاب4 

 می باشد. 1. پاسخ گزینه 91

 صالحیت -موضوع: جزای عمومی

 جرایم حدی نیست و در هر صورت مجدداً محاکمه می شود.درو مجازات مرتکبمحاکمهدرخارج ازکشورشرط برایتبعه ایرانه شدنو تبرئمحاکمه: عدمنکته
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مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، عالوه بر موارد مذکور در  -۷ماده 

 :طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه

 .رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد -الف

ضاً صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کالً یا بعدر  -ب

 .درباره او اجراء نشده باشد

 .طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد -پ

 است؟ حیحبس، صح نیگزیجا یکدام مورد درخصوص مجازات ها.92

 نیگزیدادگاه ممکن است به مجازات جا اریاخت سال حبس است، با کیاز شش ماه تا  شیآنها ب یکه حداکثر مجازات قانون یرعمدیغ میمرتکبان جرا(1

 .حبس محکوم شوند

 .حبس حکم دهد  نیگزیجا مجازات تواند به یسال نباشد، دادگاه م کیاز  شیاز آنها ب کی چیه یمتعدد که مجازات قانون یعمد میدر جرا (2 

از شش ماه باشند، به  شیبه حبس ب یقطع یفریک تیسال حبس، چنانچه فاقد سابقه محکوم کیتا  یبا حداکثر مجازات قانون یعمد میمرتکبان جرا (3

 شوند. یحبس محکوم م نیگزیمجازات جا

 نیگزیجا یدادگاه، اعمال مجازات ها یسو از سال کیمجازات به کمتر از  فیسال حبس باشد، با تخف کیاز  شیب یجرم عمد ی( چنانچه مجازات قانون4 

 .حبس ممنوع است

 می باشد. 4. پاسخ گزینه 92

 جایگزین حبس -موضوع: جزای عمومی

ماه باشد الزامی است مگر  ۶تا  3ماه حبس باشد مجازات جایگزین حبس الزامی است و چنانچه بین  3: در جرایم عمدی چنانچه مجازات قانونی تا نکته

 را دارا باشد. ۶۶سال باشد اختیاری است مگر شرایط ماده  1ماه تا  ۶را داشته باشد و چنانچه بین  ۶۶شرایط ماده 

 سال اختیاری می باشد. 2سال حبس باشد جایگزین حبس الزامی است و بیش از  2: در جرایم غیر عمدی چنانچه مجازات قانونی تا نکته

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می  -۶۶ماده 

 :ر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشدگردند مگ

 (ریال یا شالق تعزیری1۰.۰۰۰.۰۰۰بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ) -الف

 ی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیهیک فقره سابقه محکومیت قطع -ب

 دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم -۶۷ماده 

 .های جایگزین حبس ممنوع است( این قانون اعمال مجازات۶۶کند، در صورت وجود شرایط ماده)

مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در  -۶8ماده 

 .این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است

 ی،صحیح است؟. کدام مورد در خصوص رفتار ودیربا یمسافر است. م 20 یرا که دارا یاتوبوس ،ییبه قصد آدم ربا« الف» .93

 شود. یاست و شخص به مجازات اشد محکوم م یتعدد معنو(1

 شود. یمحکوم م ییاست و شخص به حداکثر مجازات آدم ربا ی( تعدد ماد2 

 .شود یدوم آن محکوم م کیبه عالوه تا  ییاست و شخص به حداکثر مجازات آدم ربا ی( تعدد ماد3 

 .ستین یو معنو ید ماددمصداق تع(4

 می باشد. 1پاسخ گزینه  .93

 تعدد جرم -موضوع: جزای عمومی

و هم مشمول عنوان  "آدم ربایی"و این فعل هم مشمول عنوان مجرمانه  "مسافر 2۰ربودن اتوبوس دارای  "نکته: عمل مرتکب یک فعل مجرمانه است 

است که مشمول دو عنوان واحد اتوبوس را نیز می رباید( به عبارتی یک رفتار  مرتکب، قرار می گیرد) سوال تصریح دارد به اینکه "سرقت اتوبوس"مجرمانه 

 تعدد معنوی دارد 131تعزیری قرار می گیرد لذا عمل به موجب ماده 

 .شودوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میدر جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عنا: 131ماده 

مشمول احکام تعدد مادی قرار نمی گیرد و یک جرم بشمار می رود مانند سرقت چند کیسه گندم از یک انبار که یک  رفتارانسان با یک  2۰ربایش  نکته:

 جرم بشمار می رود.
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 است؟ قیقابل تعو ر،یز میاز جرا کیکدام  .94

 ( قاچاق عمده مواد مخدر 1

 یپاش دیمعاونت در اس(2

 یی( شروع به آدم ربا3 

 مزاحمت با چاقو جادیا(4

 می باشد. 2. پاسخ گزینه 94

 تعویق  –موضوع: جزای عمومی 

 :صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست -4۷ماده 

 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات -الف

 جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی -ب

 قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا -پ

 اچاق انسانقاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سالح و مهمات و ق -ت

 تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی االرض -ث

 (ریال1۰۰.۰۰۰.۰۰۰جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ) -ج

به چه نحو  ،یریشود. مرتکب پس از دستگ یم« ج»و مرتکب جرم افترا نسبت به شخص « ب»مرتکب جرم قذف نسبت به شخص « الف». 95

 شود؟ یمجازات م

 .گردد یشود و ابتدا حد اجرا م ی( به قذف و افترا محکوم م1 

 گردد. یاجرا م ینسبت به و حدیتنها مجازات  یشود، ول ی( به مجازات قذف و افترا محکوم م2  

 گردد یاجرا م یهر دو مجازات در مورد و ب،یترت تیشود و بدون رعا ی( به مجازات قذف و افترا محکوم م3  

 .شود یمحکوم م دیفقط به مجازات ح(4

 می باشد. 1. پاسخ گزینه95

 تعدد جرم -موضوع: جزای عمومی

اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص  -13۵ماده 

 .حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد

شروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نام -تبصره

ر مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به ه

 .دو مجازات محکوم می شود

باشد، کدام مورد  یعمد مجازات مشمول زیشود و قتل ن هیعل یمتعدد و قتل مجن اتیموجب جنا ،یمتعدد عمد یبا ضربه ها یاگر کس -96

 است؟ حیدر خصوص مرتکب، صح

 قصاص یا دیه محکوم خواهد شد. وارد شده باشد تنها به یمتوال ریکه ضربات به صورت غ ی. در صورتدیآ دیپد اتی( اگر قتل در اثر مجموع جنا1

بر آن متصل به  تیکه جنا یعضو هید ای قصاص وارد شده باشد، به یمتوال ریکه ضربات به صورت غ یدر صورت د،یآ دیپد اتیاگر قتل در اثر مجموع جنا(2

 .شود یمحکوم م زیفوت نبوده است ن

بر آن متصل نبوده است  تیکه جنا یعضو هید ایوارد شده باشد، به قصاص  یکه ضربات به طور متوال ی. در صورتدیآ دیپد اتیاگر قتل در اثر مجموع جنا (3

 شود. یمحکوم م زین

 .شود یباشد، تنها به قصاص نفس محکوم م ریتاث یدر وقوع قتل ب یموجب قتل شود و برخ اتیجنا ی( اگر برخ4 

 می باشد. 2. پاسخ گزینه 96

 موضوع: کتاب قصاص

عمدی باشد، چنانچه  جنایات تعریف مشمول نیز قتل و شود علیه مجنیٌ قتل و متعدد جنایات موجب عمدی، متعدد های ضربه با کسی اگر – 2۹۹ماده 

تهایی که برخی از جنایتها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب عالوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنای

مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در  تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله

 .حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد
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 است؟ حیچند نفر به شکل مردد در قتل، کدام مورد صح ایدو  هیدر فرض ثابت بودن لوث عل. 97

 .شود یم میممتنعان تقس انیم یبه نسبت مساو هیهمه، پرداخت د یبر اقامه قسامه و خوددار یمبن یبا درخواست شاک(1

 خود،دیه ساقط می شود. سوگند آنان بر برائت یچند نفر از اقامه قسامه، با ادا یو خوددار یشاک ی( با درخواست اقامه قسامه از سو2

 .شود یم میآنها تقس انیم یبه نسبت مساو هیپرداخت د ،اقامه قسامه کنند یاز آنها درخواست اقامه قسامه کند و همگ یشاک چنانچه(3

 شود. یم میآنها تقس انیم یت مساوبه نسب هید ،یهمه متهمان به درخواست شاک یاقامه قسامه از سو (با4

 می باشد. 1. پاسخ گزینه 97

 موضوع: کتاب قصاص

 .پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود چند نفر از اقامه قسامه،  یو خوددار یشاک یبا درخواست اقامه قسامه از سوق.م.ا  334: مطابق ماده نکته

 .در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد ،اقامه قسامه کنند یاز آنها درخواست اقامه قسامه کند و همگ یشاک چنانچه: نکته

جنایت اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنیٌ علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع  -332ماده 

 .اثبات می شود

رت مردد اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صو -333ده ما

آنان سوگند یاد کنند و اثبات می شود و قاضی از آنان میخواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از 

ن بر برائت خود برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همه آنا

 .مساوی میان آنان تقسیم می گرددالمال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت  سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت

کند. اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه  -334ماده 

درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و 

 .آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد

 می گیرد تا کرایه خویش را  راننده یپر از پول خود را جلو فیگشت و گذار، ک انیکند. در پا یم هیرا کرا یلیاتومب یجهانگرد خارج کی .98

 یرفتار و سوءنیت،مبلغ هنگفتی را از کیف بر می دارد.ا بو  جیرا یاز ارزش پول ها ستیتور یبردارد، اما راننده با علم به ناآگاه فاز کی

 ؟است یمصداق چه جرم

 (تحصیل مال از طریق نامشروع1

 (سرقت2

 (فاقد عنوان مجرمانه3

 در امانت انتی( خ4

 ترجیح دارد. 3گزینه . 98

 خیانت در امانت، سرقت و.... -موضوع: کتاب تعزیرات

مانت عمل راننده هرچند خالف اخالق بوده اما فاقد عنوان مجرمانه می باشد اقوی آنست که سرقت نیست زیرا ربایشی صورت نگرفته است خیانت در انکته: 

طریق نامشروع نیست زیرا عمل راننده تنها خالف وجدان و اخالق بوده و نوعی سوءاستفاده می باشد نیز نیست زیرا سپرده شدنی نبوده است تحصیل مال از 

 تالفی است.نه اینکه از طریق نامشروع مالی را تحصیل نماید لذا گزینه سه ترجیح دارد متاسفانه با این وجود موضوع در بین اساتید و رویه قضایی اخ

 است؟ یمصداق چه جرم ،یاز دفاتر ثبت را آتش بزند، رفتار و یقسمت ،ید رسمهرگاه دفتردار دفترخانه اسنا -99

 (تخریب1

 در امانت انتی( خ2

 ( احراق3 

 ی( در حکم جعل در اسناد رسم4 

 می باشد. 4. پاسخ گزینه 99

 قانون ثبت  -موضوع: قانون خاص

عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در  اسناد و امالک و صاحبان دفاتر رسمیقانون ثبت :  هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت  1۰۰مطابق ماده 

 .برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد رسمی محسوب و به مجازاتی کهاسناد

 .اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند -اوالً 
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 .نماید ون باید حضور داشته باشند ثبتسندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قان -ثانیاً 

