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 اول( کلیات ، اموال و مالکیت
 

 کدام مورد صحیح است؟« حق دینی»درباره  -1

     ( موضوع حق می تواند یک شیء مادّی باشد.1

 ( اسباب ایجاد حق، محدود به موارد خاص است.2

     دارنده آن است.( متضمن حق تقدم برای 3

 ( در برابر همه قابل استناد است.4

 

 کدام مورد مصداق غیرمنقول تبعی است؟   -2

 ( دعوای مطالبه اجرت المثل کشتی  2   ( اجرت المسمی مال غیرمنقول  1

 ( سهام بی نام شرکت4   ( دعوای خلع ید امانی از زمین   3

 

رخواست حسین به ادعای اینکه سابقاً زمینی را خریده است مدعی مالکیت آن شده و استرداد آن را از متصرف)جواد( د -3

 می کند. کدام مورد صحیح است؟  
 ( پس از اقرار جواد به مالکیت سابق حسین، جواد در مقام منکر و حسین در مقام مدعی قرار می گیرد.  1
 بیع به عنوان سبب مملِّک، ثابت و به نفع دارنده سند، حکم می شود.         ( با ارائه سند عادی خرید، 2
 ( اثبات مالکیت سابق حسین به موجب اقرار جواد، مانع استناد جواد به اماره تصرف است.  3
 ( اثبات مالکیت سابق حسین با هر یک از ادله اثبات دعوی، مانع استناد به اماره تصرف نیست.      4

    

 حسین متصرف اتومبیلی است. در کدام مورد، تصرف وی به عنوان دلیل حقانیت او محسوب نمی شود؟ -4
 ( تعارض تصرف وی در مقابل ادعای مالکیت عمومی و یا تعارض تصرف وی در برابر ادعای وقفیت سابق1
 علیی مالکیت فابق مدعاقرار او به مالکیت س( تعارض تصرف وی در برابر شهادت شهود بر مالکیت فعلی و یا تعارض تصرف وی در برابر 2
 ( تعارض تصرف وی در مقابل اماره قضایی بر مالکیت فعلی3
 تصرف حسین دلیل حقانیت ایشان نمی باشد.« ج»و « ب»( در گزینه های 4

 

 سعید، غاصب نهال متعلق به مسعود است و آن را در زمین رضا بدون رضایت وی می کارد. در این صورت:  -5
 درخت و میوه آن متعلق به مسعود است. (1

 ( سعید ضامن اجرت المثل زمین رضا نیست.2

 ( رضا ضامن درخت و میوه آن در برابر مسعود است.3

 ( رضا و سعید، ضامن درخت و میوه آن در برابر مسعود هستند.4

 

 در خصوص اختالف زوجین در اثاث خانه: -6
 عرفا و عادتا اختصاص به زن تعلق دارد متعلق به او محسوب می شود.( اصوال آنچه را از اثاثیه خانه که 1

 ( برای تشخیص مالک اثاث، باید به عرف و عادت رجوع کرد.2

 ( هر یک مالک نصف اثاث خانه هستند.3

 ( قول زوج مقدم است مگر اینکه زوجه مالکیت خود بر اثاث خانه را اثبات کند.4
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ده که خری قرارداد بیمه با شرکت بیمه خاص نسبت به خطر آتش سوزی در مورد خانه ایمحمود، رضا را اکراه می کند که  -69

 باقی است. ا کنوناست منعقد کند. رضا بعد از انعقاد قرارداد بیمه متوجه می شود که خانه مذکور سابقاً بیمه شده و بیمه اش ت

 در این صورت قرارداد بیمه با شرکت مذکور:

 ( غیر قابل استناد است.4  ( قابل فسخ است.3  نافذ است.( غیر 2  ( باطل است.1

 

 ضمانت اجرای اشتباه در کدام مورد بطالن یا حق فسخ نیست؟ -70

 ( اشتباه در وصف اساسی مورد معامله نزد یکی از طرفین که در قلمرو قصد مشترک وارد نشده باشد.1
 ( اشتباه ناشی از تدلیس در وصف فرعی مورد معامله 2
 تباه ناشی از جهل به قانون که منجر به اشتباه در خود موضوع معامله شود.( اش3
 ( اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله4

 

 نمی کند؟عین معین است. جهل یا اشتباه، در کدام صورت خدشه ای به صحت معامله وارد مورد معامله  -71

 ( جهل، نسبت به ماهیت مورد معامله1

 ماهیت مورد معامله( اشتباه، نسبت به 2

 ( جهل، نسبت به وصف مهم مورد معامله3

 ( اشتباه، نسبت به یک وصف مهم مورد معامله4

 

اش را به  درصد تخفیف به پدرش نفروشد، مهریه 30سارا همسرش را تهدید می کند که اگر یکی از آپارتمان هایش را با  -72

روز، به پدر سارا  درصد زیر قیمت 30اجرا می گذارد و دارایی او را توقیف می کند. شوهر از ترس این قضیه، آپارتمان خود را با 

 ه وضعیتی دارد؟ می فروشد. بیع مزبور، قانوناً چ

 ( صحیح و الزم 2      ( غیرنافذ به دلیل اکراه 1

 ( صحیح و قابل فسخ به دلیل خیار غبن 4     ( باطل به دلیل فقدان قصد 3

 

 اثر معامالت
 

ست یا اعلی یک دستگاه خودرو را به احمد تملیک می کند. پس از آن اختالف می شود که عقد مقصود طرفین هبه بوده  -73

 غیرمعوض. وضعیت قرارداد چگونه است؟صلح 
 ( باطل1

 ( هبه و جایز2

 ( صلح و الزم3

 ( الزم، بدون اینکه ماهیت عقد و خصوص صلح بودن آن ثابت شود.4

 

 کدام گزینه صحیح نیست؟ -74

 ( در صورت تعارض عرف با قوانین تکمیلی حکم عرف مقدم است.1

 امری مقدم است.( در صورت تعارض عرف با قوانین امری، قانون 2

 ( در صورت تعارض شرط ضمن عقد با قانون تکمیلی، شرط مقدم است.3

 ( در صورت تعارض عرف خاص با شرط ضمن عقد، عرف خاص مقدم است.4
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 معامالت فضولی
 

 در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود: -125
 ت.( و مالک معامله را رد کند مشتری تنها نسبت به عین مال مالک و منافع مستوفات آن در برابر مالک، ضامن اس1

 بایع فضولی مراجعه نماید. ( و مالک معامله را اجازه کند وی نمی تواند برای اخذ ثمن به2

 ن است.( و مالک معامله را رد کند مشتری تنها نسبت به عین مال مالک و منافع غیر مستوفات آن در برابر مالک، ضام3

 داشت. و را خواهداتی به ( و مالک معامله را اجازه کند اما قبض عوض را اجازه نکند مشتری حق مراجعه به بایع فضولی برای ثمن پرداخ4

 

 اگر پس از انعقاد معامله فضولی و قبل از تنفیذ،مالک یا اصیل فوت کند وضعیت معامله چگونه است؟ -126

 .(مرگ مالک،سبب انحالل است و مرگ اصیل، سبب انحالل نیست1

 (مرگ اصیل،سبب انحالل است و مرگ مالک، سبب انحالل نیست.2

 شود.(در صورت مرگ هر یک از طرفین، عقد فضولی منحل می 3

 (مرگ هیچ یک از آنها،سبب انحالل عقد نیست و وراث،جایگزین آنها خواهند شد.4

 

، در هن دهدرهرگاه مالک مالی که مورد معامله فضولی قرار گرفته است، بدون اطالع از معامله فضولی آن را به دیگری  -127

 های زیر صحیح است؟این خصوص کدام یک از گزینه

 شود( معامله فضولی با تنفیذ مالک صحیح نمی2   ولی باطل استهر حال معامله فض ( در1

 شود.( حق تنفیذ یا رد در هر حال به مرتهن منتقل می4   شود( معامله فضولی با تنفیذ مالک صحیح می3

 

 پس از انعقاد معامله فضولی، رضای مالک نسبت به آن چگونه ابراز شده و واجد چه اثری است؟ -128

 رد.فعلی که داللت بر امضاء عقد نماید خواه مسبوق به رد باشد یا نه و این اجازه کاشفیت حکمی دا( به لفظ یا 1
 قد دارد.ی از صحت عت حقیق( به لفظ یا فعل دال بر امضاء عقد یا به صرف تملک ارادی مورد معامله پس از عقد فضولی و این اجازه کاشفی2
 ت حکمی دارد.جازه کاشفیاین ا وبعد از عقد بر اینکه آنچه فضولتاً فروخته متعلق به خودش بوده  ( به لفظ یا فعل دال بر امضاء عقد یا علم3
 ( به لفظ یا فعل دال بر امضاء عقد و این اجازه نسبت به منافع عوضین از لحظه عقد مؤثر است.4

 

های زینهیک از گ ی کداماین اقدام به منزلههرگاه مالک پس از اطالع از وجود معامله فضولی آن را با اصیل اقاله نماید.  -129

 زیر است؟

 ( به منزله تنفیذ صریح معامله فضولی است.1

 ( به منزله رد معامله فضولی است.2

 تواند آن را تنفیذ یا رد کند.( تاثیری در معامله فضولی ندارد و بعداً می3

 ( به منزله تنفیذ ضمنی معامله فضولی است.4

 

سپس  وت دارد اتومبیل متعلق به محسن را به یاسر بفروشد و موبایل یاسر را به عنوان ثمن معامله دریاف فرض کنید علی -130

د و بفروش موبایل را به امیرحسین بفروشد و لپ تاپ امیر حسین را به عنوان ثمن دریافت دارد و سپس لپ تاپ را به اشکان

اقدام  د، اینت اگر محسن از راه رسیده و خواهان مالکیت بر تبلت شوتبلت اشکان را به عنوان ثمن دریافت دارد. در این صور

 های زیر است؟به منزله کدام یک از گزینه
 ( تنفیذ صریح تمامی معامالت پیش از آن.2   ( تنفیذ ضمنی تمامی معامالت پیش از آن.1

 ( رد همه معامالت4   ( رد معامالت قبلی و تنفیذ معامالت بعدی.3
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 از قراردادسوم( الزامات خارج 
 

ح در مواردی که شخصی به عنوان سبب و دیگری به عنوان مباشر در وقوع خسارت بدنی نقش دارند کدام مورد صحی-197

 است ؟

 (مباشر مسئول است نه سبب ، مگر در موارد استثنایی.2    (مباشر مسئول است نه مسبِّب .1

 نظر از درجه تأثیر ، به نسبت مساوی مسئول هستند .(صرف 4  (عاملی که خسارت مستند به او است مسئول است .3

 

 هر گاه مال مغصوب ، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود :-198
 (غاصب باید آخرین قیمت را بدهد.2   (غاصب باید قیمت حین األداء را بدهد.1

 (غاصب باید قیمت روز غصب مال را بدهد.4    (غاصب قیمت روز تلف مال را بدهد.3

 

 در اجتماع سبب و مباشر، ضمان و مسئولیت مدنی بر کدام است؟    -199
مستند به  جنایت ( در صورتی که دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جرمی دخالت داشته باشند عاملی که1

 اوست ضامن است.   

 وت باشد.     تکبان متفاتار مرر مساوی ضامن هستند بجز آنجا که تاثیر رف( هرگاه عمل مستند به تمام عوامل سبب و مباشر باشد هر دو به طو2

 ( اگر مباشر در جنایت بی اختیار و جاهل باشد تنها سبب ضامن است.     3

 ( همه گزینه های فوق صحیح هستند. 4

 

 ؟نیستکدامیک از گزینه های زیر در حقوق ایران قابل مطالبه  -200

 ضرر معنوی. (4   فرصت از دست رفته. (3                خسارات آینده (2   عدم النفع احتمالی. (1

 

 کدام گزینه در مورد دیه صحیح است؟  -201

 نوعی ارش تعیین شده شرعی است که جانی یا بیت المال یا عاقله عهده دار پرداخت آن است. ( 1

 نوعی کیفر مالی در جرایم شبه عمد و خطای محض است که آثار کیفری و مدنی دارد. ( 2

 حق شخصی مجنی علیه یا ولى دم است که آثار مسؤولیت مدنی دارد.( 3

 مالی است که به صورت یکی از اقالم شش گانه به مجنی علیه یا ولی دم او داده می شود. ( 4

 

ف می که آتش گرفته است از پتو و لباس خودش استفاده می کند و پتو و لباس تلشخصی برای خاموش کردن اتومبیل  -202

ده یان دیزشود. در صورتی که شرایط اداره مال غیر وجود نداشته باشد کسی که ضرر از او دفع شده چه مسئولیتی در برابر 

 دارد؟

 ( هیچ مسئولیتی1

 ارت عامل را تا حدی که استفاده کرده جبران کند.( اگر از فعل زیان بار عامل استفاده کرده باشد باید خس2

 ( اگر از فعل زیانبار عامل استفاده کرده باشد باید تمام خسارت وارد بر عامل را جبران کند.3

 ( باید تمام ضرر و زیان وارد بر عامل را جبران کند.4

 

 .ستمعاف ا یدنم تیولاز مسئ انیدفع ضرر ............. باشد، عامل ز یدر فرض وجود وجود اضطرار، چنانچه .............. برا -203
 از او -ریاضرار به غ (2      از خود  -ریاضرار به غ( 1

 یگریاز د -( اضرار به خود4      از ثالث  -ری( اضرار به غ3
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 چهارم( عقود معینه مختلفه

 عقد بیع 
 

 یح است؟تعیین نشده باشد، کدام یک از موارد زیر صحدر صورتی که مبیع، کلّی فی الذّمه و برای تسلیم آن موعدی  -267
 ( تا زمیان که خریدار مبیع را قبض نکرده است، فروش مجدد آن صحیح نمی باشد.1

 د.صرف کنت( چنانچه به مقدار خریداری شده در انبار فروشنده موجود باشد، خریدار نمی تواند بدون اذن فروشنده در آن 2

یدار به میزان د،  قبض خرشته باشفروشنده همان مقدار کاال یا بیشتر با همان اوصاف را در انبار خریدار امانت گذا( هرگاه قبل از عقد بیع، 3

 خریداری شده نیاز به اذن فروشنده ندارد.

ز فرا رسیده ین نیدیه دوعد تأ( در صورتی که خریدار قبالً از آن نوع کاال با همان اوصاف و مقدار به فروشنده بدهکار بوده است، هرچند م4

 باشد، تهاتر قهری واقع نمی شود.

 

 در صورتی که خریدار در قبض مبیع مُکره باشد، حکم قضیه به لحاظ ایفای تعهد فروشنده، کدام است؟ -268

 ( در هر حال، تعهد فروشنده ایفاء شده است.1

 ( در هر حال، تسلیم معتبر نبوده و تعهد فروشنده ایفاء نشده است.2

تبر نبوده و ، تسلیم معن باشدورتی که مورد معامله کلی در ذمه بوده، تعهد بایع ایفاء شده اما در صورتی که مورد معامله عین معیّ ( در ص3

 تعهد ایفاء نشده است.

عتبر نبوده و مم شد، تسلیمّه با( در صورتی که مورد معامله عین معیّن بوده، تعهد باید ایفاء شده اما در صورتی که مورد معامله کلّی در ذ4

 تعهد ایفاء نشده است.

 

ی ر صورتدمتعاقب بیع یک تن عدس با اوصاف مورد توافق طرفین، فرونده در موعد مقرر آن را تسلیم خریدار می کند.  -269

ی حویل متکه خریدار هنگام قبض کیسه های مورد معامله را اشتباهاً به تصور اینکه آنچه خریده و اکنون فروشنده به وی 

 است؟ دهد، یک تن لوبیاست، آن را تحویل بگیرد، حکم مسئله از جهت صحت قبض و ایفای تعهد فروشنده یا عدم آن، کدام
، قبض ذمّه باشد لّی در( چنانچه مورد معامله عین معیّن بوده، قبض، صحیح و موجب ایفای تعهد فروشنده است. ولی اگر مورد معامله ک1

 باطل و موجب ایفای تعهد نیست.

یفای تعهد اموجب  ( چنانچه مورد معامله عین معیّن باشد، قبض باطل است، ولی اگر مورد معامله کلی در ذمّه بوده، قبض صحیح و2

 فروشنده است.

 ( در هر حال، قبض مزبور صحیح و موجب ایفای تعهد فروشنده است.3

 ( در هر حال، قبض مزبور به دلیل اشتباه اساسی خریدار باطل است.4

 

 ......... ....... تسلیم از بعد مبیع معاوضی ضمان و..............  بایع عهده بر تسلیم از قبل مبیع معاوضی ضمان -270

هده بایع د بر عدر زمان خیار مجلس یا حیوان یا شرط که مختص مشتری باش -( در فرض اتالف مبیع به وسیله ثالث محقق نمی شود1

 است.

 اصوالً بر عهده مشتری است. -معاوضی ثمن پیش از تادیه آن، بر عهده مشتری نیست( است در حالی که ضمان 2

ر بلف یا نقص تبت به در زمان خیار مختص مشتری نس -( نمی آید اگر مبیع در دوران تقصیر و انکار بایع و به دالیل خارجی تلف شود3

 عهده بایع است نه نسبت به عیب.

 ت.در زمان خیار مختص مشتری نسبت به مبیع کلی بر عهده بایع اس -منافع مبیع( است و همچنین است تلف نماآت و 4
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 کلیات

 
ط قررات مربومحق در المقررات مربوط به سازمان قضاوتی ........... قانون الحق در این مقررات عطف به ماسبق ........... و قانون  -1

 صالحیت ذاتی عطف به ماسبق ............به 
 نمی شود. -می شود -( تکمیلی است1

 می شود. -می شود -( تکمیلی است2

 می شود مگر اینکه قانونگذار خالف آن را وضع کند. -می شود -( آمره است3

 می شود مگر اینکه قانونگذار خالف آن را وضع کند. -نمی شود -( آمره است4

 

 ونده ای در مرحله ی نخستین رسیدگی شده اما در مورد آن پرونده فقط قرار صادر شده باشد؛در صورتی که پر -2
 ( در مرحله ی باالتر امکان رسیدگی به ماهیت این پرونده وجود ندارد. 1

 ( در مرحله ی باالتر امکان رسیدگی به ماهیت این پرونده تحت شرایطی ممکن است. 2

 ی توان در مرحله باالتر به ماهیت این پرونده رسیدگی نمود.  ( در صورت عدم اعتراض خوانده م3

 ( باید در مرحله باالتر به ماهیت این پرونده رسیدگی شود.  4

 

ثروت  ی مربوط بهعاوی حقوقدو امور مطروحه در دیوان عدالت تابع ..................... و رسیدگی به امور حسبی تابع ................  -3

 قانون اساسی تابع ................. می باشد.  49های ناشی از اصل 

 ( قانون امور حسبی و قانون آ.د.م / قانون دیوان عدالت اداری / قانون آئین دادرسی کیفری1

 / قانون آ.د.م ( قانون امور حسبی است مگر موارد سکوت / قانون دیوان عدالت اداری است مگر ابالغ رای2

ر دری است مگر دالت اداعساکت باشد یا به آ.د.م ارجاع شده باشد / قانون دیوان این قانون ( قانون امور حسبی است مگر اینکه در موردی 3

 خصوص وکالت، ابالغ رای و موارد سکوت که در این صورت تابع آ.د.م است / قانون آ.د.م

گر مدالت اداری یوان عدکالت و ابالغ رای و موارد سکوت که در اینصورت تابع آ.د.م است / قانون ( قانون امور حسبی است مگر در خصوص و4

 مواردی که به ق.آ.د.م ارجاع شده باشد / قانون آ.د.ک

 

  در خصوص قانون حاکم بر دالیل به ترتیب در مورد؛ صلح، ضمان عقدی، اتالف و طالق کدام گزینه صحیح می باشد؟  -4
 قاد صلح / زمان انعقاد ضمان عقدی / زمان انعقاد قرارداد اتالف / زمان وقوع طالق   ( زمان انع1

 ( زمان طرح دعوای صلح/ زمان انعقاد ضمان عقدی / زمان طرح دعوای اتالف / زمان وقوع طالق   2

 ( زمان انعقاد صلح / زمان انعقاد ضمان عقدی / زمان طرح دعوای اتالف / زمان وقوع طالق   3

 زمان طرح دعوای صلح / زمان طرح دعوای ضمان عقدی / زمان طرح دعوای اتالف / زمان وقوع طالق (4

 

 با توجه به کلیات قواعد آیین دادرسی مدنی کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  -5
 ( مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم جز در موارد خاص با رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی است. 1

انون رین اراده قوان آخ( در صورتی که بین قانون آئین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی تعارض وجود داشته باشد قانون امور حسبی به عن2

 گذار محل اجرا خواهد بود.

 دگی به دعاوی بازرگانی در دادگاه های تجارتی و برابر مقررات آئین دادرسی مدنی صورت می پذیرد.( صرفا رسی3

 ( همه موارد.4
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 باب دوم: وکالت در دعاوی
 

»  ها سلب می نمایدمعرفی می نماید و حق اقدام به طور انفرادی را از آن را به عنوان وکیل به دادگاه« ب » و « الف » خواهان  -19

که در  «الف » در دادگاه به همراه الیحه ای که « ب » در روز رسیدگی به علت فوت همسرش در دادگاه حاضر نمی شود « الف 

 توضیح علت عدم حضورش ارسال داشته حاضر می شود دادگاه .............
 دفاع وکیل حاضر دادرسی را ادامه می دهد و تجدید جلسه دادرسی به این علت امکانپذیر نمی باشد. ( با استماع1

 ( بدون استماع دفاع وکیل حاضر دادرسی را ادامه می دهد و تجدید جلسه دادرسی به این علت امکانپذیر نمی باشد.2

لت عسه بعدی به ورت جلصتعیین کند و به طرفین ابالغ نماید در این  ( ادامه جلسه دادرسی امکانپذیر نیست و وقت رسیدگی دیگری را باید3

 عدم حضور تجدید نخواهد شد.

