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 :حقوق مدنی

 هد شد؟  بر اساس قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری درمقابل اشخاص ثالث، خسارت کدام يك از اشخاص زير جبران نخوا. 1

 ( زیان دیده که قصد ایراد خسارت به خود را داشته باشد. 1

 ( سرنشین وسیله نقلیه که خود مسبب حادثه باشد.  2

 ارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه که با سپردن خودرو به شخص فاقد گواهینامه، سبب بروز حادثه و تحمل زیان بدنی باشد.  ( د3

 % باشد.  50( دامدار بی احتیاطی که با رها کردن دام ها در جاده عمومی سبب بروز حادثه به میزان 4

 .باشدیم 1 نهيگز پاسخ. 1

 مهیب شمول از که یموارد ،یاسالم یشورا مجلس 20/2/1395 مصوب هینقل لیوسا از یناش حوادث در اثر ثالث شخص به شده واردخسارت  قانون بیمه اجباری 17در ماده 

 مانند خود به صدمه رادیا در دهید انیز صدق اثبات »: دادمی مقرر که است 17 ماده ت بند گانه، 4 موارد از یکی. است شده احصاء و شمارش است خارج قانون نیا موضوع

 .باشدیم کی نهیگز پاسخ الذکر، فوق حاتیتوض به توجه با «ییقضا راجعم نزد یانتب و هعدخ نوع هر اثبات زین و آن رینظا و نیجن اسقاط ،یخودکش

تعیین می  میلیون ريال 4پیش خريد میكند و با توافق طرفین خسارت تأخیر در تحويل آپارتمان روزانه مبلغ « ب»آپارتمان را از شخص « الف». شخص 2

در تحويل آپارتمان « ب»قانون پیش فروش در قرارداد رسمی پیش فروش تصريح شده باشد در صورت تأخیر شخص  2شود چنانچه مواد مندرج در ماده 

 مستحق چه میزان خسارتی است؟  « الف»شخص 

  ( در هر حال به میزان اجرت المثل آپارتمان 1

 یال  میلیون ر 4( در هر حال 2
      میلیون ریال مگر بیشتر از اجرت المثل باشد.  4( 3

 میلیون ریال، مگر این که اجرت المثل بیشتر باشد.   4( 4

 .باشدیم ۴ نهيگز پاسخ. 2

 ای و ندهد داریخر شیپ لیتحو را شده فروش شیپ واحد قرارداد در مقرر خیتار در فروشنده شیپ چنانچه:  12/10/1389 مصوبساختمان  فروش شیپ قانون ۶ ماده مطابق

 شیپ نفع به یشتریب مبالغ به که نیا مگر بپردازد داریخر شیپ به ریتاخ مهیجر ریز شرح به است مکلف قانون، نیا 2 ماده 9 بند اجرا بر عالوه د،یننما عمل خود تعهدات به

 .دیننما توافق را یباالتر مبلغ مقرر در قانون، میجرا از شده داده اجازه اشخاص به رایز .دباشیم حیصح پاسخ 4 نهیگز الذکر، فوق ماده به توجه با. ندینما توافق داریخر

 . کدام مورد در خصوص مسئولیت مدنی دولت صحیح است؟  3

 ( چنانچه خسارت ناشی از نقص تشکیالت دولت و تقصیر کارمند دولت باشد مسئولیت آن دو اشتراکی است.  1

 کارمند دولت، خسارت زیاندیده توسط دولت جبران نخواهد شد، اما خسارت صرفاً ناشی ازاشتباه کارمند توسط دولت جبران میشود.اصوال در صورت تقصیر  (2

 ( در اعمال حاکمیتی دولت همیشه معاف از پرداخت خسارت است.  3

 رج هستند.  قانون مسئولیت مدنی خا 11( تمام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از قلمرو شمول ماده4

 .دارد حیترج 3 نهيگز. 3

 اشخاص به ،یاطیاحت یب اثر در ای عمداً فه،یوظ انجام مناسبت به ها،آن به تهابسو موسسات و هایشهردار و دولت کارمندان اگر ،یمدن تیمسئول قانون 11 ماده به توجه با

 جبران باشد، موسسه ای اداره لیوسا نقص به مربوط و نباشد هاآن عمل به مستند وارده خسارت اگر یول دولت؛ نه هستند، مسئول شخصاً خودشان کنند، وارد خسارت

 یاجتماع منافع نیتام یبرا رتضرو برحسب اقدامات نیا - اوال اگر دولت، تیحاکم اعمال مورد در اما. است موسسه ای اداره همان عهده بر و ستین کارمند عهده بر خسارت

. دینما خسارت جبران دیبا دولت اال و بود نخواهد خسارت پرداخت به مجبور دولت شود، یگرید ضرر موجب اقدامات نیا - ثالثا باشد قانون طبق بر تاقداما - ایثان باشد الزم

 نیچن در .است مسئول اشخص ندرسایم در اثر قصور زیانی و اشتباه به کارمند که یموارد در. شد قائل به تفکیک دیبا یشخص تقصیر و( یشغل یخطا) یادار بین تقصیر پس

 جهینت. میهست رو  به رو یشخص و یادار تقصیر از یاختالطاست یا با  دولت تیحاکم اعمال مقام در( قضات لمث) کارمند که است دولت عهده بر خسارت جبران وقتی یموارد

 کند؛ یم روبرو دیترد با را 3 نهیگز صحت سوم، نهیگز در «شهیهم» کلمه که نیا رغم یعل و یمدن تیمسئول قانون 11 ماده ظاهر به توجه با سوم، و دوم نهیگز نیب از نکهیا

 تضامنی ود نیا تیمسئول که، برآنند استاد رایز ستین صحیح هم( یاشتراک صورت) کی نهیگز کاتوزیان دکتر استاد دید از. دارد حیترج دوم نهیگز به نسبت آن انتخاب یول

 (5۶۶ص ،28۶ ش ،یرهق ضمان قرارداد، از خارج یها زاملا به دیکن رجوع) است

 . در صورت رد ترکه توسط ورثه تكلیف ماترك چیست؟  ۴

      ( پس از پرداخت دیون متوفی، مابقی متعلق به ورثه است. 1

 ( پس از پرداخت دیون مابقی در صورت درخواست ورثه متعلق به آنان است.  2
         ( در حکم اموال بالوارث است. 3

 ( ترکه متعلق به طلبکاران و مدیر تصفیه ترکه است.  4

 .باشد یم 1 نهيگز پاسخ. ۴

 و حقوقو  ونید اءدا و ترکه اداره یبرا را الزم اقدامات هیکل کرده قبول را ترکه که یوارث بلکه ستین ترکه بردن ارث از وارث آن تیمحروم منزله به وارث کی توسط ترکه رد

 یزحمات بابت بماند، ترکه از یزیچ ترکه هیتصف از پس اگر لیکن. ندارد او اتیعمل به یاعتراض گونه چیه حق کرده، رد را ترکه که یوارث و دهد یم نجاما رهیغ و باتلمطا وصول

 (یحسب امور قانون 258 و 254 دهما) بود خواهد دادگاه با دستمزد زانیم صیتشخ توافق، عدم صورت در که بود خواهد دستمزد مستحق  شده، متحمل ترکه اداره یبرا که
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اجاره می دهد. شخص ديگری با ارائه سند عادی، مدعی است همان آپارتمان را با « ب»با سند عادی در تاريخ مشخص، آپارتمان خود را به شخص « الف. »5

 سند عادی اجاره کرده است. کدا م مورد صحیح است؟     

 هول است، مؤخر فرض می شود.  ( در همه موارد، قراردادی که تاریخ آن مج1
 ( چنانچه با قرائن و شواهد، تقدم و تأخر هیچ کدام از دو قرارداد مشخص نباشد، قراردادی که تاریخ آن مجهول است، مؤخر فرض می شود. 2

 ( قراردادی که تاریخ آن معلوم است، مؤخر فرض می شود. 3

 ؤخر فرض می شود.  ( در همه موارد، قراردادی که تاریخ آن معلوم است، م4

 .باشد یم 2 نهيگز پاسخ. 5

 آن خیتار کهقراردادی  ث،دحا تاخر اصل مبنای بر اال و المراد فبه کند کشف را تأخر و تقدم ،رهیغ و شواهد ،نئارق یرو از بتوانند دادگاه ،اختالف مقام در گرا ،سوال مورد در

 اعمال با باشد، مجهول یگرید بر یکی حدوث تاخر و تقدم خیتار اما شده، ثدحا و محقق خارج در زیچ دو اگر ث،دحا تاخر اصل مطابق. شود یم فرضخر مو است مجهول

 (.م.ق 874 ماده) است داده رخ معلوم از بعد مجهول م،ییگو یم ثدحا تاخر اصل

 است؟   . مالك زمینی به موجب قرارداد صلح، به همسايه حق عبور از ملك خود را داده است، کدام مورد صحیح6

 ( چنانچه مالک صریحاً عدم رضای خود را به عبور دیگران اعالم کند، حق عبور منتفی می شود.  1

 ( در صورت فروش هر یک از دو ملک، مالک جدید با توجه به اثر نسبی قرارداد، حق عبور نخواهد داشت.2

 ( تغییر مالک، تأثیری در حق عبور ایجاد شده ندارد. 3

 ر یک از دو همسایه، حق عبور منتفی می شود.  ( در صورت فوت ه4

 .باشد یم 3 نهيگز پاسخ. 6

 تجاوز قح نیا به تواند ینم مالک ه،یهمسا یبرا حق جادیا وجود با است یهیبد. دینما یم واگذار صلح قرارداد موجب به هیهمسا به را عبور حق مالک سوال، متن به توجه با

 .شود عبور مانع و کند

 به چه مالک رییتغ جه،ینت در کند؛ ینم جادیا عبور جهت او ورثه یبرا یمانع هم هیهمسا فوت. شد داریخر عبور حق مانع توان ینم ه،یهمسا توسطه ملک فروش با یحت

 .برد ینم نیب از را شده ایجاد عبور حق ،یقهر چه و قرارداد موجب

ماه، به هر دلیل ترك کند، زوجه وکیل در طالق خود باشد. چنانچه  6مشترك را بیش از. زوج ضمن عقد نكاح، به زوجه وکالت داده تا در صورتی که منزل 7

 زوجه در نتیجة ابتال به جنون دائمی، يك سال منزل مشترك را ترك نمايد، کدام مورد صحیح است؟

 ( در هر حال، زوجه می تواند تقاضای فسخ نکاح نماید.  1

 ( عقد نکاح منفسخ می شود. 2

 ن زوج در طالق، صرف نظر از وکالت باقی باشد، زوجه می تواند بر اساس آن تقاضای طالق کند.  ( چنانچه اذ3

 ( زوجه می تواند بر اساس وکالت داده شده تقاضای طالق کند.  4

 .باشد یم 1 نهيگز پاسخ. 7

 وکالت است یهیبد( موکل) زوج یمیدا جنون با یول است کرده لزوم کسب( نکاح) الزم عقد محل از و آورده دست به نکاح عقد ضمن در را طالق در وکالت زوجه که رغم یعل

 ماده وفق باشد نکاح وقوع از بعد اگر یحت زوج در جنون بروز چون اما. شود یم سخمنف نیطرف از کدام حجر هر و فوت با بال عزل یها وکالت میدان یم رایز .رود یم نیب از

 .است صحیح پاسخ کی نهیگز لذا ند،ک یم ایجاد فسخ حق زوجه یبرا م.ق 1125

 ماه پس از طالق ازدواج کرده  41ماه بعد، در نتیجه همان بیماری فوت می کند. زن که  6. زوج در حال بیماری، همسر خود را طالق می دهد و 8

 است. مطالبه سهم االرث می نمايد. کدا م مورد، صحیح است؟ 

      ابطه سببی ارث نمی برد. ( زوجه مطلقه، بعد از طالق، به علت قطع ر1

 ( زوجه مطلقه از اموال منقول و بهای اعیان ارث  میبرد.  2
      ( زوجه مطلقه، به سبب این که در زوجیت مرد دیگری است، ارث  نمیبرد. 3

 ( زوجه مطلقه از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد.  4

 .باشد یم ۴ نهيگز پاسخ. 8

 طالق اگرچه برد، یم ارث او از زوجه رد،یبم مرض انهم به طالق تاریخ از سال کی ظرف در و دهد طالق را خود زن مرض حال در شوهر اگر: »  دارد یم مقرر م.ق 944 ماده

 دانسته زن بردن ارث شرط سابق، شوهر اتیح زمان در را زوجه نکردن شوهر گذار قانون ودش یم استنباط مذکور ماده از «.باشد نکرده شوهر زن که نیا بر مشروط ،باشد نئبا

 اگر رایز ،شود ینم خود اول شوهر از او بردن ارث مانع کرده، ازدواج طالق از پس ماه 14 و بود نکرده ازدواج سابق، شوهر اتیح زمان در زن که سوال فرض در نیبنابرا. است

 .باشد یم حیصح 4 نهیگز نیبنابرا. برد ینم ارث سابق شوهر از کرد، یم واجازد سابقش شوهر اتیح زمان در و طالق از پس سال کی ظرف زن

تحويل دهد. به فرض اين که گندم ورامین از حیث کیفیت « ب»تعهد کرده است تا در موقع برداشت گندم، يك تن گندم ورامین به شخص « الف». شخص 9

بايد تسلیم شود، توافقی نشده باشد. در خصوص تحويل مورد معامله، کدام مورد صحیح  دارای شش درجه باشد و در قرارداد طرفین، در خصوص درجه ای که

 است؟

 د.تحویل ده ۶و  5و  4( بایع نمی تواند درجه ،2 تحویل دهد.    ۶( بایع نمی تواند درجه 1

 تحویل دهد. ۶تا 1( بایع می تواند درجه 4 تحویل دهد. 3( بایع باید درجه 3
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 .دارد حیترج ۴ نهيگز. 9

 از که ستین مجبور متعهد باشد، یکل و بودهن یشخص نیع تعهد موضوع اگر:  » کند یم اعالم باشد یم متعهد تعهد عضومو که الذمه یف یکل مال خصوص در م.ق 279 ماده

 ،یکل فرد انتخاب در متعهد: قدندتمع دکتر کاتوزیان استاد جمله از دتیاسا یبرخ«.  بدهد تواند ینم است وبحسم وبیمع عرفا که هم یفرد از کنیل کند، فاءیا آن یاعال فرد

 است نیا در متعهد سود. شود داده لیتحو سالم یکاال که است نیا بر نیطرف بنای و یعرف ظاهر رایز. دارد یآزاد است بیومع عرف در که یفرد مرز تا آن نوع نیتر یعال از

 قانون در( 37 ص ،703 ش ،4 ج ها،قرارداد ومیعم قواعد حقوق مدنی،)  ستین هم اعال  یول ندارد مالحظه قابل بیع که یمصداق ند،یبرگز را متوسط و انهیم یمصداق که

 ات بدهد متوسط نوع از دیبا یعنی)  بدهد تواند ینم زین نوع نیتر پست از یول بپردازد یکل نوع نیتر یعال از که نیست ناچار عهدمت که شده مقرر( 1۶4۶ ماده) هسنمدنی فرا

 م.ق 1۶4۶ ماده از م.ق 279 ماده تدوین در نکهیا رغم یعل ما گذار قانون. ابدی برائت تا بدهد را متوسط فرد دیبا هم رانیا حقوق در ایآ که است نیا سوال حال(. شود برئ

 فرد حداقل به اشاره که سوال 3 و 2 یها نهیگز لیدل نیهم به به ندانسته و الزم ذمه برائت یبرا را متوسط فرد لیتحو ،فرانسه حقوق خالف بر یول کرده دیتقل هسانفر

 شود یتلق وبعیم مال لیتحو ،۶ درجه گندم لیتحو عرفا که است حیصح یوقت کی نهیگز. ماند یم یباق 4 و 1 نهیگز دو تینها در. باشد حیصح جواب تواند ینم دارد متوسط

 مورد کی نهیگز ممکن است چند هر)  دارد حیترج 4 نهیگز بدهد. تواندنمی نوع ترین ستپ از نگفته فرانسه قانون خالف بر ما قانون چون. کرد انتخاب را 4 نهیگز دیبااال و

  (باشد طراح نظر

 .کدا م مورد صحیح است؟  10

 ( اشتباه در جنس مبیع، اگر وصف اساسی آن باشد، موجب فسخ است.  1

 د نیست.  ( اشتباه در وصف اساسی زوج در نکاح، موجب بطالن عق2

 ( اشتباه در وصف اساسی یا ذاتی مورد معامله در فرضی که این وصف شرط شده باشد، موجب خیار تخلف شرط است.  3

 ( اکراه و اشتباه در نوع عقد، در صورت تنفیذ عقد توسط مکرَهَ یا مشتبِه، مخلّ به عقد نیست.  4

 .باشد یم پاسخ 2 نهيگز. 10

 از اعم ،دارد را نکاح فسخ حق فقط مقرر، اوصاف از تخلف صورت در زوجه و ودش ینم بطالن عقد به منجر نکاح، در جزو یاساس وصف در تباهاش م،.ق 1128 ماده از مستنبط

 اشتباه فقط و نمی شود النبط به منجر تیشخص در اشتباه نکاح در .باشد شده واقع آن بر ی(انبت ای ییبنا شرطیا )انبمت عقد ای باشد شده حیتصر نکاح عقد در وصف نیا نکهیا

 .شودیم عقد بطالن به منجر (دنکن ی عقدعل یبرا را ترایم ،فاطمه یجا به اشتباه به )مثال شخص در

 . چنانچه طالق به درخواست زوج باشد، در چه صورتی دادگاه حكم طالق صادر می کند و طالق ثبت می شود؟  11

 ام حقوق مالی زن را تأدیه کند یا زوجه رضایت دهد.  ( ثبت طالق تنها منوط به این است که مرد تم1

 ( صدور حکم طالق و ثبت آن، منوط به تأدیه کامل حقوق زن توسط مرد یا رضایت زوجه است.  2

یر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم ( در هر حال، دادگاه می تواند حکم طالق صادر کند، اما ثبت طالق منوط به تأدیه کامل حقوق زن یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دا3

 به است.  