 .اند ثبت کندسندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده -ثالثاً 

 .تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند -رابعاً 

 .استفاده بیندازده وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار ویا بکند یا ورقی از آن دفاتررا بکشد را معدوم یا مکتومتمام یا قسمتی از دفاتر ثبت -اً خامس

 .اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند -سادساً 

 .سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند -سابعاً 

 وظایفشان انجام برای یا شده سپرده آنان به وظیفه حسب که را اسنادی و اوراق و هانوشته اداری و قضائی از اعم دولتی مستخدمین از یک هر – 604ماده 

سارت وارده به خجبران بر عالوه باشد،می ممنوع کس آن به دادن از قانون لحاظ به که بدهد کسی به یا نماید مخفی یا معدوم را است شده داده آنها به

 یک سال محکوم خواهد شدحبس از سه ماه تا 

 شد خواهد محکوم سال ده تا دو از حبس به کند تلف دیگری نحو هر به یا بسوزاند را دولتی اسناد سایر و هاقباله و دفاتر عالماً کس هر – 681ماده 

با رها کردن اموال  س،یپل یرخودرویآژ یصدا دنیاموال با شن یجمع آور یشود و در اثنا یم یگریقصد سرقت، وارد منزل د بهشخصی  -100

 مشمول کدام عنوان است؟ ویشود. رفتار  یم ریگذارد و در کوچه دستگ یدر محل، پا به فرار م

 یگری( ورود به عنف به منزل د 1

 ( شروع به سرقت2

 یگری( شروع به سرقت و ورود به عنف به منزل د3 

 جرم عقیم( 4 

 می باشد. 2. پاسخ گزینه 100

 شروع به جرم -موضوع: جزای عمومی

دن : عمل وی شروع به سرقت می باشد چرا که وارد مرحله اجرایی یعنی جمع آوری اموال شده است و همچنین به واسطه عامل خارجی ) به صدا درآمنکته

 آژیر ( از ادامه کار امتناع کرده که شرایط قانونی شروع به جرم محقق شده است.

 :ودشعلق بماند، به شرح زیر مجازات میکرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش مجرمیقصدارتکابهرکس -122ماده 

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار -الف

 آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج قانونی مجازات که جرائمی در –ب 

 شش درجه نقدی جزای یا شالق یا تعزیری حبس به است پنج درجه تعزیری حبس یا حدی شالق آنها قانونی مجازات که جرائمی در –پ 

داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم  -تبصره

 .انجام شده در حکم شروع به جرم است

 «آیین دادرسی کیفری»

پذیرا   13۹۷سالم و درود بر شما. تبریک ما را بمناسبت وزیدن گرفتن نسیم موفقیت شما عزیزان سخت کوش در آزمون های حقوقی سال  اوالً

که برای افزایش مهارت و دانش حقوقی خود و فراگرفتن « دانش جویان پرتالش داداِستانی»باشید. آزمون وکالت امسال نیز به سرانجام رسید و بار دیگر 

 حقوق در دو بعد نظری و کاربردی به موسسۀ داداِستان اعتماد و اتکا کردند، مزد سخت کوشی های خود را گرفتند.

برای دادن پاسخ به آن باید استفاده می شد، سایر  ۶۵۷که از رای وحدت رویه قدیمی  118تانه در آزمون وکالت امسال بجز سوال خوشبخ ثانیاً

 1۰۰بودند و این مهم باعث شد تا در این درس توفیق تطبیق  ۹2سواالت، اعم از ساده، متوسط و دشوار؛ برگرفته از متن قانون آیین دادرسی کیفری 

 مهارتی داداِستان بدست آوریم.-الت را با آزمون های مفهومیدرصدی سوا

ن همه داوطلبانی که مبسوط نامه ها را جدی گرفتند با مطالعه آنها یا فایل تطبیق مستند به شرح زیر براحتی متوجه این مهم می شوند. از آ ثالثاً

از نمودار  11۹و  118و  11۶و  112از نمودار صالحیت و سواالت  12۰، و 113، 1۰۶، 1۰۵سوال آیین دادرسی کیفری، سواالت  2۰مهم تر آنکه در مجموع 

 .درصد سواالت از دو صفحه نمودارقرارها و صالحیت ها بود 40سوال یا  8 قرارهای دادسرا طرح شده بودند. یعنی

لعاده اعتراض بودند که در دوره امهات ارایه که مربوط به نمودار طرق عادی و فوق ا 11۷و  113، 1۰۹، 1۰8، 1۰۷، 1۰3حال اگر سواالت  رابعاً

  . 1397درصد سواالت آزمون وکالت  70سوال از نمودارهای دوره امهات آمده است یعنی  14شدند، را به نکته قبل اضاف کنید می بینید که 

و  13۹۷ /۹ /2ن جامع پنجم مورخ از آزمو 12۰، 11۷، 11۶، 11۵، 1۰3، 1۰2اگر تطبیق مستند را دقت کنید می بینید که سواالت  خامساً

 از آزمون جامع سوم مورخ 11۹و  118، 113، 112و سواالت  13۹۷ /8 /2۵از آزمون جامع چهارم مورخ  114، 111، 1۰8، 1۰۶، 1۰۵، 1۰4سواالت 
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در آزمون  11۵و  1۰۵دوم، سوال  در آزمون جامع 113طرح شده بود. همچنین سوال  13۹۷ /۷ /2۰از آزمون جامع اول مورخ  1۰1و سوال  13۹۷ /8 /18 

 در آزمون جامع چهارم هم تکرار شده بود.  11۷جامع سوم و سوال  

درصد سواالت  ۷۰اینکه  اگر دقت کنید متوجه می شوید مواد قانونی مورد سوال در آزمون وکالت در  آیین دادرسی کیفری از یک نگاه در  نهایتاً

مده آخر داداِستان آجامع نهاییآزمون  5در درصد آن ،  85یعنی  97سوال آزمون وکالت  20سوال از  17دیگر، دوره امهات واز نگاهیاز نمودارهای

سال گذشته میانگین باالترین درصد پاسخ برگ داوطلبان داداِستانی، چه در مورد قبول شدگان نهایی و چه در  ۶پس شک نکنید امسال نیز همانند است. 

مستند آزمون وکالت  مورد آنانی که باید تالش خود را برای موفقیت در سال آتی بیشتر کنند، مربوط به آیین دادرسی کیفری است. حال درس نامه و تطبیق

 را مرور می کنیم.  ۹۷

 صادر کند؟ تیقرار عدم صالح ،یدگیتواند پس از شروع به رس یم کی یفریدادگاه ک ایآ .101

 یمحل تیدر صورت عدم صالح ،ی( بل 1

 قامطل ،ی( بل2

 مطلقا ر،ی( خ3 

 یذات تیدر صورت عدم صالح ی،( بل4

 پاسخ است. 4.گزینه  101

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

پس از شروع به رسیدگی  با رعایت صالحیت ذاتی،دادگاه کیفری یک  »:است که می گوید ۹2ق.آ.د.ک. 403سوال بر گرفته از متن ماده  :1نکته 

 « ماید.تواند قرار عدم صالحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر ننمی

مفهوم این ماده آن است که اگر پس از شروع به رسیدگی دادگاه کیفری یک فهمید که صالحیت ذاتی ندارد، باید قرار عدم صالحیت ذاتی صادر : 2نکته 

 پاسخ این سوال است.«  یذات تیدر صورت عدم صالح ی،بل » 4کند. لذا گزینه 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

را جدی گرفته و به روش شبکه ای مواد آن را خوانده  13۹۷ /۷ /2۰)جامع اول( مورخ  24آزمون  11۵مبسوط نامه سوال  ۵هر داوطلبی که نکته  :1نکته 

 بود، این سوال را به راحتی جواب داده است.

در هر یک برداشته شده و ادامه رسیدگی دگاه کیفریبعد از صدور قرار رسیدگی، تفاوت رسیدگی مستقیم و غیرمستقیم در دا» نکته فوق می گفت: :2نکته 

( بعد هم 3۹۰و  38۹(، بعد جلسه مقدماتی اداری)388و  38۷(، بعد بحث ایرادات)38۶تا  384. اول بحث تعیین وکیل)ابدییمدو مورد به یک روش ادامه 

سوال  «(405تا  403)رأیو بعد هم صدور ( 4۰2تا  3۹۵سیدگی )( بعد هم ر3۹4تا  3۹2( بعد هم احضار افراد الزم ) 3۹1دستور تعیین وقت رسیدگی )

 بود. ۹2ق.آ.د.ک. 4۰3از همین ماده  13۹۷آزمون وکالت  1۰1

 است؟ یدادگاه الزام یاز سو یریتسخ لیوک نییاز موارد زیر، تع کیدر کدام  .102

 .نکند یمعرف لی. هرگاه متهم خود وک8و  ۷درجه  میجرا یبه استثنا می( در همه جرا1

 .حاضر نشود دادگاهاو بدون اعالم عذر موجه در لیوک اینکند  یمعرف لیاحصا شده توسط قانونگذار، هرگاه متهم خود وک می( در جرا2 

 موجه در دادگاه حاضر نشود. عذر او بدون اعالم لیوک اینکند  یمعرف لی، هرگاه متهم خود وک8و  ۷درجه  میجرا یبه استثنا می( در همه جرا 3

 .نکند یمعرف لیخاص، هر گاه متهم خود وک می( در جرا4

 پاسخ  است.  2. گزینه 102

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

آمده  ۹2ق.آ.د.ک. 348، پس این سوال از ماده 41۵در این سوال و عدم اشاره به دادگاه اطفال و نوجوانان و ماده « دادگاه»با توجه به اطالق کلمه  :1نکته 

شود. ی، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نم( این قانون302و )ت( ماده  )  در جرائم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( »که می گوید:

و چنانچه  حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است دادگاهچنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در 

الوکاله وکیل کند. حقوکیل تسخیری بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می

 «شود.تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می

 دادگاه او بدون اعالم عذر موجه در لیوک اینکند  یمعرف لیاحصا شده توسط قانونگذار، هرگاه متهم خود وک میدر جرا » 2لذا گزینه  : 2نکته 

 پاسخ این سوال است. « .حاضر نشود

 قسمت دوم: تطبیق مستند :
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مرحله ای دادإستان را در یک فایل قرار بدهید، آنگاه خواهید دید که در مجموع کل آزمون  ۶4آزمون از آزمون های  28اگر همه مبسوط نامه های :  1نکته 

که ما  . یعنی در هر موردیبار 63است. دقت کنید.  اشاره و استناد شده 348بار به ماده  63،  13۹۷مرحله ای دادإستان برای آزمون وکالت  ۶4های 

موارد » آخرین آزمون جامع دادإستان در هفته قبل  1۰3به بحث وکالت و انتخاب وکیل رسیدیم تاکید کردیم که از شبکه وکالت یک سوال می آید. سوال 

 اشاره و استناد شده است. 348بود و در مبسوط نامه این سوال چندین بار به ماده « تعیین وکیل تسخیری

:» ارایه شد دقت می کردید که ما گفتیم  13۹۷ /۹ /2آزمون جامع آخر که هفته قبل مورخ  1۰3به قسمت دوم مبسوط نامه سوال  شما کافی است:  2نکته 

( از شبکه مربوط به تعیین وکیل اعم از تعیینی، معاضدتی یا تسخیری یک سؤال دارید. در 1زنی در این پرسش: ای دربارۀ مهارت تستقسمت دوم: نکته