ین صورت اهد در د( در صورت ضرورت ممکن است جلسه دادرسی را تجدید کند و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی را باید به موکل اطالع 4

 جلسه بعدی به علت عدم حضور تجدید نخواهد شد.

 

 چنانچه وکیل هم زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد؛   -20
 ( وکیل باید حضور در وقت رسیدگی پرونده کیفری را مقدم دارد ولی جلسه دادگاه دیگر تجدید نخواهد شد.   1

 تجدید خواهد شد.   ( وکیل باید حضور در وقت رسیدگی پرونده حقوقی را مقدم دارد ولی جلسه دادگاه دیگر 2

 ( وکیل باید حضور در وقت رسیدگی پرونده کیفری را مقدم دارد ولی جلسه دادگاه دیگر تجدید خواهد شد.   3

 ( وکیل باید حضور در وقت رسیدگی پرونده حقوقی را مقدم دارد ولی جلسه دادگاه دیگر تجدید نخواهد شد. 4

 

مضا ضور او اذیل وکالتنامه ی خود تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حدر کدام حالت وکیل دادگستری مکلف نیست  -21

 کرده مهر یا انگشت زده است؟
 ( اگر وکالت نامه به موجب سند رسمی باشد.1

 ( اگر وکالت نامه به موجب سند رسمی یا عادی باشد.2

 ( اگر وکالت نامه به موجب سند عادی باشد.3

 ت.( در هیچ صورتی مکلف نیس4

 

 در کدام مورد امکان معرفی نماینده به جای وکیل دادگستری وجود دارد؟ -22
 ( درخواست های امور حسبی، دعاوی مطروحه از سوی اتحادیه مرکزی صنوف1

 ( دعاوی مطروحه از سوی اتحادیه مرکز صنوف و سازمان تامین اجتماعی2

 هالل احمر( درخواست های امور حسبی، دعاوی مطروحه از طرف سازمان 3

 ( دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی4

 

 کدام گزینه در خصوص وکالت صحیح است؟  -23
 ( تنظیم قرارداد وکالتی توسط وکیل با دولت ولو به صورت موردی ممنوع است.1

 ( وکیل می تواند در استخدام دولت باشد ولی نمی تواند با دولت قرارداد مشاوره حقوقی داشته باشد.2

 نظیم کند.تدولت  ل نمی تواند حتی به عنوان مشاوره حقوقی از دولت حقوق دریافت کند اما می تواند قرارداد وکالت موردی با( وکی3

 ( وکیل نمی تواند ضمن اشتغال به وکالت، در استخدام دولت نیز باشد.4
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 فصل چهارم: جلسه دادرسی

 
 حقوق اصحاب دعوا تا پایان اولین جلسه دادرسی کدام است؟   -50
تباع ا دعوای تامین واهی، طرح دعوای اضافی، تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا، افزایش خواسته، جلب ثالث، دعوای متقابل، دعوای تامین (1

 بیگانه، طرح ایرادات

امین اتباع تادات، دعوای ایرد، ( زیاد کردن خواسته، تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا، طرح دعوای اضافی، دعوای متقابل، تعرض به اصالت اسنا2

 بیگانه

 ( اعتراض به بهای خواسته، استرداد دادخواست، تعرض به اصالت اسناد3

 ( اعتراض به بهای خواسته، استرداد دعوا، استرداد دادخواست، تعرض به اصالت اسناد4

 

 ؟نیستکدام گزینه در باب جلسه دادرسی به موجب قانون صحیح  -51
 یست.یدگی ندعوا یا وکالی آنها و نفرستادن الیحه و عدم اقدام آنها در جلسه دادرسی اصوالً مانع رس ( حضور نیافتن اصحاب1

 می باشد.جلب ن ( ضمانت اجرای تکلیف به حضور در مواردی که دادگاه حضور هر یک از اصحاب دعوا رابه موجب اخطاریه ضروری بداند2

ن جلسه ه باشد اولینجام شدو عدم تقدیم الیحه توسط آنها، اگر ابالغ وقت به صورت قانونی ا( در صورت عدم حضور اصحاب دعوا و وکالی آنها 3

 محقق شده اما دادگاه بایدجلسه را تجدید کند.

صادر کند  یح رأی( در صورتی که با دعوت  قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توض4

 بطال خواهد شد.دادخواست ا

 

قت ه در ودر مواردی که عدم تشکیل جلسه دادرسی منتسب به اصحاب دعوا نیست جلسه دادرسی بعدی ............... و هرگا -52

بعدی  یجلسه  تعیین شده دادگاه تشکیل نگردد جلسه دادرسی بعدی ................. هرگاه مانعی برای رسیدگی وجود داشته باشد

 ........ تشکیل می شود. ............
 ماه 2( در نزدیکترین وقت / در نزدیک ترین وقت / حداکثر ظرف 1

 ماه 2ماه / حداکثر ظرف  2( در نزدیک ترین وقت / حداکثر ظرف 2

 ماه / در نزدیک ترین وقت 2ماه / حداکثر ظرف  2( حداکثر ظرف 3

 وقتماه / در نزدیک ترین وقت / در نزدیکترین  2( حداکثر ظرف 4

 

 کدام گزینه در خصوص تغییر خواسته صحیح است؟  -53

ه نموده و ه به آن توجدادگا ( در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی خواسته خود را از دو میلیون ریال به سه میلیون ریال افزایش دهد1

  نیست.حکم قابل تجدیدنظر 

 در راستای اصل تناظر باید جلسه را تجدید کند.  ( در صورت افزایش خواسته و عدم حضور خوانده دادگاه2

دون بایش خواسته رت افز( در صورتی که خواسته مبلغی بعنوان اجرت المثل ملکی باشد مطالبه مبلغی بعنوان خسارت وارده به همان ملک بصو3

 تقدیم دادخواست در هیچ صورت مسموع نیست. 

 ( همه موارد4
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 سند رسمی منتسب به خوانده علیه وی استفاده می شود در این صورت خوانده می تواند: -104

 ( اظهار انکار یا تردید نماید.1

 ( ادعای جعل مادی یا اظهار انکار نماید.2

 ( فقط ادعای جعل مادی یا مفادی کند.3

 ( فقط ادعای جعل مادی نماید.4

 

 فصل یازدهم

 صدور و انشاء رأیمبحث اول: 
 

 رأی قاطع رأیی است که با صدور آن .............. و قرار قاطع دعوا ............... -105
 .می شودمشمول قاعده فراغ دادرس ن -( پرونده از مرجع صادر کننده آن خارج می شود حتی اگر اختالف را فصل ننموده باشد1

 د.نمی شو مشمول قاعده فراغ دادرس -شود مگر اینکه اختالف را فصل ننموده باشد( پرونده از مرجع صادر کننده آن خارج می 2

 ی شود.مشمول قاعده فراغ دادرس م -( پرونده از مرجع صادر کننده آن خارج می شود حتی اگر اختالف را فصل ننموده باشد3

 ت.شده اس دارای اعتبار امر قضاوت -ننموده باشد( پرونده از مرجع صادر کننده آن خارج می شود مگر اینکه اختالف را فصل 4

 

کنویس شده ا.......... پاریخ ..پس از اعالم ختم دادرسی دادگاه ............. انشاء رأی نموده و رأی مذکور ظرف مدت ............. از ت -106

 و .........به امضا دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
 ظرف یک هفته -صدور -ده روز -( حداکثر ظرف پنج روز1

 بالفاصله -اعالم -پنج روز -( حداکثر ظرف یک هفته2

 بالفاصله -اعالم -یک هفته -( در همان جلسه و یا حداکثر ظرف یک هفته3

 بالفاصله -صدور -پنج روز -( در همان جلسه و در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته4

 

کم و ح دش......... با.................. و ...فظی .................... و چنانچه رأی دادگاه راجع به ..............مطابق قانون در صدور رأی انشاء ل -107

 ................... قرار نامیده می شود.
 آنچه که دارای اعتبار امر قضاوت شده باشد. -قاطع آن به طور کلی -ماهیت دعوا -( الزم است1

 در غیر این صورت-قاطع آن به طور کلی یا جزئی -دعوا ماهیت -( الزم است2

 در غیر این صورت -قاطع آن به طور کلی -ماهیت دعوا -( الزم نیست3

 شد.در غیر این صورت آنچه دارای اعتبار امر قضاوت شده با-قاطع آن به طور کلی یا جزئی -ماهیت دعوا -( الزم نیست4

 

 مبحث دوم: ابالغ رأی
 

اً یا رتی که شخصو در صو موظف است ................ پس از امضای دادنامه رونوشت آن را به تعداد ........... تهیه کندمدیر دفتر  -108

 می گردد. دعوا ابالغ اصحاب وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابالغ نماید واال به ................. تسلیم و توسط وی به
 به مأمور ابالغ -اصحاب دعوا بعالوه یک نسخه -( فوری2    به مأمور ابالغ -اصحاب دعوا -( ظرف دو روز1

 به مأمور ابالغ -اصحاب دعوا -( فوری4  نزدیکان اصحاب دعوا -اصحاب دعوا بعالوه یک نسخه -( ظرف دو روز3
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 بعنوان داور انتخاب کرد؟ راضی هم نمی توانحتی با تدر کدام یک از گزینه ها تمام موارد  -165

 کسانی که با یکی از اصحاب دعوا نسبت برادری دارد. -قضات -سال است 25( کسانی که سن آن ها کمتر از 1

 وکیل یکی از طرفین -قضات -کارمندان دولت -( کسانی که همسرشان وارث یکی از اصحاب دعواست2

 کارمند دولت -شخص محروم از داوری -غیرممیزشخص صغیر  -( قیم یکی از اصحاب دعوا3

 مند.ی محرواشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داور -قضات -کارمندان اداری محاکم قضایی -( اشخاص فاقد اهلیت قانونی4

 

گر ماید و امی نصادر  ----چنانچه طرفین قراردادی به ارجاع به داوری متعهد شده باشند ولی اقامه دعوا نمایند دادگاه  -166

 -----تعداد داوران و مدت داوری معلوم نباشد

 .سه نفر و سه ماه محسوب می گردد  -قرار عدم استماع -1

 .دو نفر و دو ماه محسوب می گردد –قرار رد دعوا -2

 .یک نفر و بیست روز محسوب می گردد –قرار عدم استماع -3

 .سه نفر و سه ماه محسوب می گردد –قرار رد دعوا  -4

 

 باب هشتم: هزینه دادرسی و اعسار
 

 در صورتی که دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست به طرفیت اشخاص مختلف مطرح گردد و ضمن دادخواست تقاضای اعسار -167

 از پرداخت هزینه دادرسی نیز شده باشد کدام گزینه صحیح است؟
 از دعاوی در هر حال نسبت به تمام دعاوی موثر است.( صدور حکم اعسار نسبت به یکی 1

 ( صدور حکم اعسار نسبت به یکی از دعاوی نسبت به بقیه دعاوی مؤثر نخواهد بود.2

 د.اهد بو( صدور حکم اعسار نسبت به یکی از دعاوی نسبت به بقیه دعاوی و در دیگر مراحل دادرسی همان دعوی نیز مؤثر نخو3

 .هد بودت به یکی از دعاوی نسبت به بقیه دعاوی و در دیگر مراحل دادرسی همان دعوی نیز مؤثر خوا( صدور حکم اعسار نسب4

 

.................  ای اعسار ازود دعوخچنانچه محکوم علیه تا ................. روز از تاریخ ابالغ ............. ضمن ارائه صورت کلیه اموال  -168

 مگر دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. را مطرح نماید حبس نمی شود
 ( بیست روز/ حکم/ محکوم به یا هزینه دادرسی2    ( سی روز/ حکم/ محکوم به یا هزینه دادرسی   1

 ( بیست روز/ اجرائیه / محکوم به4     ( سی روز / اجرائیه/ محکوم به  3

 

 مالی؛به موجب قانون نحوه ی اجرای محکومیت های  -169

رت ه در این صوکباشد  ( اصل بر مالئت مدیون است مگر در مواردی که مال تلف حقیقی شده باشد یا مدیون در عوض دین مالی دریافت نموده1

 شاهد و بدون سوگند ادعای اعسار ثابت می گردد. 2با شهادت 

ثبات ات وی و بار ر مالئبض دین مالی دریافت کرده باشد اصل ( در مواردی که وضعیت سابق مدیون داللت بر مالئت وی داشته یا مدیون در عو2

 اعسار برعهده ی اوست.

ی با سوگند و وو است ( در مواردی که مدیون ثابت کند مال تلف حقیقی یا حکمی شده یا در عوض دین مالی دریافت نکرده اصل بر اعسار ا3

 پذیرفته می شود.

 صحیح است. 3و  2( گزینه ی 4
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 تعارض ادله

 
 تفاوت باب تعارض و تزاحم، در کدام مورد است؟ -1
 د.م می نماینم تزاحو دیگری مهم است، با ه ( در تعارض، داللت دلیل، مجمل است، ولی در باب تزاحم، دو حکم که ضرورتاً یکی اهم1

 .کم استح( در تعارض، ناسازگاری در ناحیه داللت دو یا چند دلیل است؛ ولی در تزاحم، مشکل در ناحیه اجرا و امتثال 2

هم مقدم ااره تکلیف ، همو ( در باب تعارض، دو دلیل مطلقاً حتی در صورت ترجیح یکی بر دیگری، از اعتبار ساقط می شوند؛ ولی در تزاحم3

 می شود.

 .ختالفی استابهم و ( در باب تزاحم، معیار شناسایی حکم اهم از مهم، عقلی و بدیهی است؛ ولی در باب تعارض، معیارهای ترجیح، م4

 

 در فرض تزاحم دو یا چند حکم، معیار ترجیح کدام است؟ -2
 ( تخییر به طور مطلق2     ( تقدم زمان صدور حکم1

 ( نزدیک بودن حکم به واقعیت4      حکم( اهمیت 3

 

 ؟ندارددر کدام مورد، تعارض حتی از نوع غیر مستقر آن نیز وجود  -3
 ( بین دو دلیل، نسبت عام و خاص برقرار باشد.2   ( یکی از دو دلیل، قطعی و یقینی و دیگری ظنّی باشد.1

 دو دلیل، حاکم یا وارد بر دلیل دیگر باشد. ( یکی از4   ( بین دو دلیل، نسبت مطلق و مقیّد برقرار باشد.3

 

رد، اما عهد داتدو نسخه متعارض از یک قرارداد، درباره تعهد معینی وجود دارد. یکی از قراردادها داللت روشنی بر موضوع  -4

بهم می معهد، توع شائبه اکراهی بودن آن هم در میان است. قرارداد دیگر، فاقد شائبه اکراهی بودن است، اما داللت آن بر موض

 باشد. کدام مورد زیر در خصوص این دو قرارداد، صحیح است؟

 ( هر دو قرارداد، مرجّح جهت صدوری را دارند، ولی یکی از آنها دارای مرجّح داللی نیز هست.1

 ( هر دو قرارداد، دارای مرجّح مضمونی و جهت صدوری یکسان هستند.2

 ونی و دیگری، دارای مرجّح سندی است.( یکی از قراردادها، دارای مرجّح مضم3

 .( یکی از قراردادها، دارای مرجّح جهت صدوری و دیگری، دارای مرجّح داللی است4

 

  دارد؟ حکمی چه مهم انجام و اهم ترک حکم، دو تزاحم صورت در-5

 .داد خواهد دست از را خود مطلوبیت و مشروعیت اهم، برابر در ( مهم1

 .دارد مساوی انتخاب حق التخییر، اصاله ( طبق2

 .کند می حفظ را خود قانونی مطلوبیت هم بر طبق قاعده ترتب باز ( مهم،3

 .دانست مطلوبیت از خالی را مهم باید که است قوی گاهی اهم مرجحات و شد تفصیل به قائل باید مختلف وارد ( در4
 

 در خصوص جمع تبرعی و جمع عرفی، کدام مورد صحیح است؟ – 6
 می است.ام الزاتبرعی، مربوط به ادله ناظر به بیان غیر الزامی است؛ اما جمع عرفی مربوط به ادله ناظر به بیان احک( جمع 1

 ست.و نص اد( جمع تبرعی، مربوط به تعارض دو دلیلی است که داللت آنها در حد ظهور است؛ اما جمع عرفی مربوط به تعارض 2

ند دلیل و یا چهدی از لفظ آن بر گواهی نمی دهد؛ اما جمع عرفی جمعی است که میان د( جمع تبرعی، جمعی دلبخواهی است که شا3

 متعارض با تکیه بر شواهد لفظی موجود در ادله صورت می گیرد.

تهای حدود دالل ارج از( جمع تبرعی، صرفاً با لحاظ مناسب حکم و موضوع صورت می گیرد؛ اما در جمع عرفی تاکید بر معیارهای عرفی خ4

 فظی است.ل
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س عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادر»به موجب یک اصل مسلم حقوقی  -95

ادرسی دبنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه »شورای انقالب:  7/11/1358از سوی دیگر به موجب ماده واحده مصوب «. هستند

رکتهای ش، در برگیرنده بنیاد مستضعفان یا 1358اگر تردید شود که ماده واحده مصوب «. معاف استدر تمام مراجع قضایی 

 وابسته به بنیاد مستضعفان است می توان گفت:
 ستند.هنه دادرسی خت هزی( اجمال مخصِّص به عام سرایت نکرده و شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان به استناد مخصِّص، معاف از پردا1

 .درسی هستندزینه دااجمال مخصِّص به عام سرایت کرده و شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان به استناد عام، موظف به پرداخت ه( 2

 د.ادرسی هستنزینه ده( اجمال مخصِّص به عام سرایت نکرده و شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان به استناد عام، موظف به پرداخت 3

ادرسی دفان هزینه مستضع ام سرایت کرده و با استناد به اصول عملیه پاسخ می دهیم که شرکت های وابسته به بنیاد( اجمال مخصِّص به ع4

 بپردازند یا نه.

 

 در خصوص تفاوت بین نسخ با تخصیص ، کدام یک صحیح است؟-96
 ز آن باشد.اا مؤخر بر عام یا همزمان ی(دلیل ناسخ همیشه از جهت زمان صدور ، مؤخر از منسوخ است اما مخصِّص ، ممکن است مقدم 1

 (نسخ نسبت به گذشته و آینده اثر دارد بر خالف تخصیص که فقط نسبت به آینده اثر دارد .2

 (قانون ناسخ ، مبیِّن قانون منسوخ است بر خالف قانون خاص که از بین برنده قانون عام است .3

 نسخ که با دلیل عقلی یا حکم قانونگذار تحقق می یابد .(تخصیص فقط توسط قانونگذار صورت می گیرد بر خالف 4

 

هر » ی دارد : ق.م بیان م 447ماده «. هر یک از خیارات بعد از فوت ، منتقل به وراث می شود » ق.م می گوید :  445ماده -97

 ............ دو ماده ....تعارض بین این «. گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد 
 را تخصیص می دهد . 445، ماده  447(تعارض عام و خاص همزمان است و ماده 1

 را تخصیص می دهد . 445، ماده  447(تعارض عام مقدم و خاص مؤخر است و ماده 2

 را نسخ جزیی می کند . 445، ماده  447(تعارض عام مقدم و خاص مؤخر است و ماده 3

 را تخصیص می دهد. 445، ماده  447خر و خاص مقدم است و ماده (تعارض عام مؤ4

 

 اخوانانعلی وصیت نامه ای حاوی تملیک تمام کتابهایش به رضا تنظیم نموده ولی بخشی از سند به دلیل ریختن جوهر  -98

 وصیت خش ناخوانایگشته است. اگر احتمال دهیم بخشی از کتابهای علی از شمول وصیت خارج شده و این احتمال در مورد ب

 مطرح شود تکلیف چیست؟
 ( تمام کتابهای علی مورد وصیت است.1

رد کتابها مو م تمام( الزم است تفحص کنیم که در قسمت ناخوانا مخصصی وجود ندارد و اگر اطمینان یافتیم که مخصصی نیست می گویی2

 وصیت است.

 ( به وصیت مزبور نمی توان عمل کرد.3

فت تمام گبتوان  آیا در قسمت ناخوانا مخصصی وجود دارد یا نه؛ و ظن به عدم وجود مخصِّص هم کافی است تا( تفحص می کنیم که 4

 کتابها مورد وصیت است.
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 وضع الفاظ

 

عل است  که در فجرم هر رفتاری اعم از فعل یا ترک »قانون مجازات که مقرر می دارد:  2با توجه به تعریف جرم در ماده  – 171

 ، کدام یک از موارد زیر را می توان گفت؟« قانون برای آن مجازات تعیین شده است
 ود.شنی حمل ببرد، باید بر همین معنای قانو( جرم، حقیقت قانونی است و بنابراین هرگاه قانونگذار این واژه را به کار 1

کور ر معنای مذ، نه ب( در موارد مشکوک، جرم در متن قانونی بر معنای متعارف نزد قضات حمل می شود. که مخاطبان این قانون هستند2

 در متن قانون

 ( به رغم تعریف فوق، در موارد مشکوک، جرم بر معنای لغوی آن حمل می شود.3

 تعریف، تنها شرح اسم است پس در موارد مشکوک، جرم بر معنای معروف نزد عرف عام، حمل می شود.( این 4

 

ریافت می دکدام مورد در خصوص استعمال واژه وکیل، درباره کسی که به زودی پروانه وکالت خود را از مراجع مربوط  – 172

 کند، صحیح است؟

 ممکن است آن را استعمال مقبول قلمداد کنند.( مصداق استعمال مجازی است که عرف اهل زبان 1

 ( مصداق استعمال لفظ در معنای حقیقی است و در هر حال استعمالی مقبول است.2

مال مقبولی اشند، استعبع شده ( بنابر وضع واژه ها، برای اعم از صحیح و فاسد، مقبول است، اما بنابر اینکه الفاظ، برای مفاهیم صحیح وض3

 نخواهد بود.