 د حکم طالق صادر کند. ( تنها در صورتی که مرد تمام حقوق مالی زن را تأدیه نماید یا زوجه رضایت دهد یا حکم قطعی اعسار مرد صادر شده باشد، دادگاه می توان4

 .باشد یم پاسخ 3 نهيگز. 11
 صدور ای زوجه تیرضا صورت در طالق و است زوجه یمال حقوق ادیهت به موکول طالق ثبت (1/12/91وب مص) دیجد نوادهخا تیحما قانون 29 ماده حیصر نص به توجه با

 .باشد یم حیصح 3 نهیگز ،مذکور ماده به توجه با نیبنابرا .شودیم ثبت زین به محکوم طیتقس ای زوجاعسار  بر ریدا یقطع حکم

 . کدام مورد، صحیح است؟  12

 خسارت عدم اجرای تعهد در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد یا تسلیم مالی کلی است، منوط به مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهد است.  ( درخواست 1

 ی نباشد.  قررات امر( تعیین وجه التزام برای جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بیش از شاخص ساالنه بانک مرکزی، در صورتی معتبر است که مغایر قوانین و م2

 ( مطالبه اجرای تعهد در حقوق ایران، مطلقاً شرط مسئولیت قراردادی نیست. 3

   ( هرگونه توافق در مورد خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد ضمن قرارداد، چنانچه مازاد بر شاخص ساالنه بانک مرکزی باشد، باطل و بالاثر است.4

 می باشد 2پاسخ گزينه . 12
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارات تأخیر در ایفای تعهدات  1۶/10/1399مورخ  805یه شماره مطابق با رأی وحدت رو

مبلغ وجه التزام تعیین قانون اخیر الذکر،  ۶است و با عنایت به ماده  1379قانون آیین دادرسی مدنی  522قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده  230پولی مشمول ماده 

با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد،  تشده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعالمی رسمی )نرخ تورم( باشد، در صورتی که مغایر

 پاسخ صحیح است. 2معتبر و فاقد اشکال قانونی است. لذا گزینه 

 وصی له، مال مورد وصیت را بفروشد، بیع انشا شده چه حكمی دارد؟  . اگر موصی بعد از قبول م13

  ( صحیح است.1

 ( صحت آن، منوط به تنفیذ ورثه است.2
      ( صحت آن، منوط به تنفیذ موصی له است. 3

 ( معامله در مقابل موصی له، غیرقابل استناد است. 4

 می باشد  1پاسخ گزينه . 13
ت هر وقت بخواهد رجوع کند )حتی اگر موصی له، موصی به را قبض هم کرده باشد( بنابراین چون موصی، بعد از قبول موصی له هم حق رجوع چون موصی می تواند از وصی

 پاسخ صحیح می باشد. 1دارد و فروش مال مورد وصیت به منزله رجوع از وصیت است، بنابراین بیع انشاء شده کامالً صحیح و قانونی است و لذا گزینه 
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 . در خصوص حقوق مادی پديدآورنده اثر ادبی و هنری، کدام مورد صحیح است؟  1۴

 ( چنانچه پدیدآورنده ورثه ای نداشته باشد، استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده در اختیار عموم قرار می گیرد.  1

 سال مورد حمایت خواهد بود.   50یا عرضه، به مدت ( چنانچه حقوق مادی پدیدآورنده متعلق به شخص حقوقی باشد، این حقوق از تاریخ نشر 2

 ( پدیدآورنده می تواند حقوق مادی اثر را بدون ذکر مدت، به دیگری واگذار کند.  3

 سال پس از واگذاری، از این حق استفاده کند.   50( منتقلٌ الیه حق مادی پدیدآورنده، می تواند تا 4

 .می باشد 3پاسخ گزينه . 1۴
سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند  30حق پدیدآورنده می تواند تا ی ، انتقال گیرنده 11/10/48قانون حمایت حقوق مولفان و هنرمندان مصوب  14اده با توجه به م

بدون ذکر مدت به دیگری واگذار کند، زیرا هر بنابراین از این ماده استنباط می شود پدیدآورنده می تواند حقوق مادی اثر را  مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد.

 صحیح به نظر می رسد. 3چند حقوق مادی اثر موقتی است ولی قانون خودش مدت را ذکر کرده است و برای مدت کمتر نیاز به توافق می بیند، لذا گزینه 

 میكند؟  ود، عقد مزارعه چه وضعیتی پیدا . هرگاه در عقد مزارعه، زمین موضوع قرارداد به صورت موقت از قابلیت انتفاع خارج ش15

         ( منفسخ نمی شود. 1

 ( منفسخ می شود.  2
      ( طبق مقررات باب مزارعه، برای عامل، حق فسخ ایجاد می شود. 3

 ( طبق مقررات باب مزارعه، برای مزارع، حق فسخ ایجاد می شود.  4

 .می باشد 1پاسخ گزينه . 15
هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه » مزارعه مقرر می دارد:  ق.م در عقد 527ماده 

شود  عقد مزارعه منفسخ نمیلذا شده،  از قابلیت انتفاع خارج موقت، بنابراین در فرض سوال، چون قید شده: در عقد مزارعه، زمین موضوع قرارداد به صورت «منفسخ می شود

 صحیح می باشد. 1و گزینه 

سوال( اما به نظر می رسد حق فسخ در جایی است که یا رفع مانع  3هر چند در فرض سوال قید شده که طبق مقررات باب مزارعه، برای عامل حق فسخ ایجاد می شود )بند 

ق.م(. بنابراین چون مقررات  481، 478رفع می کند ولی تأخیر در آن موجب ضرر به عامل می شود )مستند از ماده  ممکن است و مالک رفع مانع نمی کند و یا این که مالک

 ال نبوده است.باب مزارعه به طور مطلق حق فسخ ایجاد نکرده و در متن سوال هم دالیلی برای فسخ ذکر نشده، به نظر می رسد گزینه سوم مورد نظر طراح سو

بابت « الف»پرداخت کرده است، در خصوص دعوای استرداد شخص « ب»ه سبب باختن در گروبندی، مبلغ ده میلیون تومان به شخص ب« الف». شخص 16

 ، کدا م مورد صحیح است؟ «ب»مبالغ پرداخت شده به 

 ود. ( با توجه به این که قمار و گروبندی باطل و دعوای راجع به آن مسموع نیست، دعوای استرداد پذیرفته نمی ش1

 مکلف به استرداد آن است.  « ب»می تواند تقاضای استرداد مبلغ پرداخت شده را نماید و شخص « الف»( شخص 2

 قانون مدنی )باطل بودن قمار و گروبندی و مسموع نبودن دعوای مربوط به آن( دارد. 654نسبت به حکم ماده « ب»( موضوع بستگی به علم یا جهل شخص 3

 قانون مدنی )باطل بودن قمار و گروبندی و مسموع نبودن دعوای مربوط به آن( دارد.   456نسبت به حکم ماده « الف»لم یا جهل شخص ( موضوع بستگی به ع4

 می باشد. 2پاسخ گزينه . 16
که برنده قمار و گروبندی بخواهد با طرح دعوی ناظر به فرضی است « قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود»قانون مقرر می دارد:  ۶54این که ماده 

به  ولی اگر پرداخت کننده بخواهد با طرح دعوی ، مبلغ پرداختی را مسترد کند اقامه دعوی صحیح است زیرا قمار و گروبندی از مصادیق اکل مال .مبلغی را مطالبه نماید

 است. باطل و استفاده بال جهت است و مال پرداخت شده قطعا قابل استرداد

 . در خصوص حقوق عینی و حقوق دينی، کدا م مورد صحیح است؟ 17

 ( حقوق عینی برخالف حقوق دینی، ناظر به اعیان اموال و همچنین تمامی حقوق مالی است.  1

 ( حقوق عینی و حقوق دینی، در موضوع و متعلق، کامالً یکسان هستند.  2

 الذمه اشخاص هستند، لیکن قابل اسقاط نیستند.  ( حقوق دینی برخالف حقوق عینی، ناظر به مافی 3

 ( حقوق عینی متضمن حق تعقیب هستند، لیکن حقوق دینی متضمن و موجد حق تعقیب نیستند.  4

 می باشد. ۴پاسخ گزينه . 17
نزد هر شخصی بیابد می تواند او را تحت  حق عینی دو خصوصیت مهم نسبت به حق دینی دارد: اول این که، حق عینی مستلزم حق تعقیب است و صاحب حق مال را در

ن که حق آن ها صرفا دینی تعقیب قرار دهد و حق خود را بگیرد و دوم این که حق عینی مستلزم حق تقدم است یعنی طلبکاری که بر مالی حق عینی داشت بر سایر طلبکارا

 است. 4گزینه، پاسخ گزینه  4مطالعه هر است نه عینی، برای وصول طلب از محل عین مال اولویت و تقدم دارد. لذا با 

ه شرکت . يك شرکت کرايه اتومبیل، اتوبوسی را با اوصاف مشخص، به يك شرکت توريستی اجاره می دهد و در زمان مقرر، يك دستگاه اتوبوس تعیین و ب18

 . کدام مورد، صحیح است؟  توريستی تحويل می دهد. ولی اتوبوس مذکور به دلیل نقص فنی معیوب بوده و قادر به حرکت نیست

 ( شرکت توریستی، حق فسخ دارد و می تواند پس از آن، استرداد اجاره بها را از موجر درخواست کند.  1

 ( شرکت کرایه اتومبیل می تواند به دلیل نقص فنی اتوبوس و عدم امکان تهیه وسیله نقلیه جایگزین، قرارداد را فسخ کند.  2

 ( موجر بینِ تسلیم فرد دیگری از افراد کلی یا فسخ اجاره مخیر است.  4 خ ندارد.  ( شرکت توریستی، حق فس3

 می باشد. 3پاسخ گزينه . 18
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 بتدا به ساکن حق فسخ ندارد،با مطالعه متن سوال مشخص است که مورد اجاره، کلی فی الذمه است نه عین معین. بنابراین در اجاره مال کلی، اگر معیوب درآید، مستاجر ا

وجود نداشته باشد که به  بلکه چون کلی صادق بر افراد عدیده است، می تواند موجر را ملزم به تبدیل آن نماید و حق فسخ در جایی جاری می شود که مصداق مال سالمی

 ق. م.( 482عنوان آخرین راه حل و آخرین دارو، می تواند عقد اجاره را فسخ کند )ماده 

  . کدا م مورد، صحیح است؟ 19

 ( وقف بر نفس و وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف مصداق موقوف علیه باشد، باطل است.  1

 ( چنانچه متولیِ مال موقوفه مرتکب خیانت شود، حاکم حق عزل او را ندارد.  2

 ( متولی در صورتی می تواند برای انجام امور تولیت، وکیل بگیرد که در ضمن وقف، شرط شده باشد.  3

 ف علیه بعد از حصول منافع موقوفه و تعیین حصه، تنها با اذن متولی، حق تصرف دارد.  ( موقو4

 می باشد. 2. پاسخ گزينه 19
 ق. م. شده است ولی با 79قانون اوقاف ناسخ ماده  7قانون مدنی تعارض دارد و برخی اساتید معتقدند که ماده  79با ماده  13۶3قانون اوقاف مصوب سال  7هر چند ماده 

اگر خیانت متولی )تعدی و تفریط( ثابت شده، حاکم حق  79مطالعه تمام گزینه های تست، به نظر می رسد طراح سوال دیدگاه قانون مدنی مورد نظرش بوده و لذا وفق ماده 

 عزل ندارد و ضم امین صورت می گیرد.

متوجه می شود که در خريد اتومبیل، به « الف»د. يك سال بعد از معامله اول، می فروش« ب»بعد از خريد يك دستگاه اتومبیل، آن را بالفاصله به « الف. »20

 غبن فاحش، مغبون شده است. کدام مورد، صحیح است؟  

 (با توجه به این که ذوالخیار، در مبیع تصرفات ناقله انجام داده است،خیار او ساقط میشود.1

 ندارد و صرفاً می تواند مطالبه خسارت کند.  حق فسخ « الف»( با توجه به عدم امکان استرداد مبیع، 2

 حق فسخ دارد.  « الف( »3

 باطل و مبیع مسترد می شود.« ب»حق فسخ دارد و پس از فسخ، معامله او با « الف( »4

 می باشد. 3. پاسخ گزينه 20
می تواند معامله خود را با فروشنده اتومبیل فسخ کند ولی با فسخ معامله اول، انتقال در حکم تلف است و تلف مانع فسخ نیست )کما این که تلف مانع اقاله هم نبود( لذا الف 

ا به فروشنده بپردازد تا بتواند ثمن معامله دوم باطل با منفسخ نمی شود و به قوت خود باقی می ماند ولی الف به واسطه انتقال و در حکم تلف بودن مبیع، باید بدل اتومبیل ر

   صحیح به نظر می رسد. 3ا توضیحات فوق گزینه پرداختی را مسترد کند. ب

 آيین دادرسی مدنی

خانمی يك میلیارد ريال طلبكار است و فوت میكند. يكی از دو وارث وی مجنون است. چنانچه برای مطالبه سهمی مجنون، اقامه دعوی الزم   .21

 شود، در خصوص تنظیم دادخواست، کدام مورد صحیح است؟  

 م و مشخصات مجنون باید به عنوان )خواهان( در دادخواست قید شود، مگر آن که جنون متصل به زمان صغر نباشد.  ( در هر حال، نا1

 ( در هر حال، نام و مشخصات مجنون باید به عنوان )خواهان( در دادخواست قید شود، مگر آن که جنون متصل به زمان صغر باشد.  2

 به عنوان )خواهان( در دادخواست قید شود.   ( در هر حال، نام و مشخصات مجنون باید3

 ( در هر حال، نام و مشخصات ولی خاص یا قیم، بسته به مورد، باید به عنوان )خواهان( در دادخواست قید شود.  4

 است. 3. پاسخ گزينه 21
 در قانون نیست.« اشد مگر اینکه جنون متصل به صغر باشد یا نب:»نادرست است زیرا چنان قیدی که بیان کند  2و  1گزینه 

 قسمت نماینده مشخص گردد. در او نام مجنون باید به عنوان خواهان در در قسمت مخصوص دادخواست قید گردد ونام قیم

 ق آدم. 51ماده  1بند 

 . اقدام وکیل دادگستری در کدام يك از موارد زير، مستلزم تصريح آن در وکالتنامه نیست؟  22

  تعیین جاعل – یش خواستهافزا – ( تغییر خواسته1

 رد سوگند – کاهش خواسته – تغییر خواسته – ( افزایش خواسته2

      افزایش خواسته  – تعیین داور  – ( تأمین خواسته 3

 تغییر خواسته   – تأمین خواسته  – ( دستور موقت 4

 است. ۴.پاسخ گزينه 22
 .سوگند از مواردی است که باید در وکالتنامه تصریح شود تعیین جاعل و تعیین داور و رد ق ادم. 35مستند به ماده 

در دادگاه عمومی اقامه می کند. به درخواست وکیل خواهان، قرار « ب»دعوايی به خواسته ده میلیارد ريال علیه شخص  «الف». وکیلِ شخص 23

 خوانده ابالغ می شود. در خصوص حق تقدم خواهان  به 5/3/1۴00صادر و در تاريخ  1/3/1۴00تأمین خواسته نسبت به تمام خواسته در تاريخ 

 مزبور بر ساير بستانكاران خوانده، کدا م مورد صحیح است؟  

     ( حق تقدم از تاریخ ابالغ قرار تأمین خواسته به وجود می آید. 1

 ( هیچ حق تقدمی به وجود نمی آید.  2

      باشد.  ( فقط در صورتی حق تقدم به وجود می آید که خوانده، تاجر3

 ( حق تقدم از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته به وجود می آید.  4
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 است. 2.پاسخ گزينه 23
 صدور قرار تامین خواسته و حتی ابالغ ان حق تقدم ی ایجاد نمی کند آنچه باعث حق تقدم در تامین خواسته می شود توقیف و اجرای آن است.

 وجیت شرعی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج اقامه می کند. علی رغم انكار رابطه زوجیت توسط. مردی علیه خانمی با ادعای رابطه ز2۴

ست اعاده خوانده، نهايتاً دادگاه تجديدنظر اصل نكاح را احراز و حكم شايسته صادر می نمايد. محكوم علیه در مهلت مقرر نسبت به اين حكم، دادخوا

تجديدنظر، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر می نمايد. در خصوص شكايت محكوم علیه از اين قرار، کدام  دادرسی مطرح می کند، اما دادگاه

 مورد صحیح است؟

 ( فقط چنانچه نکاح دائم باشد، قابل فرجام است.1

 ( فقط چنانچه جهت اعاده دادرسی، جعلیت مستند حکم باشد، قابل فرجام است.  2

 ( قابل فرجام است. 3

 ( قابل هیچ نوع شکایتی نیست.  4

 است. ۴.پاسخ گزينه 2۴
ثبات زوجیت(پس این خواسته در فرض سوال الزام به ثبت سند ازدواج است و دادگاه نهایتا حکم به محکومیت خوانده به ثبت رسمی ازدواج خواهد داد)نه حکم به ا

پس در نتیجه چون . نمیگردد 793نکاح (که قابل فرجام خواهی باشد و مشمول رای وحدت رویه)اثبات زوجیت و ابطال  باشد دعوا از دعاوی مربوط به اصل نکاح نمی

 .باشد قرار رد دادخواست اعاده دادرسی قابل فرجام خواهی نمی ،به اصل دعوا قابل فرجام نیست حکم راجع

 است. ارجح 4را پاسخ می دانند که به نظر می رسد با توضیحات فوق گزینه  3البته برخی گزینه 

 .  مالی در اجرای حكم، به مزايده گذاشته می شود. در مزايده، مال نصیب محكوم له می شود. در خصوص حق مالك، کدام مورد صحیح است؟  25

ارات و هزینه های ( اگر مال غیرمنقول باشد و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، مالک می تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خس1

 اجرایی، مانع  انتقال ملک به محکوم له شود. 

تواند ظرف دو ماه،با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های ( اگر مال غیرمنقول باشد و محکوم له با دادن باالترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالک می2

 اجرایی،مانع انتقال ملک به محکوم له شود.  

اخت کلیه بدهی و از آن که مال منقول یا غیرمنقول باشد و محکوم له با دادن باالترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالک می تواند ظرف سه ماه، با پرد ( اعم3

 خسارات و  هزینه های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم له شود.  

له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، مالک می تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات  ( اعم از این که مال منقول یا غیرمنقول باشد و محکوم4

 و  هزینه های اجراییف مانع انتقال ملک به محکوم له شود.  

 است 1 پاسخ گزينه-25
 احکام مدنی  یقانون اجرا 144مطابق ماده 

 دلیل در دعوای غصب، علی القاعده کدا م قانون به ترتیب حاکم است؟  « یریآيین به کارگ»و  « ارزش اثباتی». در مورد 26

      قانون زمان طرح دعوی  – ( قانون زمان طرح دعوی 1

 قانون زمان به کارگیری دلیل   – ( قانون زمان طرح دعوی 2

  قانون زمان غصب  – ( قانون زمان غصب 3

 قانون زمان طرح دعوی   – ( قانون زمان غصب 4

 است. 2. پاسخ گزينه 26
 .ارزش اثباتی قانون زمان طرح دعوا است توجه شود که آیین بکارگیری آدم به معنای اخص است. غصب جزو وقایع حقوقی است. دم است.آق  19۶مستبط از ماده 

 ست؟  . چنانچه وکیل دادگستری پس از اخذ پروانه وکالت، محكومیت مؤثر کیفری دارا شود، کدام مورد صحیح ا27

، اما پروانه وکالت ( موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال به دادسرای انتظامی قضات اعالم و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می کند1

 وکیل  تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود.  

وکال اعالم و درخواست رسیدگی می شود اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر ( موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال به دادسرای انتظامی کانون 2

 خواهد بود.  

می کند، اما پروانه  ( موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال یا شاکی به دادگاه انتظامی وکال اعالم و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر3

 ر حکم قطعی معتبر خواهد بود.  وکالت وکیل تا صدو

اما پروانه وکالت  ( موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال به دادگاه انتظامی وکال اعالم و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می کند،4

 وکیل تا  صدور حکم قطعی معتبرخواهد بود.  

 است. ۴. پاسخ گزينه 27
 شده است. یحاطر قانون خاصاز نص سوال نص محور است و 
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 ورد صحیح است؟  .مالی در اجرای حكم، نزد ثالث بازداشت می شود. چنانچه سپس مأمور اجرا مال را مطالبه نمايد و ثالث از تسلیم آن خودداری کند، کدام م28

قبل از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او تلف شده، می تواند با ارائه ( معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال 1

 دلیل به  مأمور اجرا، موجب شود که این مأمور، عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف در دادگاه متوقف کند.  

مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او تلف شده، می تواند با ارائه ( معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال بعد از 2

 دلیل به مأمور  اجرا، موجب شود که این مأمور، عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف در دادگاه متوف کند.  

جرا، بدون تعدی و تفریط او تلف شده، می تواند با اقدام ( معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال قبل از مطالبه ا3

 قانونی در دادگاه، قرار توقیف عملیات اجرایی بگیرد.  