 «کنیم. نامه نیز یادآوری میمبسوط 8قبلی هم به این شبکه اشاره کردیم و در نکته  هایآزمون

از مبحث وکیل بود. مباحث مربوط به تعیین وکیل  ۹۵آزمون وکالت  11۹و  112سؤال : 8نکته :»مبسوط نامه این سوال نیز گفتیم که  8در نکته : 3نکته 

 «ای بخوانید.صورت شبکهآمده است. این مواد را با هم به ۹2ق.آ.د.ک. ۶2۶و  ۶2۵، 41۵، 38۵، 384، 348، 34۷، 34۶، 1۹۰، 48، 13ماده  2تبصره  در 

بر طرح یک سوال از شبکه انتخاب وکیل به  2۵/8/13۹۷مرحله ای ۶4آزمون جامع چهارم از  11۹قسمت دوم مبسوط نامه سوال  4ضمناً در نکته  :4نکته 

 احتمال طرح سوال دارد و داشت. 348شرح فوق تاکید شده است. پس همه دادإستانیها حداقل از دو هفته قبل می دانستند که ماده 
 شود؟ یم یتلق یابیاستان غ دنظریدادگاه تجد ایت، ردر کدام صور. 103

متهم  تیبر محکوم ریدا دنظریدادگاه تجد یرا هم نداده و هیا اعتراضی هیدفاع حهیحاضر نبوده و ال دنظریاز جلسات تجد کی چیاو در ه لیوک ای( متهم 1

 .باشد

دادگاه  یهم نداده، اعم از آنکه را هیاعتراض ای هیدفاع حهیحاضر نبوده و ال دنظریو تجد نینخست یاز مراحل دادرس کی چیاو در ه لیوک ای( متهم 2

 .ت باشدئبرا ای تیبر محکوم ریدا دنظریتجد

 ریدا زین دنظریدادگاه تجد یهم نداده و را هیاعتراض ای هیدفاع حهیحاضر نبوده و ال دنظریو تجد نینخست یاز مراحل دادرس کی چیاو در ه لیوک ای( متهم 3 

 .متهم باشد تیبر محکوم

 هم نداده باشد. هیاعتراض ای هیدفاع حهیحاضر نبوده و ال دنظریاز جلسات دادگاه تجد کی چیاو در ه لیوک ای( متهم 4

 پاسخ  است.   3. گزینه 103

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

رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا در مواردی که  »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 4۶1سوال از متن ماده  :1نکته 

رأی دادگاه تجدیدنظر ، نداده باشد وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم

 « شود، قطعی است.متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میبهواقعیازابالغپسروزبیستظرفاستان

 نداده هم  اعتراضیه یا دفاعیه الیحه و نبوده حاضر تجدیدنظر و نخستین دادرسی مراحل از یک هیچ در او وکیل یا متهم » 3:  لذا گزینه 2نکته 

 پاسخ این سوال است.«  باشد متهم محکومیت بر دایر نیز تجدیدنظر دادگاه رای و

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

 26دقت کنید. است.  اشاره و استناد شده 461بار به ماده   26،  13۹۷مرحله ای دادءاستان برای آزمون وکالت  ۶4در مجموع کل آزمون های :  1نکته 

 وال می آید.یک س 4۶1جهات قانونی اعتراض از جمله ماده ازشبکهکهتاکیدکردیمرسیدیمغیابیارایبهو اعتراضواخواهیبحثبهماکهدرهرموردییعنیبار.

موضوع اصلی پرسش: . .............»114:» دادید، دقت کنید :  13۹۷ /2/۹آزمون جامع پنجم که هفته قبل  114حال به مبسوط نامه سوال :  2نکته 

 « خواهی و واخواهیتفاوت جهات تجدیدنظرخواهی و فرجام

 هاگزینه تحلیل سریع قسمت اول:

 خواهی است. از جهات وا ۹2ق.آ.د.ک. 461و  4۰۶مطابق ماده  1الف( گزینه 

 ... 2ب( گزینه 

 .. 3ج( گزینه 

 .... 4د( گزینه 

 4۷۷و  4۶4و  434با مواد  461و  4۰۶سؤال حاصل مقایسه ماده »  قسمت دوم مبسوط نامه همین سوال آمده است: 1: در نکته 3نکته 

، 8۹، ۶4اند. جهات مذکور در مواد جهات مختلف در مواد مختلف همیشه دردسرساز بودهاست. تاکنون چند بار این سؤال طرح شده است.  13۹2ق.آ.د.ک.

ترین جهات رسیدگی به پرونده در مراحل مختلف دادرسی کیفری هستند که از خود آنها یا مواد مهم ۹2ق.آ.د.ک. 4۷۷و 4۷4و  4۶4و  434و  382و  33۵

 آنهایی که به متن این مواد توجه کردند، االن برنده اند.« ا خوب توجه کنید.همرتبط به آنها معموالً یک سؤال را دارید. به آن
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 خواهد بود؟ یرعلنیاز موارد زیر، محاکمات دادگاه غ کیدر کدام  .104

 یقابل گذشت و در صورت درخواست شاک می( در جرا1

 یگذشت و در صورت درخواست شاک رقابلیغ می( در جرا 2

 نیگذشت و در صورت درخواست طرف رقابلیغ می( در جرا3 

 ابل گذشت و در صورت درخواست متهمق می( در جرا4

 پاسخ  است.  1. گزینه 104

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

یا گذشت که طرفین محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل »است که می گوید:  ۹2ق.آ.د.ک. 3۵2سوال بر گرفته از متن ماده  :1نکته 

 « . غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند شاکی،

 پاسخ این سوال است«   شاکی درخواست صورت در و گذشت قابل جرایم در » 1لذا گزینه : 2نکته 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

مرحله ای و ... ( را در یک فایل ادغام و سپس ماده مورد  33یا  3۷یا  4۵مرحله ای )و نه  ۶4اگر صرفاً فایل های مبسوط نامه های آزمون های :  1نکته 

اشاره و  352بار به ماده   28،  13۹۷دادءاستان برای آزمون وکالت مرحله ای  ۶4سوال را در آن جستجو کنید می بینید که در مجموع کل آزمون های 

دقت  است. یعنی در هر موردی که ما به بحث علنی بودن محاکمه یا غیرعلنی بودن تحقیقات رسیدیم بر مطالعه و مرور این ماده تاکید کردیم. استناد شده

 بار.  28کنید. 

آزمون جامع آخر که بر اهمیت آنها تاکید داشتیم،  5ار همه آنها وجود ندارد و ما بیشتر به : به جهت تعداد زیاد مصادیق امکان تکر2نکته 

 سوال آخر دادإستان طرح شده است. 100از موضوعات  1397تمرکز می کنیم تا ببینید چند درصد سواالت آزمون 

را ببینید. اگرمبسوط نامه این سوال را خوانده باشید  13۹۷ /8 /2۵مرحله ای مورخ  ۶4یعنی آزمون جامع چهارم از  2۷آزمون  1۰۷موضوع سوال  :2نکته 

و با خواندن نکته  ۹2ق.آ.د.ک. 3۵2که از متن ماده  13۹۷آزمون وکالت  1۰4باید با خواندن نکته اول قسمت دوم مبسوط نامه این سوال دادإستان به سوال 

طرح شده بود، پاسخ درست داده  ۹2ق.آ.د.ک. 4۰۰که از متن ماده  13۹۷وکالت  آزمون 114پنجم قسمت دوم مبسوط نامه همین سوال نیز به سوال 

 باشید.

موضوع اصلی سؤال : ممنوع یا الزامی بودن ...... » -107:» دقت کنید.  13۹۷ /8 /2۵آزمون جامع چهارم مورخ  1۰۷حال به موضوع سوال  :3نکته 

 تحلیل سریع» مبسوط نامه این سوال با عنوان  در قسمت اول« ! مسئله این است!!!ضبط صوتی و تصویری جریان دادرسی در دادگاه های کیفری

 خواندید که « هاگزینه

های با وحدت قاضی در دادگاه ۹2ق.آ.د.ک. 3۵3ماده  1ناظر بر تبصره  ۶48و  ۵83و  ۵81ضبط صوتی جریان محاکمه مطابق متن ماده  1الف( در گزینه 

 دادگاه.ممنوع است مگر به تشخیص رئیس 

 .... 2ب( در گزینه 

 ...... 2ج( در گزینه 

در مورد ضبط صوتی الزامی جریان دادرسی در دادگاه  ۹2ق.آ.د.ک. 400یک ازجمله ماده مقررات کیفری 2۹۷درست است زیرا طبق تبصره ماده  4د( گزینه 

 ویژۀ نوجوانان هم وجود دارد. 1کیفری  و 1باشد. این تکلیف در دادگاه نظامی الرعایه میانقالب با تعدد قاضی هم الزم

دانستید که طبق تبصره « در این پرسش زنیمهارت تستای دربارۀ نکته »: در قسمت دوم مبسوط نامه همین سوال دادإستانی با عنوان 4نکته 

الزامی است و در دادگاه انقالب با وحدت قاضی در دادگاه انقالب با تعدد قاضی ضبط صوتی جریان محاکمه  92ق.آ.د.ک. 400ماده ناظر بر  2۹۷ماده 

 .....«اصوالً ممنوع است. 

برای پاسخ درست دادن به این  مفاهیم الزمنکاتی درباره »قسمت سوم مبسوط نامه همین سوال دادإستانی نیز با عنوان  1: در نکته 5نکته 

این امر از عمومات آیین دادرسی کیفری و مشترک  «....گاه علنی است محاکمات داد »گوید:می 92ق.آ.د.ک. 352مقنن در ماده » دیدید:«  پرسش

 «های بخش و ویژۀ روحانیت است.های کیفری و تجدیدنظر و دادگاهبین تمام دادگاه
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 رد؟یگ یصورت م ریاز موارد ز کیمسلح، احاله پرونده در کدام  یروهاین ییسازمان قضا تیمذکور در صالح میدر جرا .105

 .شود یخصوص یمدع ایو  یموجب عسر و حرج شاک گر،ید ییاحاله ندادن پرونده به حوزه قضا( 1

 .اقامت داشته باشند گریدادگاه د یدر حوزه قضائ ان،یشاک شتریب ای ی( شاک2 

 اقامت داشته باشند. گریدادگاه د یشهود، در حوزه قضائ شتری( شاهد با ب3 

 .احاله کند گرید ییرا به حوزه قضا پرونده مسلح یروهایمصالح ن تیو رعا یعموم تیحفظ نظم و امن منظورمسلح به  یروهاین ییسازمان قضا سی( رئ4 

 پاسخ  است.  4. گزینه 105

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

رئیس این سازمان  در جرائم در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، »طرح شده است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 42۰سوال از تبصره ماده  :1نکته 

 « .منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کندتواند بهمی

 به را پرونده مسلح، نیروهای مصالح رعایت و عمومی امنیت و نظم حظم منظور به مسلح نیروهای قضائی سازمان یسرئ » 4لذا گزینه : 2نکته 

 پاسخ این سوال است.«  کند احاله دیگر قضائی حوزه

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

مرحله ای و ... ( را در یک فایل ادغام و سپس ماده مورد  33یا  3۷یا  4۵مرحله ای )و نه  ۶4اگر صرفاً فایل های مبسوط نامه های آزمون های :  1نکته 

اشاره و  420بار به ماده   33،  13۹۷مرحله ای دادءاستان برای آزمون وکالت  ۶4سوال را در آن جستجو کنید، می بینید که در مجموع کل آزمون های 

یعنی در هر موردی که ما به صالحیت محلی یا صالحیت اضافی رسیدیم بر مطالعه و مرور این ماده به عنوان احاله بار.  33دقت کنید. است.  استناد شده

حیت، طرح سوال نکته ای صال 333کیفری و مصداقی از قواعد خاص صالحیت محلی اشاره و تاکید کردیم که حتما از نمودار صالحیت کیفری و فایل 

  خواهد شد.