 یست.قبول ناستعمال لفظ در این مورد و موارد مشابه، نه از باب استعمال حقیقی و نه از باب استعمال مجازی، عرفاً م (4

 

 کدام لفظ، در معنای حقیقی آن استعمال شده است؟ -173

 ( حاکم در مورد ولی فقیه2    ( داوری درباره رسیدگی قضایی1

 در مورد دستیابی به اطالعات محرمانه ( سرقت4    ( بانک در مورد بانک اطالعات3

 

 در کدام گزینه مجاز به عالقه مشابهت به کار رفته است:   -174

 برای تصمیم دادگاه که قاطع دعواست.« قرار»( کاربرد 1

 «زوجین که زوجیت آنها دائمی است...»برای نکاح. « زوجیت»( کاربرد 2

 برای قاضی.« محکمه»( کاربرد 3

 ( کاربرد مستاجر برای کسی که عقد اجاره اش منقضی شده است.  4

 

 حقیقت عرفی چیست؟ -175

رینه همان که بدون ق ه طوری( هرگاه قانونگذار با اقالم خود، لفظی را از معنای لغوی و عرفی آن جدا و در معنی منظور خود تثبیت کند ب1

 معنا از آن استفاده شود.

 لغوی که مردمان با کثرت استعمال برای آن لفظ تثبیت کرده اند. ( معنایی متفاوت با معنی2

 ه است.می شد ( معنای جدیدی است که به ابتکار شارع نخستین اسالم برای لفظی، معین شده و بدون قرینه از آن لفظ استفاده3

 می دادند.( الفاظی که در عرف و استعمال فقها و در زمان پس از امام صادق بدون قرینه معنای شرعی 4
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می  ابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب دو ملک محسوبقانون مدنی مقرر می دارد: دیواری که م 109ماده  -212

 شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخالف آن موجود باشد. این ماده:
 ( یک اماره قضایی است و مفید حکم ظاهری است.2   ( یک اماره قانونی بوده و مفید حکم ظاهری است.1

 یک اماره قضایی است و مفید حکم واقعی است.  (4   ( یک اماره قانونی است و مفید حکم واقعی است.3

 

 اصل بر عدم حجیت ....................... . -213
 (اماره است. 1

 (ظن است .2

 (قطع است .3

 (همه موارد 4

 

ده را که در ع هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی»ق.م بیان می دارد:  1050ماده  -214

 اده، کداممدر این « علم»منظور از «. طالق یا عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل...

 گزینه است؟
 ( ظن مطلق و نامعتبر4  ( ظن معتبر و خاص3  ( قطع طریقی2  ( قطع موضوعی1

 

ع هم شارع، ممنوع نشده ولی مورد تایید شار ظنی که دلیل خاصی بر حجیت آن رسیده و ظنی که عمل به آن از طرف -215

 قرار نگرفته است به ترتیب کدام است؟

 ظن مطلق -( ظن خاص2     ظن خاص -( ظن مطلق1

 ظن خاص -( ظن شخصی4     ظن خاص -( ظن نوعی3

 

 مجمل و مبین و ادله استنباط احکام)قرآن، سنت، اجماع، عقل و قیاس( 

 سد ذرایع –استصالح یا مصالح مرسله  -استحسان  –اذن در شیء، اذن در لوازم  –مقدمه واجب 
 

 

 .است. ……… مصداق ماده، این حکم «عهدی و تملیکی: است قسم دو بر وصیت»: مدنی قانون 825 ماده برابر  -216
  (متشابه 4   ( ظاهر 3   (مووّل 2   (نص 1

 

 این ماده مصداق کدام گزینه است؟«. عقدی است جایزودیعه »ق.م مقرر می دارد:  611ماده  -217

 ( مبیَّن1

 ( نص2

 ( ظاهر3

 2و  1( 4
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د هر شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می توان» ق.م بیان می دارد: 577ماده  -237

 ست؟عملی را که الزمه اداره کردن است انجام دهد...(. این ماده،مصداقی از چه قاعده ای ا
 «مقدمه واجب، واجب است» (قاعده1

 «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است»(قاعده 2

 « استحسان» ( قاعده3

 «استصالح» (قاعده4

 

 ..............که هستند مصالحی''مرسله مصالح'' -238
 دارد وجود آنها رعایت وجوب بر صریح ادله (2   دارد وجود آنها رعایت عدم وجوب بر صریح ادله (1

 آنها حرمت بر ونه آنهارسیده رعایت بروجوب نه خاصی دلیل (4   است نرسیده ما به اما شده ارسال آنها وجوب ادله (3

 

است نمی  عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده»ق.م مقرر می دارد:  1150ماده  -239

بنا، مد. این حکم را جلوگیری از اختالط نسب و احترام به نکاح پیشین دانسته ان مبنای این«. تواند شوهر دیگر اختیار کند

 معادل کدامیک از اصطالحات زیر است؟
 ( علت1

 ( سبب2

 ( حکمت3

 ( مقتضی4

 

د رسمی اگر مالکی تعهد کرده باشد که ملک غیرمنقول و ثبت شده خود را به دیگری بفروشد می بایست به دفاتر اسنا-240

انتقال  ر عهدهبسند رسمی تنظیم نماید. مراجعه به دفتر اسناد رسمی  و انجام مقدمات برای انتقال ملک، از چه باب  مراجعه و

 دهنده است؟
 ( مقدمه واجب، واجب است.2     ( قاعده سد ذرایع1

 ( قاعده استحسان4     ( قاعده استصالح3

 

ولد الزنا » همین قانون مقرر می دارد: 884ماده «. ت: نسب و سببموجب ارث دو امر اس»ق.م تصریح می دارد:  861ماده  -241

ح مصنوعی ثر تلقیاحال اگر میان زن ومردی رابطه زوجیت وجود نداشته باشد و در «. از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد...

 فرزندی از ایشان متولد گردد:

 ق.م. 884دلیل سرایت دادن حکم ماده  ( حکم ولد الزنا درباره فرزند متولد شده جاری است به1

 ق.م. 884( حکم ولد الزنا درباره فرزند متولد شده جاری نیست به دلیل بر خالف قاعده بودن حکم ماده 2

 ق.م. 861( حکم فرزند مشروع در مورد فرزند متولد شده جاری است به دلیل شمول قطعی و صریح ماده 3

 ق.م. 884شده جاری نیست به دلیل جریان قیاس بر اساس ماده  ( حکم ولد الزنا درباره فرزند متولد4
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 است؟ نادرستدر تحلیل عمل تجاری ذاتی کدام مورد  -1
 ( عمل خیاطی که پارچه می خرد و پس از تبدیل به لباس می فروشد، تجاری محسوب می شود.1

 منقول عمل تجاری محسوب می شوند.( بر اساس نظریه یا معیار گردش ثروت، معامالت غیر 2

 ( قصد فروش در خرید مال منقول توسط تاجر مفروض است و نیاز به دلیل اثباتی ندارد.3

 ( واسطه گری انجام معامالت اوراق بهادار در بورس، عمل تجاری محسوب می شود.4

 

 کدام مورد از اعمال تجارتی ذاتی است؟  -2

 (رهن اموال غیر منقول توسط تاجر 1

 خرید و فروش اموال غیر منقول حكمی (2

 معامالت برواتی (3

 تاسیس کارخانه  (4

 

 کدام یک از معامالت زیر، تجاری تبعی است؟-3
 (معامله صراف با صراف هر چند برای غیر از حوائج و امور تجارتی اش باشد.1

 (معامله کسبه جزء با غیر تاجر که برای حوائج تجارتی کسبه جزء باشد.2

 (قرارداد بیع بین شرکت تضامنی و شرکت سهامی 3

  3و2(4

 

 ارائه خدمات بیمه ای مربوط به اموال غیر منقول، ..... -4

 (و یا منقول، عمل تجاری است. 1

 (عمل تجاری نیست مگر در صورتیكه توسط تاجر انجام شوند. 2

 (به هیچ وجه عمل تجاری نیست بر خالف خدمات بیمه اموال منقول. 3

 گر فقط همراه با خرید و فروش باشد عمل تجاری است. (ا4

 

 ومی راتاجر از یک هنرمند نقاش در خواست می کند که تابلوی نقاشی برای او بکشد اولی را برای منزل شخصی اش و د -5

 برای تجارتخانه، کدامیک از اعمال تجارتی محسوب می شود؟

 ( هر دو عمل تجارتی است     2  ( اولی،تجارتی و دومی ودومی غیر تجارتی است.       1

 ( هر دو عمل غیر تجارتی است.4  ( اولی ،غیر تجارتی و دومی تجارتی است.              3

 

 صحیح حمل و نقل با توجه به قواعد و مقررات حمل و نقل در قانون تجارت ایران، کدام مورد در خصوص مسئولیت متصدی-6

 است؟
 است.« ضمانی»( ید متصدی حمل و نقل 1

را  سئولیت خودعدم م ( بر اساس قرارداد حمل، متصدی حمل و نقل به طور ضمنی متعهد به سالم رسانیدن کاال به مقصد است مگر اینكه2

 شرط کرده باشد.

والً ته است، اصل نگرفادامی که گیرنده مال التجاره را تحوی( متصدی حمل و نقل در طول عملیات حمل و پس از رسیدن کاال به مقصد م3

 ضامن عیب و نقص کاال است.

 ست.انقل ضامن  حمل و ( در صورتی که راننده کامیون بدون وقوع حادثه ناشی از حمل کاال، قسمتی از محموله را مفقود نماید، متصدی4
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از  ادبرای تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی عام، در دعوت های اول و دوم و سوم به ترتیب، حضور چه تعد -36

 سهامداران الزم است؟
ك ان الاقل یصاحب -صاحبان الاقل یك سوم سرمایه شرکت -( پذیره نویسان و موسسانی که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند1

 سوم سرمایه شرکت.

 حداقل یك سوم صاحبان سرمایه. -حداقل یك سوم صاحبان سرمایه -( حداقل نصف پذیره نویسان و موسسان2

اقل صاحبان سوم حد –حداقل یك سوم صاحبان سرمایه  –سرمایه شرکت را تعهد کرده اند  %50پذیره نویسان و موسساتی که حداقل ( 3

 سرمایه.

احبان صسوم  یك -صاحبان حداقل نصف سرمایه شرکت -( پذیره نویسان و موسسانی که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند4

 سرمایه شرکت.

 

 مسوولیت موسسین نسبت به بدهی های شرکت سهامی که ثبت شده است و مسئولیت ایشان نسبت به اعمالی که برای -37

 ثبت شرکت انجام می دهند به ترتیب کدام است؟

 مسوولیتی ندارند -(  مسوولیت تضامنی دارند 2    مسوولیتی ندارند -( مسوولیتی ندارند 1

 مسوولیت تضامنی دارند -( مسوولیتی ندارند 4   مسوولیت تضامنی دارند –( مسوولیت اشتراکی دارند 3

 

 مسئولیت موسسین شرکت سهامی در کدام مورد، تضامنی است؟ -38

 ( اعمال مربوط به تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت2    ( هزینه های معامالت1

 ( همه موارد.4  ( خسارات ایجاد شده در روند تاسیس شرکت3

 

 رابطه با شرکت های سهامی ، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟در  -39

 ( تا قبل از ثبت شرکت سهامی ، صدور گواهینامه موقتا با نام مجاز است.1

 ( شرکت سهامی عام می تواند سرمایه خود را به سهام های بیست هزار ریالی و هشتصد ریالی تقسیم کند.2

 سرمایه خود را به یكصد سهم  یكصد هزار ریالی تقسیم کنند.( شرکت سهامی عام و خاص می تواند 3

 ( بعد از پرداخت نیمی از مبلغ اسمی سهم ، صدور ورقه گواهینامه موقت با نام مجاز است.4

 

 دارنده اوراق مشارکت ................. محسوب می شود. -40
 ر ممتازه شرکت( طلبكا4  ( طلبكار شرکت3  ( سهامدار شرکت2 ( شریك در طرح شرکت1

 

 رد.ی.. صورت می گتصویب آورده غیرنقدی در شرکت سهام عام توسط ............. و در شرکت سهامی خاص توسط ............... -41

 همه شرکا -( مجمع عمومی موسس2   مجمع عمومی عادی -( مجمع عمومی موسس1

 کارشناسی رسمی دادگستری -دادگستری( کارشناس رسمی 4   همه شرکا -( کارشناس رسمی دادگستری3

 

 ...........اگر تصمیم مجمع عمومی موسس برخالف مقررات قانونی شرکت سهامی و به زیان پذیره نویس باشد پذیره نویس . -42

 ( می تواند خروج خود را از دادگاه بخواهد.1

 ( می تواند صرفا به این دلیل از تصمیم مجمع تبعیت نكند.2

 سب مورد بطالن تصمیم را از دادگاه بخواهد.( می تواند ح3

 ( می تواند حسب مورد به بطالن تصمیم در برابر اشخاص ثالث استناد کند.4
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 مدیر تصفیه شرکت سهامی مختلط در چه صورتی می تواند ارجاع به داوری کند؟  -104

 او اجازه داده باشند.  ( در صورتی که شرکای ضامن به1

 ( در صورتی که طلبكاران اجازه دهند. 2

 ( مدیر تصفیه مطلقا نمی تواند دعوای مربوط به شرکت منحله یا ورشكسته را به داوری ارجاع دهد.3

 ( مطلقا دارای اختیار است.4

 

 در رابطه با اداره شرکت مختلط غیر سهامی، کدام مورد قابل قبول است؟ -105
 کدام از شرکای شرکت حق اداره شرکت را خواهند داشت.( هر 1

 ( شریك با مسئولیت محدود حق اداره شرکت را خواهد داشت اما اداره از وظایف او نخواهد بود.2

 ( اداره شرکت به عهده شریك ضامن می باشد و حدود اختیارات او مانند شریك در شرکت تضامنی است.3

 ( اداره شرکت صرفاً به عهده شریك یا شرکای ضامن می باشد و حدود اختیارات آن ها محدود است. 4

 

 کدام مورد صحیح است؟« شرکت با مسئولیت محدود»در خصوص  -106

 ( نقل و انتقال سهم الشرکه در این شرکت ها آزادانه صورت نمی گیرد.1

 ثالث در هر حال قابل استناد نیست. ( محدود کردن اختیارات مدیران در برابر اشخاص2

 ( در صورتی که اسم شرکت متضمن نام یكی از شرکاء باشد، ن شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب است.3

 به طلبكاران ه اند،( در صورت ناکافی بودن دارایی شرکت پس از انحالل، شرکای شرکت نیز باید معادل آورده ای که در شرکت گذاشت4

 بپردازند.شرکت 

 

 گزینه نادرست در مورد شرکت تضامنی و نسبی کدام است؟ -107
 ( نحوه ی تقسیم منافع در این دو شرکت متفاوت می باشد.1

 ( در مواردی شرکت می تواند شرکاء را مجبور به تكمیل سرمایه کند.2

 ( انتقال سهم الشرکه حتی به سایر شرکاء نیز نیازمند اتفاق آراء می باشد.3

 شند.وافق باچنانچه در این دو شرکت چند مدیر)هیئت مدیره( وجود داشته باشد برای اتخاذ هر تصمیم باید همگی مدیران م( 4

 

می  در مورد معامله ی شریک با مسئولیت محدود از طرف شرکت مختلط غیر سهامی، کدام گزینه مطابق قانون صحیح -108

 باشد؟

 طل می باشد و مسئولیت وی در حدود بطالن معامله است.( معامله ی شریك با مسئولیت محدود با1

 ( در مقابل طرف معامله مسئولیتی ندارد بر خالف مسئولیت وی در مقابل شرکت2

 ( در صورت تصریح به سمت وکالت، مسئولیت وی تا میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده است.3

 كم شریك ضامن را خواهد داشت.( در صورت تصریح به وکالت، در مقابل طرف معامله ح4

 

 امر تصفیه در شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی با چه کسانی است؟  -109
 ( مطلقا مدیر یا مدیران شرکت1

 ( با اشخاصی که مجمع عمومی یا دادگاه تعیین نماید2

 ( با مدیر یا مدیران شرکت مگر در صورت تعیین اشخاص دیگر توسط شرکای ضامن 3

 ( هیچ کدام4
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کسته به ترتیب زمانی که اشخاص نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته خیاراتی دارند و نیز زمانی که تاجر ورش -171

 به اموال متصرفی دیگران خیاراتی داشته باشد:نسبت 
 باید به موقع خیارات را به اجرا بگذارد. -( باید خیارات را به موقع به اجرا بگذارند1

ه اینكه به ضرر رد مشروط با بگذامی تواند خیارات را به اجر -( می تواند خیارات را به اجرا بگذارد مشروط به اینكه به ضرر طلبكارها نباشد2

 طلبكارها نباشد.

 رد.ا بگذامی تواند خیارات را به اجر -( می تواند خیارات را به اجرا بگذارد مشروط به اینكه به ضرر طلبكارها نباشد3

 د.ا نباشمی تواند خیارات را به اجرا بگذارد مشروط بر ایكه به ضرر طلبكاره -( می تواند خیارات را به اجرا بگذارد4

 

 ه توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می شود:  استرداد وجوهی ک -172

 ( ممكن نیست1

 ( ممكن نیست مگر با حواله مدیر تصفیه و اجازه عضو ناظر2

 ( ممكن نیست مگر با حواله دو نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف دادگستری باشند. 3

 له پنج نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف دادگستری باشند. ( ممكن نیست مگر با حوا4

 

 امور ورشکستگی از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه بایستی ظرف ................ تصفیه شود. -173
 سال 2(4  سال 1(3  ماه 8(2  ماه  6( 1

 

 کدام گزینه قابل قبول می باشد؟ -174

م شكسته تقدیاجر ورت( متقاضی اعتراض به درخواست اعاده اعتبار می تواند ظرف یك ماه اعتراض خود را به اداره تصفیه محل اقامت 1

 نماید. 

 ( معترض به اعاده اعتبار می تواند صرفا در مدت قانونی اعتراض نماید.2

 از آن به طلبكاران ارسال شود. ( رونوشت درخواست اعاده اعتبار یك نوبت در جراید آگهی و یك نسخه3

 ( حكم اعاده اعتبار مستلزم ثبت می باشد.4

 

  توان قرارداد ارفاقی منعقد کرد؟با کدام یک از تجار ذیل نمی -175
 ( تاجری که حكم ورشكستگی قطعی او صادر شده باشد.1

 ( تاجر ورشكسته به تقلب که حكم قطعی او صادر شده باشد.2

 تقصیر که حكم قطعی او صادر شده باشد.( تاجر ورشكسته به 3

 3و  2( موارد 4

 

.. ابالغ ...... کلیه طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته اند می توانند اعتراض خود را ظرف مدت -176

 کنند.     

 تهتصفیه و تاجر ورشكسروز از تاریخ قرارداد به مدیر  10( 2 روز از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه 20( 1

 روز از تاریخ قرارداد به دادگاه 7( 4 تهروز از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و تاجر ورشكس 7( 3
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 کدام گزینه صحیح می باشد؟  -201

 ( پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی توسط محكمه به طور کلی ادعای بطالن آن مسموع نیست. 1

 مه نسبت به طلبكارهایی که در اکثریت بوده قابل عدول می باشد. ( بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط محك2

 (  قبل از تصدیق قرارداد ارفاقی گزارش عضو ناظر ضروری باشد3

 ( اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشود عضو ناظر فورا به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشكستگی می پردازد. 4

 

ر ر شود به تقصیر از طرف طلبکاران و مدیر تصفیه که منجر به محکومیت تاجبه ترتیب مخارج تعقیبی تاجر ورشکسته ب -202

 عهده ی کیست؟
 ( طلبكار تعقیب کننده/ دولت2     ( دولت/ دولت1

 ( طلبكار تعقیب کننده/ مدیر تصفیه4    ( دولت/ مدیر تصفیه3

 

اه قابل یم دادگ.................. انتخاب می شود و این تصمعضو ناظر توسط دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر نموده،  -203

 اعتراض:
 ( حین صدور حكم یا ظرف پنج روز پس از صدور حكم/ می باشد.1

 ( حین صدور حكم/ می باشد.2

 ( حین صدور حكم یا ظرف پنج روز پس از صدور حكم/ نمی باشد.3

 ( حین صدور حكم/ نمی باشد.4

 

 مصادیق ورشکستگی به تقلب تاجر نیست؟کدام مورد، از  -204
 ( دارایی خود را مخفی کرده باشد2  ( اگر دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد 1

 ( به طریق مواضعه و معامالت صوری ، دارایی خود را از میان برده باشد4   ( دفاتر خود را مفقود کرده باشد3
 

حیح مورد ص اریخ توقف ، مراتب را به دادگاه اعالم نکرده باشد، کدامدر خصوص تاجر ورشکسته ای که ظرف سه روز از ت -205

 است؟ 
 (  باید از سوی دادگاه ، محكوم به ورشكستگی به تقصیر شود1

 ( ممكن است توسط دادگاه، به ورشكستگی به تقصیر محكوم شود2

 ( ممكن است از طرف دادگاه، به ورشكستگی به تقلب محكوم شود3

 دگاه ، به ورشكستگی به تقلب محكوم شود( باید از سوی دا4
 

 هر گاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد ......... -206

 ( جریان ورشكستگی خاتمه خواهد پذیرفت.1

م ه ینه آن راد و هز( جریان ورشكستگی خاتمه خواهد پذیرفت، مگر آن که طلبكاران کتباً تقاضای اجرای مقررات ورشكستگی را بنمای2

 بپردازد.