شده، می تواند با اقدام  ( معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال بعد از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او تلف4

 انونی در دادگاه، قرار توقیف عملیات اجرایی بگیرد.  ق

 است. 3. پاسخ گزينه 28
در صورتی که ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه  قسمت اجرا ».... باید بین قبل از مطالبه و بعد از مطالبه تفکیک قائل شد. قانون اجرا احکام مدنی: 93طبق ماده 

ته می تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دالئل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا بدون تعدی و تفریط او از بین رف

 «تعیین تکلیف نهایی صادر می کند.

نچه محكوم علیه به رأی داوری . رأی داوری صادر و به محكوم علیه ابالغ می شود. به درخواست محكوم له، اجرائیه نیز صادر و ابالغ می گردد. چنا29

 اعتراض کند، کدام مورد صحیح است؟  

 الزامی است.  ( اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آن که دالیل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. گرفتن تأمین از معترض، 1

 اشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. در صورت اقتضا، تأمین مناسب از معترض اخذ می شود.  ( اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آن که دالیل اعتراض قوی ب2

 ( اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آن که دادگاه قرار قبولی اعتراض را صادر کند.  3

 له، دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر کند. ( اعتراض مانع اجرای رأی داور است، مگر آن که دادگاه با اخذ تأمین مناسب از محکوم 4

 است. 2. پاسخ گزينه 29
 ق آدم طرح شده است.493سوال نص محور است و از نص ماده 

ه ايراد را . خواهان، دعوايی در دادگاه عمومی اقامه می نمايد. خوانده با استناد به حكم قطعی دادگاه، ايراد امر قضاوت شده مطرح می کند و دادگا30

مان پذيرفته و قرار رد دعوی صادر می نمايد و قرار قطعی می شود. چنانچه وارث خواهان، همان دعوی را با همان موضوع و همان سبب، بر علیه ه

 خوانده مطرح کند، کدا م مورد صحیح است؟  

 ( دادگاه باید قرار رد دعوی به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت شده صادر کند.  1

 دادگاه باید به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت شده، قرار سقوط دعوی صادر کند.   (2

 ( اگر همان دادگاه نباشد، به ماهیت دعوی رسیدگی می کند.  3

 ( دادگاه باید به استناد قرار رد دعوی پیشین، قرار رد دعوی صادر کند.4

 است. 1.پاسخ گزينه 30
 ق ادم. 8۶ ماده ۶و بند  89طبق ماده 

بی . دعوايی در دادگاه عمومی اقامه می شود. خوانده در هیچ يك از جلسات دادرسی حاضر نشده و اليحه نیز تقديم نكرده است. دادگاه حكم به 31

کند. در خصوص  حقی خواهان صادر می کند و ذيلِ رأی، آن را قطعی اعال م می نمايد، اما محكوم علیه، در مهلت مقرر، از آن تجديدنظرخواهی می

 تكلیف دادگاه نخستین، کدا م مورد صحیح است؟  

 ( نمی تواند قرار رد دادخواست و یا دعوی تجدیدنظر را صادر کند.  1

 ( باید قرار رد دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قطعی است.  2

 ار قابل تجدیدنظر است.( فقط اگر دعوی غیرمالی باشد، باید قرار رد دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قر3

 ( باید قرار رد دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قابل تجدیدنظر است.   4

 است. 1.پاسخ گزينه 31
 باید دانست توصیف رای مانع از تجدیدنظرخواهی نیست.

نحرافی برای داوطلب است تا نمود مفهوم واخواهی باشداما با توجه به عبارت در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و الیحه تقدیم نکرده است دارای این نکته ا

و دعوای تجدیدنظر را در ادامه آمده که حکم بر بی حقی خواهان) نه خوانده( صادر شده است. و ذیل آن رای را قطعی اعالم می کند نمی تواند قرار رد دادخواست 

 ه در گزینه می گوید دعوا مالی یا غیر مالی است صرفا قیدی انحرافی است.صادر کند چون توصیف رای مانع از تجدیدنظر خواهی نیست. و اینک
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. حكمی از دادگاه نخستین صادر می شود. به درخواست محكوم له، حكم تصحیح می شود، اما محكوم علیه از حكم مورد تصحیح، 32

فسخ رأی مورد تصحیح بر رأی تصحیحی، کدام مورد تجديدنظرخواهی می کند و اين حكم، در دادگاه تجديدنظر فسخ می شود. در خصوص آثار 

 صحیح است؟

 ( فقط چنانچه محکوم به وجه نقد باشد، بر رأی تصحیحی اثر ندارد.  2 ( فقط چنانچه محکوم به وجه نقد باشد، بر رأی تصحیحی اثر دارد.1

 ( رأی تصحیحی از اعتبار خواهد افتاد.4 ( هیچ اثری بر رأی تصحیحی ندارد.3

 است. ۴پاسخ گزينه . 32
 شایان ذکر است بودن وجه نقد یا نبودن وجه نقد هیچ اثری بر اعتبار رای تصحیحی ندارد. ق ادم. 309ماده  2طبق تبصره 

. حكمی از دادگاه صادر و الزم االجرا می شود. در خصوص حق محكوم له نسبت به درخواست حبس محكوم علیه با رعايت ساير شرايط، کدام 33

 رباره محكوم به صحیح است؟  مورد د

      ( فقط دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و وجه هر نوع سند 1

 ( دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، وجه سفته و وجه چک 2

 ( فقط ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و محکوم به پولی تمام احکام حقوقی     3

 هر نوع سند  ( فقط ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و وجه 4

 است. 2. پاسخ گزينه 33
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سوال طرح گردیده است. 22از ماده 

. حكمی از دادگاه تجديدنظر صادر می شود. رئیس قوه قضائیه آن را خالف شرع بین تشخیص داده و اعاده دادرسی تجويز می شود. درخصوص 3۴

 کدام مورد صحیح است؟   رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن،

 ( به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می شود که باید پس از رسیدگی شکلی و ماهوی، حکم قبلی را نقض و رأی مقتضی صادر کند.  1

 نقض و رأی مقتضی صادر کند.   ( به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارسال می شود که باید رسیدگی شکلی و ماهوی به عمل آورده و در صورت لزوم، حکم قبلی را2

 ( به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می شود که باید حکم قبلی را نقض و حکم علیه محکوم له صادر کند.  3

 ( به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارسال می شود که باید حکم را نقض و پس از رسیدگی شکلی و ماهوی، رأی مقتضی صادر کند.  4

 است. ۴نه .پاسخ گزي3۴
 ق ادک. 477ماده 

.علیه يكی از وکالی دادگستری در دادسرای انتظامی وکال نسبت به تخلفات انتسابی وی شكايت می شود. در خصوص تصمیم دادسرای انتظامی 35

 چنانچه عقیده بر تخلف نداشته باشد و شكايت نسبت به آن، کدام مورد صحیح است؟  

 این قرار، ظرف مهلت مقرر از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکال است.(قرار منع تعقیب صادر می کند و 1

 ( قرار منع تعقیب صادر می کند و این قرار، در مهلت مقرر، از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی قضات است.  2

 این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکال است.   ( دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می کند و3

  ( دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می کند و این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکال است. 4

 است. 1.پاسخ گزينه 35
 الیحه استقالل کانون وکال. ۶5طبق ماده 

. چنانچه وکیل خوانده با دادرس دادگاهی که دعوی در آن مطرح شده است. رابطه خويشاوندی و يا خادم و مخدومی داشته باشد، کدام مورد 36

 صحیح است؟  

 الت ممنوع است.  ( فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه دوم از طبقه سوم باشد، وکیل از انجام وک1

 دگی امتناع کند.  ( چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد یا رابطه خادم و مخدومی وجود داشته باشد، دادرس باید از رسی2

 منوع است.  ( فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، وکیل از انجام وکالت م3

 ( فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.  4

 است. 3. پاسخ گزينه 36
 ه استقالل.الیح 12اگر وکیل با دادرس رابطه خویشاوندی داشته باشد از موارد رد دادرس نیست بلکه از موارد ممنوعیت وکیل است . ماده 

. شخصی در ديوان عدالت اداری، علیه شهرداری شهری در مورد صدور پروانه ساختمانی برای ملك خود شكايت می کند. شعبه بدوی ديوان 37

ر مهلت عدالت اداری با صدور حكم به ورود شكايت، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی می نمايد. اين حكم به شهرداری ابالغ می شود و د

مقرر نسبت به آن تجديدنظرخواهی شده و پرونده به شعبه تجديدنظر ديوان ارسال می شود. پس از آن، قاضی صادرکننده حكم بدوی به شعبه 
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رد موتجديدنظر اعالم می کند که حكم را اشتباهاً به استناد قانون منسوخ صادر کرده است. در اين صورت، در مورد تكلیف شعبه تجديدنظر، کدام 

 صحیح است؟  

 ( با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی و رأی صادر میکند.1

 ( باید اعالم اشتباه قاضی را به رئیس دیوان اعالم کند.  2

 ( باید رأی نخستین را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به همان شعبه بدوی اعاده نماید.  3

 پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به شعبه هم عرض بدوی ارسال نماید.   ( باید رأی نخستین را نقض کند و4

 است. 1. پاسخ گزينه 37
 دیوان عدالت اداری انونق 74ماده 

 . در خصوص صدور قرار ممنوع الخروجی محكوم علیه از کشور در پرونده اجرايی مدنی، کدا م مورد صحیح است؟  38

 تاریخ ابالغ اجرائیه، رأساً از سوی دادگاه صادر می شود و علی القاعده، تا زمان اجرای رأی معتبر می ماند.   ( فقط پس از سپری شدن یک ماه از1

 ( حتی پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه صادر می شود، اما هر شش ماه یک بار باید تمدید شود.  2

 ائیه، به درخواست محکوم له صادر می شود و این قرار علی القاعده، تا زمان اجرای رأی معتبر می ماند.  ( فقط پس از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابالغ اجر3

 ی معتبر می ماند. ( حتی پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه، به درخواست محکوم له صادر می شود و این قرار علی القاعده، تا زمان اجرای رأ4

 است. ۴.پاسخ گزينه 38

  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 23ماده 

متعهد . صنعتكاری برای تأمین ماشین آالت کارگاه خود، با تولیدکننده ای قرارداد تنظیم می نمايد و در قرارداد، شرط داوری نیز درج می شود. 39

اد شده و قبل از هر اقدام قانونی، متعهد محجور می شود. مرجع صالح انجام قرارداد را آغاز می کند، اما قبل از انجام تعهد، بینِ طرفین اختالف ايج

 برای رسیدگی به اختالف، کدا م است؟   

 ( چنانچه در قرارداد داور معین شده باشد، داوری1

 ( چنانچه در قرارداد داور معین نشده باشد، انتخاب مرجع رسیدگی، با خواهان است.  2

 ( داوری3

 ( دادگاه  4

 است. ۴گزينه . پاسخ 39
قانون ایین دادرسی مدنی یکی از موارد از بین رفتن داوری فوت یا حجر یکی از طرفین میباشد و هنگامی که  481سوال از نص قانون طرح گردیده و مطابق ماده 

 .رود باید برای حل اختالف به دادگاه مراجعه نمود بین می داوری از

 آموزی حسن اخالق و رفتار نداشته باشد، کدام مورد صحیح است؟  . چنانچه کارآموز وکالت، در دوران کار۴0

 ل می شود.  ( تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه هیئت مدیره کانون تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی قضات، پروانه کارآموزی ابطا1

 نتظامی کانون با تأیید دادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال می شود.  ( تشخیص این امر با رئیس کانون است و در صورت تأیید دادسرا ا2

 ل می شود.  ( تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه رئیس کانون وکال تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطا3

 چنانچه هیئت مدیره کانون تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال می شود.   ( تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و4

 .است 3.پاسخ گزينه ۴0
 قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری. ۶ماده  3تبصره 

 :حقوق تجارت
نده در متن چك، مبلغ آن را يك میلیارد ريال به حروف يا ، صادر شده است. صادرکن97. چكی قبل از اجرای قانون اصالح قانون صدور چك سال  ۴1

 عدد، قید نموده است. در صورتی که صادرکننده، قبل از گردش چك، مبلغ را در ظهر چك، به صورت عددی يا حروفی، پنج میلیارد ريال نوشته و

 ه لحاظ قانونی، کدام مبلغ مناط اعتبار است؟  امضا کند و چك پس از مراجعه دارنده به بانك، به علت فقدان موجودی برگشت بخورد، ب

     ( در هر حال، مبلغ پنج میلیارد ریال   1

 ( مبلغ یک میلیارد ریال  2

      ( اگر یک مبلغ به عدد و یک مبلغ به حروف باشد، مبلغ به حروف 3

 ( اگر هر دو مبلغ به حروف باشند، مبلغ کمتر  4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز۴1
 قانون تجارت  225اده م مطابق
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ها اختالف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است.  آن نیدفعه به تمام حروف نوشته شده و ب کیاز  شی. اگر مبلغ بشود یو مبلغ برات با تمام حروف نوشته م ریتحر خیتار

 ها اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است. آن نیاگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و ب

. البته با دهدیو صدور سند رخ م شودیمجددا توسط صادر کننده اعالم اراده م یاست که به نوع یفرض سوال مربوط به اصالح سند تجار رسدیحال به نظر م نیع در

 .دیمبلغ جد

که مبلغ دوبار  گرددی( مشخص میحروف ای یت عددکرده که ) به صور انیکه طراح محترم ب ییکرده و از آنجا دایپ یصادر کننده در ظهر سند، تجل ییاراده نها لذا

 است. یمنتف زیحروف و عدد ن نیدرج نشده است لذا فرض وجود اختالف ب

 . در فرض درج شروط اختیاری زير در متن سند تجاری، کدام مورد صحیح است؟  ۴2

 اعمال حق رجوع به امضاکنندگان معاف نمی کند.   ، دارنده را از انجام اعتراض عدم تأدیه به منظور«بازگشت برات بدون اعتراض»( شرط 1

 ( شرط عدم مسئولیت صادرکننده سند، باطل و مبطل عمل حقوقی صدور است، اما در فرض گردش سند، آن را به کلی از اعتبار نمی اندازد.  2

 ( شرط عدم مسئولیت ضامن، درست است. 3

 تبدیل آن به سند مدنی می شود.   در متن سند تجاری، موجب« غیرقابل انتقال»( درج شرط 4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز۴2
  280ماده  مطابق

 معلوم گردد شود یم دهینام هیکه اعتراض عدم تأد یا نوشته لهیوعده به وس خیدر ظرف ده روز از تار دیوجه برات با ی هیاز تأد امتناع

  282ماده  مطابق

 نخواهد کرد یمستغن هیبرات را از اعتراض عدم تأد ی دارنده یکولاو نه اعتراض ن ینه ورشکستگ هیعل فوت محال نه

  289ماده  مطابق

نخواهد  رفتهیسابق خود در محکمه پذ دیبر  ها سیاز ظهرنو کیهر  یدعوا نیو همچن ها سیبرات بر ظهرنو ی دارنده یمواعد مقرره در مواد فوق، دعوا یاز انقضا پس

 شد

 .ستین ریمواد امکان پذ نیکه توافق خالف مفاد ا افتید درشو یم یمجموع مواد فوق به خوب از

. سفته ای توسط تاجری، در وجه تاجر ديگری صادر شده است. اگر سفته عندالمطالبه باشد و دارنده بخواهد علیه صادرکننده و ضامن او طرح ۴3

 دعوی نمايد، حداکثر فرصت قانونی برای طرح دعوی علیه ايشان، کدام است؟  

 سال و ده روز از تاریخ صدور سفته   6 (  تا1

 سال و برای دعوی علیه ضامن او، تا یک سال از تاریخ صدور   6( برای دعوی علیه صادرکننده تا 2

 سال از تاریخ صدور سفته   6(  تا    3

 سال از تاریخ صدور سفته   5(  تا    4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز۴3
  309ماده  مطابق

 است. هیالرعا الزم زیطلب ن باب( در مورد فته نیآخر فصل اول ا ی)از مبحث چهارم ال یجع به بروات تجارتمقررات را تمام

  274ماده  مطابق

مکلف است  برات ی در خارجه دارنده ایصادر شده باشد  رانیکه برات در ا نیشود اعم از ا هیتأد تیبه وعده از رؤ ای تیبه رؤ رانیدر ا دیکه وجه آن با یبه بروات نسبت

 دهیرسان هیعل که وجه برات را به محال دهنده براتبه  نیو همچن ها سیو اال حق رجوع به ظهرنو دیبرات مطالبه نما خیسال از تار کیآن را در ظرف  یقبول ایپرداخت 

 است نخواهد داشت.

  280ماده  مطابق

 معلوم گردد شود یم دهینام هیکه اعتراض عدم تأد یا نوشته لهیوسوعده به  خیدر ظرف ده روز از تار دیوجه برات با ی هیاز تأد امتناع

  318ماده  مطابق

 ییقضا بیتعق نیآخر اینامه و  صدور اعتراض خیپنج سال از تار یصادر شده پس از انقضا یامور تجارت یبرا ایطلب و چک که از طرف تجار  راجعه به برات و فته یدعاو

اقرار محسوب است. در صورت  خیاز تار نصورت مبدا مرور زما نیشده باشد که در ا نیمدت رسماً اقرار به د نیدر ظرف ا نکهیدر محاکم مسموع نخواهد بود مگر ا

 .شود یانقضاء مهلت اعتراض شروع م خیعدم اعتراض مدت مرور زمان از تار

 ، صادر شده و به گردش 1397ور چك مصوب . در خصوص ضمانت اجراها و مزايای قانونی چك هايی که مطابق قانون اصالح قانون صد۴۴

 درآمده است، در فرض برگشت چك، کدام مورد صحیح است؟  

 ( درخواست صدور اجرائیه علیه تمامی مسئولین چک از دادگاه، نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل، طبق تعرفه قانونی  1

 ه تکالیف مقرر در قانون صدور چک به دارنده چک، وارد شده باشد.( مسئولیت بانک به جبران خساراتی که از عدم اجرای کلی2

 ری مبلغ چک.  ( مسدود کردن وجوه کلیه حساب های بانکی صادرکننده و صاحب حساب در نزد بانک محال علیه و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری به میزان کس3
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   ، درخواست اجرائیه فقط از اجرای ثبت امکان پذیر است.«مورخ ... استبابت مبایعه نامه » ( در صورتی که در متن چک قید شده باشد4

 .باشد یم پاسخ  3ينه. گز۴۴
 .نیاست و نه تمام مسئول ریفقط نسبت به صادر کننده امکان پذ دیجد یدر مورد چک ها هیصدور اجرائ درخواست

 .ستین دیچک مشروط و مق شودیداده م حیتوض نیکه در آن منشا د یرد اما چکک یاز دادگستر هیصدور اجرائ یشود تقاضا ینم دیمورد  چک مشروط و مق در

 ماده است نه کل قانون نیا لیبانک صرفا ذ تیمکرر ق ص چک مسئول 5ماده  5اساس تبصره  بر

 تیبی انجام می شود؟  . در خصوص شرکت های سهامی عام پذيرفته شده در بور س، ثبت انتقال مالكیت سهام به نام انتقال گیرنده، به چه تر۴5

 ل.ا.ق.ت. یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه   40( در دفتر ثبت سهام شرکت، مطابق ماده 1

 ل.ا.ق.ت. و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه   40( در دفتر ثبت سهام شرکت، مطابق ماده 2

 ل.ا.ق.ت.   40ق ماده ( در دفتر ثبت سهام شرکت، مطاب3

 ( در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  4

 .باشد یم پاسخ  ۴ ينه. گز۴5
شده است و  یتوسط سازمان بورس اوراق بهادار راه انداز 1384در سال  csdiran.com ینترنتیا یوجوه با نشان هیاوراق بهادار و تسو یمرکز یسپرده گذار شرکت