آزمون جامع آخر که بر اهمیت آنها تاکید داشتیم،  5: به جهت تعداد زیاد مصادیق امکان تکرار همه آنها وجود ندارد و ما بیشتر به 2نکته 

 سوال آخر دادإستان طرح شده است. 100از موضوعات  1397تمرکز می کنیم تا ببینید چند درصد سواالت آزمون 

را می خواندید و قسمت اول و دوم مبسوط نامه این  2۵/8/13۹۷آزمون نهایی جامع چهارم مورخ   1۰1لذا اگر مواد مذکور در گزینه الف سوال : 3نکته 

 ثانیه باید جواب می دادید. 2۰تا  1۰سوال را می خواندید به این سوال به راحتی و بین 

و تبصره آن اشاره و استناد کرده ایم به  42۰نکته ای صالحیت، چهار بار به ماده  333فایل  2۶1و  2۶۰و  2۵2همچنین در متن نکته شماره :  4نکته 

را پیوست مبسوط نامه  ۹2ق.آ.د.ک. 42۰تا  418در شرح مواد « قرار احاله ابداعی نادرست»عنوان مصداق احاله خاص کیفری در سازمان قضایی و مقاله 

 های خود دریافت و مطالعه کرده اید.

. .................. 101  » «:دقت کنید. 13۹۷ /8 /2۵دادإستان مورخ  2۷آزمون  1۰1حال به قسمت اول و دوم درس نامه یا مبسوط نامه سوال : 5کته ن

 («573و رئیس سازمان قضایی کل کشور) (579موضوع اصلی پرسش: تفاوت وظایف و اختیارات رئیس سازمان قضایی استان )»

 هاگزینه سریع تحلیل قسمت اول:

 از اختیارات رئیس سازمان قضایی کل کشور است.  92ق.آ.د.ک. 420تبصره ماده و  418طبق متن تبصره ماده  1الف( گزینه 

 ب( .................

 ج( .......

 د( .............

( رئیس سازمان قضایی 1»:دیدید که « در این پرسش زنیتستمهارت ای دربارۀ نکته »:  در قسمت دوم مبسوط نامه این سوال با عنوان 5نکته 

تعریف شده است و اگر با  ۹2ق.آ.د.ک. ۵۷3که در ماده بیاید منظور، رئیس سازمان قضایی کل کشور است « استان»نیروهای مسلح، اگر بدون قید 

 «است.... ۹2ق.آ.د.ک. ۵۷۹منظور ماده « سازمان قضایی استانرئیس » یا « رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان» قید استان بدین صورت بیاید:

و  42۰و تبصره ماده  418در تبصره ماده  :» دیدید که گفتیم  1397 /8 /18آزمون نهایی جامع سوم مورخ   114سوال  13: همچنین در نکته 6نکته 

 « است.  رئیس سازمان قضایی کل کشور نظارت استصوابیدر صورت تفویض رئیس قوه قضائیه،  1۵3ماده 

اولین آزمون نهایی جامع بعد از بیان انواع نظارت سه گانه در  101قسمت سوم مبسوط نامه سوال  16: نهایت اینکه در نکته 7نکته 

دیده، متهم، دادستان، بازپرس، دادگاه، رئیس اما نظارت استصوابی را که خواندید مواد مربوط به لزوم اخذ موافقت از بزه:» متذکر شدیم که  92ق.آ.د.ک.

وارد ی، رئیس قوه قضائیه و معال یواندکل، رئیس سازمان قضایی استان، رئیس سازمان قضایی کل کشور، دادستان کل، یسرئشعبه، رئیس حوزه قضایی، 
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نکته حداقل یک و حداکثر تا سه سؤال در  4از این  شوید.یمآنها را مسلط  ترراحتطوری ینایرشبکه بسازید. زمتفرقه را به تفکیک از هم جدا کنید و 

صوابی و سوال مربوط به نظارت است 1۰۵دیدید که سوال  13۹۷امروز در آزمون وکالت « خواهید داشت. ببینید و تعریف کنید. 1397آزمون وکالت 

 نکته قبل از نکته فوق را دوباره بخوانید تا ایمانتان کامل شود. 4مربوط به نظارت استکمالی بود. حال اگرخواستید برگردید  11۹

 رانیا یدادگاهها قانون،  و مطابق شوندی مرتکب جرم م رانیا یاسالم یجمهور تیکه در خارج از قلمرو حاکم یبه اتهامات اشخاص .106

 شود؟ یم یدگیبه آنها را دارند. در کدام دادگاه رس یدگیرس تیصالح

 ند.باش یبا کشور خارج رانیاز اتباع ا نکهی( در دادگاه تهران، اعم از ا 1

 باشند.  یکه از اتباع خارج یدرصورت ،یری( در دادگاه محل دستگ2 

 .باشند رانیکه از اتباع ا یدر صورت ،یریدر دادگاه محل دستگ (3

 .باشند یبا کشور خارج رانیاز اتباع ا نکهیاعم از ا ،یری( در دادگاه محل دستگ4

 پاسخ  است.  3. گزینه 106

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

به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران  »طرح شده است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 31۶سوال از متن ماده  :1نکته 

ل چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محها را دارند، های ایران صالحیت رسیدگی به آنشوند و مطابق قانون، دادگاهمرتکب جرم می

 «شود.و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی میدستگیری 

 پاسخ این سوال است.«   باشند ایران اتباع از که صورتی در دستگیری، محل دادگاه در » 3لذا گزینه  :2نکته 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

مرحله ای و ... ( را در یک فایل ادغام و سپس ماده مورد  33یا  3۷یا  4۵مرحله ای )و نه  ۶4آزمون های اگر صرفاً فایل های مبسوط نامه های :  1نکته 

اشاره و  316بار به ماده   22،  13۹۷ستان برای آزمون وکالت مرحله ای داداِ ۶4ع کل آزمون های سوال را در آن جستجو کنید، می بینید که در مجمو

 بار.  22دقت کنید. است.  استناد شده

یعنی در هر موردی که ما به صالحیت کیفری و صالحیت درون مرزی یا اصل صالحیت سرزمینی و استثنائات مثبت آن رسیدیم بر مطالعه و مرور : 2نکته 

نکته  333کیفری و فایل این ماده به عنوان قاعده تعیین صالحیت محلی در جرایم غیرنظامی خارج کشور اشاره و تاکید کردیم که حتما از نمودار صالحیت 

  ای صالحیت، طرح سوال خواهد شد.

آزمون جامع آخر که بر اهمیت آنها تاکید داشتیم، تمرکز می کنیم تا  ۵به جهت تعداد زیاد مصادیق امکان تکرار همه آنها وجود ندارد و ما بیشتر به : 3نکته 

 ادإستان طرح شده است.سوال آخر د 1۰۰از موضوعات  13۹۷ببینید چند درصد سواالت آزمون 

را می خواندید و قسمت اول و دوم مبسوط نامه این   2۵/8/13۹۶آزمون نهایی جامع چهارم مورخ    1۰1لذا اگر مواد مذکور در گزینه الف سوال : 3نکته 

 ثانیه باید جواب می دادید. 2۰تا  1۰سوال را می خواندید به این سوال به راحتی و بین 

دو حالت متصور است.  31۶باشد، طبق ماده اما اگر جرم ارتکابی خارج ایران، غیرنظامی  :»نکته ای آمده است  333فایل  28همچنین در متن نکته شماره :  4نکته 

ی محل دستگیری متهم، حسب مورد به های کیفرهای کیفری تهران حسب مورد و اگر مرتکب ایرانی باشد، دادسرا و دادگاهاگر مرتکب آن غیرایرانی باشد، دادسرا و دادگاه

 «کنند. آن رسیدگی می

( 3......  (2 .............. (1»  دقت کنید. 13۹۷ /8 /2۵آزمون جامع چهارم  دادإستان مورخ  1۰2حال به قسمت دوم درس نامه یا مبسوط نامه سوال : 5نکته 

اگر در محدودۀ سازمان قضایی است. افتاد!!؟؟؟  92ق.آ.د.ک. 316ممد ذیل ماده  598ماده  1و در گزینه  308ممد ماده  585، ماده 4در گزینۀ 

 نامه این سؤال را بخوانید.مطلب جا نیفتاده قسمت چهارم مبسوط

های قبلی موسسه دادإِستان در خصوص آزمون نکات مهم سابقی مرور برخ»قسمت چهارم مبسوط نامه همین سوال با عنوان   4: در نکته  6نکته 

بلکه آن  نظامیان در خارج از کشور ربطی به سارمان قضایی ندارد« کلیه اتهامات»فهمید نگاه کنید می ۵۹8اگر به ماده :»  گفتیم« موضوع این سؤال

لذا جرائم غیرنظامی نظامیان در خارج  شود.رسیدگی می نظامی تهراندر دادسرا و دادگاه « در صالحیت سازمان قضایی است»اتهاماتی که 

 و در « است. 92ق.آ.د.ک 316کشور تابع ماده 

( اگر نظامی مرتکب جرم سرتیپ 1و ارتکاب جرم خارج از ایران باید به سه نکته دیگر هم توجه کنید.  ۵۹8در خصوص ماده »  همین قسمت افزودیم ۵نکته 

های های نظامی، که نسخ نشده است، دادسرا و دادگاهقانون تعیین حدود صالحیت دادسراها و دادگاه 3این قانون و ماده  3۰۷و باالتر باشد، طبق ماده 

( اگر مرتکب، یک اسیر نظامی ایرانی و جرم در مدت اسارتش باشد، کلیه اتهاماتش در سازمان قضایی رسیدگی 2حسب مورد صالح هستند.  کیفری تهران

یعنی به جرم او در محل باید رفتار شود  316( در این مورد اخیر و نیز اگر اسیر ایرانی، نظامی نباشد یا نظامی، سرتیپ نباشد، طبق ماده 3شود. می
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های کیفری به کلیه اتهاماتش باید حسب مورد در دادگاه 31۶دستگیری رسیدگی شود. اما اگر آن عضو نیروهای مسلح کشور ما، ایرانی نباشد، طبق ماده 

 « تهران رسیدگی شود.