 ( اداره تصفیه باید به ادعاهای بستانكاران رسیدگی کند و طلب های آنان را تشخیص و تصدیق و یا رد نماید.3

 ( جریان ورشكستگی خاتمه خواهد پذیرفت، مگر آنكه طلبكاران کتباً درخواست اجرای وصول ورشكستگی را بنماید.4
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اشت شده روز بازد 10زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نیست مرتکب روابط نامشروع می شوند. هر دو در حین دادرسی  -31

 ضربه شالق محکوم می شوند. اجرای حکم شالق چه وضعیتی دارد؟  99اند و در نهایت به 
 سر کند.   ضربه شالق از محكومیت آن ها ک 30( چنانچه قاضی تشخیص دهد، می تواند تا 1

 ( چون محكومیت آن ها بابت تعزیر منصوص شرعی است از محكومیت آن ها چیزی کسر نمی شود.   2

 ضربه شالق از محكومیت آن ها را کسر کند.  30( قاضی می تواند 3

 ضربه شالق از محكومیت آن ها کسر می شود. 30( بابت بازداشت، 4

 

 

 ر حکم و تعلیق اجرای کیفرتخفیف مجازات، معافیت از کیفر، تعویق صدو
 

 

 به چه نحو امکان پذیر است؟ 4تخفیف مجازات حبس تعزیری درجه  -32

 تقلیل به میزان یك تا دو درجه( 1

 تقلیل به میزان یك تا سه درجه( 2

 تقلیل به میزان یك تا سه درجه یا تبدیل به جزای نقدی متناسب با همان درجه( 3

 درجه یا تبدیل به مجازات دیگر به نحوی که مساعد به حال متهم باشدتقلیل به میزان یك تا سه ( 4

 

 

 تخفیف مجازات در کدام یک از موارد زیر جایز است؟-33

 ( در صورت شمول قاعده تعدد جرم بر جرائم ارتكابی متعدد                    1

 ا رها و از محل تصادف فرار کند.( مجازات فردی که در یك تصادف رانندگی به قصد فرار از تعقیب، مصدوم ر2

 ( مجازات های تعزیری اخاللگران در نظام اقتصادی کشور و اسیدپاشی3

 ( ارتكاب جرم علیه آمران به معروف و ناهیان از منكر     4

 

 

توان به  می 92قانون مجازات اسالمی مصوب  37کدامیک از مجازات های زیر را با رعایت مقررات تخفیف قضایی موضوع ماده -34

 جزای نقدی تبدیل نمود؟
 4( حبس درجه 2     5(حبس درجه 1

 ( کلیه مجازات های تعزیری 4     2( حبس درجه 3

 

 

 در جرائم تعزیری درجه ی هفت و هشت، دادگاه با چه شرایطی می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند؟-35

 سابقه کیفری، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان( احراز جهات تخفیف، پیش بینی اصالح مرتكب، فقدان 1

 زیان ( احراز جهات تخفیف، پیش بینی اصالح مرتكب، فقدان سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی، رضایت محكوم و جبران ضرر و2

 وزیان ضرر ان( تعهد به اجرای دستورهای دادگاه، پیش بینی اصالح مرتكب، فقدان سابقه کیفری، گذشت شاکی، رضایت محكوم و جبر3

 ( احراز جهات تخفیف، پیش بینی اصالح مرتكب، فقدان سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی یا جبران ضرر و زیان4
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 6عی به ماه حبس شده و محکومیت قط 6ماه تا  3، مرتکب جرمی با مجازات قانونی 1391فاقد سابقه کیفری، در سال « الف»-70

ین را می ، درخواست تبدیل حبس به مجازات جایگز1392ماه حبس یافته است. او پس از الزم االجرا شدن قانون مجازات اسالمی 

 نماید، وضعیت مجازات وی چگونه است؟ 

 ( قاضی مكلف است حبس را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند.   1

 ( در صورت موافقت قاضی اجرای احكام قاضی مكلف به تبدیل حبس به مجازات جایگزین حبس است. 2

 ( حبس تعیین شده اجرا می شود.3

 ( قاضی مخیر است حبس را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند.    4

 

 

 اطفال و نوجوانانمسوولیت کیفری 
 

 

 کدام گزینه صحیح است؟-71
 (تمام جرایم تعزیری نوجوانان قابل گذشت محسوب میشوند1

 اطفال و نوجوانان قابل گذشت محسوب میشوند 1تا  5( جرایم تعزیری درجات 2

 ( تمام جرایم اطفال و نوجوانان قابل گذشت محسوب میشوند3

 نوجوانان قابل گذشت محسوب میشونداطفال و  1تا  6( جرایم تعزیری درجات 4

 

 

 در مورد  دختر دوازده ساله ای که مرتکب جرم مستوجب حد شده است کدام اقدام قابل اعمال است؟-72

 شود.مال می( یكی از اقدامات اخطار و تذکر کتبی یا نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یك سال نسبت به او اع1

 مال عقل او و علم به ماهیت و حرمت عمل ارتكابی طبق مقررات عمومی رفتار می شود.( در صورت رشد و ک2

ری در کانون الزاما نگهدا شده و یا حرمت آن را درک نكنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدماهیت جرم انجام(چنانچه 3

 سال نسبت به او اعمال میشود. 5تا   2اصالح و تربیت از 

دامی نسبت مطلقا هیچ اق دشده و یا حرمت آن را درک نكنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشماهیت جرم انجام( چنانچه 4

 به او قابل اعمال نیست

 

 

 سال دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟ 9در صورت ارتکاب جرم تعزیری و جرم حدی توسط اطفال کمتر از  -73

 تصمیمی(هیچ 1

 ( برای هر دو اقدام تامینی و تربیتی اعمال می شود 2

 ( تنها نسبت به جرم تعزیری اقدام تامینی و تربیتی اعمال می شود3

 (تنها نسبت به جرم حدی اقدام تامینی و تربیتی اعمال می شود4
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د به در کلیه جرائم حدی، به صرف حدوث شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شو-96

 جز: 
 ( زنا با محارم نسبی، قذف، محاربه، سرقت2  ( زنا بامحارم نسبی، قذف، محاربه و افساد فی االرض1

 محارم نسبی، محاربه، افساد فی االرض ( سرقت، زنا با4   ( افساد فی االرض، قذف، محاربه، سرقت3

 

 

 شروع به جرم
 

 

 در خصوص شروع به جرم کدام یک از موارد  زیر صحیح نمی باشد؟-97
 ( در جرایمی که عنصر مادی آنها ترک فعل است امكان تحقق شروع به جرم متصور است.1

 ت.( برای تعیین مجازات شروع به جرم، مجازات قانونی جرم ارتكابی مالک اس2

 ( در صورت انصراف ارادی، شروع به جرم منتفی است و مرتكب به مجازات اقدامات انجام شده محكوم می شود.3

 ( در جرایم غیر عمدی شروع به جرم متصور نیست.4

 

 

 در کدامیک از جرایم زیر شروع به جرم قابل مجازات است؟-98
 است. 5درجه (در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری 1

 ( در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها شالق تعزیری است.2

 است. 1و2( در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری درجه 3

 ( در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و دیه بیش از نصف دیه کامل است.4

 

 

جرم  وده وقوعبارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطالع هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با  -99

 . ............ غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده
 ( شروع به جرم است2     (در حكم شروع به جرم است1

 ( جرم نیست.4      ( جرم تام است.3

 

 

نبوده  دلیل اسباب کشی خالی بوده و مرتکب عالم بر این موضوع شخصی به قصد سرقت وارد منزلی می شود. این خانه به -100

رض فر این است. بعد از دیدن خالی بودن منزل، از خانه خارج شده و در بیرون کوچه توسط یکی از همسایگان دستگیر می شود. د

 چه گزینه ای صحیح است؟
      ( شروع به جرم است.1

 ( در حكم شروع به جرم است.2

       است. ( جرم عقیم3

 ( جرم تام سرقت است.4
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ود. در ششخصی به ارتکاب جرم سب النبی اقرار کرده و بر پایه این اقرار حکم محکومیت قطعی کیفری علیه او صادر می  -152

 حین اجرای مجازات شخص، اقرار خود را انکار می نماید. در این صورت:

    (انكار بعد از اقرار مسموع نیست.1

 بس محكوم می شود.( حد ساقط و سه تا ده سال ح2

   ضربه شالق محكوم می شود. 100(حد ساقط و به 3

 ( حد ساقط و به بیش از دو تا پنج سال حبس محكوم می شود.4

 

 

 کدامیک از گزینه های زیر درخصوص شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات جرم صحیح است؟-153

 قرعه عمل می کند.(در صورت وجود تعارض میان دو شهادت شرعی قاضی طبق حكم 1

 ( شهادت بر شهادت شاهد معتبر نیست.2

 ( جرایم موجب حدود و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شوند.3

 ( قصاص، دیه، ضمان مالی از طریق شهادت بر شهادت اثبات نمی شود.4

 

 حدود
 

 کدام جرم حدی است؟ -154

 (تقبیل و مضاجعه1

 ( معاونت در محاربه2

 علیه نظام جمهوری اسالمی (قیام مسلحانه3

 (توهین به مقدسات4

 

 

 اگر کسی دختر نابالغ باکره ای را اغفال کرده و با جلب رضایت او با وی زنا کند، مشمول کدام حکم است؟ -155
    ( اعدام، پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل 1

 ( صرفا پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل2

    ( اعدام و پرداخت مهرالمتعه3

 ( صد ضربه شالق و پرداخت ارش البكاره و مهر المثل4

 
 

 راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سالح می برند، در چه صورتی محارب محسوب می شوند؟   -156
 ( هرگاه به قصد ایجاد ناامنی در محیط دست به سالح برند و سرقت محقق شود.1

 راه ها شوند.( در صورتی که موجب سلب امنیت مردم و 2

 ( در صورتی که موجب واردن آمدن خسارت عمده و اخالل شدید در نظم عمومی کشور شوند.3

 ( هرگاه موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند و اموال مردم را بربایند.4
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 کدام یک اشاره به جراحت مأمومه دارد؟ -216

 ( جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد و دیه آن پانزده صدم دیه ی کامل است.1

 دیه ی کامل است.( جراحتی که به کیسه ی مغز برسد و دیه آن یك سوم 2

 ( جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد و دیه آن ده صدم دیه ی کامل است.3

 ( صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند و دیه آن یك سوم دیه ی کامل است.4

 

 

 کدام گزینه صحیح نیست؟-217
 و ذی حجه (ماه های حرام عبارت است از محرم، رجب، ذی قعده1

 (در موارد جنایت بر نفس و مادون نفس ، اگر هویت مرتكب شناخته نشود، دیه را بیت المال میپردازد2

لی دم او وه به زن یا کیه ای ( صندوق تامین خسارات بدنی، در مواردی که زنی مورد جنایت قرار گرفته باشد در موارد لزوم پرداخت مابتفاوت د3

 موارد نفس و هم مادون نفس مكلف به پرداخت آن مابتفاوت استپرداخت میشود، هم در 

 (تغلیظ دیه مخصوص جنایت بر کبیر است4

 

 

 ، بر اثراتبدون قابلیت ادامه حی زند. جنین پس از زنده متولد شدنای میبه قصد کشتن جنین، به شکم مادر ضربه « الف»-218

 چیست؟« الف»کند. حکم همان ضربه فوت می
 شود.( عالوه بر پرداخت دیه جنین، به تعزیر محكوم می2      شود.پرداخت دیه محكوم می( فقط به 1

 شود.( به قصاص نفس محكوم می4    پردازد.شود و عاقله، دیه جنین را می( فقط به تعزیر محكوم می3

 

 

 کدام مورد در خصوص دیه جنایت بر میت، صحیح است؟ -219
 شبه عمد، توسط مرتكب و در خطای محض، توسط عاقله پرداخت می شود.( حال است و در جنایت عمد و 1

 ( از نظر مدت و مسئول پرداخت، تابع عمومات پرداخت دیه است، ولیكن میزان آن یك دهم دیه انسان زنده است.2

 ( حال است و توسط مرتكب پرداخت می شود3

 با این تفاوت که دیه به ارث نمی رسد.  ( از نظر مدت و مسئول پرداخت، تابع عمومات پرداخت دیه است،4

 

 تعزیرات 
 

 کدام مورد در خصوص  جرم توهین صحیح است؟-220
 ( برای تحقق آن، ارتجالی بودن توهین شرط نیست.1

 ( جرمی مطلق و نیازمند وجود سوءنیت خاص است.2

 ( توهین به رهبر جز جرایم قابل گذشت است.3

 ( توهین به مقام رسمی ایران، جرمی غیر قابل گذشت است. 4
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 ........ .چنانچه صدور حکم در خصوص ضرر و زیان نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد  -6
 ( دادگاه مكلف است رسیدگی نسبت به جنبه کیفری را تا تعیین تكلیف جنبه حقوقی به تأخیر اندازد.1

 (دادگاه نسبت به جنبه کیفری رأی را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.2

  (دعوای ضرر و زیان را به دادگاه حقوقی ارجاع می دهد. 3

، قرار عدم حقوقی ف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان هم رأی را صادر کند در غیر این صورت نسبت به جنبه(دادگاه مكل4

 صالحیت صادر می شود.

 

 با احراز نسخ عنوان مجرمانه چه مواردی ساقط می شوند؟ -7
 ( تعقیب دعوای عمومی1

 ( ضرر و زیان مدعی خصوصی2

 سیله ارتكاب جرم بوده یا از ارتكاب جرم تحصیل شده( ضبط اشیاء یا اموالی که و3

 صحیح است. 3و  1( گزینه 4

 

 رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می شود: -8
 ( مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.1

 تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.( مستلزم رعایت 2

 ( طرح دعوای خصوصی در دادگاه های نظامی امكان پذیر نیست.3

 ( مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.4

 

 مطالبه ضرر و زیان وارده به نیروهای مسلح و رسیدگی به آن .......... . -9
 ایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.( مستلزم رع1

 ( مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است.2

 ( مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی نیست.3

 ( مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست اما هزینه دادرسی باید پرداخت گردد. 4

 

ن مرجع آنکند،  اگر ذینفع پس از صدور قرار اناطه ظرف مهلت مقرر گواهی الزم را به دادگاه یا مرجع صادر کننده قرار تقدیم -10

 چه اقدامی انجام می دهد؟
      ( پرونده را بایگانی می کند1

 ( قرار رد دعوا را صادر می کند2

      ( قرار موقوفی تعقیب صادر می کند3

 ( به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند4
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 کنترل حساب های بانکی اشخاص:-52
 ( پس از تقاضای بازپرس منوط به تأیید رییس حوزه قضایی مربوطه است.1

 تقاضای بازپرس منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است.( پس از 2

 ( پس از تقاضای بازپرس منوط به تأیید رییس کل دادگستری استان مربوطه است.3
 ( پس از تقاضای بازپرس منوط به تأیید دادستان کل کشور است.4

 

 :هرگاه متهم نوشته های خود را که در کشف جرم مؤثر است به وکیل خود سپرده باشد-53

 ( بازپرس مكلف است آن ها را در حضور وکیل بررسی کند.1

 باشد. ( بازپرس می تواند آن ها را در حضور وکیل بررسی کند و وکیل مكلف به ارائه آن هاست حتی اگر عذر موجهی داشته2

الصی خمقرر برای  جازاتم ارائه به م( بازپرس می تواند آن ها را در حضور وکیل بررسی کند و وکیل مكلف به ارائه آن هاست و در صورت عد3

 متهم از محاکمه محكوم می شود.

صی قرر برای خالمجازات م( بازپرس می تواند آن ها را در حضور وکیل بررسی کند و وکیل مكلف به ارائه آن هاست و در صورت عدم ارائه به 4

 متهم از محاکمه محكوم می شود مگر اینكه وکیل عذر موجه داشته باشد.

 

 هنگام تحقیق محلی و معاینه محل کدام موارد، بازپرس مکلف است شخصا حضور یابد؟ -54

 ( جرایم موجب مجازات سلب حیات و همچنین هنگام معاینه اجساد1

 ( و همچنین هنگام معاینه اجساد302( جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )2

 (308( و )307موضوع مواد )( جرایم ارتكابی توسط اشخاص و مقامات 3

 ( و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.302( جرایم موضوع بند )الف( ماده )4

 

 کدام گزینه راجع به ارجاع امر به کارشناسی نادرست است؟ -55

 .( بازپرس می تواند برای یك بار مهلت کارشناسی را تمدید کند و تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابالغ می گردد1

ارشناسی کمضای نظریه ه یا ا( اگر یكی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلس2

 امتناع کند، نظر اکثریت مالک عمل است.

 ( جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.3

ه و زپرسی مراجعه دفتر بابتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، جهت مالحظه نظر کارشناس میطرفین و  شود( نظر کارشناس به طرفین ابالغ می4

 طور کتبی اعالم کنند.نظر خود را به

 

 در چه صورت امکان پذیراست.  متهمان به جرایم سیاسی یا مطبوعاتیمجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار  -56

 ( با تایید رییس قوه قضاییه1

 یس کل دادگستری استانتأیید رئبا ( 302یا برای کشف جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )در جرایم علیه امنیت و ( فقط 2

 (با تأیید رئیس کل دادگستری استان و با حضور مقام قضایی3

 (ارتكاب جرایم خاص از سوی وی و تأیید دادستان تهران و با حضور بازپرس4

 

 طات مخابراتی افراد در کدام یک از موارد زیر به موجب قانون مجاز نیست؟کنترل ارتبا-57
 (برای کشف جرایم موجب مجازات سلب حیات 2  (در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد 1

 (برای کشف جرائم موجب مجازات قطع عضو4     (در جرایم سیاسی و مطبوعاتی3
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 ؟م استقامپیشنهاد انتصاب ، جابه جایی و تغییر شغل دادستان عمومی از وظایف کدام مقام است و منوط به موافقت کدام  -112

 منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان –( رئیس قوه قضاییه 1

 منوط به موافقت دادستان کل کشور –( رئیس کل دادگستری استان 2

 ( منوط به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس کل دادگستری استان و موافقت نهایی رئیس قوه قضائیه 3

 فقت رئیس قوه قضاییهمنوط به موا –( دادستان کل کشور 4

 

 در کدام یک از مراجع زیر سیستم وحدت قاضی برقرار نیست؟ -113

  2( دادگاه کیفری 1

 2( دادگاه نظامی 2

 ( دادگاه بخش3

 ( دادگاه انقالب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد4

 

 نماید: هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز -114

 (رسیدگی از صالحیت دادگاه اطفال خارج می شود.1

 (رسیدگی به اتهام وی در دادگاه اطفال ادامه می یاید.2

 (رسیدگی متوقف می شود و در دادگاه صالح رسیدگی مجدد انجام می شود.3

 (موجب متوقف شدن رسیدگی می شود.4

 

 شداران به ترتیب در کدام دادگاه به عمل می آید؟رسیدگی به جرایم نمایندگان مجلس شورای اسالمی و بخ -115

 دادگاه کیفری تهران  –تهران  1( دادگاه کیفری 1

 استان محل وقوع جرم  2دادگاه کیفری  -تهران 2( دادگاه کیفری 2

 دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم  –( دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم 3

 دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم –فری تهران ( دادگاه های کی4

 

رمی جچنانچه شخصی که در حال حاضر رییس دانشگاه یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی است، به اتهام ارتکاب  -116

ت ، در صالحیدر شهر ری که پیش از تصدی این منصب مرتکب شده است، تحت تعقیب قرار گیرد، رسیدگی به جرم او و شریکش

 کدام دادگاه است؟
 ( هر دو جرم در دادگاه کیفری شهر ری1

 ( هر دو مورد در دادگاه کیفری مشهد2

 ( هر دو در دادگاه کیفری تهران 3

 ( جرم رئیس دانشگاه، در دادگاه کیفری مشهد و جرم شریك، در دادگاه کیفری تهران4

 

 حضور دادستان در جلسات رسیدگی دادگاه انقالب ........  -117
 ( در کلیه مواد ضروری است.1

 ( در کلیه موارد اختیاری است مگر دادگاه حضور وی را الزامی بداند.2

 ق.ا.د.ک ضروری است. 302( در رسیدگی به جرم مستوجب بندهای الف، ب، پ و ت ماده 3

 برخی موارد که دادگاه حضور را الزامی نمی داند. ( در کلیه موارد ضروری است مگر4
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 ..... د ....در فرض مطرح شدن پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه کیفری یک، هرگاه این دادگاه، تحقیقات را ناقص تشخیص ده -148
 ( قرار رفع نقص صادر و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست ارسال یا خود تحقیقات را تكمیل می کند.1

 صادر و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست می فرستد.( قرار رفع نقص 2

 ( قرار تكمیل آن را صادر و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست می فرستد.3

 .( قرار تكمیل را صادر و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست ارسال یا خود تحقیقات را تكمیل می کند4

 

 و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان ....... .آراء  -149

 ( به شاکی، متهم، محكوم علیه و وکیل ایشان ابالغ می شود.1

 ( به شاکی، متهم، محكوم علیه و سازمان مردم نهاد در صورت اعالم جرم و وکال طرفین ابالغ می شود.2

 لیه و وکال طرفین ابالغ می شود.( به شاکی،متهم، محكوم علیه ولی یا سرپرست قانونی متهم و محكوم ع3

 ( به شاکی، متهم، و ولی یا سرپرست قانون طرفین ابالغ می شود.4

 

 در کدام یک از موارد زیر محاکمات دادگاه غیرعلنی است: -150
 ( در جرایم قابل گذشت1

 ان( امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است پس از اظهار عقیده دادست2

 ( جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پس از اظهار عقیده دادستان3

 ( هر سه گزینه4

 

 دهد، دراگر اخالل کننده در نظم دادگاه از وکالی دادگستری باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می-151

 صورت عدم تأثیر:
 نیست. قانونی چنانچه اعمال ارتكابی واجد وصف کیفری باشد، مانع از اعمال مجازات( به دادسرای انتظامی وکال معرفی می کند، 1

 ( دستور یك تا پنج روز حبس صادر و پس از ختم دادرسی درباره او به مورد اجرا در می آید.2

 ( دستور یك تا پنج روز حبس صادر و به دادسرا انتظامی وکال برای تعقیب انتظامی معرفی می کند.3

 نونی نیست.زات قارا اخراج وبه دادسرا انتظامی وکال معرفی و چنانچه عمل ارتكابی واجد وصف کیفری باشد مانع از اعمال مجا ( وی4

 

 وکالی دارای تابعیت خارجی در چه صورتی می توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند: -152
 ( در هیچ صورتی نمی توانند.1

 ازمان نیروهای مسلح( در صورت تایید رییس س2

 ( در صورت تایید رییس قوه قضاییه که قابل تفویض به رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح است.3

 ( تنها در صورتی که در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد. 4
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سی را به ی دال بر بی گناهی خود به دست می آورد. تقاضای اعاده دادرسال بعد از قطعیت حکم ادله ا 20محکوم علیه ،  -181

 دیوان عالی کشور تقدیم نموده که شعبه رسیدگی کننده اعتراض نامبرده را وارد می داند. در این فرض ........ 
 ( بدلیل رعایت نشدن مهلت قانونی طرح اعتراض ، قرار رد درخواست صادر می شود.1

 هد.دلی کشور رای صادره را نقض و پرونده را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حكم قطعی ارجاع می ( شعبه دیوان عا2

 ی دهد.م( شعبه دیوان عالی کشور با پذیرش و تجویز درخواست نامبرده، موضوع را به دادگاه صادر کننده حكم قطعی ارجاع 3

 جاع می دهد.طعی ارقرده، موضوع را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حكم ( شعبه دیوان عالی کشور با پذیرش و تجویز درخواست نامب4

 

 در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم علیه در خصوص اتهام زنای به عنف ........  -182
 ( شعبه دیوان مكلف است به صرف درخواست، قرار توقف اجرای حكم را صادر کند.1

ادگاه اده و این ددارجاع  درخواست اعاده دادرسی را تجویز نمود، رسیدگی را به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حكم قطعی( اگر شعبه دیوان 2

 مكلف به صدور دستور توقف جریان اجرای حكم است.