 باشد یم هیوجوه در بازار سرما هیاوراق بهادار و تسو تیانتقال مالک ،یشرکت بزرگ ثبت، نگهدار نیا فهیوظ

و پر  نیاز مهم تر یکیکه در حال حاضر  یکرد به صورت دایخود را آغاز نموده و به مرور زمان توسعه پ تیفعال 134۶از سال  یبه صورت رسم رانیبورس در ا بازار

 کند. یگذاران خود م هیسرما بیرا نص ییباال یشود و درآمد ها یکشور محسوب م یالم یبازار ها نیبازده تر

کار  نیا ینبوده و برا ریامکان پذ میبازار به صورت مستق نیآن انجام معامالت در ا جهینشده است در نت فیتعر هیبازار سرما یبرا یکیزیمکان ف چیکه ه ییاز آنجا اما

 باشد.  یم گریکدیبازار با  نیفعال نیارتباط ب یبرقرار یبرا ییوجود واسطه ها ازمندین

 یمرکز یبا عنوان شرکت سپرده گذار یسامانه ا جادیبازار سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ا نیواسطه ها در ابتدا کارگزاران بودند اما به مرور زمان با توسعه ا نیا

دسته کرد و در  نیاز ا یلیبازار و دال تیامن زانیبردن م البازار، با نیا یها تیبه فعال دنیجام معامالت، سرعت بخشروند ان لیوجوه به منظور تسه هیاوراق بهادار و تسو

 .ستین یشده در بورس ضرور رفتهیپذ یقانون تجارت در مورد شرکت ها یاصالح حهیال 40اعمال ماده  نکهیا تینها

 سهام بانك ها و مؤسسات اعتباری توسط مالك واحد،کدام است؟ . ضمانت اجرای عدم رعايت سقف مجاز قانونی مالكیت۴6

 .  ( نسبت به سهام مازاد، فاقد کلیه حقوق مالکیت، اعم از حق رأی، استفاده از حق تقدم، دریافت سود سالیانه و حق انتقال به غیر می باشد1

 سهام مازاد او در مجامع عمومی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار  میشود. درصد می شود و حق رأی 100( درآمد حاصل از سود سهام مازاد، مشمول مالیات 2

 ( نسبت به سهام مازاد، فاقد حق رأی است، اما حق دریافت سود سالیانه قابل تقسیم شرکت را دارد.  3

 سالیانه قابل تقسیم شرکت را دارد.  ( نسبت به سهام مازاد، فاقد حق رأی و حق تقدم در خرید سهام جدید است، اما حق دریافت سود 4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز۴6
 .دییدستور العمل تملک سهام بانک ها و موسسات مراجعه نما به

 ))چنانچه پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد )اشخاص مرتبط با یکدیگر  

 الب مصادیق مالک واحد( بدون مجـوز الزم، همچنـان طریق روابط تعیین شده در این دستورالعمل در ق از

 سهام هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسـبت  دارنده

 مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ذیـربط حـق رأی  به

 عالم بانک مرکزی، حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجـامع عمـومی بـه وزارت داشت و متعاقب ا نخواهد

 اقتصادی و دارایی تفویض میشود.   امور

 بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سـهام مـازاد،  عالوه

 درصد میشود.(( 100مالیات با نرخ  مشمول

خود به حسن، چند فقره سفته در وجه او صادر میكند. در صورتی که سفته ها هنگام صدور، نقص شكلی داشته و فاقد تاريخ  . علی بابت بدهی۴7

لت پرداخت باشند، لیكن حسن پس از تكمیل سفته ها مطابق قرار، آنها را در وجه ديگری ظهرنويسی و منتقل کرده باشد، اگر دارنده فعلی، به ع

 ا م به طرح دعوی علیه امضاکنندگان کند، کدام مورد صحیح است؟  واخواست سفته ها اقد

یت تضامنی ظهرنویس، در ( با توجه به این که سفته ها فاقد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، احکام راجع به اسناد تجاری، همانند اصل عدم توجه ایرادات و مسئول1

 آنها  جاری نیست.  

هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، مشمول احکام راجع به اسناد تجاری نبوده و ایرادات مربوط به روابط پیشین، در ( با توجه به این که سفته ها 2

 برابر دارنده  نیز مسموع است. 

 ( ایرادات مربوط به رابطه معامالتی میان صادرکننده و ظهرنویس، در برابر دارنده فعلی مسموع نیست.  3

 یست.  به این که سفته ها فاقد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، مشمول احکام راجع به اسناد تجاری نبوده و دعوی دارنده علیه ظهرنویس مسموع ن ( با توجه4
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 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز۴7
 لیصادر کننده و دارنده وکالت در تکم نیبخارج شود لکن اگر درمورد سند ناقص  یسند از اعداد اسناد تجار نیکه ا شودیسفته سبب م یشکل طیشرا فقدان

 .گرددیبهره مند م یسند تجار ازاتیاست و از تمام امت یمندرجات باشد و دارنده مطابق توافق عمل کند سند کماکان تجار

 ومی عمل . يك شرکت سهامی با مصوبه مجمع عمومی منحل شده است. در صورتی که مدير تصفیه به وظیفه خود مبنی بر دعوت مجمع عم۴8

درصد سها م شرکت بوده است، قانوناً از چه راه حلی می تواند  20نكند و ناظری هم تعیین نشده باشد، سهامدار شرکت در حال تصفیه که دارای 

 استفاده کند؟    

 ( دعوت مجمع عمومی را از مرجع ثبت شرکت ها تقاضا کند.1

 ا کند.   ( صدور حکم به تشکیل مجمع عمومی را از دادگاه تقاض2

 ( تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد.3

 ( خود، رأساً اقدام به دعوت از مجمع عمومی نماید.   4

 .باشد یم پاسخ  2 ينه. گز۴8
  219ماده  مطابق

عمل نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع  فیتکل نیبه ا هیتصف رانیاست. هر گاه مد هیتصف رانمدی ٔ  موارد به عهده ٔ  هیدر کل یدعوت مجامع عموم هیمدت تصف در

مجمع  لینفع حکم به تشک یهر ذ ینشده باشد دادگاه به تقاضا نیمع ای ینیب شیناظر پ ایخود عمل نکند  فیبه تکل زیکه ناظر ن یخواهد بود و در صورت یعموم

 خواهد داد یعموم

 . در خصوص مسئولیت دالل، کدا م مورد صحیح است؟   ۴9

 انتفاع خود در معامله به طرف جاهل به این موضوع، دالل مسئول خسارات نیست.   ( در فرض اعالم 1

 ( در فرضی که یک طرف معامله به اعتبار تعهد دالل معامله کرده باشد دالل ضامن است.   2

 ( در فرض سهیم بودن در معامله، دالل مسئولیت اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد.   3

 فرض سهیم بودن در معامله دالل مسئولیت تضامنی اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد.   ( در 4

 .باشد یم پاسخ  2 ينه. گز۴9
  345 ماده

 ها به اعتبار تعهد شخص دالل معامله نمود دالل ضامن معامله است از آن یکی ایمعامله  نیگاه طرف هر

  34۶ ماده

اطالع دهد و اال مسئول خسارات وارده بوده و به عالوه به پانصد تا سه  داند ینکته را نم نیکه ا یبه طرف دیباشد با میسه ایمعامله منتفع  که دالل در نفس یصورت در

 محکوم خواهد شد. ینقد یجزا الیهزار ر

  347 ماده

 بودتعهد خواهد  یباشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرا میکه دالل در معامله سه یصورت در

 باشد حیصح زین 1 نهیگز رسدینظر م به

به تراضی تمام شرکا صورت می گیرد و مدير تصفیه پس از اعالم ختم تصفیه در تاريخ  10/8/1399. انحالل يك شرکت تضامنی در تاريخ 50

ورتی که ورشكستگی شرکت و   شرکای اعالم می کند که باقیمانده ديون شرکت، به واسطه عدم کفايت دارايی، قابل پرداخت نیست. در ص 03/1/1۴00

 آن توسط يكی از طلبكاران، طی دادخواستی از دادگاه تقاضا میشود کدام مورد صحیح است؟

  ( میتوان ورشکستگی شرکت و شرکا را ضمن یک رأی اعالم نمود.1

 ( دادگاه نمیتوان به ورشکستگی شرکت و هیچ یک از شرکا حکم بدهد.2

     شرکت رأی داد. ( نمی توان به ورشکستگی 3

 ( دادگاه فقط به ورشکستگی شرکت حکم می دهد.   4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز50
 .رودیم نیشرکت از ب یحقوق تیشخص هیتصف اتیپس از ختم عمل شودیداده م یتسر یتجار یکه حکم آن به تمام شرکت ها حهیال 208به ماده  تیعنا با

 ان شخصی شرکای شرکت تضامنی کدام مورد صحیح است؟   . در صورت عدم وصول مطالبات طلبكار51

 (  می توانند طلب خود را از محل سهم سود مدیون )شریک( در شرکت تضامنی وصول کنند.   1

 ( فقط در صورت عدم وصول طلب خود از دارایی شخص مدیون می توانند تقاضای انحالل شرکت را تقدیم کنند.    2

 ز دارایی شرکت وصول کنند.   ( می توانند طلب خود را ا3

 ( بالفاصله می توانند تقاضای انحالل شرکت را برای وصول طلب خود تقدیم کنند.   4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز51
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  129 ماده

که در  یسهم ایمنافع شرکت خود از  ونیمد هینسبت به سهم توانند یم یوصول کنند ول ای نیشرکت تأم ییشرکا حق ندارند طلب خود را از دارا یشخص طلبکاران

 باشد به عمل آورند.  یکه مقتض یهر اقدام قانون ردیمزبور تعلق گ ونیصورت انحالل شرکت ممکن است به مد

لب ط هیتأد یبرا یاز منافع شرکت کاف ونیخود وصول کنند و سهم مد ونیمد یشخص ییکه نتوانسته باشند طلب خود را از دارا یشرکا در صورت یشخص طلبکاران

که الاقل شش ماه قبل  نیبر ا وطشده باشد( مشر لیمحدود تشک ریغ ایمدت محدود  یکه شرکت برا نی)اعم از ا ندیانحالل شرکت را تقاضا نما توانند یها نباشد م آن

انحالل صادر نشده با  ییمادام که حکم نها توانند یاز شرکا م یبعض ایصورت شرکت  نیباشند. در ا دهیبه اطالع شرکت رسان رسمیاظهارنامه  لهیقصد خود را به وس

 کنند. یریاز انحالل شرکت جلوگ گریق دیآنان به طر تیبا جلب رضا ایدر شرکت  ونیمد ییمزبور تا حد دارا نینیطلب دا هیتأد

 . در خصوص حقوق و اختیارات حق العمل کار کدام مورد صحیح است؟   52
 ازاری دارد، در هر حال می تواند طرف معامله واقع شود.   ( در تمامی مواردی که کاال، قیمت مشخص ب1

 ( حق العمل کار فقط نسبت به مطالبات مربوط به مخارج و هزینه ها حق حبس دارد.   2

  ( در صورتی که به موجب قانون مجاز باشد طرف معامله واقع شود، فقط در برخی موارد می تواند حق العمل خود را از ثمن برداشت کند.  3

 ( در همه مواردی که به موجب قانون می تواند طرف معامله واقع شود، می تواند حق العمل خود را از ثمن برداشت کند.   4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز52
  373 ماده

 دیرا که مأمور به خر یزیچ تواند یدارد م یبازار ای یسبور ی باشد که مظنه یاوراق بهادار ریسا ای یاسناد تجارت ایالتجاره  فروش مال ای دیکار مأمور به خر العمل حق اگر

داده  یکه آمر دستور مخالف نینگاه دارد مگر ا داریخر نرا که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوا یزیچ ایبکند و  میآن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسل

 باشد.

  371 ماده

 که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت. یمتینسبت به ق ایکه موضوع معامله بوده و  یلبات خود از او نسبت به اموالوصول مطا یدر مقابل آمر برا کار العمل حق

. در خصوص مهلت اعتراض به حكم ورشكستگی توسط اشخاص ذی نفع يا بستانكاران مقیم ايران که در روند رسیدگی حضور نداشته اند، کدام 53

    مورد صحیح است؟

 ت اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی هستند.   ( تابع مقررا1

 ( پس از گذشت یک ماه از درج آگهی حکم ورشکستگی در روزنامه دیگر حق اعتراض ندارند.  2

 ( حق واخواهی در هر زمان را دارا هستند.   3

 ( در هر زمان به عنوان معترض ثالث، حق اعتراض دارند.4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز53
  537 هماد

که در خارجه اقامت دارند در  ییها ماه و از طرف آن کیدر ظرف  مندیمق رانیکه در ا نفع یاز طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذ دیبا اعتراض

 .شود یاست که احکام مذکوره اعالن م یخیمزبور از تار یها مدت ی. ابتدادیظرف دو ماه به عمل آ

 است ینشر آگه خیتاجر، تار یبه حکم ورشکستگ نفعیدر خصوص مبدا اعتراض اشخاص ذ 789شماره  هیووحدت ر یرا مطابق

قانون تجارت،  ۴13. مطابق رويه قضايی و تفسیر دکترين از مقررات قانون تجارت، اگر تاجر ورشكسته پس از گذشت مهلت قانونی مقرر در ماده 5۴ 

 ادگاه چیست؟   توقف خود را به دادگاه اعالم کند تكلیف د

      ( باید به دلیل عدم رعایت مهلت یاد شده، حکم به بطالن دعوی صادر کند.  1

 ( باید وارد ماهیت شده و حکم ورشکستگی به تقصیر ورشکسته را صادر کند.   2

         ( وارد رسیدگی ماهوی می شود.  3

 ( قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.   4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز5۴
 یدگیبه هر حال دادگاه وارد رس یاعالم شود.ول ریآمده و ممکن است شخص ورشکسته به تقص 542قانون تجارت در ماده  413عدم انجام مفاد ماده  یاجرا ضمانت

 شودیم یتیماه

 . در کدام مورد زير، دادگاه بدون اعطای مهلت، حكم انحالل شرکت سهامی را صادر می کند؟   55

 تمام اعضای هیأت مدیره در مدتی زاید بر شش ماه بالمتصدی مانده باشد.    ( سمت1

 ( فعالیت های شرکت، در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.   2

 ( موضوع شرکت غیرممکن شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده برای اعالم انحالل، تشکیل نشده باشد.   3

 ه ماه از مهلت مقرر در اساسنامه تشکیل نشود.( مجمع عمومی عادی سالیانه ظرف د4
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 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز55
  202 ماده

که حداکثر از  یاقدام دارند مهلت متناسب تیقانون صالح نیکه طبق اساسنامه و ا یدادگاه بالفاصله بر حسب مورد به مراجع 201ماده  3و  2و  1 یمورد بندها در

 .دهد یکه ظرف مهلت مقرر موجبات انحالل رفع نشود دادگاه حکم به انحالل شرکت م ی. در صورتندیفع موجبات انحالل اقدام نماتا در ر دهد یشش ماه تجاوز نکند م

 . در دعوی ابطال مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی به دلیل عدم رعايت قواعد آمره، چه اشخاصی بايد خوانده دعوی واقع شوند؟56

 یره و مدیرعامل  ( شرکت و اعضای هیأت مد1

 ( شرکت به عنوان شخص حقوقی   2

 ( شرکت و سهامدارانی که در جلسه مجمع عمومی مورد اختالف حضور داشته اند .   3

 ( شرکت و سهامدارانی که به تصمیم موضوع دعوی، رأی موافق داده اند .   4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز56
 مستقل از شرکا دارد یحقوق تیشخص شرکت

درصد سهام دارای حق رأی حضور به هم رسانده و  87سهامدار دارای  2در جلسه  مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی در دعوت نخست  .57

 مطابق دستور آگهی شده در روزنامه، تصمیم به کاهش سرمايه گرفته اند بر اساس مقررات شرکت های سهامی، کدام مورد صحیح است؟   
 ارش بازرس قانونی و موافقت دو سوم آرای حاضر، جلسه و مصوبه دارای اعتبار است.   ( مشروط به قرائت گز1

 ( با توجه به حضور دارندگان بیش از پنجاه درصد سهام در جلسه مجمع عمومی، جلسه و مصوبه معتبر است.   2

 ( به دلیل فقدان شرایط قانونی جلسه مجمع عمومی معتبر نیست.   3

 حاضر به کاهش سرمایه رأی مثبت دهند جلسه و مصوبه دارای اعتبار است.(چنانه دوسوم آرای 4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز57
 .دییمراجعه نما حهیال 191و    190،  189مواد به

 . حق العمل کاری و وکالت در کدام مورد زير، با يكديگر تفاوت دارند؟58
      ( امانی بودن ید شخص 1

      امله  ( امکان انتفاع در اصل مع2

      ( جایز بودن قرارداد  3

 ( مسئولیت در اجرای قرارداد   4

 .باشد یم پاسخ  ۴ينه. گز58
و خودش مسئول  لیو وکالت مشابه هم هستند. اما در مورد چهارم متفاوت هستند.چون در برابر طرف معامله حق العمل کار اص  یمورد اول، حق العمل کار 3 در

 .ستین نگونهیدر وکالت ا کهیحال تعهدات است در یاجرا

 . در خصوص تأثیر ورشكستگی شرکت اصلی و شرکت فرعی، کدام مورد صحیح نیست؟   59

 ( اگر شرکت فرعی، شرکت تضامنی یا نسبی باشد ورشکستگی شرکت اصلی، می تواند منجر به انحالل شرکت فرعی شود.  1

 اشد ورشکستگی شرکت فرعی )سهامی خاص( قانوناً می تواند منجر به انحالل شرکت اصلی شود.   ( در صورتی که شرکت اصلی، شرکت تضامنی یا نسبی ب2

 ( ورشکستگی هر یک از آنها مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکت دیگر ندارد.   3

 ( اگر هر دو شرکت سهامی باشند ورشکستگی شرکت اصلی، قاعدتاً تأثیری در بقای شرکت فرعی ندارد.   4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز59
 تأثیر ورشکستگی شرکت مادر بر تابعه   

 وجود استقالل شخصیت حقوقی شرکتهای مادر و تابعه، ورشکستگی شرکت مادر در  با

 موارد، میتواند بر سرنوشت شرکت تابعه تأثیر بگذارد و تداوم حیات تجاری آن را با  برخی

 مواجه کند.  مشکل

   یکل قاعده

اصل استقالل شخصیت  د،یدانیبررسی اثر ورشکستگی شرکت مادر بر تابعه، نمیتوان اصل مهم استقالل شخصیت حقوقی دو شرکت را نادیده انگاشت. همانطورکه م در

 حقوقی بر جدایی 

 سازمانی این دو شرکت تأکید میکند که یکی از نتایج آن، میتواند عدم تأثیرگذاری  ساختار

 دو بر دیگری باشد. اما به دلیل نقش باالی شرکت مادر در شرکت تابعه  یکی از آن ورشکستگی

ت تابعه به شرکت در غالب موارد، اکثر سرمایة شرکت تابعه متعلق به شرکت مادر است، این اصل با استثنائاتی روبه رو شده و به دلیل وابستگی اقتصادی شرک و

 در قالب  شتریاثر ب نیمادر،ا
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 بروز مییابد. شرکت تابعه ورشکستگی

 وارده بر قاعده استثنائات

 سهام شرکت تابعه توسط مادر تی( فرض تملک اکثر1

 شرکت مادر به شرکت تابعه یی(انتقال متقلبانه دارا2

 اثر ورشکستگی شرکت تابعه بر شرکت مادر   

 یقاعده کل  

 «  استقالل شخصیت حقوقی»مطابق اصل پذیرفته شدة  

ز این دو شرکت، بر حیات دیگری اثر ندارد و موجب انحالل دیگری نمیشود. البته این قاعده در این فرض، نسبت به مورد قبلی )اثر ورشکستگی هیچیک ا شرکتها،

 ورشکستگی مادر بر 

 (، برجسته تر است؛ چه آنکه شرکت مادر برخالف شرکت تابعه، وابستگی مالی خاصی به تابعه

 ی غنی است. در نتیجه اثر ورشکستگی شرکت تابعه تابعه ندارد و معموالً از لحاظ مال شرکت

 مادر، بیشتر در قالب مسئولیت شرکت مادر در برابر طلبکاران شرکت تابعه ظهور مییابد، نه  بر

 آن. ورشکستگی

 . با صدور حكم ورشكستگی، کدا م مورد صحیح است؟   60

 به مدیر یا اداره تصفیه اعالم می شود.    ( عملیات اجرایی وصول محکوم به علیه ورشکسته متوقف شده و مراتب1

 ( کلیه اعمال حقوقی تاجر باید با نظارت مدیر تصفیه انجام شود.   2

تاجر انجام می ( کلیه معامالت توسط مدیر تصفیه انجام می شود لکن اعمال حقوقی شخصی تاجر، به جز تعیین مهریه برای همسر تاجر ورشکسته به وسیله خود 3

 شود.   