 ست؟یچ یبر آثار و تبعات حکم مورد اعاده دادرس د،یپس از شروع به محاکمه جد یاعاده دادرس رشیاثر پذ.107

 شود. یمتوقف م یباشد. آثار و تبعات حکم اول یکه دالیل اقامه شده قو ی( در صورت1

 شود. یآثار و تبعات حکم اولی متوقف م یاعاده دادرس زی( به صرف تجو2 

 .ردیپذ یصورت نم یدر آثار و تبعات حکم اول یرییتغ ا( مطلق3 

 .شود یمتوقف م یو تبعات حکم اول ارباشد. با صدور قرار آث یکه دالیل اقامه شده قو ی( درصورت4 

 پاسخ  است.  4. گزینه 107

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

توقف آثار و  قرارای که اقامه شده قوی باشد، هرگاه ادلهپس از شروع به محاکمه جدید،  »اخذ شده است: ۹2ق.آ.د.ک. 4۷۹سوال از متن ماده  :1نکته 

 «گیرد.و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می  شودتبعات حکم اولی، فوری صادر می

 پاسخ این سوال است.«  متوقف می شود اولی حکم تبعات و آثار قرار،صدوریا باشد، قوی شدهاقامه دالیل کهصورتیدر » 4لذا گزینه : 2نکته 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

مواجه می  122اگر واژه اعاده دادرسی را در فایل کلی مبسوط نامه های آزمون های مفهومی مهارتی دادإستان جستجو کنید با عدد خیره کننده :  1نکته 

  تاکید شده است. 4۷۹از جمله ماده  482تا  4۷4شوید و در همه سواالتی که از این مبحث طرح شده اند به اهمیت مواد 
نکته  :»را دیده باشید که گفتیم  13۹۷ /۶ /۹مرحله ای مورخ  ۶4از  21آزمون  114سوال قسمت سوم مبسوط نامه سوال  1همین طور اگر نکته : 2نکته 

های مختلف دادرسی کیفری در آزمون وکالت طرح طور میانگین حداقل یک و حداکثر سه سؤال از مقررات مربوط به دیوان عالی کشور در قسمت: به1

از این  1۰۹و  1۰8و  1۰۷دیدید که سواالت « آمده است  ۹2در بخش چهارم ق.آ.د.ک. 483تا  42۶شود. عمده مقررات دیوان عالی کشور در مواد می

 که در این مبحث آمده لکن ربطی به دیوان عالی ندارد. 113ات بود بعالوه سوال مقرر

موضوع اصلی پرسش: موارد توقف اجرای احکام :»را ببینید  13۹۷ /3 /4مرحله ای مورخ  ۶4آزمون سیزدهم  از  1۰۷و اگر بطور خاص موضوع سوال : 3نکته

مورد استفاده ما در طرح این سوال  479امه آن دقت کنید، متوجه می شوید که متن همین ماده این سوال در قسمت اول مبسوط ن 3و به گزینه «  کیفری

 ها..... قسمت اول: تحلیل سریع گزینه 1۰۷» بوده است. 

تجویز اعاده  صرفبه از موارد تعویق اجرای مجازات است هرچند ۹2ق.آ.د.ک. 479طبق ماده  3ج( گزینه ...........   2ب( گزینه  .........  1الف( گزینه 

 ................. 4شود.  د( گزینه هم متوقف میشود، اینجا آثار و تبعات آناجرای حکم معلق می 4۷8دادرسی هم طبق ماده 

در نمودار طرق فوق العاده اعتراض ارایه شده در دوره امهات هم متن این بود  13۹۷که اینجا مورد سوال آزمون وکالت  479همین ماده : 4نکته

در مورد اعاده دادرسی و طرح سوال از آنها در آزمون تاکید کردیم.  ۹2ق.آ.د.ک. 482تا  4۷4و بارها در آزمون های مختلف به اهمیت مواد ماده آمده است 

و آزمون  13۹۷ /۶ /۹مرحله ای مورخ  ۶4از  21آزمون  11۷و سوال  ۹4 /۵ /1۷مرحله ای مورخ  ۶4از  1۷آزمون  1۰۹از جمله در مبسوط نامه های سوال 

 های قبلی آن.

 است؟ یدنظرخواهیموارد قابل تجد یدر تمام ریز یاز دادگاهها کیکدام  یآرا.108 

 مواد مخدر می( انقالب به جز جرا1

 ( اطفال و نوجوانان2 

 خصوص افراد نابالغ( اطفال و نوجوانان، صرفا در 3

 دو یفری( ک4

 پاسخ  است.  2. گزینه 108

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

تمامی « ..قابل تجدیدنظرخواهی است در تمامی مواردآراء دادگاه اطفال و نوجوانان  »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 44۵سوال از متن ماده  :1نکته 

 پاسخ این سوال است.«   اطفال و نوجوانان »دادگاه   2موارد یعنی چه مرتکب طفل باشد چه نوجوان. لذا گزینه 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

 14دقت کنید. است.  اشاره و استناد شده  445بار به ماده   14،  13۹۷ستان برای آزمون وکالت مرحله ای داداِ ۶4ع کل آزمون های در مجمو:  1نکته 

 یعنی در هر موردی که ما به بحث صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدیم تاکید کردیم که از بحث صالحیت و تشکیالت سوال می آید. بار.
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 را می بینید. 443یز مفاد ماده : اگر به نمودار طرق عادی اعتراض به آرای کیفری که در دوره امهات ارایه شد نگاه کنید ن2نکته 

 11نکته  صرف نظر و صرفاً به آزمون های جامع اکتفا می کنیم. آنجا که  44۵به جهت رعایت اختصار از ارجاع به موارد متعدد استناد به ماده  :3نکته 

اگر یک جرم  : 11نکته » گفته بودیم:  را نمونه می آوریم  که  25/8/1397آزمون نهایی جامع چهارم مورخ  118قسمت سوم مبسوط نامه سوال 

نباشد،  3۰2باشد ولی مرتکب آن طفل باشد یا اگر مرتکب آن جرم عمومی یا انقالب نوجوان است، جرم مشمول ماده  3۰2عمومی یا انقالب مشمول ماده 

. ثانیاً فقط قابل ی آن اوالً غیرقطعی استکلیه آرا ۹2ق.آ.د.ک. 445طورکلی طبق ماده است که به دادگاه اطفال و نوجواناندادگاه بدوی آن 

 چیزی غیر از این نکته بود؟ 13۹۷آزمون وکالت  1۰8آیا سوال « تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است. 

  ست؟یآن چ یخود را اسقاط کنند، اثر حقوق یفرجام خواه ای دنظریحق تجد ،یدعوا با توافق کتب نیاگر طرف .109

 .ستیمسموع ن یصادر کننده را یا قاضیدادگاه  تیآنان، جز در خصوص صالح یفرجام خواه ای دنظری( تجد1

 .ستیآنان مسموع ن یفرجام خواه ای( تجدیدنظر 2 

 .تیسآنان مسموع ن دنظری( درخواست تجد3 

 .ستیآنان مسموع ن یفرجام خواه ای دنظریتجد یصادرکننده را یقاض تی( به جز در خصوص صالح4

 پاسخ  است.  1. گزینه 109

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

که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، درصورتی :»است  ۹2ق.آ.د.ک. 430سوال از متن ماده  :1نکته 

 « در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.خواهی آنان جز  تجدیدنظر یا فرجام

پاسخ این «  . ستیمسموع ن یصادر کننده را یا قاضیدادگاه  تیآنان، جز در خصوص صالح یفرجام خواه ای دنظریتجد»  1لذا گزینه : 2نکته 

 سوال است.

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

 16دقت کنید. است.  اشاره و استناد شده  430بار به ماده   16،  13۹۷ستان برای آزمون وکالت اِمرحله ای داد ۶4در مجموع کل آزمون های :  1نکته 

 یعنی در هر موردی که ما به بحث تشریفات اعتراض به آرای بدوی رسیدیم تاکید کردیم که از بحث اعتراض به آرای بدوی سوال می آید. بار.

 را می بینید. 430اعتراض به آرای کیفری که در دوره امهات ارایه شد نگاه کنید نیز مفاد ماده  : اگر به نمودار طرق عادی2نکته 

مرحله ای مورخ   ۶4از  14آزمون مرحله  112صرف نظر و صرفاً به متن سوال  430به جهت رعایت اختصار از ارجاع به موارد متعدد استناد به ماده  :3نکته 

جز در خصوص ( 1طور کتبی حق تجدیدنظرخواهی خویش را ساقط نمایند . . چنانچه طرفین دعوی به12 :»م را عیناً می آوری 13۹۷ /2 /28

 «( ... 4( ... 3 ..…( 2 .بدوی، تجدیدنظرخواهی طرفین مسموع نیست صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی

 شده است؟  حیتصر میدر کدام دسته از جرا ،نفع یبه استنساخ دادنامه توسط ذ .110

 یو خارج یداخل تیامن هیعل میصرفا جرا (1

 یو خارج یداخل تیامن هیعل میعفت و جرا یمناف می( در مطلق جرا2 

 یو خارج یداخل تیامن هیعل میاز مطالب آن و جرا یعفت مشروط به حرمت اطالع شاک یمناف می( جرا3 

 عفت یمناف می( فقط جرا4

 پاسخ  است.  3. گزینه 110

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

در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطالع شاکی از آن حرام  »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 38۰ماده  2سوال از تبصره  :1نکته 

تواند از مفاد کامل رأی اطالع یافته و از آن استنساخ نفع میلیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابالغ دادنامه حضوری بوده و ذیاست و همچنین در جرائم ع

 « نماید.

پاسخ این سوال «   خارجی و داخلی امنیت علیه جرایم و آن مطالب از شاکی اطالع حرمت به مشروط عفت منافی جرایم  » 3لذا گزینه   :2نکته 

 است.

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

 .است. اشاره و استناد شده  380بار به ماده   4،  13۹۷مرحله ای دادإستان برای آزمون وکالت  ۶4آزمون از آزمون های  28در مجموع کل : 1نکته 

فری وارد شدیم به این ماده اشاره و چندین نوبت در مبسوط نامه های یعنی در هر موردی که ما به مبحث نحوه ابالغ قرارهای دادسرا و آرای دادگاه های کی
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از  12آزمون  11۹و نیز مبسوط نامه سوال  13۹۷ /1 /1۷ –مرحله ای  ۶4از  ۹آزمون  112خود به شرح این ماده پرداختیم. از جمله در مبسوط نامه سوال 

 .13۹۷ /2 /28مرحله ای مورخ  ۶4
در این  زنیمهارت تستای دربارۀ نکته قسمت دوم:» به شرح فوق دقت کنید: 9آزمون  112قسمت دوم مبسوط نامه سوال : برای مثال به 2نکته 

ارای دادگاه های جزایی بدوی و  380در ماده  (2ابالغ می شود. «به طرفین»قرار منع و موقوفی بازپرس پس از تایید  ۹2ق.آ.د.ک. 2۷۶در ماده  (1پرسش: 

اما آرای دادگاه اطفال و ( 3 مربوط ابالغ می شود. «طرفین یا وکیل آنان و دادستان»( به 380ناظر بر ماده  4۵4ر امور کیفری )ماده نیز تجدیدنظر د

عالوه بر شاکی، متهم و  »ناظر بر ان،  31۵و  41۷و طبق طبق ماده  به دادستان 380ناظر بر  ۵۶8نوجوانان و کیفری یک ویژۀ نوجوانان طبق ماده 

هرکس  به روش « ابالغ می شود.  «علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌ علیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز  ومٌمحک

آزمون و تبصره های آن را مرور نموده باشد. نتیجه اش اینکه پاسخ دادن به سوال  38۰شبکه ای فقط همین یک نکته را خوانده باشد، سه بار باید ماده 

 وکالت برای چنان داوطلب پرتالشی از آب خوردن هم ساده تر و سریع تر بوده است.

 شده است؟ حیتصر یمقدمات قاتیشدن تحق یبه امکان ترافع م،یدر کدام دسته از جرا.111

  نیطرف یقابل گذشت، در صورت درخواست کتب می( جرا 1

   یشرع نصوصرمیغ یریتعز می( جرا2 

 گذشت(جرایم قابل 3

 نیطرف یدر صورت درخواست کتب، گذشت رقابلیغ می( جرا4

 پاسخ  است.  3. گزینه 111

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

که به  گذشتدر جرائم قابلتحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر  »می گوید: 3۰است. ماده  ۹2ق.آ.د.ک. 1۹8سوال از متن ماده  :1نکته 

به  شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امرصورت ترافعی رسیدگی میاالمکان به ها در دادسرا حتیآن

  «میانجیگری نماید.