 ( اگر نظر شعبه دیوان دایر بر رد درخواست نباشد، نسبت به توقف جریان اجرای حكم ، دستور صادر می شود..3

 تقاضای اعاده دادرسی مطلقا موجب توقف جریان اجرای مجازات نمی شود. (4

 

 هر گاه رئیس قوه قضاییه رأی قطعی را خالف شرع بیّن تشخیص دهد: -183
 ( پرونده برای تجویز اعاده دادرسی به یكی از شعب دیوان عالی کشور فرستاده می شود.1

 شود. تاده میاز دیوان عالی کشور که قبال برای این امر اختصاص داده شده فرس( پرونده با تجویز اعاده دادرسی به شعب خاصی 2

 ی شود.م( این امر به منزله تجویز اعاده دادرسی بوده و پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حكم قطعی فرستاده 3

 ی شود.مرستاده برای این امر اختصاص داده شده ف( پرونده برای تجویز اعاده دادرسی به شعب خاصی از دیوان عالی کشور که قبال 4

 

واصل  در صورتی که تقاضای اعاده دادرسی کیفری در جرایم سالب حیات و مجازات های بدنی به شعبه دیوان عالی کشور -184

 گردد .... .
 م را می دهد.( شعبه دیوان به صرف وصول تقاضا و قبل از تصمیم گیری نسبت به اصل تقاضا دستور توقف اجرای حك1

 ( شعبه دیوان با وصول تقاضا و ضمن تصمیم گیری نسبت به اصل تقاضا دستور توقف اجرای حكم را بدهد.2

 ی دهد.ای حكم را مقف اجر( شعبه دیوان با وصول تقاضا و ضمن تصمیم گیری نسبت به اصل تقاضا در صورتی که تقاضا را وارد بداند دستور تو3

اضا بر رد لیه تقول تقاضا و قبل از تصمیم گیری نسبت به اصل تقاضا چنانچه نظر اعضای شعبه در بررسی او( شعبه دیوان به صرف وص4

 درخواست نباشد دستور توقف اجرای حكم را می دهد.

 

 کدام گزینه در خصوص آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح است؟ -185

 ند.( این آراء قطعی و غیر قابل تغییر هست1

 اشند.بیر می ( این آراء قطعی هستند و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق قانون صادر می شود ، قابل تغی2

 ( این آراء قطعی هستند و فقط به موجب قانون قابل تغییر هستند.3

 ند.ر می شود ، قابل تغییر می باش( این آراء قطعی هستند و فقط به موجب رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق قانون صاد4

 

 رأی وحدت رویه ای که هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر کرده است .....  -186

 ( به دستور رئیس قوه قضائیه بال اثر می شود.2  ( به دستور دادستان کل کشور بال اثر می شود.1

 دیگر بال اثر نمی شود.( 4  ( طبق قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر دیگری بال اثر می شود.3
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 صحیح است. 1گزینه  -1

 ق.م و حواشی این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. 18ر.ک به ماده صحیح است.  3گزینه  -2

 این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان.  1ق.م و حاشیه  37ر.ک به ماده صحیح است.  3گزینه  -3

ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم  1324از ماده  1ق.م و حاشیه  35از ماده  7و  5ق.م حواشی  25از ماده  3ر.ک به حاشیه  صحیح است. 4گزینه  -4

 از کتاب اموال و مالکیت نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان. 211تا  207ه مرحوم دکتر کاتوزیان و نیز بندهای حقوقی کنونی نوشت

این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان.  2و  1ق.م و حواشی  33ر.ک به ماده صحیح است.  1گزینه  -5

ضامن نیست زیرا وی عمل غصب یا در حکم غصب انجام نداده تا یدش ضمانی باشد و این سعید است که نسبت به رضا و مسعود ضامن رضا در برابر مسعود 

 است.

ق.م در  35از ماده  10قانون اجرای احکام مدنی و نیز ر.ک به حاشیه  63آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده  56ر.ک ماده صحیح است.  1گزینه  -6

 کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.

 صحیح است. 4گزینه  -7

و  45آن در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان( و  2و  1)و حواشی  46ر.ک به مواد صحیح است.  3گزینه  -8

 مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیاناین ماده در کتاب قانون  4ق.م و حاشیه  850

ق.م از آنجا که سعید، خود ملتزم به قرارداد واگذاری حق انتفاع است و میترا قائم مقام سعید است و اینکه  53با استناد به ماده صحیح است.  2گزینه  -9

وجد حق انتفاع است لذا میترا نمی تواند از منافعی که حق استفاده آن برای پارمیدا است ق.م قائم مقام، موظف به رعایت آثار قرارداد م 219بر اساس ماده 

عقد موجد حق انتفاع، بهره برداری نماید و باید حق پارمیدا را نسبت به استفاده از منافع مراعات نماید و در صورتی می تواند از منافع بهره برداری کند که 

 فسخ شود.

ق.م. توجه شود که تعدی یا تفریط منتفع، ید  52و حواشی آن و ماده  44ق.م و ماده  53ماده  1ق.م و حاشیه  51ر.ک به ماده . صحیح است 4گزینه  -10

 او را ضمانی می نماید اما موجب زوال حق انتفاع نمی شود.

مدنی در نظم حقوق کنونی نوشته مرحوم دکتر  ق.م در کتاب قانون 802از ماده  1و حاشیه  47از ماده  2ر.ک به حاشیه صحیح است.  3گزینه  -11

 کاتوزیان

این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان و نیز  7و  6ق.م و حواشی  56ر.ک به ماده صحیح است.  4گزینه  -12

 شته مرحوم دکتر کاتوزیان.این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نو 2ق.م و حاشیه  828ماده 

 ق.م. 828و  56وصیت بر نامحصور ایقاع است. ر.ک به مواد  صحیح است. 2گزینه -13

قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب  6ق.م و ماده  86و  83، 89، 88، 349، 499ر.ک به مواد صحیح است.  3گزینه  -14

 نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان مالحظه گردد.ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی  83. به لحاظ اهمیت، حواشی ماده 1363

این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. شرط  4و 3ق.م و حواشی 72ماده ر.ک به صحیح است.  4گزینه -15

ق.م آمده عالوه بر باطل  72عوض در عقود رایگان اصوال صحیح است بجز وقف که شرطی باطل است. این شرط اگر به موقوفه سرایت کند مانند آنچه در ماده 

 ت. البته شرط صرف بخشی از منافع وقف برای اداری دیون واقف یا تأمین معیشت او موجب بطالن همین بخش از وقف می شود. بودن، مبطل نیز اس

 قانون اوقاف. 7ق.م و  79ر.ک به مواد صحیح است.  2گزینه -16

نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر  ق.م در کتاب قانون مدنی در 62ماده  1ق.م)و حاشیه  62و  56ر.ک به مواد صحیح است.  4گزینه  -17

ق.م نیز مالحظه  81و  79. مواد 1363قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب  7و ماده  4ماده  1و تبصره  1کاتوزیان( و ماده 

 گردد.

ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی  83قانون اوقاف. حواشی ماده  6ق.م و  86، 83، 89و  88، 349، 499ر.ک به مواد صحیح است.  3گزینه -18

 کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان مطالعه شود.

قانون مدنی در ق.م در کتاب  83ماده  3و حاشیه  83ماده  4و حاشیه  82ماده  1ق.م. همچنین ر.ک به حاشیه  83ر.ک به ماده صحیح است.  1گزینه -19

 نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان.نظم حقوقی کنونی 

ق.م و حاشیه آن در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی  76ق.م و ماده  72، 74، 89قانون اوقاف، مواد  8ق.م و  71ر.ک به مواد صحیح است.  4گزینه -20

 کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.

 ق.م. 72ماده  3ق.م و حاشیه  71ماده  4و3ق.م و حاشیه  73ماده  2ق.م و حاشیه  72ر.ک به ماده صحیح است.  1گزینه -21
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جب بطالن تاثیر است. در فرض سوال به طور ضمنی و بنایی، وصف طال بودن وارد قلمرو قصد مشترک طرفین شده است و لذا اشتباه موثر قلمداد شده و مو

 می شود. 

ق.م. توجه کنیم که  201و  199و مواد  نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان« ایقاع -قرارداد»کتاب اعمال حقوقی  96ر.ک به بند  صحیح است. 1گزینه  -63

ر عقد هبه که هرچند در این مساله از اکراه سخن به میان آمده و قرارداد اکراهی اصوالً غیر نافذ است اما به دلیل وجود اشتباه در شخص طرف معامله د

. در این مسأله، علی دچار اشتباه در قانون )اشتباه ناشی ق.م باطل است 201شخصیت طرف، علت عمده عقد است می توان گفت عقد هبه با استناد به ماده 

در اینجا  از جهل به قانون( شده است. اگر چنین اشتباهی منجر به اشتباه در شخصیت طرف معامله یا خود موضوع معامله شود موجب بطالن عقد می گردد.

در شخص طرف معامله آنجا که شخصیت او علت عمده عقد است شده و عقد باطل هم اشتباه در قانون )تصور اینکه فرزند خوانده فرزند است( موجب اشتباه 

 می شود و بحث غیر نافذ بودن عقد اکراهی اساسًا مطرح نمی شود.

 آن( ق.م.2)و حاشیه 204و  202ر.ک به مواد صحیح است.  1گزینه -64

شته دکتر سید حسین صفایی. در عقود رایگان اصوالً شخصیت طرف نو« قواعد عمومی قراردادها»از کتاب  106ر.ک به ص  صحیح است. 2گزینه  -65

معامله علت عمده عقد است و در عقد معوض مانند بیع اصواًل شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نیست اما ممکن است گاهی تصور شخصیت طرف 

رکت تضامنی یا شرکت نسبی یا در بسیاری از قراردادهای اجاره و معامله، علت اصلی عقد باشد. مانند قرارداد ایجاد کننده شرکت های شخصی از قبیل ش

 ق.م باطل می گردد. 201معموالً در وام و بیع نسیه. در این گونه قراردادها اشتباه در شخص طرف، موثر واقع شده و عقد به استناد ماده 

هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده »:قانون دریایی که مقرر می دارد 179با استناد به ماده صحیح است.  3گزینه  -66

 «.و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادالنه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود...

ه ورثه می رسد نه به عنوان حق مالی مستقل. بنابراین فقط وارثانی حق اختیار رد یا اجازه معامله اکراهی به تبعیت از مال بصحیح است.  1گزینه -67

بل از تنفیذ یا رد فوت تنفیذ یا رد دارند که از مال مورد معامله اکراهی ارث می برند برای مثال اگر مکره تحت تاثیر تهدید به قتل، زمین را فروخته باشد و ق

برد اختیار تنفیذ یا رد ندارد. تنفیذ یا رد هر یک از وارثان متناسب با سهم االرث او از مال مورد معامله  کند زوجه او به دلیل آنکه از عین زمین ارث نمی

)فتانه( دو فرزند دختر  اکراهی می باشد. در نتیجه هر یک از آنها می توانند متناسب با سهم االرث خود از مال، معامله را تنفیذ را رد کنند. اگر وارثان متوفی

شود در و سمانه( باشند و یکی از آنها )ریحانه( معامله اکراهی را تنفیذ و دیگری )سمانه( آن را رد کند عقد به دو جزء نافذ و باطل تقسیم می  )ریحانه

ماده 4. ر.ک به حاشیه معامالت فضولی عهدی نیز بعد از فوت شخصی که اختیار تنفیذ یا رد معامله دارد، اختیار تنفیذ یا رد به وارثان متوفی انتقال می یابد

 ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.  253و ماده  2و  1ق.م و حواشی  209

، 2ق.م صحیح و معتبر است. معامله مذکور در گزینه  206، معامله ای اضطراری و براساس ماده 1معامله مذکور در گزینه  صحیح است. 4گزینه  -68

 ق.م اکراهی و غیرنافذ است هرچند نهایتاً مُکرَه یکی از دو عمل حقوقی را انتخاب می کند اما این انتخاب تحت تأثیر تهدید بوده و رضای 203تند به ماده مس

ق.م(. زیرا هرچند  203و 199نیز اکراهی و غیرنافذ است)مواد  3ق.م(. معامله مذکور در گزینه  199معیوبی است که موجب عدم نفوذ معامله می گردد)ماده 

ر.ک به بند وسیله تهدید مشروع است اما هدف مشروعیت ندارد و برای اکراهی و غیرنافذ شدن عقد، هر یک از وسیله یا هدف که نامشروع باشد کافی است. 

 نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.« ایقاع -اعمال حقوقی، قرارداد»کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی  102

زیرا این قرارداد هرچند که تحت تاثیر اکراه منعقد شده اما به دلیل اشتباه در وجود علت تعهد باطل است. و وقتی عقد به دلیل  صحیح است. 1نه گزی -69

وجود علت تعهد باطل بود دیگر بحث از غیر نافذ بودن آن، اساساً مطرح نمی شود. در عقود معوض، تعهد یک طرف، علت تعهد طرف مقابل او است. اشتباه در 

تصور وجود آنجاست که یک طرف به تصور وجود تعهد طرف مقابل، تعهدی را می پذیرد در حالی که اساساً تعهد طرف مقابل وجود ندارد. در اینجا رضا با 

وجه بیمه نموده است در حالی تعهد شرکت بیمه نسبت به بیمه کردن خانه نسبت به خطر آتش سوزی، مبادرت به انعقاد قرارداد و متعهد شدن به پرداخت 

لت و مبنای تعهد که به دلیل بیمه بودن خانه، اساساً تعهدی برای شرکت بیمه نسبت به بیمه کردن خانه در برابر آتش سوزی وجود نداشته و لذا اشتباه در ع

 رخ داده است. در این حالت، عقد باطل می شود.

ثابت شود که اگر مشتبه از حقیقت آگاه بود از تراضی خودداری می کرد  -1ت که جامع دو شرط باشد:اشتباه در صورتی موثر اسصحیح است.  1گزینه  -70

اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی، در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد نه انگیزه های درونی یک طرف  -2و به تعبیر دیگر اشتباه در علت عمده عقد باشد؛ 

موجب بطالن معامله  4و  3موجب حق فسخ و اشتباه در گزینه های  2جمله اشتباهاتی است که تأثیری ندارد اما اشتباه در گزینه ، از 1باشد. اشتباه در گزینه 

کتاب قواعد عمومی  104تا  87نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان و صفحات « ایقاع-اعمال حقوقی، قرارداد»کتاب  98تا  90می شود. ر.ک به بندهای شماره 

 نوشته دکتر سیدحسین صفایی. قراردادها

 صحیح است. 4گزینه  -71

برای تحقق اکراه، شرایطی الزم است که در قانون مدنی و کتب حقوق دانان بیان شده است. اما یکی از آن شرایط این است که صحیح است.  1گزینه -72

این دو مورد  اکراه بایستی نامشروع و به ناحق باشد و برای نامشروع و به ناحق بودن اکراه، الزم است که هدف مکره یا وسیله رسیدن به آن هدف یکی از

ع باشد. و در صورتی که هم هدف و هم وسیله هر دو مشروع باشند، اکراه رخ نمی دهد. در فرض سوال، هدف سارا )فروش یکی از آپارتمان های نامشرو
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معامله فروش تبدیل تعهد هم باطل است. از آنجا که مشروط له در زمان معامله عالم به نامقدور بودن شرط و بطالن آن نبوده اند لذا مشروط له حق فسخ 

 مزرعه را دارد.

اجرای شرط فعل بعنوان اصل که البته ق.م در خصوص ضمانت  239تا  237ق.م. و مواد  232از ماده  3و  2ر.ک به حواشی صحیح است.  4گزینه -116

 استثنائاتی دارد.

ق.م. در اثر فسخ یا اقاله عقد اصلی ذمه شخص ثالث مجددا مشغول نمی شود و به طور کلی شرطی که به  246ر.ک به ماده صحیح است.  2گزینه -117

ه اجرای شرط می ماند و عوض آن را از مشروط له می گیرد و اگر نفع ثالث شده حتی اگر اجرا هم نشده باشد از بین نمی رود بلکه مشروط علیه موظف ب

 شرط هم اجرا شده باشد عوض و معادل آن را از مشروط له می گیرد. 

 ق.م. 242ر.ک به ماده صحیح است.  2گزینه -118

ت است از یک اتومبیل صفر کیلومتر و در ازای در اثر قرارداد مذکور در فرض سوال، آنچه محمد به حسین ارائه می نماید عبارصحیح است.  2گزینه  -119

داد بنابر آن، ارزشی که اخذ می کند عبارت است از ثمن معامله به عالوه شرط فعل نقاشی رایگان آپارتمان توسط حسین )مشروط علیه(. پس از فسخ قرار

ین اتومبیل را باید مسترد نماید و چون اتومبیل تلف شده، می ق.م عوضین و ارزش های اخذ شده باید به طرف مقابل مسترد شود. از این رو حس 246ماده 

چند که اجرا بایست قیمت آن را به محمد تسلیم کند اما از طرف دیگر محمد که ثمنی اخذ نموده تا آن را مسترد کند ولی شرط فعلی که به نفع او بود هر

 ه شود و معادل این ارزش، اجرت العمل نقاشی است که حق حسین است.نشده اما چون واجد ارزش مالی است این ارزش باید به حسین عودت داد

ق.م پس از فسخ عقد، طرفین باید ارزش مالی را که بر اثر قرارداد به دست آورده اند مسترد دارند. و  246بر اساس مبنای ماده صحیح است.  4گزینه  -120

شرط نتیجه متعلق به فروشنده شده است، پس با فسخ عقد شرط منتفی شده و فروشنده الزم چون در این قرارداد منافع یک سال آپارتمان خریدار در قالب 

البته عوضین هم  است که اجرت المثل منافع مربوط به زمان قبل از فسخ را به خریدار بپردازد. تا بدین وسیله ارزش مالی ناشی از شرط نتیجه را عودت دهد.

 ترد خواهد شد. از هر کدام از دو طرف به طرف مقابل مس

ق.م در صورت شرط معرفی ضامن و امتناع از آن، برای مشروط حق فسخ پدید می آید. و در صورت  379و  240ر.ک به مواد  صحیح است. 4گزینه  -121

ودر غیر این صورت نماینده  شرط دادن رهن و امتناع از آن، اگر مال معین باید رهن داده شود در صورت امتناع، مشروط علیه، اجبار به وفای به شرط شده

 دادگاه سند رهن را امضا خواهد نمود. اما اگر رهن مال کلی شرط شده باشد امتناع از انجام شرط به مشروط له حق فسخ می دهد.