 عملیات اجرایی وصول محکوم به ، به طرفیت خود ورشکسته ادامه یافته و عملیات اجرایی جدید علیه مدیر تصفیه آغاز می شود.   ( 4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز60
  419 ماده

 ی هیکند. کل بیاو تعق تیبه طرف ایاقامه  ه،یفتص ریبر مد دیداشته باشد با رمنقولیغ ایاز منقول  ییهر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوا ،یحکم ورشکستگ خیتار از

دستور خواهد بود نیمشمول هم زین ییاقدامات اجرا

 :اصول فقه
 در کدا م مورد زير، عام مصداق عام بدلی است؟    .61

 هرچند دیگران عفو کرده باشند.   ( حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل می شود و هر یک از ورثه می تواند آن را مطالبه کند، 1

 می شود.   ( در جرایم قابل گذشت، حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف 2

 ( عقد فاسد اثری در تملک ندارد.   3

 زم است.   ( برای رسمیت یافتن جلسه حضور همه اعضای هیأت مدیره ال4

 .باشد یم پاسخ  1 ينه. گز61
حکم و حدّ  د،یحد قذف را مطالبه نما یاز ورثه، اجرا یکیکه  یدر صورت رایاست ز ی، مصداق عام بدل1 نهی، در گز«آن را مطالبه کند تواند یاز ورثه  م کیهر » عبارت

( تعلق گرفته است نه به تک تک افراد نیصورت نامع بهاز افراد عام ) یکیحکم مورد نظر، به  ،یلمورد و لغو خواهد بود. در عام بد یورثه، ب ریو مطالبه سا شود یاجرا م

 مجموع افراد. ای

 . با توجه به دو عبارت زير، کدا م مورد صحیح است؟   62

 الف: حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شالق است.   

 د می شود.   ب: غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به ح
      ( مطلق و مقید غیرهمسان )مختلفین( و باید مطلق را حمل بر مقید کرد. 1

 ( مطلق و مقید همسان )متفقین( و موردی برای حمل مطلق بر مقید نیست.   2

      ( مطلق و مقید غیرهمسان و موردی برای حمل مطلق بر مقید نیست.  3

 د مطلق را حمل بر مقید کرد.   ( مطلق و مقید همسان )متفقین( و بای4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز62
 ایهمسان  دیَّمطلق و مق»باشند،  یهر دو منف ایهر دو مثبت و  د،یاست. هر دو عبارت، مثبَت هستند. اگر مطلق و مق دیَّعبارت الف، مطلق است و عبارت ب، مق هر

 دیّمق لِیکه در دل یدیق نکهیندارد، مگر ا یردمو د،یَّوجود ندارد و حمل مطلق بر مق یتناف د،یمطلق و مق نایمعموالً م یموارد نی. در چنشوند یم دهینام ،«نیمتّفقَ
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(، مفهوم مخالف دیّمق لیشود که عبارت ب )دل  یدقت روشن م یحمل نمود. با اندک دیّمطلق را بر مق دیصورت با نیذکر شده است، مفهوم مخالف داشته باشد که در ا

 الزم است. دیَّحمل مطلق بر مق نیبنابراحصر دارد. 

 . اگر با استناد به حرمت اهانت به والدين، حرمت ضرب و شتم آنان را استنباط کنیم مورد از مصاديق کدا م يك است؟   63
      ( فحوای خطاب است و فاقد حجیت  1

 ( قیاس اولویت است و دارای حجیت   2

      ت ( قیاس منصوص العله است و دارای حجی3

 ( قیاس مستنبط العله است و فاقد حجیت   4

 .باشد یم پاسخ  2 ينه. گز63
است. روشن است که اگر خداوند اهانت به  نیبه والد یاحترام یحکم، ب نیو حرمت قرار گرفته است. علت ا یمورد نه ن،یقران، اُف گفتن و اهانت به والد هیمنطوق آ در

 ان،یاست که به اتفاق نظر همه اصول «تیاولو اسیق»و « مفهوم موافق»امر مصداقِ  نی. اباشد یحرام م شان،یضرب و شتم ا ،یأول قیبه طر داند، یرا حرام م نیوالد

 حجت و معتبر است.

در خصوص قید، . مطابق با نظر بیشتر اصولیان در ارتباط با منابع و ادله فقهی، چنانچه وصفی در جمله ای بیايد و قرينه ای هم نباشد، کدام مورد 6۴

 صحیح است؟   
      ( قید حکم است و فاقد مفهوم است.   1

 ( قید حکم است و دارای مفهوم است.   2

      ( قید موضوع حکم است و فاقد مفهوم است. 3

 ( قید موضوع حکم است و دارای مفهوم است.   4

 .باشد یم پاسخ  3 ينه. گز6۴
و  دینباشد( ق یا نهیکه قر ی( آمده است )در مواردی)منابع و ادله فقه تیو روا اتیکه در آ یو اوصاف ودیق یعنی. ستینمفهوم وصف، حجت  ان،یاصول شترینظر ب به

بسته حکم به آنها منوط و وا نکهیبدون ا سازند؛ یموضوع را مشخص م رهیاند و صرفاً دا موضوع دیشود. بلکه ق یآنها، حکم منتف یتا با انتفا ستندیحکم ن یعلتِ انحصار

 .باشند یمفهوم مخالف م یو دارا شوند یحکم محسوب م دیآمده است، ق یکه در مواد قانون یو اوصاف ودیق شترِیشود.  البته ب

 . در ماده زير، اطاعت طفل از پدر و مادر مصداق کدام واجب است؟   65

 «   ايد به آنها احترام کند.طفل بايد مطیع ابوين خود بوده و در هر سنی که باشد ب»قانون مدنی:  1177ماده 
 مضیق   –موقت  –توصلی  –تخییری  –( عینی 2      فوری  –غیرموقت  –توصلی  –تعیینی  –( عینی 1

 موسع    –موقت  –تعبدی  –تخییری  –( کفایی 4      غیر فوری  –غیرموقت  –تعبدی  –تعیینی  –( کفایی 3

 .باشد یم پاسخ  1 ينه. گز65
در عرضِ  ینیگزیبدل و جا رایاست؛ ز «ینییواجب تع. »شود یساقط نم نیریاز عهده سا ،یکیکار توسط  نیبا انجام ا رایاست؛ ز «ینیواجب ع»و مادر، از پدر  اطاعت

است  «یواجب فور» نشده است. فتهآن در نظر گر یبرا یخاص یزمان رایاست ز« موقت ریواجب غ. »ستیقصد قربت ن ازمندین رایاست؛ ز «یواجب توصل»خود ندارد. 

 .ستین زیدر انجام آن جا ریکه تأخ شود یمعلوم م نیاز قرا رایز

 . در خصوص روايتی که عموم آيه قرآن مجید را تخصیص می زند کدام مورد صحیح است؟  66
 ( معتبر است، اگر عموم آیه قرآن دچار تخصیص های دیگر هم شده باشد.   1

 باید کنار گذاشته شود.   ( مخالف با قرآن قلمداد می شود و 2

 ( مصداق روایتی است که دارای مرجح مضمونی است، ولی نمی تواند عموم آیه قرآن را تخصیص بزند.   3

 ( بنا به نظر معروف، با وجود برخورداری از شرایط اعتبار می تواند آیه قرآن را تخصیص بزند.   4

 .باشد یم پاسخ  ۴ ينه. گز66
اصوالً  رایبزند. ز صیرا تخص یعام قرآن تواند یم ،یقرآن یدر صورت تعارض با عام ان،یمعتبر باشد، به نظر مشهور اصول یعنیاعتبار باشد؛  طیشرا یدارا یتیروا اگر

 .شوند یقرآن محسوب م اتیآ رکنندهیو تفس نهیقر ات،یروا

 . در خصوص اجماع مدرکی، کدا م مورد صحیح است؟   67
 ستجو در مدارک و منابع فقهی، به وجود آن پی برده است.   ( اجماعی است که فقیه با ج1

 ( اجماعی است که مدرک آن، نزد فقیهان متقدم موجود بوده است ولی اکنون آن مدرک در دسترس نیست.   2

 ( اجماعی است که چون دارای مستند است، از اعتبار بیشتری برخوردار است.   3

 اری ندارد و باید اعتبار مدرک اجماع را سنجید.   ( مشهور آن است که به خودی خود اعتب4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز67
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وجود داشته باشد که احتمال  یعقل لیدل ای( تیقرآن و روا هیمثل )آ یلفظ لیفقها، اجماع وجود داشته باشد و در مورد همان حکم، دل انیم یدر مورد حکم هرگاه

خود،  یِبه خود «یاجماع مدرک. »شود یمستند گفته م ای یاجماع مدرک ،یاجماع نیمستند اجماع فقها بوده است، به چنمدرک و  ،یعقل ای یلفظ یلیهمان دل میبده

 .ستیحجت ن کند، ی)ع( را کشف نم نینظر معصوم ،یبه طور قطع نکهیبا توجه به ا

 . مقصود از شهرت عملی يا استنادی چیست؟  68
 ر منابع روایی متعدد ذکر شده باشد.   ( در عمل، روایتی حتی اگر ضعیف باشد د1

 ( در عمل یک فتوا با یک روایت منطبق و هماهنگ باشد، حتی اگر مستند فتوا، روایت نباشد.   2

 ( فقیهان در مقام فتوا، به روایتی اعتماد نموده باشند.   3

 ( شهرتی است که به مرز اجماع عملی فقیهان نزدیک شده باشد.   4

 .باشد یم خپاس 3 ينه. گز68
از فقها، در مورد  یادیآن است که تعداد ز «یشهرت عمل»قرار دارد. منظور از  ییو شهرت فتوا یی، در برابر شهرت روا«شهرت در استناد» ای «یشهرت عمل»اصطالحِ  

صورت، فتوا داده باشند،  کیبه  ت،یک روایاستناد به با  ،یمسأله شرع کیفقها در  شتریاگر ب گر،یبه عبارت د ایاستناد کرده باشند.  تیروا کیبه  ،یحکم شرع کی

 است. «یشهرت عمل» یدارا ت،یآن روا مییگو یم

 سخن بر سر کدا م مورد است؟   « اجزاء». در مبحث 69

 ( در واجبات مرکب، تکلیف تنها با انجام تمام اجزای مرکب، ساقط خواهد شد.   1

 بوده است انجام دهد تکلیف از وی ساقط می شود.  ( هرگاه مکلف تکلیف خود را آنگونه که مقرر 2

 ( تکلیف فرض اضطرار، تکلیف فرض اختیار را ساقط نمی کند.   3

 ( قطع به انجام تکلیف در هر حال از اسباب سقوط تکلیف است.  4

 .باشد یم پاسخ  3 ينه. گز69
نماز  یخود را به طور کامل انجام داد؛ مثالً برا یثانو فیحالت اضطرار، حکم و تکل که اگر شخص مکلف، در شود یپرسش پاسخ داده م نیبه ا« اِجزاء»مسأله  در

دوباره نماز  ،یشخص نیالزم است که چن ای. آفتقرار گر اریو اخت یعاد طیرفت و شرا نینماز خواند؛ اما بعد از نماز، حالت اضطرار او از ب مم،یکرد و با ت ممیخواندن، ت

اطاعت امر و حکم  ان،یاست؟ بنابر نظر مشهور اصول یکرده و مُجز تیخوانده است، کفا ممیکه در حال اضطرار با ت یهمان نماز ایرد؟ آو یخود را با وضو به جا

ه است، بر آمد 3 نهیکه در گز یاما مطلب م؛یکرد یمعرف حیصح نهیرا به عنوان گز 3 نهی. هر چند گزستین یاوّل یواقع فیبه انجام تکل یازیاست و ن یکاف یاضطرار

 است. انیخالف نظر مشهور اصول

 . قیاس مستنبط العله چگونه قیاسی است؟   70
 ( مالک و مناط حکم قطعی است، ولی از ادله لفظی استنباط شده باشد.  1

 ( علت حکم از مقیس علیه به مقیس با ظن قریب به علم سرایت داده شده باشد2

 رد، مربوط باشد.  ( به حوزه عبادیات که قیاس در آن راه ندا3

 ( مالک حکم در آن، به طورظنی از منابع مربوط برداشت شده باشد.   4

 .باشد یم پاسخ  ۴ ينه. گز70
و به سبب وجود همان علت در  کند یعلت و مالکِ حکم را کشف م ،یبه صورتِ ظن ه،یکه شخص فق رود یبه کار م ییمعموالً در جا« مستنبط العله اسِیق» اصطالحِ

 .دهد یم یتسر گریحکم را به آن مورد د ،یگریدمورد 

 .مقصود از مالزمه میان حكم شرع و حكم عقل، کدا م مورد است؟   71
 ( در تمام احکام معامالت و عبادات، حکمی که مغایر با عقل عرفی باشد، وجود ندارد.   1

 .   ( با تکیه بر داوری های عقل عرفی می توان همه احکام شرع را استنباط کرد2

 ( در احکام بدیهی عقل مانند قبح ظلم و حسن عدالت، شرع، حکمی مخالف با عقل ندارد.   3

 ( فقیه در هر مورد، ابتدا باید حکم شرع را استنباط کند، سپس درصدد توجیه عقلی آن برآید.   4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز71
. به کند یبه آن حکم م زیقاعده، هر چه عقل به آن حکم کند، شرع ن نی. به موجب اشود یمطرح م« قاعده مالزمه»به نام  یا علم اصول در مبحث عقل، قاعده در

است  یدر  مسأله حُسن و قُبح عقل ،قاعده نیکه تنها مصدق ا شود یمعلوم م انیحکم عقل و حکم شرع، مالزمه وجود دارد. با تتبع در کلمات اصول انیم گر،یعبارت د

: ظلم، جهی. در نتداند یاست، شرع هم آن را ممنوع م حیو ناپسند است. و آنچه عقالً قب حی: ظلم عقالً قبکند یصورت که عقل حکم م نی(. به ا)حُسن عدل و قُبحِ ظلم

 شرعاً ممنوع و حرام است.

 کدا م مورد است؟  « عدم تداخل اسباب». مقصود از اصل 72

 بب به طور مستقل آن اثر را پدید می آورد.   ( هرگاه دو سبب، منشأ اثر شرعی یا حقوقی باشند هر س1

 ( هرگاه دو سبب، دو نتیجه جداگانه را در پی داشته باشند، آن دو نتیجه با یکدیگر تداخل نمی کنند.   2
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 ( هم دو عامل حقوقی اثرگذار و هم نتیجه آن دو با یکدیگر تداخل نمی کنند.   3

 شمندان اصولی، در فقه و حقوق مطلقاً کاربرد ندارد.   ( قاعده ای صرفاً فلسفی است و به اجماع دان4

 .باشد یم پاسخ  1 ينه. گز72
 جادیهستند، اگر ا یخاص یو حقوق ی( که هر کدام منشأ اثر شرعیریو سرقت تعز ی، آن است که دو سبب )مثالً سرقت حد«عدم تداخلِ اسباب»از اصلِ  مقصود

 کنند. جادیاثر را ا کیسبب محسوب شده و  کیکه آن دو سبب، به منزله  ستین نگونهیو ا کند یم جادیشوند، هر سبب به طور مستقل، اثر خود را ا

 . نمازگزاردن در زمین غصبی، مصداق کدام مورد است؟   73
 ( تکلیف به محال عرفی است و در شرع مورد ندارد.   1

 ( بحث اجتماع امر و نهی   2

 ه یکی از آن دو ممکن است و مکلف در عمل کردن به هر یک از آنها مخیر است.   ( تزاحم دو تکلیفی است که تنها عمل ب3

 ( تعارض دو دلیل است و باید به دلیل اقوی عمل کرد.   4

 .باشد یم پاسخ  2 ينه. گز73
عمل  نیا نینماز. دوم: حرمت غصب. بنابرا . اول: وجوبمیمواجه هست یمثال به دو حکم شرع نی. در اآورد یم یبه جا یمکان غصب کینماز واجب خود را در  یشخص

در علم  یمورد نیدارد. به چن ردناز غصب ک ینه گر،ید یسو، شارع، امر به نماز خواندن دارد و از سو کیواحد، مصداق دو حکمِ وجوب نماز و حرمتِ غصب است. از 

 .شود یگفته م «یاجتماع امر و نه»اصول، 

 تعارض، کدام مورد است؟   . مقتضای قاعده در مورد دو دلیل م7۴
 ( هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند اگر یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد.   1

 ( هر دو شرعاً از درجه اعتبار خارجند، اما به حکم عقل، مکلف در عمل به هر یک از آنها مخیر است.   2

 ( مکلف در عمل به هر یک از آنها مطلقاً مخیر است.   3

 مکلف در عمل به هر یک از آنها مخیر است اگر احتیاط ممکن نباشد.    (4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز7۴
 اذا تعارضا تساقطا. النیاند: الدل است. چنانکه گفته« تساقط»قاعده،  یو مستقر، مقتضا یتعارضات واقع در

 ه خود ناتوان باشد و تنها توان پرداخت نفقه يكی از آنها را دارد صحیح است؟   . کدام مورد در خصوص فرضی که کسی از پرداخت نفقه دو فرد  واجب النفق75

 ( مصداق تزاحم است و مکلف در پرداخت نفقه به هر یک از آنها مطلقاً مخیر است.   1

 ( مصداق اجتماع امر و نهی است و باید جانب نهی را مقدم نمود.   2

 از دو تکلیف باید به تکلیف اهم عمل شود. ( مصداق تزاحم است و در فرض اهم بودن یکی3

 ( مصداق تعارض دو حکم است و باید به حکمی که دلیل آن اظهر است عمل نمود.   4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز75
 یگریموجبِ ترک د ف،یلتک کیانجام  یعنیهر دو را انجام دهد  تواند یاو نم یمتوجه شخص شده است ول ،یشرع ای یقانون فیاست که دو تکل ییدر جا تزاحم

 تیاز جهت اهم ف،ی. اگر هر دو تکلودمهم نم فیاهمّ را مقدم بر تکل فیتکل دیدارد و با یشتریب تیاهم ف،یکردم که انجان کدام تکل یبررس دیابتدا با نجای. در اشود یم

 اطاعت کند. خواهد یاست هر کدام را که م ریّبرابر باشند، شخص عقالً مخ

 کدا م مورد است؟   « احدثیت»صود از ترجیح به . در تعارض مق76

 ( در فرض تعارض حکم شرعی یا قانونی که متضمن نوآوری و ابتکار عرفی باشد مقدم است.   1

 ( در فرض تعارض دو حکم شرعی یا قانونی، حکم شرعی مؤخر یا قانون مؤخر مقدم خواهد شد.   2

 تر باید رسیدگی و حل و فصل شود.  ( در دو واقعه حقوقی همواره ابتدا واقعه جدید3

 ( برای حل تعارض همواره باید حکمی را که منشأ حدوث حکم دیگر است، مالک قرار داد.   4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز76
که از  یتیدو روا انیورت تعارض مذکر شده است. در ص شود؛ یم ریتعب «تیّاَحدث»که از آن به « مؤخر بودن زمان صدور»از مرجِّحات،  یکیدر باب تعارض ادله،  در

 .شود یم هداد حیترج یگریاست، بر د دتریاَحدَث و جد یعنیکه زمان صدور آن، مؤخر است  یتیتقدم و تأخر دارند، آن روا ،ینظر زمان

 . ترجیح نص بر ظاهر مصداق کدام مورد است؟   77
 ( عمومیات قرآنی مطلقاً بر معنای ظاهر روایات مقدم می شوند. 1

 ( دلیلی که داللت قوی تری دارد بر دلیلی که چنین نیست مقدم می شود.  2

 ( در همه موارد منطوق بر مفهوم مقدم می شود. 3

  ( اصلی که مقتضای نص باشد بر ظاهر حال مقدم می شود.   4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز77
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و نصّ  حیخود، صر یعبارت بر معنا کیو داللت  میمتعارض مثالً دو عبارت داشته باش یفظل لیدو دل یآنکه وقت حی. توضشود یتعارض نص با ظاهر، نص مقدم م در

 یظن یبر ظاهر که داللت شود، یم بمحسو یقطع لیاست و دل تر یخود قو یخود، ظاهر باشد؛ از آنجا که داللت نصّ، بر معنا یبر معنا گریباشد، اما داللت عبارت د

 دارد، مقدم خواهد شد.