 پاسخ این سوال است.«   گذشتجرائم قابل » 3این ماده نیاز به درخواست طرفین ندارد. لذا گزینه  : 2نکته 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

است. در  اشاره و استناد شده  198بار به ماده   12،  13۹۷مرحله ای دادإستان برای آزمون وکالت  ۶4آزمون از آزمون های  28در مجموع کل :  1نکته 

آزمون آزمون  119سوال اشاره شده است به این ماده استناد شده است. همچنین گزینه « غیرعلنی ویا غیرترافعی بودن تحقیقات»هر مورد که شبکه 

بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو  :»بود  198عیناً متن همین ماده  مرحله ای 64از   25/8/1397نهایی جامع چهارم مورخ  

 « کند.انفرادی تحقیق می

ترین اقدام بازپرس است که قبل و بعدازآن اقدامات مقدماتی و تفهیم اتهام مهم:1نکته :» پرسش گفتیم که  : در قسمت دوم مبسوط نامه همین2نکته  

آمده  ۹2ق.آ.د.ک. 202تا  195تکمیلی زیادی باید انجام شود و درواقع حد وسط مرحله تحقیقات مقدماتی است و مقررات مربوط به تفهیم اتهام در مواد 

 هم از همین شبکه بود. 13۹۷آزمون وکالت  111سوال « است و این سؤال مربوط به همین شبکه است.

  ست؟یچ فیدهد. تکل صیتشخص دادسرا را ناق قاتیتحق ب،ینسبت به قرار منع تعق یبه اعتراض شاک یدگیاگر دادگاه در مقام رس .112

 .خواهدیرا از دادسرا م قاتیتحق لیکند و تکم ی( قرار را نقض م1

 .ندک قاتیتحق لیا خود، اقدام به تکمیرا از دادسرا بخواهد  قاتیتحق لیتواند تکم یم ،( بدون نقض قرار2 

 .خواهدیات را از دادسرا مقیقتح لیا تکمیکند  یم لیرا تکم قاتیکند و حسب مورد، خود تحق ی( قرار را نقض م3 

 .کند یم لیرا تکم قاتیکند و خود تحق ی( قرار را نقض م4

 پاسخ  است.  2. گزینه 112

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

ات در این سوال، در سه گزینه گفته شده که دادگاه قرار را نقض می کند و یک گزینه گفته بدون نقض قرار  و تنها موردی که بخاطر نقص تحقیق :1نکته 

 به شما چشمک می زند؟ رای نقض می شود در دیوانعالی کشور است .کدام گزینه 

تواند بدون نقض قرار میدر مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد،  »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 2۷4سوال از متن ماده  :2نکته 

بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه  . موارد نقص تحقیق باید به تفصیل وتکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند

 «دهد. قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می
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پاسخ این سوال «  ندک قاتیتحق لیا خود، اقدام به تکمیرا از دادسرا بخواهد  قاتیتحق لیتواند تکم یبدون نقض قراره م»  2لذا گزینه  :3نکته 

 است.

  قسمت دوم: تطبیق مستند :

است.  اشاره و استناد شده  274بار به ماده   30،  13۹۷مرحله ای دادإستان برای آزمون وکالت  ۶4آزمون از آزمون های  28در مجموع کل :  1نکته 

از بارها طرح سوال شده است. « قاتنقص تحقی»مطرح شده است و از شبکه « عبارت رفع نقص تحقیقات» بار  3۰همچنین حدود  بار. 30دقت کنید 

 که از شبکه رفع نقص تحقیقات است. 1397 /8 /18مرحله ای مورخ  64آزمون نهایی جامع سوم از  119جمله سوال 

+ و دو مورد 3۰2ماده دارد که سه مورد آن  ۵اعالم رفع نقص تحقیقات در قانون  نکته مقدماتی:» : نکات ذیل از مبسوط نامه این سوال است.2نکته 

عالوه بر مرجع  انجام دهنده تحقیقات خود مرجع اعالم  -3۰2+ رفع نقص با خود انجام دهنده تحقیقات است فقط و بس. اما در3۰2است. در  -3۰2آن 

 است.  ..... 92ق.آ.د.ک. 469و  450، 389، 341،  266و مواد  7و  6توضیح در نکته تواند تکمیل تحقیقات کند. نقص نیز می

 است.  -3۰2+ و دو مورد آن 3۰2ماده دارد که سه مورد آن  ۵: اعالم رفع نقص تحقیقات در قانون ۷نکته 

دادگاه بدوی از سوی دیوان عالی کشور،  (3یک ( دادسرا از سوی دادگاه کیفری2( بازپرس از سوی دادستان، یا 1:  صورت  اعالم رفع نقص تحقیقات  8نکته 

+ رفع نقص با خود انجام دهنده تحقیقات است 3۰2تواند رفع نقص کند. یعنی در یک و دیوان عالی خود نمیمرجع اعالم رفع نقص یعنی دادستان، کیفری

 فقط و بس. 

( دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر، مرجع اعالم رفع 3دو ادگاه کیفری( دادسرا از سوی د1: اما در دو مورد دیگر یعنی اعالم رفع نقص تحقیقات  ۹نکته 

عالوه بر مرجع  انجام دهنده تحقیقات خود مرجع اعالم نقص نیز  -3۰2تواند رفع نقص کند. یعنی در دو و دادگاه تجدیدنظر خود نیز مینقص یعنی کیفری

 تواند تکمیل تحقیقات کند. می

تواند اعالم دادگاه کیفری صالح در مقام حل اختالف یا رسیدگی به اعتراض به قرارهای غیرقطعی دادسرا می ۹2ق.آ.د.ک. 2۷۵اده : همچنین طبق م1۰نکته 

، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود »حالنقص تحقیقات کند. 

 « کند.کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعالم میدداً پرونده را به دادگاه ارسال میمج

ای خوانده می بود و طبییعی است که وقتی ماده  ۹2ق.آ.د.ک. 274آزمون جامع پنجم که هفته قبل برگزار شد از متن ماده  11۹همچنین سوال  : 3نکته 

 شود، کل ماده باید خوانده شود نه جمله اول آن. 

آن به  لیتبد ایمجازات  فیتخف چگونه موجب ،یگذشت پس از صدور حکم قطع رقابلیغ میدر جرا یخصوص یمدع ای شاکی گذشت ۔113

 شود؟ یم یمجازات مناسب تر به حال محکوم علیه توسط دادگاه صادر کننده حکم قطع

 ( الزاما، حسب درخواست محکوم علیه .1

 ( عنداالقتضاء حسب درخواست دادستان2 

 حسب درخواست دادستان االزام (3 

 االقتضاء حسب درخواست محکوم علیه( عند 4

 پاسخ  است.  4. گزینه 113

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

گذشت، پس از قطعی شدن حکم از هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل »است که مقرر می دارد: ۹2ق.آ.د.ک. 483سوال از متن ماده  :1نکته 

در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت،  کند درخواستتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، میمحکومٌ علیه شکایت خود صرفنظر کند، 

کند و ( این قانون، رسیدگی می3۰۰ضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده  )العاده و با حعلیه در وقت فوق¬دادگاه به درخواست محکومٌ

 « کند. این رأی قطعی است.علیه باشد، تبدیل میتر به حال محکومٌمناسبکهمجازاتیدهد یابهدرحدود قانونتخفیف می رادر صورت اقتضاءمجازات

 پاسخ این سوال است.«   درخواست محکوم علیهعند االقتضاء حسب  » 4: لذا گزینه 2نکته 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

است.  اشاره و استناد شده  483بار به ماده   45،  13۹۷مرحله ای دادإستان برای آزمون وکالت  ۶4آزمون از آزمون های  28در مجموع کل :  1نکته 

و نیز موارد الزامی و اختیاری حضور دادستان در  483و 442تخفیف مجازات ذیل ماد  یعنی در هر موردی که ما در دو مبحث تعیین و بار. 45دقت کنید 

 /28 -مرحله ای  ۶4( از 2)جامع  2۵آزمون  11۶به این ماده بارها اشاره و چندین نوبت از آن طرح سوال کردیم از جمله سوال  3۰۰دادگاه ذیل ماده 

 پرداختیم. 483شرح نکات این ماده که در نکات قسمت چهارم مبسوط نامه آن به  ۷/13۹۶
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آزمون های جامع نهایی خود که عصاره هزاران نکته کاربردی آیین دادرسی کیفری که در  ۵به جهت کثرت موارد استناد به این ماده، ما صرفا از :  2نکته 

)آزمون جامع  2۷در آزمون  114ین مستند متن سوال طول سال به دانش جویان پرتالش دادإستانی تقدیم کردیم، اشاره می کنیم. از این میان راحت تر

کدام گزینه از شرایط الزامی تخفیف مجازات بعد از صدور حکم  - 114:» است که دو هفته قبل آن را دیدید.  2۵/8/13۹۷مرحله ای مورخ  ۶4چهارم( از 

 «باشد؟ نمی 13۹2قانون آیین دادرسی کیفری  483واسطه گذشت شاکی وفق ماده قطعی به

 483و  442احتمال طرح سؤال از این دو تخفیف بعد از صدور حکم یعنی مواد  »قسمت دوم مبسوط نامه همین سوال دقت کنید.: 1حال به نکته : 3نکته 

که رای وحدت رویه  442ویژه ماده تفاوت شرایط این دو ماده را هم دقت کنید. به که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، زیاد است. ۹2ق.آ.د.ک.

 آمد؟ آیا به درستی انتخابتان ایمان آوردید. 483دیدید که احتمالش چقدر زیاد بود و سوال از ماده « در مورد آن صادر شده است. ۷۵۶شماره 

با توجه »و پاسخ آن را بصورت خط کشی شده زیر کلمات مهم به شما داده بودیم: 13۹۷الت آزمون وک 111همین قسمت نیز متن سوال  ۶در نکته : 4نکته 

در  .شرط نیست.« 3۰2تعزیری بودن جرم ارتکابی و یا عدم شمول ماده » 483و  442زیرا در هردو ماده پاسخ این سؤال است  4، گزینه 4و  1به ذیل نکته 

، نظر کندشکایت خود صرفاز  پس از قطعی شدن حکم، گذشتدر جرائم غیرقابل اکی یا مدعی خصوصیشهرگاه  »آمده است  13۹2ق.آ.د.ک. 483ماده 

علیه در دادگاه به درخواست محکومٌصورت، ، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. درایندادگاه صادرکننده حکم قطعیاز  تواندمی علیهمحکومٌ

در صورت اقتضاء در حدود قانون کند و مجازات را این قانون، رسیدگی می( 3۰۰العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده  )وقت فوق

 «.است. رأی قطعی. این کندتبدیل میعلیه باشد، تر به حال محکومٌبه مجازاتی که مناسب دهد یاتخفیف می

ای از قوانین قبالً در قانون اصالح پاره 442: این ماده همانند ماده 8نکته »نیز تذکر دادیم که  114مبسوط نامه همین سوال  8:  و در نکته ۵نکته 

آنها که توجه کردند باید آدک « ..ها خط کشیده شده است، توجه کنید..هایی که زیر آنآمده است. به قسمت 483دادگستری آمده بود که اآلن در ماده 