 ق.م. 246با استناد به ماده صحیح است.  1گزینه  -122

 صحیح است. 1گزینه  -123

ق.م. اگر شرط، در حین عقد، مقدور بوده و بعد از عقد انجامش ممتنع شود )مانند فرض سوال( در این  240با استناد به ماده صحیح است.  1گزینه  -124

اگر شرط از  صورت از لحظه امتناع شرط، شرط منحل شده و مشروط له اختیار فسخ معامله را دارد مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد. البته

ق.م دارد. همچنین ماده  240ل است و مشروط له در حالت جهل به ممتنع بودن شرط اختیار فسخ معامله را با استناد به ماده ابتدا ممتنع باشد شرط باط

 ق.م مالحظه گردد. 234

 ق.م. 261و  260ق.م )اطالق لفظ منافع که دربرگیرنده منافع مستوفات و غیر مستوفات است( و  259ر.ک به مواد صحیح است.  4گزینه  -125

 ق.م. 253ر.ک به ماده صحیح است.  4گزینه -126

در خصوص این سوال باید دقت کرد که هرگاه مالک بدون اطالع از وجود معامله فضولی عین مال را به شخص دیگری رهن  صحیح است. 2گزینه -127

یا سایر عقود ناقل مالکیت عین، در عقد رهن عین مال به گردد. زیرا برخالف بیع دهد، در این صورت حق تنفیذ یا رد به منتقل الیه )مرتهن( منتقل نمی

کند که حق تنفیذ یا رد نیز به وی منتقل شود. بنابراین حق تنفیذ یا رد برای مالک همچنان وجود دارد. اما نباید تصور کرد که در مرتهن انتقال پیدا نمی

سبب دیگری نیز غیرنافذ است و آن اینکه پس از تنفیذ مالک به عنوان مالک عین،  صورت تنفیذ مالک معامله فضولی صحیح خواهد شد. زیرا این معامله به

فذ و منوط به تنفیذ باید توسط مرتهن نیز به عنوان دارنده حق عینی تبعی نیز تنفیذ گردد. زیرا چنانچه می دانیم فروش مال مرهونه بدون اجازه مرتهن غیر نا

 شود.صرف تنفیذ معامله توسط مالک معامله فضولی صحیح نمی شود که بهاوست. با این توضیحات روشن می

 ق.م. 258و  255، 254، 250، 248ر.ک به مواد صحیح است.  4گزینه  -128

شود را به اجرا بگذارد، در این صورت هرگاه مالک با اطالع از معامله فضولی یکی از حقوقی را که از معامله صحیح جاری میصحیح است.  4گزینه  -129

شود باید آن را تنفیذ توان گفت مقدمتاً معامله فضولی را تنفیذ کرده است. البته باید دانست با توجه به اینکه این نوع تنفیذ از اعمال مالک کشف میمی

 ید.یابد که مالک صراحتاً و با استفاده از لفظ نسبت به تنفیذ معامله فضولی اقدام نماضمنی دانست. تنفیذ صریح زمانی تحقق می

قانون مدنی هرگاه معامالت متعددی بر روی مال صورت  257در مورد این مساله باید دقت کرد با وجود آنکه برابر با ماده  صحیح است. 1گزینه  -130

حقق است که معامالت بگیرد و مالک هر کدام را که تنفیذ نماید معامالت بعدی صحیح و معامالت قبلی باطل است. اما باید دقت کرد این امر زمانی قابل ت

هایی صورت گرفته است که از معامله اولی حاصل متعدد بر روی مبیع و مال متعلق به مالک صورت گرفته باشد. در این مثال، معامالت متعدد بر روی ثمن
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 کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. ق.م در 292از ماده  8و  7ر.ک به حواشی  صحیح است. 4گزینه  -191

 ق.م محقق نشده است. 294زیرا شرط اصلی تهاتر در ماده صحیح است.  4گزینه  -192

کنونی نوشته ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی  296از ماده  6و  3و حواشی  294از ماده  6و  4ر.ک به حواشی  صحیح است. 4گزینه  -193

 از کتاب قواعد عمومی قراردادها نوشته دکتر سید حسین صفایی. 284و  283مرحوم دکتر کاتوزیان و نیز ر.ک به صفحات 

در نظم حقوقی کنونی ق.م در کتاب قانون مدنی  295ماده  5ق.م و حاشیه  294ماده  6ق.م و حاشیه  296ر.ک به ماده  صحیح است. 4گزینه  -194

چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر  »قانون کار:  44دکتر ناصر کاتوزیان و نیز ماده  نوشته مرحوم

قانون رفع موانع  2و بند پ از ماده  «.حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد

در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با »تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت موظف است: 

ود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب بدهی شرکت های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می ش

 « درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
اصوالً دین دولت با  -3 اگر یکی از دو دین توقیف و بازداشت شده باشد. -2 دیون مربوط به نفقه اقارب یا نفقه ی زوجه -1دیون تهاتر ناپذیر عبارتند از: 

مزد کارگر با طلب کارفرما  -4قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  2شخاص، استثنای آن بند پ ماده اشخاص با طلب دولت از ا

 قانون کار بیان شده است. 44بیشتر از کیفیتی که در ماده 

 یان.نوشته مرحوم دکتر کاتوز قانون مدنی در نظم حقوقی کنونیق.م در کتاب  300ماده  3ر.ک به حاشیه صحیح است.  1گزینه -195

 ق.م. به عبارت دیگر، زمانی که مورث خود به دیگران مدیون است مالکیت ما فی الذمه رخ نمی دهد. 868و  300مواد  ر.ک بهصحیح است.  3گزینه  -196

 ق.م.ا. 526ر.ک به مالک ماده صحیح است.  3گزینه  -197

 ق.م. 312ر.ک به ماده صحیح است.  1گزینه  -198

 ق. مجازات اسالمی 526ر.ک به ماده صحیح است.  4گزینه  -199

 در حقوق ایران عدم النفع احتمالی بر خالف عدم النفع مسلم قابل مطالبه نیست.صحیح است. نکته:  1گزینه  -200

 سید حسین صفایی و دکتر حبیب اله رحیمیاز کتاب مسئولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد( نوشته دکتر  86ر.ک به بند صحیح است.  3گزینه  -201

در کتاب مسئولیت مدنی نوشته دکتر سید حسین صفایی و دکتر حبیب اله رحیمی. در فرض مسأله  108ر.ک به بند شماره  صحیح است. 2گزینه  -202

باید خسارت عامل را تا حدی که استفاده کرده است از باب استفاده بالجهت )به معنی عام( یا قاعده اکل مال باطل است که فردی که ضرر از او دفع شده 

 از کتاب مسئولیت مدنی بیان شده و به دلیل اهمیت آن، توصیه می شود که مطالعه بفرمایید. 108جبران کند. حالتهای مختلف اضطرار در بند 

 صحیح است. 2گزینه  -203

 صحیح است. 3گزینه  -204

گرفتن اجازه مالک را در برابر ثالث تعهد کرده باشد باید خسارت بدهد و اگر اجرای مفاد قرارداد را تضمین اگر مدیر نکته:  صحیح است. 4گزینه  -205

 کرده باشد مسؤولیت اجرای مفاد قرارداد با اوست.

 ق.م. 336ر.ک به مفهوم مخالف تبصره ماده صحیح است.  4گزینه  -206

این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان  19و  6 ق.م وحواشی 306ر.ک به ماده صحیح است.  1گزینه  -207

 همچنین رجوع کنید به کتاب وقایع حقوقی نوشته مرحوم دکتر ناصرکاتوزیان، مبحث اداره فضولی مال غیر.

در کتاب قانون مدنی نظم حقوق کنونی نوشته مرحوم  آن 2ق.م و حاشیه  588ق.م و ماده  306از ماده  6ر.ک به حاشیه صحیح است.  1گزینه  -208

 ق.م. 113ق.م و مالک ماده  575دکتر کاتوزیان و نیز ماده 

اداره فضولی مال غیر در شمار اعمال حقوقی نیست تا اشتباه در شخص طرف اگر علت عمده باشد در نفوذ آن اثر کند  نکته: صحیح است. 3گزینه  -209

گزینه ج به این دلیل اداره فضولی مال غیر نیست که  که مدیر فضولی مالک را بشناسد و بداند به سود چه کسی اقدام می کند. به همین جهت لزومی ندارد

 قصد احسان در آن وجود ندارد.

اصر کاتوزیان و مواد ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ن 306از ماده  9و  1ر.ک به حواشی  صحیح است. 2گزینه  -210

 ق.م. 366و  305و  303

بیانگر شرایط ضرر قابل جبران بوده و قابلیت پیش بینی مقدار ضرر، از جمله این شرایط نیست.  4و  3و  1زیرا گزینه های  صحیح است. 2گزینه  -211

 د حسین صفایی و دکتر حبیب ا... رحیمی.از کتاب مسئولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد( نوشته دکتر سی 117تا  101ر.ک به صص 

در حقوق کنونی با پذیرش معیار نوعی تقصیر مجنون نیز می تواند مسؤولیت مدنی داشته باشد. هم چنین اضطرار در صحیح است. نکته:  1گزینه  -212

 مسئولیت هایی که مبتنی بر تقصیر هستند علل موجهه محسوب می شود.
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اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطالق آن در مورد سند آن که داللت بر بی 48قانون ثبت اسناد و امالک و نیز ماده  22ایرادی ندارد. اما مفاد ماده 

ا باشد خالف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن ه

 1291و  1285سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد 

 )محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان(«   ارد.قانون مدنی اشاره به این گونه اسناد عادی د

ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر  365ماده  1ق.م و حاشیه  366و  365با استناد به مواد صحیح است.  1گزینه  -276

، نسبت به مقبوض به عقد فاسد ضامن عین و منافع مستوفات و غیرمستوفات ناصر کاتوزیان. احکام غصب برگیرنده مال به بیع فاسد مترتب می شود و قابض

 آن است اعم از اینکه به رضای مالک آن را تصرف کرده یا نه و اعم از اینکه عالم یا جاهل به فساد عقد باشد. 

 ونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.ق.م و حواشی آن در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کن 377ر.ک به ماده  صحیح است. 2گزینه  -277

حق حبس نتیجه اصلی همبستگی و تقابل عوضین اصلی در عقود معوض است از این رو اوالً در مورد تعهدات اصلی جریان  صحیح است. 1گزینه  -278

ه یا فسخ یا انفساخ دیگر می یابد نه تکالیف ناشی از انحالل عقد؛ ثانیا در عقود رایگان حتی رایگان با شرط عوض هم راه ندارد ثالثا بعد از انحالل عقد به اقال

 کان اعمال حق حبس منتفی است چون تقابل و همبستگی عوضین که جوهره ایجاد کننده حق حبس است در این حاالت وجود ندارد. ام

ق.م حق حبس در خصوص عوضین حالِ قابل مطالبه و منجَّز جریان می یابد. البته مرحوم دکتر کاتوزیان این حق را در مورد  377از سوی دیگر بنا به ماده 

 ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان(. 377ماده  3وجل با اجل مساوی نیز قابل جریان می دانند )حاشیه عوضین م

و تلف ق.م. ید بایع و ید خریدار در دوران اِعمال حق حبس ید امانی است  387و  378ق.م و مواد  362ماده  1ر.ک به بند صحیح است.  1گزینه  -279

 مورد معامله در این دوران موجب انفساخ معامله می شود.

کیلوثمره درختان، متعلق به حسین )صاحب اصله( است )به استناد  300ق.م. در فرض مسأله  317و  314و  33ر.ک به مواد  صحیح است. 1گزینه  -280

زیرا اصل )درخت سیب( متعلق به او نیست و در چنین حالتی ثمره ها هم به  ق.م(  و از سوی دیگر غاصب هیج حقی بر ثمره های ایجاد شده ندارد 33ماده 

کیلو را به صورت کلی در معین می فروشند تعیین مصداق مبیع یا به وسیله فروشنده یا نماینده او  600کیلو از  300او نمی رسد. از سوی دیگر وقتی ایشان 

کیلو سیب متعلق به فروشنده  300کیلو سیب از قبل متعلق به علی بوده و فقط  300رد. در اینجا چون از جمله خریدار و یا به وسیله حادثه ای صورت می گی

وجود ندارد تا نیاز به در انبار وجود دارد لذا همان مقدار که به عنوان مبیع بوده به خریدار )حسین( باید تسلیم شود و مصداق دیگری از اموال فروشنده )علی( 

 کیلو را بردارد. 600او باشد لذا حسین می تواند تمام  تعیین مصداق از سوی

 آن(  1ق.م )و حاشیه  348آن( و ماده  1ق.م )و حاشیه  215ر.ک به ماده صحیح است.  1گزینه -281

نه در زمان انعقاد بیع. در بیع غیرنافذ از جمله بیع اکراهی یا فضولی، مقدورالتسلیم بودن مبیع در زمان تنفیذ عقد، شرط است صحیح است.  4گزینه -282

 ق.م. 371بنابراین وجود یا فقدان این صفت در مبیع به هنگام انشای بیع، تاثیری بر وضعیت حقوقی عقد ندارد. ر.ک به ماده 

تی قابل ق.م در صور354ق.م نیز مالحظه گردد. حکم ماده  200ق.م. در این زمینه ماده  456و  354، 353ر.ک به مواد صحیح است.  3گزینه  -283

د نظر، موجب جریان است که عدم مطابقت مبیع با نمونه ناظر به وصف ذاتی و اساسی مبیع نباشد. زیرا عدم مطابقت مبیع از حیث وصف اساسی با نمونه مور

ق.م در بیع مال کلی  354ق.م سبب بطالن عقد است. از سوی دیگر حکم ماده  200و  353وقوع اشتباه در وصف اساسی مورد معامله است که طبق مواد 

ام فروشنده به قابل اعمال نیست چرا که اگر در بیع مال کلی، مصداق مال تسلیم شده منطبق با نمونه نباشد مشتری نمی تواند عقد را فسخ کند و باید الز

 تسلیم مصداق منطبق با نمونه را بخواهد.

 ق.م. 348است. همچنین با استناد به ماده وقتی عقد باطل است شرط ضمن آن هم باطل صحیح است.  4گزینه  -284

ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم  369ماده  1ق.م و حاشیه  370، 368، 367، 366ر.ک به مواد  صحیح است. 1گزینه  -285

 دکتر کاتوزیان.

 قانون پیش فروش ساختمان 18و  17ر.ک به مواد صحیح است.  1گزینه  -286

 قانون پیش فروش ساختمان. 9ر.ک به ماده صحیح است.  3گزینه  -287

ق.م. 733ق.م و نیز ماده 691از ماده  4و حاشیه  12/10/1389قانون پیش فروش ساختمان مصوب  5تا  2ر.ک به مواد  صحیح است. 2گزینه  -288

عقد تشریفاتی و نیازمند تنظیم سند رسمی است. لذا تا قبل از انجام  قانون پیش فروش ساختمان ، یک 5تا  2قرارداد پیش فروش ساختمان، به استناد مواد 

منعقد نمود. در  تشریفات، هنوز عقدی واقع نشده است و از این رو تعهد و دینی بر ذمه حسین نیامده تا بتوان نسبت به آن ضمان یا حواله که عقد تبعی است

 ق.م وجود داشت.691از ماده  4ود امکان انعقاد ضمان یا حواله به استناد حاشیه همین سوال، اگر قرارداد پیش فروش ساختمان منعقد شده ب

در خصوص انجام تعهدات  18الزم به ذکر است که انتهای ماده  1389قانون پیش فروش ساختمان مصوب  18مطابق ماده صحیح است.  1گزینه  -289

یگری نیست و است و نقل و انتقال حقوق پیش خرید از طبق قواعد عمومی تعیین تکلیف می شود و علی القاعده برای انتقال حق شخص نیاز به ابراز رضایت د

 ست. این انتقال صحیح ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی عطف به ماسبق می شوند مگر مقررات مربوط به صالحیت محلی و یا زمانی که قانون الحق صحیح است.  3گزینه  -1

 مکتسبه اشخاص باشد.مغایر با حقوق 



 

 65صفحه:  07132343234-6               1شیراز، چهارراه پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت کوچه 

 آیین دادرسی مدنی

قانون آ.د.م؛ باید در مرحله ی نخستین در خصوص دعوا و پرونده مربوطه حکم صادر شده باشد نه قرار.  7به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه  -2

تجدیدنظر نقض شود، رسیدگی ماهوی با پرونده وجود ندارد و اگر قرار دادگاه بدوی در مرحله ی  به ماهیت اینبنابراین در مرحله ی باالتر امکان رسیدگی 

 دادگاه بدوی خواهد بود نه تجدیدنظر. 

 ق.آ.د.م 1ق.د.ع.ا و ماده  122ق.ا.ح و تبصره ماده  2به استناد ماده صحیح است.   3گزینه  -3

عات یا قراردادها اقامه می شود تابع قوانینی قانون آیین دادرسی مدنی؛ دالیلی که برای اثبات عقود یا ایقا 195به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -4

قانون مزبور، دالیل وقایع حقوقی از قبیل اتالف، ضمان قهری و نسب تابع قانونی است که در  196مجری بوده و مطابق ماده ی  موقع انعقاد آنهااست که در 

ن عقدی و ایقاع طالق( در زمره ی قراردادها و ایقاعات بوده و اتالف از موارد زمان طرح دعوا مجری می باشد. بنابراین نظر به اینکه در ما نحن فیه )صلح، ضما

 پاسخ صحیح می باشد. « 3»ضمان قهری محسوب می شود، گزینه ی 

مدنی می تشریفات آئین دادرسی ق.م.ا با رعایت  692و  667، جز در مواردی خاص مانند ماده مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرمصحیح است.  1گزینه -5

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی »ق.آ.د.م که مقرر می دارد:  1. مطابق ماده باشد

« آن می باشند به کار می رود.و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقالب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت 

ادرسی مدنی انجام بنابراین رسیدگی به امور حسبی، در تمام مواردی که در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده است برابر قانون آیین د

 م الحق ناسخ خاص سابق نمی شود.می شود و در سایر موارد ترتیبات خاص قانون امور حسبی الزم الرعایه است. به عبارت اصولی عا

 (. 3و در شمول قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد )ایراد گزینه عمومیرسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز در صالحیت دادگاه های 

قوداالثر، سرپرستی کودکان در حال حاضر برخی از امور حسبی مانند قیمومت، امور مربوط به محجورین و امور مربوط به غائب مفصحیح است.  4گزینه  -6

مهرموم طبق بی سرپرست در دادگاه خانواده رسیدگی می شود و برخی از امور دیگر مثل صدور گواهی انحصار وراثت، تحریر ترکه، مهرموم ترکه و برداشتن 

نند؛ تقسیم و امور راجع به ترکه اتباع در صالحیت این شوراست و سایر دعاوی امور حسبی ما 1394قانون شورای حل اختالف مصوب  9ماده ی « ت»بند 

 بیگانه و... در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه دیگری ق.آ.د.م،  19بر اساس ماده صحیح است.  1گزینه  -7

شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و ع صالحیتدار متوقف میاز مرجاست، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم

تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح شود و خواهان میرسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر میرسید آن را به دفتر دادگاه

 شودها هم روشن میاست. با این توضیحات سایر گزینه« صالحیت ذاتی». بر اساس دیدگاه اساتید منظور از صالحیت در این ماده نماید مجدداً اقامه دعوا

کلیه »آئین نامه ثبت اختراع طرح صنعتی و عالئم تجاری که مقرر می دارد؛  179همچنین ماده ی  -ق.ح.خ 12به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه  -8

 «دعاوی ناشی از اختراع طرح صنعتی و عالئم تجاری در شعب تخصصی دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود. ی

، دعوای ابطال دستور 1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  3و  2و  1به موجب مواد صحیح است.  2گزینه  -9

لیل در صالحیت دادگاه محل مرجعی است که دستور اجرا را صادر کرده است که می تواند محل اقامت خوانده )متعهدله سند اجرای سند الزم االجرا به هر د

 الزم االجرا( نباشد و رسیدگی به این دعاوی خارج از نوبت می باشد.