 ا م مورد بايد حكم به وقوع قرارداد کرد؟   . در کد78
 ( بعد از ایجاب، دو حادثه روی می دهد: رد ایجاب و قبولی آن، تاریخ رد معلوم و تاریخ قبول مجهول است.   1

 ( بعد از ایجاب دو حادثه روی می دهد: رد ایجاب و قبولی آن تاریخ هر دو مجهول است.   2

 ی دهد: رجوع از ایجاب و قبولی آن تاریخ رجوع از ایجاب، مجهول و تاریخ قبول، معلوم است.   ( بعد از ایجاب دو حادثه روی م3

 ( بعد از ایجاب دو حادثه روی می دهد: رجوع از ایجاب و قبول آن تاریخ رجوع و قبول، هر دو مجهول است.   4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز78
 جاب،یقبول ا خیمعلوم نباشد و تار جابیرجوع از ا خیاگر تار نی. بنابراشود یثش، مجهول باشد، مؤخر فرض محدو خیکه تار یحادث شهیاصل تأخر حادث، هم طبق

بعد  جاب،ینمود و رجوع از ا یواقع شده تلق دیعقد را با جاب،یبا تحقق قبولِ ا جه،یواقع شده است. در نت جابیا یِبعد از قبول جاب،یرجوع از ا مییبگو دیمعلوم باشد، با

 ندارد. یریتحقق عقد، تاث از

 . کدا م مورد از شرايط جريان اصل استصحاب نیست؟   79

         ( تقدم زمان یقین بر شک 1

 ( وحدت متعلق یقین و شک   2

         ( تعدد زمان متیقن و مشکوک  3

 ( تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک   4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز79
و بعد از آن، شک حادث شود.  ردیدر ذهن ما شکل بگ نیقیابتدا  ستیالزم ن یعنیندارد.  یتیاهم ن،یقیتقدّم زمان حدوث  م،یتصحاب اجرا کناس میبتوان نکهیا یبرا

 «.بر شک نیقیتقدم زمان »؛ نه «بر مشکوک است قّنیتقدم زمانِ مت»استصحاب است،  یبلکه آنچه که مهم و شرط اجرا

 ی زير تقدم استصحاب از باب حكومت است؟  . در کدام مورد از تعارض ها80

 ( تعارض استصحاب با اصل تخییر 1

 ( تعارض استصحاب با اصل احتیاط2

 ( تعارض استصحاب با اصل برائت عقلی3

 ( تعارض استصحاب با اصل برائت شرعی4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز80
تعارض داشته باشد، استصحاب، موجب  ،یعقل هیکه استصحاب، با اصول عمل ی. در مواردودش یاستصحاب مقدم م ه،یاصول عمل ریسا ریتعارض استصحاب با سا در

 ،یمانند برائت شرع یه شرعیاست. اما در تعارض استصحاب با اصول عمل یعقل هیاستصحاب، واردِ بر اصول عمل یعنیبرود  نیاز ب یعقل هیموضوعِ اصول عمل شود یم

 یبر برائت شرع« حاکم»آن را  دیاست، بلکه با یاستصحاب واردِ بر برائت شرع مییبگو جهیببرد تا در نت نیرا از ب یائت شرعموضوع بر قتاًیحق تواند یاستصحاب نم

      .میدو را حکومت بدان نیو رابطه ا میبدان

 حقوق جزای عمومی واختصاصی
اين جرم به دو سال حبس محكوم و مجازات اجرا شده است. مرتكب قوادی می شود و در همان کشور، بابت « ب»تبعه ايران، در کشور « الف». 81

 کدام مورد صحیح است؟   

 در ایران قابل کیفر نیست.   « الف»( طبق قاعده منع مجازات مضاعف 1

 به ایران بنا به صالحیت شخصی محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند.   « الف»( پس از مراجعه 2

 ایران قابل کیفر است.   در« الف»( بنا به صالحیت واقعی 3

 در ایران قابل مجازات است.   « الف»( ضمن رعایت قاعده احتساب 4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز81
 باشد. یم یواقع تیاست. ثالثا قاعده احتساب در خصوص صالح راتیدر خصوص تعز 7ماده  ایحد است ثان یقواد اوال

 باشند. یراستا م کیطبق دفترچه در  4و  3 نهیگز است پس یواقع تیقاعده احتساب در خصوص صالح چون

جرم مجازات  نیمحاکمه شود هر چند که در اسکاتلند بابت ا دیبا رانیگردد طبق قانون ا یمثل قواد یدر خارج مثال اسکاتلند مرتکب جرم حد یاگر شخص یطرف از

 شده باشد .

در خصوص حدود قصاص  7ماده  رایز 7شد مفهوم مخالف ماده  انیب نکهیباشد. علت ا یم 7لف ماده و مفهوم مخا یقانون مجازات اسالم 7و  5از مواد  یبیترک سوال

 باشد. ینم اتید
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 راتیو تعز اتیدر حدود، قصاص، د» و « روند یراه خودشان را م اتیحدود، قصاص و د»با استفاده از عبارت  یو رمز نگار یمفهوم وهیکالس حقوق جزا به ش در

 لیآمده است که در فا هاسوال بار نیمشابه ا یمهارت یمفهوم یشده است و در آزمون ها سیموضوع به صراحت تدر نیا« از نو یاز نو و روز روز ،یمنصوص شرع

 و بزودی در اختیار حقوقدانان عزیز قرار می گیرد. گردد یآن درج م قیدق یمستند نشان قیتطب

 . کدام مورد صحیح است؟   82
 باید هم درجه با مجازات نماینده قانونی باشد.   ( مجازات شخص حقوقی 1

 ( هیچ یک از مجازات های شخص حقوقی، قابل تخفیف نیست.   2

 ( شخص حقوقی برای شروع به جرم ارتکابی نماینده قانونی که در راستای منافع آن انجام شده مسئولیت کیفری دارد.  3

 تا چهار برابر عواید حاصل از جرم است.   ( جزای نقدی قابل اعمال بر شخص حقوقی همواره دو 4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز82
 باشد. یم یو حقوق یقیمجازات اعم از شخص حق فیتخف

 یقانون مجازات اسالم 122توانند مرتکب شروع به جرم شوند، اما قانونگذار در ماده  یم یاشخاص حقوق» خاطر نشان کرد:  دیبا 3 نهیخصوص شروع به جرم در گز در

 «لحاظ نکرده است یشروع به جرم اشخاص حقوق یبرا یمجازات چیه

در شروع  یو مجازات شخص حقوق یشخص حقوق یفریک تیمسول نیب دیاست و با 3 نهیگز نیمحل توجه هم نهینادرست و تنها گز گرید یها نهیاست که گز یهیبد

 .میباش کیبه جرم قائل به تفک

 یحداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغ یقابل اعمال بر اشخاص حقوق ینقد یجزا زانیم: » 21متفاوت است طبق ماده  زانیبا م دینادرست است عوا 4 نهیگز

 «شود. یم نییتع یقیاشخاص حق لهیارتکاب همان جرم به وس یاست که در قانون برا

 یشده است و در آزمون ها سینکات سوال تدر نیو ع سیتدر یز نگارو رم یمفهوم وهیحقوق جزا به ش یآن در کالس ها یها نهیسوال و همه گز نیا موضوع

 گردد. یمستند ارائه م قیتطب لیداداستان هم مشابه آن آمده است که در فا یمهارت یمفهوم

 ساله مرتكب شروع به جرم علیه امنیت با مجازات سه تا ده سال حبس می شود. کدام مورد صحیح است؟  17« الف. »83
      ورداری از مزایای جرم سیاسی برای وی وجود دارد. ( امکان برخ1

 ( این جرم به جهت نوجوان بودن مرتکب، قابل گذشت محسوب می شود.   2

         ( مجازات وی قابل تخفیف نیست 3

 ( تعلیق اجرای تمام مجازات وی ممکن است.4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز83
مندرج  میولو جرا.« دیمجازات را معلق نما یاجرا ایاندازد  قیتوسط نوجوانان صدور حکم را به تعو یارتکاب یریتعز میتمام جرا تواند در مورد یدادگاه م» 94ماده  طبق

 ((یخارج ای یداخل تیامن هی. ))مثل جرم عل47در ماده 

 ساله نوجوان است. 17 الف

 .93است، نادرست است طبق ماده  فیابل تخفق ریغ تیامن هیشده جرم عل انیب 3 نهیاست که در گز نیقابل ذکر ا نکته

 نیباشد ا یسال م 18 ریز یقابل گذشت برا 8تا  5کرده درجه  انیاست و مقنن ب 5است وشروع به آن درجه  4سال حبس درجه  10شود جرم  انیاست ب ممکن

 .ستینجرم قابل گذشت  نیندارد ا یخاص دهیبزه د تیامن هی. البته چون در جرم علدهیدارد در صورت داشتن بزه د دیق کیاست. اما  حیعبارت صح

 شود. یجزو آنها محسوب نم تیامن هیوجود دارد که جرم عل یاسیقانون جرم س 2در ماده  یمحصور میجرا یاسیقانون جرم س در

دارند مگر  قیو تعو قینوجوانان تعل میجرا هیلک» شده است: سیعبارت تدر نیبا ا 4 نهیگز یعنیسوال  نیپاسخ ا یو رمز نگار یمفهوم وهیکالس حقوق جزا به ش در

 و همچنین رمز )اسما صاکت در ....( ( «یص ص) منصوص شرع

    گردد. یآن درج م یمستند نشان قیتطب لیسوال آمده است که در فا نیداداستان هم مشابه ا یمهارت یمفهوم یآزمون ها در

دسته چكی غیرمتناسب با وضعیت مالی و اعتباری خود از بانك گرفته و با توسل به همان  با معرفی کذب خود به عنوان وکیل دادگستری،« الف. »8۴

 شیوه دريافت دسته چك توسط ديگری را نیز تسهیل کرده است. کدام مورد در خصوص عناوين اتهام وی صحیح است؟   

 هبرداری   معاونت در ارتکاب جرم خاص در حکم کال –( مباشرت در جرم خاص در حکم کالهبرداری 1

 معاونت در جرم اخذ دسته چک غیرمتناسب    –( مباشرت در مداخله در امر وکالت و دریافت دسته چک غیرمتناسب 2

 فاقد عنوان مجرمانه   –( فاقد عنوان مجرمانه 3

 مباشرت در تسهیل دریافت دسته چک غیرمتناسب –( مباشرت در دریافت دسته چک غیرمتناسب 4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز8۴
 را جرم خاص دانسته است. میجرا نیهر دو ا 97قانون صدور چک مصوب  ۶ماده  3 تبصره

 عنوان خاص است. یبلکه دارا ستیمعاونت ن نجایدر ا لیتسه
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 لیتسه یگریآن را توسط د فتایدر ایخود کرده  یو اعتبار یمتناسب با اوضاع مال ریغ یدسته چک افتیمتقلبانه مبادرت به در یها وهیکه با توسل به ش یشخص هر»

 .«شود یمحکوم م 5درجه  ینقد یمحروم و به جزا یو استفاده از چک مورد دیدسته چک ، صدور چک جد افتیبه مدت سه سال از در دینما

 د.گرد یمستند درج م قیتطب لیداداستان آمده است که در فا یمهارت یمفهوم یدوره تسلط و آزمون ها یسوال در کالس ها نیا نیع

 مرتكب جرم توهین با مجازات جزای نقدی درجه شش شده است، کدا م مورد صحیح است؟   « الف. »85
 ( انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی برای این جرم ممکن نیست.   1

 بیش از حداقل وجود دارد.    ( دادگاه ملزم است حداقل مجازات جزای نقدی درجه شش را تعیین کند مگر با ذکر دالیل که امکان تعیین2

 ( شروع به این جرم دارای کیفر درجه هفت یا هشت است.   3

 ( در صورت احراز توبه مرتکب دادگاه ملزم به اعمال مقررات تخفیف است.   4

 را مدنظر داشته است. 1به نظر می رسد طراح محترم گزينه  .پاسخ محل تامل است. 85
 قانون مجازات اسالمی می باشد. 18صریح تبصره ماده  نادرست است زیرا خالف 2گزینه 

-123)رمز  .قانون مجازات اسالمی شروع به جرم شان مجازات ندارد 122جرایمی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی است به موجب ماده  راینادرست است ز 3 نهیگز

 شش سه شاخه(-4-4-5-5

 )رمز تعوبه( است. شش تا هشت موجب سقوط مجازات زیرا توبه در جرایم تعزیرینادرست است  4 نهیگز

را صحیح دانست. مسلم است که مجازات تکمیلی برای جرم توهین ممکن است اما انتشار  1ی گزینه قطعی است اما می توان با نگاه 4و  3و 2نادرستی گزینه های 

 سب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب نباشد. )رمز متناخج(حکم محکومیت قطعی به عنوان مجازات تکمیلی شاید از دیدگاه طراح محترم متنا

 ای کاش طراح محترم این سوال را به شکل مذکور مطرح نمی کرد.

 . ضبط مالی ناشی از جر م در کدام مورد اعمال می شود؟   86
      ( ربا 1

      ( اختالس 2

      ( ارتشا 3

 ( کالهبرداری  4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز86
 دارند. ینقد یجزا یدر خصوص ارتشا است. اختالس و ربا و کالهبردار ضبط

مرتكب جعل مهر )با مجازات قانونی شش ماه تا سه سال حبس( و تخريب )با مجازات قانونی دو تا ده سال حبس( می شود. در مورد ديگر « الف. »87

حبس و دو تا ده میلیون ريال جزای نقدی( و معاونت در خیانت درامانت )با او مرتكب عدم رعايت حجاب شرعی )با مجازات قانونی ده روز تا دو ماه 

 مجازات قانونی سه ماه تا يك سال و نیم حبس( میشود. مجازات وی چگونه تعیین میشود؟

 ت تعیین می کند.   ( دادگاه برای دو جرم اول، حداکثر مجازات را تا یک چهارم افزایش داده و برای دو جرم دوم نیز طبق همین ضابطه مجازا1

 می کند.   ( دادگاه برای دو جرم اول ، حداقل مجازات را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر و برای دو جرم دوم نیز طبق همین ضابطه مجازات تعیین 2

 ( دادگاه تنها مجازات اشد قانونی را تا یک چهارم افزایش می دهد و همان مجازات را اجرا می کند.   3

 علت ارتکاب بیش از سه جرم، دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم تعیین کند.   ( به4

 .باشد یم پاسخ 2 ينهگز .87
 (3یا  2)رمز معاونت در جرم س د حبس  است. 8و  7مجازات درجه  یدارا یحجاب شرع تیدر امانت و جرم عدم رعا انتیدر خ معاونت

حداقل و  نیانگیاز م شتریب میاز آن جرا کیاز سه جرم باشد حداقل مجازات هر شیب یارتکاب میمختلف هرگاه جرا میبند ب : در مورد جرا یاصالح 134ماده  بقط

 است. یحداکثر مجازات قانون

 شود. یمجازات م نییماده تع نیات اطبق مقرر 8و  7 میجرا یبطور جداگانه برا ۶تا  1 میبا جرا 8و  7درجه  میبند ت :در جمع جرا طبق

 یشده است و مشابه آن در سواالت آزمون ها سیتدر یمجازات در تعدد ماد نییو مطابق نمودار تع یو رمز نگار یمفهوم وهیدر کالس جزا به ش قایسوال دق نیا

 آمده است.بارها داداستان  یمهارت یمفهوم

انفصال « الف»جرم محسوب و مجرمیت هر دو احراز شده است اگر مجازات قانونی جرم ارتكابی  معاون« ب»مباشر و « الف». در پرونده اتهامی 88

 کدام مورد خواهد بود؟   « ب»دائم از خدمات دولتی باشد مجازات 
         ( مجازات جایگزین حبس 1

 ( بنا به نظر قاضی حسب مورد انفصال موقت یا جزای نقدی   2

         ( جزای نقدی 3

 سال    5نفصال موقت تا ( ا4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز88
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 «باشد. یم 7و  ۶و  4درجه  ینقد یجزا بیمجازات معاون به ترت تیدر مورد مصادره اموال و انفصال دائم و انتشار حکم محکوم:».... یاصالح 127ماده  1تبصره  طبق

 یمهارت یمفهوم یو در آزمون ها« شده است سیتومان تدر 7۶4 ییلویک یماش نقد» ز با رم یو مهارت یمفهوم وهیموضوع در کالس حقوق جزا به ش نیا نیع

 گردد. یمستند درج م قیتطب لیداداستان مشابه آن آمده است که در فا

کدام مورد .  اعضای هیأت مديره شرکت سهامی، قبل از تأمین تمام سرمايه شرکت، صدور اوراق قرضه را اجازه داده اند. در خصوص اقدام آنان 89

 صحیح است؟   
 ( جرم تام اجازه صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت سرمایه 1

 ( شروع به جرم صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت سرمایه 2

 ( شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع  3

   ( معاونت در کالهبرداری از طریق صدور اوراق قرضه  4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز89
 قانون تجارت آمده است که صرف اجازه دادن را جرم تام در نظر گرفته است. یاصالح حهیال 24۶ ماده

 هر دو محکوم خواهند شد: ای ینقد یجزا ایبه حبس  ریز میاز جرا کیدر صورت ارتکاب هر یهر شرکت سهام رهیمد اتیاعضا ه سیرئ»

 «صدور آن را اجازه دهند. ایق قرضه مبادرت کرده شرکت به صدور اورا هیسرما هیکه قبل از پرداخت کل ی....در صورت

 مستند درج خواهد شد. قیتطب لیداداستان آمده است که در فا یمهارت یمفهوم یسوال در آزمون ها نیا مشابه

 . در کدام مورد اعمال مجازات جايگزين حبس امكان پذير است؟   90
   ( جرایم علیه امنیت داخلی با مجازات یک تا شش ماه حبس1