 دقیقه زده باشند که زدند. مطمئن باشید. 1۰را زیر  13۹۷آزمون وکالت 

 شود؟ یم یریو تصو یدر چه صورت، ضبط صوت ،کی یفریمحاکمات دادگاه ک .114

 .باشد یدادگاه علن یدگیکه رس ی( در صورت1

 .است یحوزه قضائ سیرئ صی( بنا به تشخ2 

 دادگاه صیدر صورت تشخ یریو ضبط تصو االزام ی( ضبط صوت3 

 .دادگاه واگذار شده است صی( به تشخ4 

 پاسخ  است.  3. گزینه 114

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

نیز ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری محاکمات دادگاه کیفری یک،  »است: ۹2ق.آ.د.ک. 4۰۰سوال از متن ماده  :1نکته 

 «ها نیز منوط به اجازه دادگاه است.ها ممنوع و استفاده از آنشود. انتشار آنمی

 پاسخ این سوال است.«   دادگاه تشخیص صورت در تصویری ضبط و الزاماً صوتی ضبط » 3لذا گزینه : 2نکته 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

است.  اشاره و استناد شده  400بار به ماده   15،  13۹۷مرحله ای دادإستان برای آزمون وکالت  ۶4آزمون از آزمون های  28در مجموع کل :  1نکته 

اکمات دادگاه های کیفری رسیدیم بر این ماده هم در کنار شبکه مواد مربوط به یعنی در هر موردی که ما به بحث آثار علنی بودن مح بار. 15دقت کنید 

 در این مبحث تاکید کردیم. ۹2ق.آ.د.ک. 3۵۶تا  3۵2ماده 

آزمون جامع چهارم  1۰۷مبسوط نامه سوال قسمت سوم  5نیز اشاره شد ما به صراحت در نکته  104: چنانکه در تطبیق مستند سوال  2نکته 

ضبط صوتی و در یک، محاکمات دادگاه کیفری »گوید:برخالف تبصره فوق مقنن می ۹2ق.آ.د.ک. 400اما در ماده :» بیان کردیم  13۹۷ /8 /2۵مورخ 

این امر مخصوص دادگاه « ها نیز منوط به اجازه دادگاه است.ها ممنوع و استفاده از آن. انتشار آنشودصورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می

 نیست؟ 13۹۷آزمون وکالت  114آیا همین نکته پاسخ سوال « یک و ممدشون است.کیفری

 ضابطان دادگستری ،در کدام یک از جرائم زیر می توانند رأسا متهم را بازداشت کنند؟  .115

 ( در جرائم مشهود در صورتی که قرائن و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد. 1

 قانون آ.د.ک  3۰2شهود موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده (در جرائم م2

 (در جرائم مشهود، مطلقا 3

 (در جرائم غیرمشهود، در صورتی که قرائن و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد.  4

 پاسخ  است.  1. گزینه 115
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 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

( این قانون 4۶ضابطان دادگستری در اجرای این ماده  و ذیل ماده ) .........  44ماده   »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 44سوال از متن ذیل ماده  :1نکته 

 «توسط وی وجود داشته باشد. مشهود ارتکاب جرمقرائن و امارات قوی بر متهم را بازداشت نمایند که توانند فقط در صورتی می

 پاسخ این سوال است.«    باشد داشته وجود جرم ارتکاب بر دالّ قوی امارات و قراین که صورتی در مشهود، جرایم در  » 1لذا گزینه  : 2نکته 

 در مورد گزینه پاسخ دقت دارید که با متن قانون کمی تفاوت دارد و در واقع اشتباه تایپی دارد اما پاسخ سوال همین است.  :3نکته 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

است.  اشاره و استناد شده  247بار به ماده   40،  13۹۷مرحله ای دادإستان برای آزمون وکالت  ۶4آزمون از آزمون های  28در مجموع کل :  1نکته 

 یعنی در هر موردی که ما به بحث ضابطان رسیدیم تاکید کردیم که از بحث ضابطان حتماً در آزمون وکالت سوال می آید. بار. 40دقت کنید. 

از  :»را عینا می آوریم  1397 /8 /18آزمون نهایی جامع سوم مورخ  104قسمت سوم مبسوط نامه سوال  4در جواب منکران متن نکته  :2نکته 

طور متناوب آمده است و با توجه به روال سنوات معموالً یک سؤال در آزمون وکالت به ۹2ق.آ.د.ک. ۶13تا  ۶۰3و  ۶3تا  28یعنی مواد  مبحث ضابطان

 دیدید که این پیش بینی هم محقق شد.« .امسال نیز احتمال طرح یک سؤال از این مبحث بسیار زیاد است گذشته،

 ۶4از  28آزمون مرحله  11۶و  1۰2صرف نظر و صرفاً به مبسوط نامه سوال  44به جهت رعایت اختصار از ارجاع به موارد متعدد استناد به ماده : 3نکته 

نکته :» این آزمون آمده است  1۰2می پردازیم. در قسمت سوم مبسوط نامه سوال   13۹۷ /۹ /2امع پنجم هفته قبل مورخ مرحله ای یعنی آزمون نهایی ج

« توسط پلیس و بدون دستور قضایی دستگیر شده است. ۹2ق.آ.د.ک. 4۶و  44با رعایت شرایط ماده  در جرم مشهودیعنی کسی که نظر، : فرد تحت11

 را در خود ندارد؟ 1397آزمون  115 آیا همین نکته پاسخ سوال

ضابطه قانونی دیگر آن است که در جرم :  5نکته  »همین آزمون جامع هفته قبل بنگرید  11۶قسمت چهارم مبسوط نامه سوال  ۵حال به نکته  :4نکته 

خوانده بودید،  44اگر فقط این نکته را بدون ماده  «حق انجام هیچ اقدامی  را  بدون دستور قضایی ندارند.  13۹2ق.آ.د.ک.  44غیرمشهود ضابطان وفق ماده 

ده یا در را مطمئن بودید که نادرست است. اما انها که متن ماده را برای فهم نکته خوانده اند به این سوال جواب درست داده اند ولو در کالس نبو 3گزینه 

 آزمون جامع آخر شرکت کرده بودند. ۵مرحله ای نبوده و صرفا در  3۷یا  4۵یا  ۶4آزمون های 

مرحله ای مورخ  64)جامع سوم( از  -26آزمون  105قسمت سوم مبسوط نامه سوال  3: برای اینکه حجت را تمام کنیم  به نکته شماره 6نکته 

در جرم  ۹2ق.آ.د.ک. 4۶و  44نظر متهمی است که با رعایت دو شرط مقرر در ماده متهم تحت  :3نکته :» استناد می کنیم که گفته بودیم  1397 /8 /18

قرائن و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم وجود ( 1و بدون دستور قبلی مقام قضایی، توسط ضابطان دستگیر شده است. آن دو شرط عبارت است از :  مشهود

 «( نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.2 نظرمشهود توسط متهم تحت

 ؟نیست. در خصوص قرار نظارت قضائی ،کدام مورد صحیح 116

 ( دارای مدت معین است.1 

 ( قابل اعتراض نیست.2 

 ( شامل یک یا چند دستور نظارت قضائی است.3 

 ( اختیاری است. 4 

 پاسخ  است.  2. گزینه 116

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

تواند متناسب با جرم ارتکابی، عالوه بر صدور قرار تأمین، قرار بازپرس می -24۷ماده   »و تبصره های آن است: ۹2ق.آ.د.ک. 24۷سوال از متن ماده  :1نکته 

 است، برای مدت معین صادر کند:نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر 

  توسط بازپرس شدهنییای خود به مراکز یا نهادهای تعمعرفی نوبه -الف

 منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری -ب 

 های مرتبط با جرم ارتکابیمنع اشتغال به فعالیت -پ

 ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز -ت 

 ممنوعیت خروج از کشور -ث 

تواند فقط به صدور قرار نظارت در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می -1تبصره 

 قضائی اکتفاء کند.
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اعتراض در ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود،قرارهای موضوع این ماده  ظرف ده روز قابل -2تبصره 

 «باشد.دادگاه تجدیدنظر استان می

، حسب مورد دارای یک یا چند دستور نظارتی است و 24۷و طبق صدر ماده ...« بازپرس می تواند »این قرار اختیاری است چون مقنن می گوید :  2نکته 

 پاسخ این سوال است.«   نیست اعتراض قابل » 2ا گزینه این ماده قابل اعتراض است لذ 2دارای مدت معین است.  حسب نص تبصره 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

است.  اشاره و استناد شده  247بار به ماده   87،  13۹۷مرحله ای دادإستان برای آزمون وکالت  ۶4آزمون از آزمون های  28در مجموع کل :  1نکته 

یعنی در هر موردی که ما به بحث قرارهای اعدادی رسیدیم تاکید کردیم که از بحث قرارهای اعدادی حتماً در آزمون وکالت سوال می  بار. 87دقت کنید. 

 را هم ببینید. 119در این خصوص تطبیق مستند سوال  آید.

 رار اعدادی تکمیلی می بینید.را به عنوان یک ق 247: اگر به نمودار قرارهای دادسرا نیز نگاه کنید نیز مفاد ماده 2نکته 

مرحله  ۶4از  28آزمون مرحله  11۷صرف نظر و صرفاً به مبسوط نامه سوال  43۰به جهت رعایت اختصار از ارجاع به موارد متعدد استناد به ماده  :3نکته 

 بود و« شناسایی قرارهای یک یا دوموتوره!»  موضوع اصلی سوال مذکور. می پردازیم  13۹۷ /۹ /2ای یعنی آزمون نهایی جامع پنجم هفته قبل مورخ 

( از مبحث قرارهای ....  (1»  بیان کردیم که : « در این پرسش: زنیمهارت تستای دربارۀ نکته»در قسمت دوم مبسوط نامه این سوال تحت عنوان 

این قسمت از امهات آدک  آید.در آزمون وکالت می ( بین دو تا سه سؤال254تا  247و  113تا  107( و تکمیلی)246تا  217اعدادی تأمینی )مواد 

 از مبحث قرارهای اعدادی تامینی آمد. 11۹و  118از مبحث قرارهای اعدادی تکمیلی و دو سوال  11۶و دیدید که سواالت « .را جدی بگیرید

 »شد.  13۹۷آزمون وکالت  11۶رید که پاسخ سوال آزمون نهایی پنجم هفته قبل بنگ 11۷قسمت چهارم مبسوط نامه همین سوال  ۵حال به نکته : 4نکته 

 «اما نیازمند تائید دادستان نیستند. اعتراض هستندهر دو غیرقطعی و قابل( 1۰۷( و تامین خواسته)247اما دو قرار تکمیلی بازپرس یعنی نظارت قضایی)

 است؟. دادگاه کیفری متعاقب واخواهی، مکلف به رعایت کدام یک از موارد زیر 117

 ( صرفا دعوت واخواه با تعیین وقت رسیدگی،  بررسی ادله و دفاعیات وی و اتخاذ تصمیم مقتضی 1 

 ( دعوت طرفین با تعیین وقت رسیدگی، بررسی ادله و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی 2

 ( در صورت اقتضا، دعوت طرفین با تعیین وقت رسیدگی، بررسی ادله و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی3

 ( صرفا بررسی ادله و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی4

 پاسخ  است.  2. گزینه 117

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

کند و پس  با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میدادگاه پس از واخواهی،  »است که مقرر می دارد: ۹2ق.آ.د.ک. 4۰۷سوال از متن ماده  :1نکته 

 « . عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.نمایدتصمیم مقتضی اتخاذ می از بررسی ادله و دفاعیات واخواه،

 پاسخ این سوال است.«  مقتضی تصمیم اتخاذ و واخواه دفاعیات و ادلّه بررسی رسیدگی، وقت تعیین با طرفین دعوت  » 2لذا گزینه : 2نکته 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

تشریفات »و بسیار بیشتر از آن به   407بار به ماده   9،  13۹۷مرحله ای دادإستان برای آزمون وکالت  ۶4در مجموع کل آزمون های :  1نکته 

است. یعنی در هر موردی که ما به بحث تشریفات واخواهی رسیدیم تاکید کردیم که از بحث اعتراض به آرای بدوی سوال  اشاره و استناد شده« واخواهی

 ید و از مبحث واخواهی بارها سواالت متعدد طرح شده است.می آ

فاد اگر به نمودار طرق عادی اعتراض به آرای بدوی که در کالس ها تدریس و حدود یک ماه قبل در دوره امهات مرور کردیم نیز نگاه کنید نیز م: 2نکته 

 را می بینید. 4۰۷ماده 

آزمون  111مبسوط نامه سوال  2۹صرف نظر و صرفاً شما را به مطالعه نکته  43۰به جهت رعایت اختصار از ارجاع به موارد متعدد استناد به ماده  :3نکته 

سؤال  :»یم آزمون نهایی جامع پنجم در هفته قبل ارجاع می دهیم که در نکته اخیر متذکر شده بود 11۰مبسوط نامه سوال  4نهایی جامع سوم و نیز نکته 

و نیز  4۶1و  407و  4۰۶و تبصره آن است. در این خصوص باید مواد   ۹2ق.آ.د.ک. ۶1۶سؤال ما از متن ماه   از مبحث واخواهی بود. ۹۵آزمون وکالت  113

  «های آنها را ببینید.و تبصره 3۹4ماده 

دی گرفته یا مواد مذکور در نکته مذکور را دیده بودند، این سوال را براحتی قطعا دادإستانیهایی که نمودار طرق عادی اعتراض به آرای بدوی را ج: 4نکته 

 ثانیه جواب داده اند. 2۰تا  1۰ظرف 
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 چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط وثیقه، حکم محکومیت کیفری اجرا شود، تکلیف دستور ضبط وثیقه چیست؟ .118

 ( دستور ضبط یک چهارم وثیقه صادر می شود.1

 ( کان لم یکن تلقی می شود. 2

 ( اجرا می شود. 3

 ( دستور ضبط تا یک چهارم وثیقه صادر می شود. 4

 پاسخ  است.   3. گزینه 118

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

التزام یا  که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجهدرصورتی »است که می گوید: ۹2ق.آ.د.ک. 23۶سوال از جمع متن ماده : 1نکته 

گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی،وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه 

 « ... کند. دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می

اجرای حکم کیفری نمی تواند دستور قانونی » ... :که می گوید  138۰ /12 /14مورخ  657رای وحدت رویه شماره با توجه به متن سوال و متن  :2نکته 

لذا « باشد.رئیس حوزه قضایی]طبق قانون سابق آدک که دادسرا و دادستان نداشتیم[ را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده یا رافع مسئولیت کفیل 

 پاسخ این سوال است.«  اجرا می شود » 3گزینه 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

 آن اشاره و استناد شده 2بخاطر تبصره   236بار به ماده   9،  13۹۷مرحله ای دادءاستان برای آزمون وکالت  ۶4در مجموع کل آزمون های :  1نکته 

 آزمون نهایی جامع سوم. 114مبسوط نامه سوال  1۰آزمون نهایی جامع اول و نکته  1۰۹مبسوط نامه سوال  1است. از جمله در نکته 

نکته ای صالحیت که پیوست آزمون نهایی جامع اول هم بود و دیگر مبسوط نامه ها   333لکن همان طور که در اولین نکته مبوسط نامه سوال : 2نکته 

ماده آن هرجا به ماده ای اشاره شود باید تبصره های آن مطالعه شود و بالعکس اگر به تبصره ای اشاره شود باید » بارها و بارها تکرار کردیم، 

 این طور نیست؟بسیار ساده بود.  ۹۷آزمون وکالت  118بار خوانده بودید، پاسخ به سوال  11اگر این توصیه را گوش و این ماده را « .مطالعه شود

 را مرور کردیم.را می بینید که حدود یک ماه قبل در دوره امهات آن  236: اگر به نمودار قرارهای دادسرا نیز نگاه کنید نیز مفاد ماده 3نکته 

 . در کدام یک از موارد زیر، بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان است؟ 119

 (قرارهای تامین کیفری  منتهی به بازداشت 1

 (قرار اناطه در مورد جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک 2

 دادگاه کیفری یک(قرارهای نهائی مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم مشمول صالحیت 3

 (عدم احراز مالئت کفیل توسط بازپرس4

 پاسخ  است.  4. گزینه 119سوال 

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

جهالکفاله محل تردید نباشد. شود که مالئت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وکفالت شخصی پذیرفته می »است: ۹2ق.آ.د.ک. 221سوال از متن ماده 

باره اظهارنظر کند. رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و دراینچنانچه بازپرس مالئت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می

 «شود.ونده درج می. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرتشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است

 پاسخ این سوال است.«  بازپرس  توسط کفیل مالئت احراز عدم  » 4: لذا گزینه 2نکته 

فرماندار یکی از شهرستان های غیر مرکز استان، مرتکب بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می شود.رسیدگی به جرم وی در  .120

 صالحیت کدام مرجع قضایی است؟ 

 (دادگاه کیفری دو تهران 2  (دادگاه کیفری دو مرکز همان استان 1

 (دادگاه کیفری یک مرکز همان استان 4   (دادگاه کیفری یک تهران 3

 پاسخ  است.  1. گزینه 120

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :
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ق ماده تعزیری درجه شش است و بنابراین طب ۹2ق.م.ا.  1۹ضربه شالق است که طبق ماده  ۷4مجازات این جرم  ۷۵ق.م.ا. ۵کتاب  ۵۹8طبق ماده : 1نکته 

 در صالحیت دادگاه کیفری دو است.  ۹2ق.آ.د.ک. 3۰1

ها، شرکتها و رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، باالترین مقام سازمان »است که مقرر می دارد: ۹2ق.آ.د.ک. 3۰8سوال از مفهوم ماده  :2نکته 

های ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسهها، سازماناران، مدیران مؤسسههای عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرماندمؤسسههای دولتی و نهادها و مؤسسه

ها و بخشداران، حسب مورد، در صالحیت ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و شهرستانعمومی غیردولتی استان

 « موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد.رسیدگی به این اتهامات به های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکهدادگاه

های کیفری حسب مورد، در صالحیت دادگاه....... استانداران، فرمانداران مراکز استان و  ......رسیدگی به اتهامات  :» 3۰۷جا که طبق ماده »از ا:  3نکته 

 اشاره به فرمانداران شهرستان های غیرمرکز استان دارد که اینجا مورد سوال است. 3۰8فرمانداران در ماده پس کلمه « ..... تهران است

 پاسخ این سوال است.«   مرکز همان استان 2دادگاه کیفری   » 1لذا گزینه : 4نکته 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

مرحله ای و ... ( را در یک فایل ادغام و سپس ماده مورد  33یا  3۷یا  4۵مرحله ای )و نه  ۶4اگر صرفاً فایل های مبسوط نامه های آزمون های :  1نکته 

اشاره و   308بار به ماده   144،  13۹۷مرحله ای دادءاستان برای آزمون وکالت  ۶4سوال را در آن جستجو کنید، می بینید که در مجموع کل آزمون های 

یعنی در هر موردی که ما به صالحیت محلی یا صالحیت اضافی رسیدیم بر مطالعه و مرور این ماده به عنوان قواعد بار.  144دقت کنید است.  استناد شده

  د.نکته ای صالحیت، طرح سوال خواهد ش 333خاص صالحیت محلی اشاره و تاکید کردیم که حتما از نمودار صالحیت کیفری و فایل 

آزمون جامع آخر که بر اهمیت آنها تاکید داشتیم،  5: به جهت تعداد زیاد مصادیق امکان تکرار همه آنها وجود ندارد و ما بیشتر به 2نکته 

 سوال آخر دادإستان طرح شده است. 100از موضوعات  1397تمرکز می کنیم تا ببینید چند درصد سواالت آزمون 

اگر فرماندار بابل  -113:» برگزار شد را ببینید  09/1397 /02که هفته قبل در مورخ  مرحله ای  64پنجم(از  )جامع 28: سوال  آزمون 3نکته 

شده باشد،  قتل عمدیمرتکب  کاشانداخلی با مشارکت معاون شهردار ساری در کرج شده و سپس در  سازدستمرتکب حمل چند بطری مشروبات الکلی 

   شود؟به اتهام مشارکت در حمل مشروبات مذکور توسط معاون شهردار ساری در کدام دادسرا و دادگاه رسیدگی می
 یک تهرانیفریک( دادسرای عمومی و انقالب کرج و دادگاه 1

 ( دادسرا و دادگاه انقالب با وحدت قاضی اصفهان2

 یک تهرانیفریک( دادسرا و دادگاه 3

 یک اصفهانیفریک( دادسرا و دادگاه 4

منتهی در این سؤال حمل مشروبات الکلی داخلی را داریم که مصداق قاچاق کاالی   :»که  مبسوط نامه همین سوال گفتیم  7نکته  5در شق : 4نکته 

در صالحیت  88اصالحی  ۷۵ق.م.ا. ۵کتاب  ۷۰3و  ۷۰2قانون قاچاق کاال و ارز و در صالحیت دادگاه انقالب نبوده و طبق مواد  44و  22ممنوع طبق مواد 

یک مرکز به هر دو اتهام فرماندار بابل باید در دادگاه کیفری 314ماده  1یک است و طبق تبصره دو است و قتل عمدی که در صالحیت کیفریدادگاه کیفری

شوند و معاون شهردار یا فرماندار یا استاندار یک فرد م تفکیک نمیاستان محل وقوع جرم اهم و باالتر یعنی اصفهان رسیدگی شود و این دو اتهام از ه

تبع هستند. پس معاون شهردار ساری هم به 3۰۷نیست. فقط معاونین روسای سه قوه و معاون وزیر در ماده  3۰8و  3۰۷سال عادی است و از مقامات بزرگ

 «درست است. 4نادرست و گزینه  2و لذا گزینه یک اصفهان برود فرماندار بابل باید به دادسرا و دادگاه کیفری

اشاره و استناد کرده ایم به عنوان استثنایی بر تغییر  3۰8بار به ماده  8نکته ای صالحیت  333نکته از نکات مختلف فایل  8همچنین در متن  : 5نکته  

آدک دو محور مهم دارد قرارها و صالحیت. که این سوال هم از بارها تاکید کردیم که سواالت  « !!!!مامو:»صالحیت محلی از محل وقوع جرم به رمز 

 صالحیت بود.

مربوط به   120و  106و  105دیدید که در این آزمون وکالت نیز سوال  1397آزمون وکالت  119تطبیق مستند سوال  5: در تکمیل نکته 6نکته 

روز مانده به آزمون در آزمون نهایی  20آن هم به فاصله  درصد محقق شده در مورد صالحیت 100بحث صالحیت کیفری است. پیش بینی 

 جامع سوم.
 

 

 

 
 