شده در قانون فهرست  ینیب شیاز مراجع پ یکی ایخوانده دعوا دولت  -1مستلزم چند شرط است؛  یپرونده در مراجع ادار طرحاست.  حیصح 2 نهیگز -10

 -باشد یخصوص یحقوق ای یقیشخص حق گرید ریبه تعب ایباشد  یردولتیخواهان دعوا غ -2 -باشد 19/4/1374مصوب  یردولتیغ ینهادها و مؤسسات عموم

 باشد.  تیحاکم عمالدولت در مقام ا -3

 ای اتینابرابر دارند )به عنوان مثال اخذ مال یو با اشخاص رابطه ا دهد¬یخاص مربوط به خود انجام م فیاست که وظا تیدر مقام اعمال حاکم یوقت دولت

 تیوضوع در صالحجه میاست در نت ی( با شخص رابطه برابر دارد و درمقام اعمال تصدیدولت )وزارت جهاد کشاورز هیاقدام به صدور پروانه( اما در مانحن ف

به نظر کارشناس دارد لذا دادگاه محل وقوع مال صالح  ازیمطالبه خسارت ن نکهیبه ا تیبا عنا یمحل تیصالح ثیباشد و از ح ی( مییدادگاه )مراجع قضا یذات

 باشد. یم یدگیبه رس

عدالت بر وقوع تخلف  وانید ی؛ با صدور رأ1392مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 10ماده  1 ی: با توجه به تبصره یلیتکم نکته

اصل  بلکه ریاوست و نه تنها تقص ریتقص یعنی تیوقوع تخلف طرف شکا لیدل یرأ نیگردد که ا ی( حسب مورد محرز متیشخص طرف شکا ایواحد  ری)تقص

 ییقضا یدگیخسارت مستلزم رس زانیم نییتع زی)تخلف خوانده( و خسارت و ن ریتقص نیب تیسبب یگردد لکن احراز وجود رابطه  یاحراز م زیورود خسارت ن

 خارج است. وانید تیبوده و از صالح ییمراجع قضا تیو در صالح

 سال است، در صالحیت کمیسیون است نه دادگاه. 5چون تفاوت بین بیش از  599طبق رأی وحدت رویه صحیح است.  2گزینه  -11

 قانون آیین دادرسی مدنی 23و  22به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه  -12

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که »ق.آ.د.م:  20به موجب ماده صحیح است.  1گزینه -13

اشد، رسیدگی به ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نب



 

 66صفحه:  07132343234-6               1شیراز، چهارراه پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت کوچه 

 آیین دادرسی مدنی

قانون امور  165الی  162رجوع شود به مواد « .اهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده استدعاوی یاد شده در صالحیت دادگ

 حسبی

در فرضی که شخص مزبور در ایران اقامتگاه قانون مزبور می شود یعنی  21موضوع مشمول ماده  باشد متوفی تاجر متوقف یا ورشکستهدر فرضی که اما 

 .دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معامالت خود شعبه یا نمایندگی داشته یا داردنداشته باشد در 

 : دعوای افراز که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اما ترکه تقسیم نشده است دادگاه اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی می باشد.نکته

که رسیدگی به دعوای سند سجلی مستقیماً به حقوق مالی منجر نمی شود لذا دعوای غیر مالی محسوب شده و از از آن جا صحیح است.  4گزینه  -14

ان صالح طرفی چون رسیدگی به دعاوی راجع به سند ثبت احوال، اگر محل صدور سند و محل اقامت خواهان هر دو در ایران باشد دادگاه محل اقامت خواه

 ادر ولی خواهان مقیم تهران است، دادگاه محل اقامت خواهان )تهران( صالح برای رسیدگی می باشد.است. لذا چون سند در مشهد ص

ن یا رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختالف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستا

 ل می آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است.دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان بعم

قانون آیین دادرسی مدنی حوزه قضایی شهرهای بزرگ مثل تهران علی رغم تقسیم بندی آن به  11. به استناد تبصره ی ماده صحیح است 3گزینه -15

 در آن نمی دهد.مجتمع های قضایی مختلف یکسان بوده و این امر تغییری در صالحیت محلی عام دادگاه های مستقر 

قانون ایین دادرسی مدنی. در فرض این سوال بین متوفی و خواهان قراردادی منعقد شده است که  13و  20به استناد ماده ی صحیح است.  2گزینه  -16

رفاً می تواند در محل اقامت متوفی مربوط به مال منقول می باشد و محل انعقاد قرارداد و محل انجام تعهد محلی غیر از محل اقامتگاه متوفی است؛ خواهان ص

قانون مزبور به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل انجام تعهد رجوع کند بعالوه الزم به ذکر است  13طرح دعوا کند و نمی تواند به استناد ماده ی 

 ق.آ.د.م تا زمانی ممکن است که ترکه بین وراث تقسیم نشده باشد. 20اجرای ماده ی 

ها هرگز اختالف در صالحیت رخ قانون شهرداری 100باید دقت کرد که بین دادگاه عمومی و کمیسیون ماده  1در مورد گزینه صحیح است.  2گزینه  -17

هرداری را صالح به ش 100دهد که مرجعی نیز بخواهد آن را حل کند. زیرا اگر پرونده اولین بار در دادگاه عمومی مطرج شود و این دادگاه کمیسیون ماده نمی

اقدام نماید.  100رسیدگی بداند با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور برای تعیین صالحیت و ارسال آن به کمیسیون ماده 

الح به رسیدگی بداند پرونده را بایگانی خواهد شهرداری مطرح شود و این مرجع دادگاه را ص 100ق.آ.د.م(، هرگاه پرونده اولین بار در کمیسیون ماده  28)ماده 

 کرد.
 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رجوع کنید.14باید به ماده « 2»در مورد تایید گزینه 

 در این خصوص مکفی خواهد بود. 1نیز باید به همان موضوع دقت کرد و توضیحات گزینه « 4»و گزینه « 3»در مورد گزینه 

 مقررات مربوط به قرار عدم صالحیت و ارجاع پرونده به مرجع صالح در مراجع غیر دادگستری حاکم نیست.صحیح است.  2گزینه  -18

 ق.آ.د.م 44به استناد ماده است. صحیح 4 گزینه -19

دادگاه دیگر در آن حضور نمی یابد  توضیح آنکه جلسه دادگاهی که وکیل به علت شرکت در -ق.آ.د.م 44و  41مستند به مواد صحیح است.  1گزینه -20

دادگاه به این جهت نباید  42می باشد و در موارد مربوط به ماده ی  41تجدید نخواهد شد زیرا جهات تجدید جلسه دادگاه منحصر به موارد مذکور در ماده 

 جلسه را تجدید کند مگر اینکه موجب دیگری باعث تجدید جلسه دادگاه شود. 

ذیل  می تواندقانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورتی که وکالت نامه وکیل سند غیررسمی باشد وکیل  34به موجب ماده ی است. صحیح  4گزینه  -21

 به این کار ندارد. تکلیفیوکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است و در هر حال 

ق.ا.ح در امور حسبی اشخاص ذینفع می توانند شخصا در دادگاه حاضر بشوند یا نماینده بفرستند ونیز می  15به استناد ماده صحیح است.  3گزینه  -22

 توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود بیاورند. 
ق.آ.د.م از نماینده حقوقی  32ص ذیل می توانند با عنایت به ماده و نیز به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اشخا 

 استفاده نمایند:

کمیته امداد امام  -4هالل احمر  -3بنیاد مستضعفان و جانبازان  -2سرمایه متعلق به شهرداری  %50شهرداری ها و شرکت های تابع آن با بیش از  -1

سازمان تامین اجتماعی  -10سازمان تبلیغات انقالب اسالمی  -9خرداد  15بنیاد  -8یته ملی المپیک کم -7بنیاد مسکن انقالب  -6بنیاد شهید  -5خمینی 

صندوق بیمه اجتماعی  -14بنیاد امور بیماری های خاص  -13موسسه های جهاد نصر جهاد استقالل جهاد توسعه  -12فدراسیون های ورزشی آماتوری  -11

 روستائیان و عشایر 

 در خصوص این سوال به چند نکته باید توجه نمود:است.  صحیح 4گزینه  -23

 چه به صورت کلی چه به صورت موردی. ممنوع نیست( تنظیم قرارداد وکیل با دولت 1

 ضمن اشتغال به وکالت، در استخدام دولت نیز باشد. نمی تواند( وکیل 2

 .قرارداد مشاوره حقوقی داشته باشدمی تواند با دولت ( وکیل نمی تواند در استخدام دولت باشد ولی 3
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ی : به طور کلی احکام قطعی دادگاهها مشمول قاعده می باشند اما باید توجه داشت که اعتبار امر قضاوت شده به احکام مراجع در امور ترافعنکته اول

قابل ارد. در صورتی احکام ترافعی هستند که اختالفی روی داده باشد و طرفین دعوایشان را در دادگاه صالح مطرح کرده باشند. حکم ترافعی در ماختصاص د

ون امور حسبی نحکم غیرواقعی قرار دارد. گاهی در امور حسبی که اختالف و دعوایی در میان نیست مانند پرونده تعیین قیم برای محجوری که ولی ندارد، قا

قانون امور حسبی که در این موارد به احکام صادره از دادگاه احکام غیرترافعی گفته می  324تصمیم دادگاه را در این مورد حکم شمرده است؛ مانند ماده ی 

 قانون امور حسبی( 41و مفهوم ماده ی  40شود که مشمول قاعده ی امر قضاوت شده نمی باشد. )منطوق ماده ی 

 : گزارش اصالحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود لذا از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد.دومنکته 

 : از بین قرارهای قاطع قرار سقوط دعوا دارای اعتبار امر مختومه می باشد.نکته سوم

 مالحظه شود(  92قانون دیوان عدالت اداری مصوب  53: آراء دیوان عدالت اداری نیز از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد. )ماده ی نکته چهارم

چنانچه یکی از اصحاب دعوا در  جریان دادرسی غایب مفقوداالثر شود و در عین حال حکم قطعی موت فرضی اواز دادگاه صالح صحیح است.  3گزینه -47

یست لذا توقیف ادر نگردیده باشد، دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه دهد و با عنایت به اینکه غایب مفقوداالثر از نظر مقررات دادرسی در حکم متوفی نص

 دادرسی بدون تصریح قانونی و با استفاده از وحدت مالک جایز نبوده و مبنای قانونی ندارد. 
حاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که در دادرسی نسبت به دیگران موثر باشد، در غیر این صورت فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اص

 دادرسی منحصرا نسبت به او توقیف و نسبت به دیگران طبق روال معمول ادامه می یابد. 

است، هر کس می تواند به نسبت سهم خود طرح  از ان جا که در امالک مشاعی هر مالک در جز به جز مال مشارع شریکصحیح است.  3گزینه -48

قابل تجزیه دعوی علیه دیگران نماید ولیکن در اموال مزبور دعوی می بایست عموما علیه تمامی مالکین مطرح گردد، خصوصا در مواردی که حق مطالبه غیر

 باشد. 

( دادگاه ایراد مطرح 84ماده  10ن ایراد بی نفعی خواهان می باشد )بند این ایراد تنها از سوی خوانده قابل طرح است و عنوان آصحیح است.  3گزینه -49

یه خوانده نمی کند بلکه تنها به بررسی ذی نفعی یا بی نفعی خواهان می پردازد، در این خصوص سوالی مطرح می گردد این است که، اگر حق ادعا شده عل

ن می گردد یا خیر؟ چنانچه پاسخ سوال مثبت باشد دادگاه خواهان را ذی نفع دانسته و ایراد را رد احراز و حکم علیه او صادر شود آیا قانونا نفعی نصیب خواها

ایراد، از ایراداتی و رسیدگی به ماهیت را شروع می کند و اگر پاسخ منفی باشد ایراد را می پذیرد و قرار رد دعوا صادر می کند. همچنین باید افزود که این 

 سیدگی به دعوا ایجاد می نماید. است که مانع دائمی در ر

 317تا  314و72شماره  2دکتر شمس جصحیح است.  1گزینه  -50

در صورت عدم حضور اصحاب دعوا و وکالی انها و عدم تقدیم الیحه  توسط آنها اگر ابالغ وقت بصورت قانونی انجام شده باشد صحیح است.  3گزینه  -51

 صحیح نیست و پاسخ سؤال نیز همین گزینه است. 3حکم صادر کند، بنابراین قسمت آخر گزینه ی  اولین جلسه محقق شده و دادگاه می تواند

 ق.آ.د.م 100به استناد ماده ی صحیح است.  4گزینه -52

قابل  ق.آ.د.م در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، حکم 331طبق بند الف ماده ی صحیح است.  4گزینه -53

تناظر و حق  تجدیدنظر است. در صورت افزایش خواسته و عدم حضور خوانده یا حضور وی و عدم آمادگی برای دفاع در دادگاه، دادگاه در راستای اجرای اصل

ی خواهان وجود ندارد در خواسته  98دفاع خوانده بایست جلسه دادرسی را تجدید نماید. در مورد گزینه ی سه باید گفت وحدت منشاء مصرح در ماده ی 

به بعد قانون  328به بعد قانون مدنی( و منشاء خواسته ی خسارت وارده به ملک اتالف یا تسبیب )مواد  308زیرا منشاء دعوای اجرت المثل غصب )ماده ی 

 مدنی( است و لذا خواسته جدید است که باید در قالب دعوای جدید مطرح شود. 

فتن نه تنها از این نظر که محدوده ی رسیدگی و مبانی رأی دادگاه را می تواند تحت تأثیر قرار دهد دارای اهمیت حضور یاصحیح است.  2گزینه  -54

ویای استرداد است بلکه خوانده را قادر می سازد تا از حق دفاع به بهترین شکل بهره مند گردد، آنچه مسلم است اگر اظهارات خواهان درجلسه ی دادرسی گ

ه سته، تغییر نحوه ی دعوا یا خواسته یا درخواست باشد، دادگاه آثار الزم را بر چنین اظهاراتی مترتب می نماید. هرگاه اظهارات خواهان بدعوا، کاهش خوا

حل می نماید. در ق.آ.د.م با خواستن توضیح از او مشکل را  95نحوی باشد که با توجه مطلب دادخواست برای دادگاه ابهام ایجاد نماید دادگاه با توجه به ماده 

مقررات بی  سایر موارد تعارض باید پذیرفت که اظهارات خواهان در جلسه ی دادرسی، چون در زمان مؤخر اعالم گردیده معتبر است مگر در مواردی که طبق

رخواست یا نحوه ی دعوا در غیر از جلسه اول و .....( به بعد، تغییر د 98اعتبار )انکار بعد از اقرار( یا غیرقابل اعتنا باشد )اقامه ی دعوای جدید بدون رعایت مواد 

ات دادخواست در هر حال اصل تناظر و حق دفاع خوانده باید رعایت گردد لذا در صورت عدم حضور خوانده؛ دادگاه چنانچه اظهارات خواهان را که با مندرج

 باید جلسه رابه زمان معین تجدید نماید تا خوانده فرصت و امکان دفاع پیدا کند. متعارض است معتبر و قابل اعتنا بداند پیش از اینکه به آن ترتیب اثر بدهد

ارائه اصول مستند در جلسه اول از سوی هر یک از طرفین الزامی است اما چنانچه طرف مقابل متعرض آنها نشود، باید آنها را از صحیح است.  1گزینه -55

 ارائه اصول مستندات معاف دانست.

اد ورد استناد رسمی باشد چون نمی تواند مورد انکار و تردید واقع گردد، عدم ارائه اصل آن در جلسه اول خطری را متوجه طرفی که بدان استنچنانچه سند م

می نماید، دادگاه به خواهان اخطار  220نموده نمی سازد. همین طور در صورتی که سند مورد استناد عادی باشد اما ادعای جعل نسبت به ان شود طبق ماده 
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ق مدنی؛ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به  1325ماده ی  -4

 (3قسم او نماید. )ایراد گزینه

نع تعقیب قطعی باشد و بیان کننده ی احراز اصالت یا جعلیت سند باشد در این صورت قرار منع تعقیب در صورتی که قرار مصحیح است.  4گزینه  -98

ت چون در قرار صادر شده نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود و نیازی به رسیدگی دوباره به این ایراد نیست در غیر اینصور

 جعلیت سند اظهارنظر نشده است، الزم است به ایراد جعل مطابق مقررات رسیدگی و اظهارنظر شود.صادر شده نسبت به اصالت یا 

 ق.آ.د.م 256به استناد ماده صحیح است.  2گزینه  -99

 18/1/1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب  37به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه  -100

 ق.آ.د.م 280و ماده  35ماده  2استناد تبصره به صحیح است.  3گزینه  -101

لذا اگر چه حکم مستند به « هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد»... ق.م  1331طبق ماده صحیح است.  1گزینه -102

یرفته نمی شود مگر اینکه کذب بودن سوگند به موجب حکم نهایی سوگند می تواند تجدیدنظرپذیر باشد اما در مرحله تجدیدنظر نیز اظهار منافی با سوگند پذ

ق.آ.د.م در اعاده دادرسی( یا اینکه کسی که سوگند یاد کرده اقرار کند که حق باطرف مقابل است در این مورد نیز دادگاه باید به  426ماده  5ثابت شود )بند 

 (. 4دنظر )ایراد گزینهاقرار بها دهد، چه درمرحله نخستین باشد و چه درمرحله تجدی

 465عبداله، جلد سوم، شماره  -قانون مدنی و همچنین رجوع کنید به کتاب دکتر شمس 1327به استناد ماده  صحیح است.  4گزینه  -103

دارد و نه رسمی اما نسبت قانون آیین دادرسی مدنی اظهار انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی امکان  216به استناد ماده صحیح است.   3گزینه  -104

 به اسناد رسمی هم ادعای جعل مادی امکان دارد و هم معنوی  یا مفادی

 494و  418به استناد کتاب؛ دکتر شمس، عبداهلل، جلد دوم، شماره های صحیح است.  3گزینه  -105

 ق.آ.د.م 297و  295به استناد مواد صحیح است.  4گزینه  -106

 قانون آیین دادرسی مدنی 299و  296استناد مواد  بهصحیح است.  2گزینه  -107

 قانون آیین دادرسی مدنی 300به استناد ماده ی صحیح است.  4گزینه  -108

 و تبصره ی ذیل آن 302به استناد ماده ی صحیح است.  2گزینه  -109

تمامی خواندگان و لو خواندگانی که در جلسه حضور  ق.آ.د.م علت حضوری محسوب شدن رأی نسبت به 304به استناد ماده ی صحیح است.  2گزینه -110

 نیافته و الیحه ای نیز ارسال نداشته اند این است که دادخواست نسبت به آنها نیز ابالغ واقعی شده است.

وانده در هیچ یک از اگر وقت جلسه اول دادرسی به خوانده ابالغ واقعی نشود اما وقت جلسات بعدی ابالغ واقعی شود و خصحیح است.  4گزینه  -111

یده و جلسات حاضر نشده و از خود دفاع ننماید حکمی که علیه او صادر می شود غیابی است چون پس از اولین جلسه دادرسی از جریان دعوا مطلع گرد

 662ش 2کتاب، دکتر شمس عبداهلل جفرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست را به علت پایان یافتن اولین جلسه دادرسی از دست داده است. رجوع کنید به 

در صورتی که حکم دادگاه کال به نفع خوانده صادر شود چون حق طرح شکایت نسبت به آن را ندارد بررسی حضوری یا غیابی صحیح است.  2گزینه  -112

 بودن حکم منتفی می گردد. به بیان دیگر حکم علیه خواهان است و نسبت به او همواره حضوری است.

ق.آ.د.م در صورتی که محکوم علیه غیابی بخواهد دادخواست جلب ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را  136به موجب ماده صحیح است.  3زینه گ -113

ه و ظرف کرد با دادخواست اعتراض توأمان تسلیم دادگاه نماید ولی معترض علیه می تواند در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دالیل خود را اظهار

کان پذیر سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید، اما در خصوص طرح دعوی متقابل در مرحله واخواهی چون قانونگذار پیش بینی نکرده، ام

 (851نیست. )شمس، پیشرفته، جلد نخست، شماره 

صورت کلی خواهد بود و رأی نسبت به سهم اشخاصی که واخواهی  موضوع نَسب قابل تجزیه نیست بنابراین نقض این رأی بهصحیح است.  1گزینه -114

 نکرده اند هم نقض خواهد شد.

واخواهی جهت رسیدگی به اعتراض واخواه است و دادگاه در همین محدوده اقدام به رسیدگی می نماید و چنانچه خواسته یا صحیح است.  1گزینه  -115

 یال باشد می تواند تجدیدنظرخواهی نماید.بهای خواسته خواهان بدوی بیش از سه میلیون ر

 662و جلد اول، شماره 662، 670، 645، 663رجوع کنید به کتاب؛ دکتر شمس، عبداله، جلد دوم شماره های صحیح است.  4گزینه -116

ت. بیماری )مرض مانع ق.آ.د.م حکم صادره در خصوص اعسار در هر صورت حضوری محسوب اس 507به استناد ماده ی صحیح است.  4گزینه  -117

ماده ی  1حرکت( محکوٌم علیه حکم غیابی حتی در صورت امکان توکیل عذر موجه برای عدم درخواست واخواهی محسوب می شود چرا که قانونگذار در بند 

بس در صورتی عذر موجه محسوب توقیف یا ح -این مورد را بصورت مطلق جزء معاذیر دانسته است و آن را مشروط به عدم امکان توکیل ننموده است 306

 است که امکان تقدیم دادخواست به دفتر بازداشتگاه یا زندان وجود نداشته باشد و به بیان دیگر توقیف غیرقانونی باشد.
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 آیین دادرسی مدنی

 ق.آ.د.م 488. به استناد ماده اشدصحیح می ب 4گزینه  -163

 ق.آ.د.م 493و  492. به استناد مواد صحیح می باشد 4گزینه  -164

 قانون آیین دادرسی مدنی 470و  469، 466به استناد مواد صحیح است.  4گزینه  -165

 962، ش 3ق.آ.د.م و دکتر شمس ج 464و  461. به استناد مواد صحیح است 1گزینه  -166

قانون آیین دادرسی مدنی در این حالت صدور حکم اعسار تنها نسبت به همان دعوی و در تمام  509و  508به استناد مواد صحیح است.  2گزینه  -167

 مراحل همان دعوی مؤثر است.

 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 3. به استناد ماده صحیح می باشد 3گزینه  -168

 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی 7به استناد ماده ی . صحیح است 4گزینه  -169

 قانون آیین دادرسی مدنی 509و 510به استناد مواد صحیح است.  2گزینه -170

ن را ق.ا.د.م؛ در مواردی که مقدار هزینه و خسارت در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد میزان آ 518به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه -171

 دادگاه تعیین می نماید.