 ( جرایم غیرعمد با مجازات قانونی بیش از سه سال حبس   2

 ( تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها به ترتیب سه ماه حبس و دو سال حبس است نسبت به سه ماه حبس  3

 ( جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس، در صورت تخفیف به کمتر از یک سال  4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز90
 نیاز دو سال حبس باشد که در ا شیب یجرم ارتکاب یمجازات قانون نکهیگردند مگر ا یحبس محکوم م نیگزیبه مجازات جا یعمد ریغ میمرتکبان جرا: » ۶8 ماده

 «است. یاریحبس اخت نیگزیصورت حکم به مجازات جا

 یشده است و مشابه آن در سواالت آزمون ها سیحبس( تدر نیگزیجا رمزنمودار مخجد)در  یو رمز نگار یمفهوم وهیموضوع در کالس حقوق جزا به ش نیا نیع

 مستند درج خواهد شد. قیتطب لیداداستان آمده است که در فا یمهارت یمفهوم

 جاده افتاده  . دستگاه مسئول رفع آثار ايجاد شده در اثر زلزله، وظیفه خود را انجام نداده و در اثر برخورد خودرو به صخره ای که در91

 سرنشینان آن کشته و مجروح می شوند در کدام صورت دستگاه مربوط ضامن است؟  

 ( چون منشأ واقعه زلزله است، مطلقاً مسئولیتی متوجه دستگاه نیست.  1

 ( فقط در صورت عمد دستگاه در عدم رفع آثار ضامن است.   2

 و در غیر این صورت مسئول است.    ( اگر دستگاه از نهادهای دولتی باشد مسئولیتی ندارد3

 ( در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه دستگاه ضامن است.4

 

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز91
 نص محور است. سوال

قصور قابل  ای ریبر عهده دارند ، در صورت تقص، زلزله( را  لیگونه حوادث )س نیرفع آثار ا ایاصالح  تیکه مسئول ییدستگاه ها ایافراد » ق.م.ا :  514ماده  2 تبصره

 «باشند. یضامن م فه،یاستناد در انجام وظ

 . در کدام  مورد، جنايت عمدی، موجب قصاص قاتل نیست؟   92
      ( جنایت عمدی غیرمسلمان معاهد نسبت به ذمی 1

 ( جنایت عمدی غیرمسلمان مستأمن نسبت به غیرمسلمان تابع ایران   2

         عمدی نسبت به نابالغ  ( جنایت3

 ( جنایت عمدی نسبت به مجنون   4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز92
 دارد. ریو تعز هیشود و د ی، مجنون را به قتل برساند قصاص نم عاقل

 شده است. سیتدر یو رمزنگار یمفهوم وهیسوال در کالس حقوق جزا به ش نیا نیع
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آن را از روی میز برداشته و به خانه می برد. زمانی که آن را به رايانه متصل میكند « ب»اخل کارت حافظه به قصد برداشتن داده های د« الف. »93

 سريعاً کارت حافظه باز شده و معلوم می شود که کامالً خالی است. وی به چه عنوان يا عناوينی قابل مجازات است؟   
         ( سرقت رایانه ای  1

 ت محال رایانه ای  ( دسترسی غیرمجاز و سرق2

         ( سرقت غیررایانه ای  3

 ( شروع به سرقت رایانه ای و دسترسی غیرمجاز  4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز93
 .میداشت 9۶سوال در وکالت  نیا مشابه

 فلش. ای انهیرا کیزیخود ف یداده و اطالعات تمرکز دارند و نه بررو یبر رو یا انهیرا میجرا اوال

 .ردیعنوان قرار گ نیحفاظت شده باشد تا مشمول ا یتیامن ریبا تداب ستیبا یم یعنیپسورد و تحت حفاظت نبوده است.  یدارا رایز ستیمجاز ن ریغ یرسدست ایثان

 کارت حافظه را ربوده است. کیزیخود ف رایاست ز یا انهیرا ریغ سرقت

 است. یا انهیرا ریاگر خود فلش ربوده شود سرقت غ دیکن توجه

مستند درج  قیتطب لیداداستان آمده است که در فا یمهارت یمفهوم یسوال در آزمون ها نیشده است و مشابه ا سیتدر یا انهیرا میموضوع در کارگاه جرا نیا نیع

 )رمز سرقت رایانه سرقت رایانه ای نیست( گردد. یم

ادرش می کند و در اثر آن ضربه جنین سقط می شود مجازات پدر . مردی به قصد سقط جنین دختر چهارساله خود را تحريك به ايراد ضرب به م9۴

 نسبت به سقط جنین چیست؟   
 ( فقط تعزیر به عنوان معاون1

    ( تعزیر و دیه به عنوان مباشر معنوی   2

 ( فقط تعزیر به عنوان مباشر معنوی3

 ( تعزیر به عنوان معاون و دیه به عنوان عاقله دختر4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز9۴
 ریرا دارد. قسمت اخ ریو تعز هیمجازات د زین نیاست. سقط جن زیمم ریغ ریساله صغ 4است. دختر  یاز مباشر است که همان مباشر معنو یسبب اقو نجایدر ا پدر

 .یقانون مجازات اسالم 52۶ماده 

 یمفهوم یشده است و مشابه آن در سواالت آزمون ها سیتدر« مباشر اثتماع سبب و»با رمز   یو رمزنگار یمفهوم وهیموضوع در کالس حقوق جزا به ش نیا نیع

 گردد. یمستند درج م قیتطب لیداداستان آمده است که در فا یمهارت

 . کدام مورد، پولشويی محسوب نمی شود؟   95

 ( مرتکب اختالس که وجه موضوع جرم را برای خرید یک خودرو بپردازد.   1

 یک خود را از مال الرشا بخرد.   ( شریک جرم ارتشا که سهم شر2

 ( شخصی که با اذن کالهبردار و با علم به کالهبرداری برای مدتی از مال موضوع جرم استفاده کند.   3

 ( شخصی که با آگاهی از عدم مالکیت انتقال دهنده مال غیر را از او بخرد.   4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز95
 .ستین ییپولشو ر،یمال غ انتقال

بلکه انتقال مال  ستین ییپولشو 4 نهیکه گز دیده صیتشخ دیتوانست یم ستیچ ییپولشو دیدانست یاگر نم یباشند .حت یراستا م کیدر  3تا  1 نهیگز گرید یسو زا

 است. ریغ

به  3تا  1 یها نهیاصل از جرم است که گزانداختن اموال و منافع ح انیبه جر ییو عنوان شده است که پولشو سیکالس حقوق جزا و دوره تسلط موضوع سوال تدر در

 هستند. یژگیو نیصراحت واحد ا

 . کدام رفتار، جرم محسوب نمی شود؟  96
 ( استفاده از پاالیه شکن )فیلتر شکن( برای ورود به تارنماهای فیلتر شده  1

  ( اهمال کارمند بانک خصوصی موجب تضییع اموال سپرده شده آن بانک به وی   2

   ت ازدواج موقت پس از بچه دار شدن   ( عدم ثب3

 ( اهمال مأمور دولتی منجر به سرقت اسناد دولتی توسط دیگری 4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز96
ت وحد یرا یمحشا»داداستان و کتاب  یکه در آزمون ها 798شماره  هیوحدت رو یهم شوند )را یقانون ریتوانند مشمول تصرف غ یم یخصوص یبانک ها کارمندان

 آمده است( «هیرو
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 .نی. توافق طرف3. شرط ضمن عقد2. باردارشدن 1است:  یدر سه مورد الزام یول ستین یاست که ثبت ازدواج موقت الزام درست

که در  یمطالب ایتر دفا ایاسناد  ایکل نوشته ها  ایهرگاه بعض : »  راتیتعز 544جرم است. طبق ماده  یگریتوسط د یمنجر به سرقت اسناد دولت یمامور دولت اهمال

برخالف مقررات  ای بیتخر ایربوده  ،که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد ینزد اشخاص ایمحفوظ  یدر اماکن دولت ایمندرج  یدفاتر ثبت و ضبط دولت

است به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم  افتهیر وقوع اشخاص که به بواسطه اهمال آنها جرم مذکو ریمعدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سا

 «خواهند شد.

 یدوره تسلط و آزمون ها یو مشابه آن در تست ها سیتدر یا انهیرا میو کارگاه جرا یو رمز نگار یمفهوم وهیسوال در کالس حقوق جزا به ش نیا یها نهیگز یتمام

 گردد. یمستند درج م قیتطب لیداداستان آمده است که در فا یو مهارت یمفهوم

 . وراث شخص متوفی با علم به سلب مالكیت وی از يك قطعه زمین تقاضای صدور سند مالكیت قطعه زمین مذکور به نام خود 97

    می نمايند. کدام مورد در خصوص رفتار ارتكابی آنان صحیح است؟

         ( شروع به کالهبرداری است. 1

   ( شروع به معامله معارض است. 2

         ( کالهبرداری محسوب می شود.  3

 ( معامله معارض محسوب می شود.   4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز97
ثبت ملک بنام خود را بکنند به مجازات  یشده تقاضا تیاز مورث سلب مالک ایمورثشان ملک را انتقال داده  نکهیکه با علم به ا یقانون ثبت : وراث 10۶ماده  طبق

 شوند. یمحکوم م یکالهبردار

 باشد. دهیثبت نگرد یملک بنام و نکهیگردد ولو ا یم 10۶ثبت باعث کالهبردار محسوب شدن اشخاص مذکور در ماده  یشود که صرف تقاضا توجه

مستند ارائه  قیتطب لیر فاداداستان طرح شده است که د یو مهارت یمفهوم یشده است و مشابه آن در آزمون ها سیموضوع  در دوره تسلط حقوق جزا تدر نیا نیع

 گردد. یم

 چیست؟   « ب»درخواست مبلغی پول می کند. عنوان رفتار « ب»به افشای تعدد زوجات او از « ب»با تهديد « الف. »98
      ( جرم مستقل تهدید 1

      ( شروع به اخاذی 2

      ( شروع به افشای اسرار 3

 ( فاقد عنوان مجرمانه   4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز98
 بوده است. یعمل تعدد زوجات صورت گرفته است. پس سر نیا انهیمنظور است که مخف نیتعدد زوجات بد یافشا

اعم از  دیبستگان او نما ای)مثل تعدد زوجات( نسبت به خود یسر ی....به افشا دیرا به هر نحو تهد یگرید یهرگاه کس» است .:  راتیتعز ۶۶9مصداق ماده  جتاینت

زندان از دوماه سال دو سال محکوم  ایضربه  74ننموده باشد به مجازات شالق تا  ایرا نموده  یترک فعل ایانجام امر  یتقاضا ایمال  ایوجه  یواسطه تقاضا نیبه ا نکهیا

 «خواهد شد.

 مطلق است. یجرم دیتهد رایز ونددیپ یوع مبه وق دیکند بازهم جرم تهد افتیدر یمال نکهیسر کند بدون ا یبه افشا دیذکر است اگر الف ب را تهد انیشا

 قیتطب لیداداستان آمده است که در فا یمهارت یمفهوم یسوال در آزمون ها نیشده است و مشابه ا سیدوره تسلط حقوق جزا تدر یموضوع در کالس ها نیا نیع

 گردد. یمستند درج م

النبی است به شخص ديگری ارسال می کند. نسبت به عنوان سب النبی و به او ارسال شده و متضمن سب « ب»پیامی را که از سوی « الف. »99

 کدا م مورد صحیح است؟   « الف»مجازات رفتار 
      ( شرکت در سب لنبی و دارای مجازات اعدام است. 1

 ( سب النبی نیست ولی مجازات تعزیری دارد.   2

      ( معاونت در سب النبی و دارای حبس درجه دو یا سه است. 3

 ( معاونت در سب النبی و دارای مجازات اعدام است.   4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز99
 «دارد. یریمجازات تعز یاما اگر صدق اهانت کند ول ستین یباشد سب النب یگریبه نقل از د ایغضب  ،یهرگاه سب در حالت مست: » 2۶3ماده  تبصره

 قبل از آن باشد. دیشخص ب تمام شده و معاونت با یفعل سب النب رایباشد ز ینم یمربوط معاونت در سب النب یها نهیگز

 شده است. سیتدر یو رمز نگار یمفهوم وهیدر کالس حقوق جزا به ش «یقلسب نُ» عبارت با عنوان  نیا نیع

 . توهین به يك قومیت ايرانی، در چه صورتی جرم است؟   100
 باشد و منجر به خشونت یا تنش شود.  ( تنها اگر در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته 1
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 ( جرم محسوب نمی شود مگر اینکه افراد معینی از قومیت را مخاطب قرار دهد.   2

 ( با علم به وقوع خشونت یا تنش در جامعه باشد هرچند منجر به خشونت یا تنش نشود.   3

 نش منجر شود.   ( با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه باشد و ضرورتاً به خشونت یا ت4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز100
 شود. یم دیصرفا تشد ستیمنجر به خشونت بشود الزم ن نکهیا یها قصد وقوع خشونت الزم است ول تیبه قوم نیجرم توه در

مصرح در  یمذاهب اسالم ای یاله انیاد ای یرانیا یها تیبا علم به وقوع آن به قوم ایتنش در جامعه و  ایخشونت  جادیهرکس با قصد ا:» راتیمکرر تعز 499ماده  طبق

 ....« دینما نیتوه یقانون اساس

مستند درج شده  قیتطب لیداداستان آمده است که در فا یمهارت یمفهوم یشده است و مشابه آن در آزمون ها سیسوال در دوره تسلط حقوق جزا تدر نیا نیع

 است.

 آيین دادرسی کیفری
تی و رسیدگی به جرم تصرف عدوانی در امالك و اراضی متعلق به اشخاص حقوق خصوصی، به ترتیب، در صالحیت کدام انجام تحقیقات مقدما. 101

 مرجع قضايی است؟
  انقالب دادگاه –( دادسرای عمومی و انقالب 1

   دو کیفری دادگاه –( دادسرای عمومی و انقالب 2

 انقالب دادگاه –( دادگاه انقالب 3

  ی دوکیفر دادگاه – ( دادگاه کیفری دو4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز101
  807شماره  هیرو  وحدت یسوال بر گرفته از متن رأ نکهیا حیصالح است. توض یفریهم محاکمه با دادگاه ک یمقدمات قاتیهم تحق م،یمستق یدگی: در موارد رس1 نکته

دولت  یاز درآمدها یقانون وصول برخ 3ماده  2مانند بند  یاز مقررات قانون یکه در برخ ینقد یجزا» کشور است:  یعال  وانید یعموم  أتیه 1399/ 11/ 14مورخ 

موارد  نیبلکه در ا ست؛یدرجه جرم ن نییشده است، مالک تع ینیب شیحال متهم پ تیحبس و به منظور رعا لیبه عنوان بد ،یبا اصالحات بعد 1373/12/28مصوب 

با اصالحات  1392مصوب  یفریک یدادرس نییقانون آ 340ت به ماده یاساس و با عنا نی. بر اشود یم نییقانون مربوط تعدرجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در 

متعلق به اشخاص  یکه امالک و اراض یدر خصوص موارد 1375مصوب  یقانون مجازات اسالم ۶90به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده  ،یو الحاقات بعد

در  میاست، به بزه مذکور به طور مستق 7و درجه  افتهی لی، به نصف تقل1399/2/23مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز 11وجب ماده باشد، به م یخصوص

 . ....« شود یم یدگیدو رس یفریدادگاه ک

طور  که پرونده به یموارد ریمورد و سا نی. در اشود یدر دادگاه مطرح م میطور مستق درجه هفت و هشت، به یریجرائم تعز:»  92ق.آ.د.ک. 340: طبق ماده 2نکته

 :.....«کند یاقدام م ریز بیبه ترت قاتیاز انجام تحق شود، دادگاه پس یدر دادگاه مطرح م میمستق

 . استفاده از دادرسی الكترونیكی جهت طرح دعوا، چه مزيت قانونی از نظر هزينه دادرسی دارد؟   102

     هزینه دادرسی در مرحله بدوی است.  ( از موجبات معافیت از پرداخت1

 ( از موجب تخفیف در پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی است.   2

 ( از موجبات تخفیف در پرداخت هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر است.      3

 ( از موجبات تخفیف یا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی است.  4

 .باشد یم اسخپ 2 ينه. گز102
آنان  یدادرس نهیهز یدر مرحله بدو ،یکیالکترون یاز دادرس یبردار شهروندان به بهره بیترغ یدر راستا:» است  92ق.آ.د.ک. ۶57: سوال از متن تبصره ماده 1 نکته

 فیاز آن و نه تخف تیاست نه معاف مدهآ یبدو ةمرحل یدادرس نهیهز فیتبصره فقط تخف نیدر ا« کمتر خواهد بود. الیر ونیلی( و حداکثر تا سقف ده م%5پنج درصد)

 .دنظریدر مرحله تجد یدادرس نهیهز

 . در خصوص تفتیش و بازرسی محل کار و منزل رئیس دانشكده حقوق يكی از دانشگاه های کشور، کدام مورد صحیح است؟   103
 و با حضور بازپرس انجام می شود.    ( در صورت تأیید مجوز تفتیش و بازرسی از جانب رئیس کل دادگستری استان1

 ( در همه جرایم در صورت تأیید مجوز تفتیش و بازرسی از جانب رئیس کل دادگستری استان و با حضور مقام قضایی انجام میشود.2

 ( به دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود.   3

 جانب رئیس کل دادگستری استان انجام می شود.    ( در صورت تأیید مجوز تفتیش و بازرسی از4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز103
که  یدر موارد اءیاش یو بازرس شیتفت نیو همچن لیمنازل، اماکن بسته و تعط یو بازرس شیتفت:» دیگو یاست که م 92ق.آ.د.ک.  137: سوال از متن ماده 1 نکته

در پرونده، انجام  یجهات ظن قو دیکشف اسباب، آالت و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با ق ایبه حضور متهم  یحسب قرائن و امارات، ظن قو

 .« شود یم
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و موضوع از  ستین 92ق.آ.د.ک. 308و از مقامات «  دانشگاه سیرئ»است و  ی+ عاد18 کیدانشکده:  سیرئ» دیاست که بدان نیسوال و مهم ا ی: نکته انحراف2نکته

حضور مقام »و اجرا در  «ناستا یدادگستر کل سیرئ دییتأ»( را منوط به 308منزل و محل کار مقامات ) یو بازرس شیکه مجوز تفت 92ق.آ.د.ک. 138شمول ماده 

 نموده، خارج است. «یقضائ

 ست؟   . در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش استعفا يا عزل وکیل تعیینی در دادگاه کیفری يك کدام مورد صحیح ا10۴
      نمی شود.  ( پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته 1

 ( پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذرفته می شود.   2

     ( مطلقاً قابل پذیرش نیست. 3

 ( مطلقاً قابل پذیرش است.  4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز10۴
 ینییتع لیوک یکند. استعفا یبه دادگاه معرف لیحداکثر سه وک تواند یم نیاز طرف کیهر  : »دیگو یاست که م 92ق.آ.د.ک. 385: سوال بر گرفته از متن ماده 1 نکته

 .«شود ینم رفتهیپذ یدگیجلسه رس لیپس از تشک لیعزل وک ای

سند ديگر  .  اگر فردی به اتهام سرقت خودرو علیه همكار خود با استناد به يك فقره سند اعالم شكايت کند و همكار وی نیز با استناد به يك105

 نسبت به خودروی مورد نظر شاکی، ادعای مالكیت نمايد، بازپرس پرونده چه تصمیمی بايد اتخاذ نمايد؟   
      ( مخیر به رسیدگی یا صدور قرار اناطه است. 1

 ( مکلف به صدور قرار اناطه است.   2

      ( باید با اخذ نظر دادستان، اقدام به صدور قرار اناطه نماید. 3

 مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی است.    (4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز105
:» دیگو یاموال منقول مانند خودرو از صدور قرار اناطه، طرح شده است که م تیاختالف در مالک تیدر خصوص معاف 92ق.آ.د.ک. 21ماده  2: سوال از تبصره 1 نکته

 .دینیرا بب «یساز کتاب شبکه»!!! افتاد؟؟ یا قهوه یبا پاسخ یا قهوه یسوال« د.هستن یماده  مستثن نیاموال منقول از شمول ا

 . اگر کسی به يك فرد سفیه توهین کند. آيا آن فرد سفیه، شخصاً می تواند اعالم شكايت نمايد؟   106
 ( فقط ولی یا قیم سفیه می توانند طرح شکایت کنند.   1

 ی توانند اقدام به طرح شکایت و تعقیب متشکی عنه کنند.   ( صرفاً ولی یا قیم سفیه یا دادستان م2

 ( شخصاً نمی تواند طرح شکایت کند.   3

 ( شخصاً می تواند طرح شکایت کند.4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز106
 بیترت تیدارد رعا یکه جنبه مال یفریک یفقط در دعاو هیدر خصوص شخص سف:» دیگو یطرح شده است که م 92ق.آ.د.ک. 70: سوال از متن تبصره ماده 1 نکته

 تبصره مذکور است. لیذاست و مشمول  یرمالیغ یامر نیتوه.« دینما تیشخصاً طرح شکا تواند یم هیسف ،یموارد مال ریاست و در غ یماده  الزام نیمذکور در ا

 ؟   . رسیدگی به جنايت قطع عضو عمدی چهار انگشت يك دست، در صالحیت کدا م مرجع قضايی است107
      ( دادگاه انقالب با قاضی واحد 1

      ( دادگاه کیفری دو 2

      ( دادگاه انقالب با قضات متعدد 3

 ( دادگاه کیفری یک   4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز107
با  یجسمان تیتمام هیعل یعمد اتیجنا» : 302اخذ شده است. طبق بند پ ماده  92ق.آ.د.ک. 302و مفهوم مخالف بند پ ماده  301: سوال از منطوق ماده 1 نکته

ه کامل است و در یچهارانگشت، کمتر از نصف د یقطع عضو عمد تیانگشت در جنا4 هیاست و د کی یفریک تیدر صالح« از آن شیب ایکامل  هینصف د زانیم

کشور هم داشته   یعال  وانید یعموم  أتیه 1399/12/5ـ  808نادرست شماره شماره  هیوحدت رو یبه مفهوم مخالف را ینگاه میدو. طراح سوال ن یفریک تیصالح

 است. 

که مستوجب  یجرم قطع عضو عمد»با «  قطع چهار انگشت دست راست که حد سرقت است یعنیمجازات قطع عضو »بوده که  نیسوال در ا ی: نکته انحراف2نکته

 گرفته نشود. اشتباهکشور است،  یعال وانیو قابل فرجام در د کی یفریک تید در صالحباش شتریب ایکامل  هیآن عضو، نصف د هیکه د یو در صورت« قصاص عضو است

 . چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور آن قابل فرجام در ديوان عالی کشور باشد، کاهش 108

 رد؟   مجازات به موجب قانون جديد چه تأثیری در قابلیت فرجام رأی دا
      ( تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد.   1

 ( در قابلیت فرجام رأی مؤثر است.  2



   زمونهای مفهومی مهارتیآدرسنامه تشریحی اساتید 
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      ( در قابلیت فرجام رأی مؤثر نیست ولی قابل تجدیدنظر است. 3

 ( تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد و قابل فرجام نیست. 4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز108
 9مطابق قسمت دوم ماده  نکهینظر به ا:»  دیگو یکشور است که م  یعال  وانید یعموم  أتیه 1399/ 7/ 1مورخ  79۶شماره  هیرو  وحدت ی: سوال از متن رأ1 نکته

زمان صدور  در یمجر نیتابع قوان رجامو ف دنظریاعتراض، تجد تیقابل ثیآراء صادره از ح 1379مصوب  یو انقالب در امور مدن یعموم یها دادگاه یدادرس نییقانون آ

« الف»سبب حکم مندرج در بند  نیاست و به هم یجار زین یفریحقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور ک کننده نیاز قواعد تضم یکیحکم که  نیآن است و ا

با  یفریدادگاه ک یچنانچه رأ ن،یابرااز قاعده مذکور است. بن فمنصر ت،یمربوط به صالح نیقوان یفور یبر اجرا یمبن 1392مصوب  یقانون مجازات اسالم 11ماده 

باشد، کاهش مجازات  کشور  یعال وانیدر د  ، قابل فرجام1392مصوب  یفریک یدادرس نییقانون آ 428جرم در زمان صدور، مطابق ماده  یتوجه به درجه مجازات قانون

 ...« ندارد  یفرجام رأ تیدر قابل یریتأث دیموجب قانون جد به

وحدت  یکشور هم آمده بود و قبل از آن هم در را  یعال  وانید یعموم  أتیه 1398/10/24ـ787شماره  هیرو  وحدت یقبالً در رأ گرید انیبه ب یرا نی: مفاد ا2نکته

 نییقانون آ 428ماده جرائم مذکور در  رهآراء صادره دربا:» 787 یمقتبس از آن است. طبق را 92ق.آ.د.ک. 314ماده  2و  1آمده بود که متن تبصره  709شماره  هیرو

 یدادرس نییقانون آ 302ماده  یاز بندها یکیبه اعتبار  یکشور است. چنانچه جرم یعال وانیدر د یخواه قابل فرجام یبا اصالحات بعد 1392مصوّب  یفریک یدادرس

و حکم  یدگیجرم رس نیدارد و به ا یگریان مجرمانه دعنو یعمل ارتکاب کهدهد  صیبه آن، تشخ یدگیمطرح گردد و دادگاه پس از رس کی یفریدر دادگاه ک یفریک

   .«کند ینم جادیمذکور ا یاز رأ یبه فرجامخواه یدگیکشور در رس یعال وانید تیدر صالح یرییامر تغ نیا د،یصادر نما یمقتض

 یفه در کدام صورت الزامی است؟   .  صدور قرار بازداشت موقت در خصوص يك فرد نظامی متهم به ايراد ضرب و جرح عمدی در حال انجام وظ109
         ( با سالح و در زمان جنگ باشد. 1

 ( در زمان جنگ باشد.   2

      ( با سالح و نسبت به مافوق و در زمان جنگ 3

 ( نسبت به مافوق و در زمان جنگ باشد.   4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز109
قانون در موارد  نیمقررات مندرج در ا تیدر زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعا:» است که طبق آن  92ق.آ.د.ک.  ۶18: سوال از متن بند ث ماده 1 نکته

 .......«با سالح، نسبت به مافوق. ج ....  یجرح عمد ایضرب و  رادیاست: الف .... ب .... پ ..... ت .....  ث. ا یالزام ریز

 سال در چه صورتی در صالحیت دادگاه های ايران است؟    18. سوءاستفاده از اشخاصی کمتر از . رسیدگی به جرايم رايانه ای ...........110
      ( بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد هرچند در ایران یافت نشود. 1

 ( صرفاً در صورتی که بزه دیده یا مرتکب ایرانی باشد.   2

      نی باشد و جرح در ایران واقع شود. ( بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرا3

 ( بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد مرتکب در ایران یافت شود. 4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز110
را دارند:  ریبه موارد ز یدگیرس تیصالح رانیا یدادگاهها ن،یقوان گریشده در د ینیب شیعالوه بر موارد پ:» دیگو یاست که م 92ق.آ.د.ک. ۶۶4: سوال از ماده 1 نکته

 یرانیرایغ ای یرانیمرتکب ا ای دهید بزه نکهیاعم از ا ال،استفاده از اشخاص کمتر از هجده س متضمن سوء یا انهیجرائم را:» ماده  نیطبق بند ت ا« الف .... ب..... پ ...... 

  «شود.  افتی رانیباشد و مرتکب در ا

 مشاور الزامی است؟    . در کدام مرجع قضايی حضور111

      و دادگاه انقالب با تعدد قضات  1( دادگاه کیفری 1

 در رسیدگی با جرایم مستوجب سلب حیات و حبس ابد    1( دادگاه کیفری 2

         ( دادگاه اطفال و نوجوانان 3

 در تمامی جرایم  1( دادگاه کیفری 4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز111
 ی. نظر مشاور، مشورتشود یم لیمشاور تشک کیو  یقاض کیدادگاه اطفال و نوجوانان با حضور :» دیگو یاست که م 92ق.آ.د.ک. 298ن ماده : سوال از مت1 نکته

  «است.

م . در صورتی که دادگاه تجديد مبادرت به صدور قرار معاينه محل و تحقیق محل کند، محل اجرای قرار در حوزه قضايی استان ديگری باشد کدا112

 صحیح است؟   

 ( توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او قرار توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود.   1

 ( با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل درخواست اجرای قرار می شود.   2

 ( با اعطای نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقالب محل درخواست اجرای قرار می شود.  3



   زمونهای مفهومی مهارتیآدرسنامه تشریحی اساتید 
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 ( با اعطای نیابت قضای به دادگاه تجدیدنظر استان محل درخواست اجرای قرار می شود.   4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز112
. شود یاز مستشاران شعبه اجراء م یکیاو توسط  نییبا تع ایدادگاه  سیتوسط رئ یمحل قیمحل و تحق نهیقرار معا» است: 92ق.آ.د.ک. 452: سوال از متن ماده 1 نکته

 که یمحل مربوط درخواست کند و درصورت دگاهقرار را از دا یاجرا تواند یاستان م دنظریمرکز استان باشد، دادگاه تجد یقرار، خارج از حوزه قضائ ینانچه محل اجراچ

 .«دینما قرار یمحل، درخواست اجرا نیبه دادگاه نخست یقضائ ابتین یباشد، با اعطا یگریاستان د یقرار در حوزه قضائ یمحل اجرا

 . نظارت و ارائه تعلیمات الزم به دادگاه بخش از حیث حسن اجرای آراء کیفری به عهده کدام يك از مقامات قضايی است؟   113
      ( رئیس دادگستری شهرستان 1

      ( رئیس کل دادگستری استان 2

      ( رئیس دادگاه بخش همان حوزه 3

 ( دادستان شهرستان مرکز استان   4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز113
آن  یها شهرستان یدادسرا یها، مقامات قضائ دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان» دارد: یاست که مقرر م 92ق.آ.د.ک. 27: سوال از متن ماده 1 نکته

الزم را ارائه  ماتیو تعل کند یم نظارت ،یفریآراء ک یحسن اجرا زیو ن فیوظا نیا ثیدادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از ح فیکه وظا یاستان و افراد

 .«دینما یم

 رازی. بازپرس دادسرای عمومی و انقالب تهران با صدور قرار نیابت قضايی انجام پاره ای از تحقیقات را از بازپرس دادسرای عمومی و انقالب ش11۴

 امی انجام میشود؟درخواست میكند؟ تحقیقات بازپرس اخیر تحت نظارت چه مق
     ( دادستان شیراز 1

      ( دادستان تهران 2

      ( رئیس حوزه قضایی شیراز 3

 ( رئیس کل دادگستری استان فارس  4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز11۴
باشد که  یهرچند راجع به امر د،یآ یعمل م و بهدر حوزه ا قاتیاست که تحق یبر عهده دادستان قاتینظارت بر تحق» است: 92ق.آ.د.ک. 75: سوال از متن ماده 1 نکته

اتفاق افتاده است.  یاست هرچند جرم، خارج حوزه و ابتین یتحت نظارت دادستان مجر ابتین یدر محل اجرا قاتیتحق نیبنابرا« خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

 مطلب است. نیهم دیمو یهم بنوع 92ق.آ.د.ک. 121ماده 

 ر اثر برخورد خودرو باری فوت  میكند در جريان تعقیب راننده متخلف نیز فوت می کند. ادامه دادرسی چگونه انجام میشود؟   . عابر پیاده د115
 ( قرار موقوفی تعقیب صادر و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان، پرونده به دادگاه ارسال می شود.   1

 اید برای مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه کنند.   ( قرار موقوفی تعقیب صادر و اولیاء دم متوفی ب2

 ( قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده به دستور دادستان جهت صدور حکم مقتضی در مورد دیه به دادگاه ارسال می شود.   3

 کند.    ( پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه با صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد دیه نیز حکم مقتضی صادر می4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز115
در  بیتعق ب،یو منظور طراح از تعق« راننده فوت... بیتعق انیدر جر»گفته در  رایکه صادرکننده قرار، دادسرا است ز دیبدان دیدارد و با ییانشا رادی: متن سوال ا1 نکته

 المال تیاز ب دیبا هیکه د یدر موارد:» دیگو یکه م دینیرا بب 85متن ماده  دیابتدا با یتهاست من 92ق.آ.د.ک. 85ماده  1دادسراست نه دادگاه. سوال از متن تبصره 

 .« شود یبه دادگاه ارسال م یصدور حکم مقتض یجهات، پرونده به دستور دادستان برا ریراجع به سا یقانون میپرداخت شود، پس از اتخاذ تصم

نسبت  دیشود اما با یدر دادسرا مختومه م یگرید میهر تصم ای بیتعق یکه پرونده با قرار موقوف یده  در مواردما نیحکم ا» ماده: نیهم 1: حال طبق تبصره 2نکته

پرونده با دستور دادستان  85 دهطبق حکم ما بیتعق یدر موضوع سوال، پس از صدرو قرار موقوف بیترت نیبد« است. یجار زیشود ن فیتکل نییتع هیبه پرداخت د

 شود. یبه دادگاه ارسال م هیصدور حکم د یبرا

که در شهر کرج ساکن است پس از چند روز مفقود شدن نهايتاً جنازه وی در يكی از خیابان های تهران کشف می شود متعاقباً « الف». شخص 116

 تعقیب کیفری موضوع بازپرس دادسرای عمومی و انقالب تهران با چه تكلیفی مواجه است؟   

 عی در کشف محل وقوع جرم کرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود در خصوص موضوع اظهارنظر میکند.   ( ضمن انجام تحقیقات س1

به طور موقت  ( ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم کرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده2

 ود.   بایگانی می ش

 ( از همان ابتدا قرار عدم صالحیت به شایستگی دادسرای عمومی کرج صادر می کند.  3

 ( حق اظهارنظر نهایی ندارد مگر این که مشخص شود جرم در حوزه قضایی او اتفاق افتاده است.   4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز116



   زمونهای مفهومی مهارتیآدرسنامه تشریحی اساتید 
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مشخص نشده  ،یو یمحل وقوع قتل احتمال زیباشد  و ن دهیاساساً الف به قتل رس نکهیمتن سوال، ا است چون در 92ق.آ.د.ک. 118: سوال مربوط به متن ماده 1 نکته

 قات،یبازپرس ضمن انجام تحق اشد،بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نب تیمحل مأمور یدر حوزه قضائ یهرگاه آثار و ادله وقوع جرم» ماده نیاست.طبق ا

 .«کند یم دهیمشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عق قاتیو اگر محل وقوع جرم تا ختم تحق کند یدر کشف محل وقوع جرم م یسع

 . در کدام مورد زير بازپرس قرار تأمین کیفری صادر می کند؟  117
      ( پس از تفهیم اتهام و فقط در صورتی که بیم فرار متهم باشد. 1

 صورت وجود دالیل کافی    ( پس از تفهیم اتهام و تحقیق الزم در2

         ( مطلقاً پس از تفهیم اتهام 3

 ( در صورت وجود دالیل کافی بدون لزوم تفهیم اتهام   4

 .باشد یم پاسخ 2 ينه. گز117
 نیشدن او و تضم یمخف ایفرار  از یریجلوگ ،یبه متهم و حضور به موقع و یمنظور دسترس به» دارد: یاست که مقرر م 92ق.آ.د.ک. 217: سوال از متن ماده 1 نکته

 : .... «کند یرا صادر م ریز نیتأم یرارهااز ق یکی ،یکاف لیالزم، در صورت وجود دال قیاتهام و تحق میبازپرس پس از تفه ،یو انیجبران ضرر و ز یبرا دهیحقوق بزه د

 مر چه اثر حقوقی دارد؟   . در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضايی را رعايت کند اين ا118
 ( به درخواست متهم دادگاه می تواند با رعایت موازین قانون مجازات وی را تخفیف دهد.   1

 ( دادگاه باید با رعایت مقررات قانونی مجازات وی را تخفیف دهد.   2

 نونی مجازات وی را تخفیف دهد.   ( بنا به درخواست وی و تأیید یا پیشنهاد دادستان دادگاه می تواند با رعایت مقررات قا3

 ( بدون لزوم درخواست متهم دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی مجازات وی را تخفیف دهد.  4

 .باشد یم پاسخ 3 ينه. گز118
که  یبنا به درخواست و د،ینما تیرا رعا یمندرج در قرار نظارت قضائ یمتهم دستورها که یدرصورت:» دیگو یاست که م 92ق.آ.د.ک. 253: سوال از متن ماده 1 نکته

 «دهد. فیتخف یدر مجازات و یمقررات قانون تیبا رعا تواند یدادستان، دادگاه م شنهادیپ ایدادستان برسد و  دییبه تأ دیبا

رشناس به طور مستدل چه . در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد بازپرس ضمن رد نظر کا119

 اقدامی انجام می دهد.   
      ( موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع  میدهد. 1

 ( طبق نظر خود اقدام می کند.   2

      ( با اخذ موافقت دادستان به کارشناس دیگر ارجاع  میدهد. 3

 ( برای تعیین تکلیف پرونده را نزد دادستان ارسال می کند.   4

 .باشد یم پاسخ 1 ينه. گز119
مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر  یواحوال محقق و معلوم مورد کارشناس نظر کارشناس با اوضاع که یدرصورت» است: 92ق.آ.د.ک.  1۶۶: سوال از متن ماده 1 نکته

 .«دهد یارجاع م گریو موضوع را به کارشناس د کند یکارشناس را به نحو مستدل رد م

 ر قرار گرفتن متهم در خصوص مالقات وکیل با وی و درج مالحظات کتبی، وکیل در پرونده کدام مورد صحیح است؟   . با شروع تحت نظ120
 ( مالقات با متهم ظرف مدت معقول و درج مالحظات کتبی در پرونده اختیاری است.   1

 ( مالقات با متهم ظرف مدت معقول و درج مالحظات کتبی در پرونده الزامی است.   2

 ( حداکثر به مدت یک ساعت اختیاری ولی درج مالحظات کتبی الزامی است.   3

 ( حداکثر به مدت یک ساعت الزامی ولی درج مالحظات کتبی اختیاری است.  4

 .باشد یم پاسخ ۴ ينه. گز120
و  تیبا رعا دیبا لی. وکدینما لیحضور وک یتقاضا تواند یم مبا شروع تحت نظر قرار گرفتن، مته:» ماده  نیاست. طبق ا 92ق.آ.د.ک. 48:  سوال از متن ماده  1 نکته

ساعت باشد مالحظات  کیاز  شیب دیمالقات با متهم که نبا انیدر پا تواند یم لیو وک دیو مذاکرات، با شخص تحت نظر مالقات نما قاتیتوجه به محرمانه بودن تحق

 «درج در پرونده ارائه دهد. یخود را برا یکتب

از  شیب دیحداکثر مالقات نبا»و الزاماً  اًیثان« درج در پرونده ارائه دهد. یخود را برا یتواند مالحظات کتب یم لیوک اراًیماده اوالً و اخت نین طراح و طبق ا: در ذه2نکته

 است.« درست ترین پاسخ ممکن» 4لذا گزینه « ساعت باشد. کی

 

 