 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  15ماده صحیح است.  4گزینه  -172

مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا  مستقیمقانون آیین دادرسی مدنی فقط هزینه هایی که به طور  519به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -173

 نه به طور غیرمستقیمدفاع الزم بوده خسارات دادرسی محسوب می شود 

از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین »هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛  14/10/95-755طبق رأی وحدت رویه شماره صحیح است.  1گزینه  -174

اجع به صالحیت دادگاه چنین مستفاد می گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین آن ر 4نابارور خصوصاً ماده 

و یا  بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامتدادرسی... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است، براین اساس، تقاضای زوجین 

 «ان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.سکونت آن

 94قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب  26و 1. به استناد مواد صحیح است 4گزینه  -175

 1386/  3/  22/  699به استناد ر.و.ر صحیح است.  2گزینه  -176

 94قانون شوراهای حل اختالف  5به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -177

 قانون حمایت خانواده 11به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -178

 1391قانون حمایت خانواده مصوب  4به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -179

 1391ت خانواده مصوب قانون حمای 34و  33به استناد صحیح است.  1گزینه  -180

 94قانون شوراهای حل اختالف مصوب  10و  9به استناد مواد صحیح است.  1گزینه -181

 56قانون اجرای احکام مدنی مصوب  10به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه -182

به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی  قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رأی دادگاه راجع 299به موجب ماده ی صحیح است.  3گزینه  -183

از دادگاه  -2 -در امور ترافعی صادر شده باشد -1باشد حکم و درغیر اینصورت قرار نامیده می شود، مستفاد از ماده ی مذکور حکم دارای چهار عنصر است؛ 

 قاطع دعوا باشد. -4 -راجع به ماهیت دعوا باشد -3 -صادر شده باشد

 94قانون شوراهای حل اختالف  10به استناد ماده ی صحیح است.  4گزینه  -184

 ق.ا.ا.م 61. به استناد ماده صحیح می باشد 3گزینه  -185

که بیان داشته است در صورت حصول دالیلی مبنی بر  92قانون دیوان عدالت اداری مصوب  40این اقدام براساس ماده ی صحیح است.  3گزینه  -186

 اجرای دستور موقت شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید مستفاد می گردد.عدم ضرورت ادامه 

 قانون امور حسبی 44به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه -187

 ق.ا.ا.م 46. به استناد ماده صحیح است 4گزینه  -188

 566ش رجوع کنید به کتاب دکتر شمس، عبداهلل، جلد دوم،صحیح است.  4گزینه  -189

 92ق دیوان عدالت اداری مصوب  54به استناد ماده ی صحیح است.  3گزینه  -190

در این حالت ج اگر از الف یا ب به موجب حکم قطعی دیگری طلبکار باشد می تواند جهت اجرای حکم مبلغ مزبور را توقیف صحیح است.  1گزینه  -191

هر کس که زودتر مالی را توقیف می نماید مقدم بر دیگران در طلب خود از آن است ولیکن در این  نماید؛ اما اگر چه به موجب قانون اجرای احکام مدنی

 حالت حق ب بر دیگران در وصول خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مقدم بر هر کس دیگری می باشد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

تعارض به برخورد و تنافی و ناسازگاری بین مدلول دو یا چند دلیل )و به تعبیر برخی ناسازگاری در ناحیه داللت دو یا چند صحیح است.  2گزینه   -1

از  دلیل ناتوانی مکلف دلیل( در مرحله جعل و انشاء و قانونگذاری و تشریع )وضع و انشاء( گفته می شود اما تزاحم به برخورد احکام در مرحله اجرا و امتثال به
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 اصول فقه

به این دلیل نادرست است که در حالت تعارض مستقر دو دلیل اگر یکی از دالیل به سبب مرجِّحی بر دیگری  3اجرای توأمان احکام گفته می شود. گزینه 

تعارض بین روایات بود به ترجیح داشت آن دلیل را باید بر دیگری ترجیح داد و در حالت فقدان ترجیح که آن را تعادل یا تکافو ادله متعارض می گویند اگر 

ه می شود و بیانگر قاعده ثانویه شرعیه که بیانگر تخییر است مراجعه می کنیم و اگر سایر تعارض ها بود به قاعده اولیه عقلی که به طور مطلق قاعده هم گفت

یم و در صورت فقدان مرجحات، به راهکار تخییر که تساقط ادله متعارض است مراجعه می کنیم و در تزاحم هم ابتدا به مرجحات باب تزاحم مراجعه می کن

نادرست است. همچنین  1یک حکم واقعی عقلی است مراجعه می کنیم. مرجحات باب تزاحم فقط تقدم اهم بر مهم نبوده و موارد دیگری نیز است فلذا گزینه 

هم ناصحیح است چون تنها معیار شناسایی حکم  4دلیل( است. گزینه ، بیان ویژگی ناصحیح تعارض)یعنی مجمل بودن داللت 1دلیل دیگر بر نادرستی گزینه 

 اهم از مهم، عقل نیست و دستورات شارع و قانونگذار نیز است.

در باب تزاحم دو یا چند حکم، مرجّحاتی وجود دارند که موجب ترجیح یک حکم بر حکم دیگر می شوند و یکی از این مرجحات، صحیح است.  3گزینه  -2

آمده است. برای شناخت مرجحات باب تزاحم  3تکلیف اهم بر مهم است که خود، مصادیقی دارد. این مورد، همان اهمیت حکم است که در گزینه  مقدم شدن

 کتاب اصول فقه موسسه فاضل نمایید. 342تا  340به صفحات 

قطعی )اعم از دلیل ظنی و اماره یا اصول عملیه( واقع نخواهد تعارض ادله بین دو دلیل قطعی یا یک دلیل قطعی و یک دلیل غیرصحیح است.  1گزینه  -3

تعارض غیر مستقر یا بدوی یا ابتدایی یا  4و  3، 2شد. در واقع یکی از شرایط تعارض، عدم قطعیت هر دو دلیل می باشد. در حاالت بیان شده در گزینه های 

 ظاهری وجود دارد. 

( نوشته استادان قافی و شریعتی نقل می 3مرجح جهتی و مرجح مضمونی از کتاب اصول فقه کاربردی)ج در این جا تعاریفی ازصحیح است.  4گزینه  -4

 کنیم: 
تشخیص این امر است که آیا روایت برای بیان حکم واقعی از « جهت صدور»مرجح جهتی: مرجحاتی که ترجیح دهنده جهت صدور روایت است. منظور از 

مصالح و جهات مهم تری که مد نظر امام معصوم )ع( بوده، روایت بیان کننده حکمی غیر از حکم واقعی است. برای مثال، سوی امام )ع( صادر شده یا به سبب 

مخالفت »ی، امام )ع( به جهت رعایت تقیّه و برای حفظ جان خود یا حفظ جان شیعیان و راویان، حکمی خالف واقع بیان فرموده است. به عقیده شیخ انصار

جهتی است؛ زیرا هنگامی که یک روایت مخالف عامه باشد، این احتمال در ذهن تقویت می شود که در صدور روایت مزبور هیچ گونه تقیه  یک مرجح« عامه

 در کار نبوده و روایت در صدد بیان حکم واقعی است.

است، مرجح مضمونی نامیده می شود. مانند ترجیح به مرجح مضمونی: مرجحاتی که ناظر به مطابقت مضمون روایت با واقع و نزدیک تر بودن به حکم واقعی 

ر ؛ زیرا اگر روایتی موافق کتاب و روایت دیگری مخالف کتاب باشد، موافقت با کتاب این احتمال را در ذهن تقویت می کند که روایت مورد نظ«موافقت کتاب»

 با واقع منطبق تر و به آن نزدیک تر است.

 لی است.نام دیگر مرجح مضمونی، مرجح دال

، قرارداد اول که شائبه اکراهی بودن آن در میان است به قیاس با تعریف مرجح جهتی، دارای مرجح جهت صدوری است اما قرارداد دوم که 77در فرض سوال 

 فاقد چنین شائبه ای است اما داللت آن بر موضوع تعهد مبهم است به قیاس با تعریف مرجح مضمونی، دارای مرجّح داللی است.

در تزاحم ادله ابتدا بر طبق مرجحات باب تزاحم و قاعده اهم و مهم ابتدا اهم را انجام می دهیم و سپس طبق قاعده ترتب اگر صحیح است.  3گزینه  -5

 اهم را انجام ندادیم باید مهم را انجام دهیم. اگر هر دو مورد مساوی بودند، تخییر عقلی واقعی داریم.

جمع عرفی و به تعبیر دیگر جمع مقبول است یعنی جمعی که مورد پسند « الجمع مهما أمکن أولی من الطرح»منظور از قاعده صحیح است.  3گزینه  -6

 عرف یا مستند به شواهد و قرائن کافی باشد. اما اگر چنین نباشد جمع ادله، جمع تبرعی بوده که معتبر نیست.

ا و به صورت خود به خودی و واقعی و تکوینی و حقیقی از هم جدا بوده و متفاوت از هم هستند لذا زیرا موضوع دو دلیل از ابتدصحیح است.  4گزینه  -7

 تعارض و برخوردی بین دو دلیل پیش نمی آید.

 صحیح است. 1گزینه -8

ل محکوم( به صورت توسعه تصرف یکی از دو دلیل )دلیل حاکم( در موضوع یا محمول دلیل دیگر )دلی»حکومت عبارت است از: صحیح است.  4گزینه  -9

حالت است: یا به نحو توسعه موضوع دلیل محکوم توسط دلیل حاکم یا به نحو تضییق موضوع دلیل محکوم توسط دلیل حاکم یا به  4حکومت به «. یا تضییق

حاکم است. فرض مسأله در رابطه با نحو توسعه محمول )حکم( دلیل محکوم توسط دلیل حاکم و یا به نحو تضییق محمول )حکم( دلیل محکوم توسط دلیل 

 حالت فوق است. 4قسم اول از 

شرایط تحقق تعارض ادله عبارت است از: تعدد ادله متعارض، دارا بودن شرایط حجیت، قطعی نبودن هیچ یک از دو دلیل و صحیح است.  3گزینه  -10

ل متعارض نمی توانند هر دو قطعی باشند زیرا قطع پیدا کردن به دو امر وجود تنافی در مدلول دو دلیل. در مورد شرط سوم توضیحی الزم است: دو دلی

تواند  متنافی، محال است. همچنین اگر یکی از دو دلیل، قطعی و یقینی باشد نباید از تعارض سخن گفت و دلیل قطعی با دلیل غیر قطعی )کاذب( نمی

 .تعارض کند
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 اصول فقه

( است. در حاالت دیگر غیر از 5( و اکثر مشکوک)مهر و جهیزیه( مشمول عام مخصَّص )ماده 7واج، طالق، ارث و وصیت( مشمول مخصص )مادهاقل متیقن )ازد

ایتاً دیگر یا نهاین حالت، اجمال مخصص به عام سرایت می کند و در مورد اجمال و شک به عام یا مخصص استناد نکرده و سراغ موازین قانونی دیگر یا قواعد 

 اصول عملیه می رویم.

 صحیح است. 4گزینه -100

از جمله شرایط اصل استصحاب، تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک است. در حالتی که این شرط نباشد یعنی زمان مشکوک بر صحیح است.  4گزینه  -101

پاسخ  2ر نیست مگر در بحث استنباط معانی الفاظ. علت اینکه گزینه زمان متیقن مقدم باشد استصحاب قهقری یا مقلوب یا وارونه رخ می دهد که اصوالً معتب

 سوال نیست آن است که بین شک با مشکوک و نیز بین یقین با متیقن تفاوت است. شک و یقین، حالت ذهنی انسان است اما مشکوک و متیقن وقایع

( بر زمان متیقن )نه یقین( مقدم باشد استصحاب قهقری رخ می دهد. خارجی هستند که شک و یقین به آن تعلق گرفته است. اگر زمان مشکوک )نه شک

 هم اساسًا جواب سوال نبوده و نادرست است. 1یکی از شرایط استصحاب است و گزینه  3گزینه 

قتضی و مانع به معنای مراد از مقتضی، استعداد و توانایی)قابلیت( دوام و بقای مورد استصحاب)مستصحب( است. در قاعده مصحیح است.  1گزینه  -102

 استعداد ایجاد است.

استصحاب کلی بر سه قسم است که قسم های اول و دوم آن حجت و معتبر می باشد و قسم سوم آن فاقد حجیت است. این صحیح است.  1گزینه  -103

این امر است که نمی دانیم کلی در ضمن کدام یک از سوال از موارد استصحاب کلی قسم دوم است به این بیان که گاهی شک و تردید در بقای کلی ناشی از 

اقی است؟ افراد خود تحقق یافته است. آیا کلی در ضمن فردی تحقق یافته که یقینًا از بین رفته است یا در ضمن فردی وجود گرفته که یقیناً هنوز ب

حاب می شود نه آثار اختصاصی یک فرد. لذا نمی توان به صورت استصحاب کلی قسم دوم حجت می باشد؛ به این بیان که آثار مشترک تمام افراد، استص

کلی در مشخص، وجود هیچ یک از افراد را استصحاب کرد و طبعاً آثاری که مربوط به شخص معین است ثابت نمی شود. در فرض سوال، وجود عقد به صورت 

کلی در ضمن کدام فرد و مصداقش)بیع یا صلح معوَّض( تحقق یافته است. حال  زمان سابق به عنوان امر متیقَّن سابق می باشد اما مشخص نیست که این امر

ر بیع باشد یقیناً اگر در مجلس عقد، قرارداد مزبور توسط یکی از طرفین فسخ شود و تردید شود که عنوان کلی عقد هنوز باقی است یا نه)چرا که اگر عقد مزبو

وض بوده باشد هنوز عقد باقی است(؛ در این حالت عنوان کلی عقد استصحاب شده و آثار مشترک عقد با اِعمال خیار مجلس فسخ شده است و اگر صلح مع

 بیع و عقد صلح معوض مترتب می شود نه آثار اختصاصی بیع و صلح معوض.

)اشتغال( اِعمال می شود. حال در حالتی که اطراف علم اجمالی در محل ابتالء و دسترس مکلف باشد طی شرایطی اصل احتیاطصحیح است.  2گزینه  -104

اما اگر برخی اگر برخی اطراف علم اجمالی سپس از ابتالء و دسترس مکلف خارج شود نسبت به فرد باقیماندِه در دسترس، اصل احتیاط هنوز اعمال می شود. 

محل ابتالء مکلف بوده و طرف دیگر در محل ابتالء مکلف اطراف علم اجمالی از ابتدا مورد ابتالی مکلف نباشد)مثالً یک طرف از اطراف علم اجمالی خارج از 

ء( اصل برائت باشد( اصل احتیاط نسبت به فرد واحدی که در تحت ابتالء مکلف است اعمال نشده و نسبت به هر دو طرف)در محل ابتالء و خارج از محل ابتال

 اعمال می شود.
و نیز در حالت انحالل و تجزیه علم اجمالی به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی نسبت به  همچنین در حالت اضطرار نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی

ل علم اجمالی به اصل وجود تکلیف، اصل احتیاط اعمال نمی شود. در حالت اضطرار با استناد به ادله احکام ثانویه، ارتکاب عمل ُمجاز است و در حالت انحال

ورد علم با استناد به ادله اجتهادی)دلیل قطعی و دلیل ظنی یا اماره( تکلیف وجود دارد و نسبت به قسمت مورد علم تفصیلی و شک بدوی، نسبت به قسمت م

 شک بدوی در اصل وجود تکلیف، اصل برائت جریان می یابد.

تناد دلیل اخص )مانند قرآن یا تفاوت اساسی واجب تخییری )واجب مخیر( با اصل تخییر در این است که وجوب تخییری به اسصحیح است.  1گزینه  -105

عملیه اثبات می روایت یا قانون یا قرارداد( بوده و حکمی واقعی است که از سوی شارع در مورد برخی از واجبات بیان شده است؛ اما تخییری که توسط اصول 

و شک بین وجوب یا حرمت عملی )دَوَران امر  شود فقط حکمی ظاهری است؛ یعنی، در موردی که حکم واقعی مسئله مجهول و مورد شک و تردید است و

عمل و  بین محذورَین( وجود دارد و به حکم واقعی عمل دسترسی نیست. برای رفع تحیّر و شک مکلف در مقام عمل حکم به تخییر ظاهری او میان انجام

ا وجوب یا حرمت عمل است. نتیجه اینکه تخییر بین افراد ترک آن می شود. بنابراین، در حقیقت، در تکلیف واقعی تخییری وجود ندارد و حکم واقعی تنه

قلی یا واجب تخییری، حکم واقعی شرعی است و در بین افراد واجب مخیر، هیچ اصلی جاری نیست اما تخییر در مورد اصل عملی تخییر، یک حکم ظاهری ع

 شرعی است که مربوط به شک و تردید بین وجوب یا حرمت عملی است.

از آن جا که  متعلَّق تکلیف، مردّد بین دو یا چند عمل مشکوک جدا از هم است )تردید در اینکه مدیون مبلغ دو میلیون تومان صحیح است.  4گزینه  -106

مسلماً حکم  که هیچ ارتباطی با هم ندارند شبهه میان متباینین واقع شده است. با توجه به اینکه شک در حکم قضیه نبوده و«( ب»بپردازد یا به « الف»را به 

ضا می کند وجوب ادای دین وجود دارد و موضوع و مصداق، مورد تردید و شبهه است لذا شبهه موضوعیه )مصداقیه( واقع شده است. در این حالت قاعده اقت

اعمال گردد مثاًل مدیون  که اصل احتیاط )اشتغال( اعمال شده و دین به هر دو شخص پرداخت شده یا به نحوی وسیله اسقاط تکلیف نسبت به هر دو شخص

 از هر دو برائت ذمه حاصل نماید.
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برخی مشتقات مانند قاتل، زانی، سارق و... حاکی از عملی هستند که در گذشته واقع شده و اثرش هنوز باقی است برای صحیح است.  3گزینه  -177

شود.( چنین صفاتی در همین استعمال این الفاظ برای چنین اشخاصی همواره حقیقت است. )هرکس مرتکب قتل، زنا و... شده تا همیشه به این نام خوانده می

زوال غیرقابلاقع قابل انفکاک نیستند و شاید از بحث مشتق خارج باشند مانند صفات ذاتی مثل زوجیت برای عدد چهار یا ناطق بودن برای انسان که مشتق و

ل و عمالً مشغول انجام و از بحث خارج هستند. اما درباره قاضی که خوابیده نیز این استعمال حقیقی است چون درباره چنین اموری الزم نیست که ذات بالفع

أ و کاربرد مشتق حقیقت کار باشد تا او را متلبس به مبدأ و حقیقت بدانیم بلکه تا زمانی که رسماً عنوان قاضی از او گرفته نشده در هر حالی، او متلبس به مبد

 خواهد بود.

ال تلبس همواره حقیقت است، یعنی مشتق به کار برده شود و این پرسش درباره این نکته است که کاربرد مشتق به لحاظ حصحیح است.  1گزینه  -178

. اما در خواهد شدو  بودفعل مربوط به زمانی که ذات، وصف مورد نظر را داشته باشد به صورت ماضی یا مضارع به کار برود، مانند گزینه ج و دال، که مربی 

هاست که تا زمانی که درواقع مجاز به عالقه ماکان است. در گزینه ب نیز مسئله درباره شغلگزینه الف، به کسی که مربی بوده است، بگوییم: او مربی است 

 گیری نکرده، همواره متلبس به مبدأ و حقیقت است.شخص رسماً از شغل خود کناره

لفظ در معنای لفظی خودش بکار نرود وجود ندارد و با فقدان مناسبت،اگر « ازدواج»و « بیع»زیرا مناسبت و عالقه ای بین صحیح است.  1گزینه -179

مناسبت بین معنای اصلی لفظ و معنای مجازی آن،وجود دارد. استعمال لفظ در معنای وضعی  4و3،2صورت گرفته است.اما در گزینه های « غلط»استعمال

 در حالت وجود عالقه، استعمال مجازی است.اش، استعمال حقیقی و استعمال لفظ در غیر معنای وضعی اش در حالت فقدان عالقه، استعمال غلط است و 

به یک معنی نیستند . مرجع قضایی اعم از دادگاه است و مترادف  1392محاربه و افساد فی االرض از نظر قانون مجازات مصوب صحیح است.  1گزینه -180

 با دادگاه نیست . حاکم شرع و قاضی هم مترادف نیستند .

در قانون به کار رفته ولی دارای معنی قانونی خاصی نباشد و در اصطالح شرع، معنای خاصی داشته باشد باید آن را  اگر لفظیصحیح است.  3گزینه  -181

دارند )یعنی بر معنای شرعی حمل کرد مانند قرابت رضاعی، لعان، احرام و طالق عدّی. اما اگر الفاظی در قانون آمده ولی معنای قانونی و شرعی خاصی ن

حقیقت شرعی ندارند( باید به معنای عرفی یا لغوی مراجعه نمود. مانند اصطالحات مسکن، حسن معاشرت، مصالح خانوادگی، اطاعت از  حقیقت قانونی و

و  ی، معنای شرعیابوین، تنبیه طفل. همچنین الفاظ کشتن، اخالل در نظم جامعه، ضرب و جرح، مستی و ... که برای فهم آن ها باید به ترتیب به معنای قانون

 معنای عرفی مراجعه کرد.

اطراد به معنای کثرت استعمال لفظی در معنایی بدون قرینه ، بوده و یکی از چهار عالمت حقیقت است.لفظ تعهد در معنای به صحیح است.  3گزینه -182

در معنای مدیون شدن به حکم قانون،عدم « هدتع»عهده گرفتن چیزی توسط مدیون به اراده خود،اطراد دارد و لفظ تعهد در این معنا، حقیقت است اما لفظ 

 اطراد و قلت استعمال داشته و مجاز است.

زیرا وقتی معنای حقیقی لفظ اشجار)درخت های کاشته شده( و معنای مجاز آن)درخت های بریده شده(را دانستیم و سپس  صحیح است. 1گزینه -183

یا معنای مجاز آن،بر اساس اصالة الحقیقة می گوییم مقصود او معنای حقیقی لفظ بوده است. بوده «اشجار»شک کردیم که مراد متکلم، معنای حقیقی لفظ 

مال یا تمام زمانی به اصل عموم استناد می کنیم که احتماالت معنایی مطروحه برای لفظ، همه حقیقی بوده و لفظ مورد نظر، عام باشد و شک کنیم یک احت

الة اإلطالق استناد می کنیم که احتماالت معنایی مطروحه برای لفظ، همه حقیقی بوده و لفظ مورد نظر، مطلق باشد احتماالت مدنظر بوده است. زمانی به اص

کدام یک  و شک کنیم یک احتمال یا تمام احتماالت مدنظر بوده است. اگر احتماالت مطروحه در سوال، یکی حقیقی و دیگری مجازی باشد و تردید شود که

 اصل حقیقت استناد می کنیم.مدنظر بوده است به 

وقتی عبارت و متن مورد نظر حقیقتًا بتواند شامل احتمال یا احتماالت مطروحه در سوال بشود و شک در شمول آن نسبت به  صحیح است. 2گزینه  -184

صورت مطلق بودن عبارت( می گوییم عبارت،  این احتمال یا احتماالت داشته باشیم با استناد به اصل عموم )در صورت عام بودن عبارت( یا اصل اطالق )در

احتمال شامل آن احتمال یا احتماالت هم می شود. اما اگر احتمال یا احتماالت مطروحه در سوال، حقیقت و مجاز بود و شک در شمول عبارت نسبت به 

 مجازی. مجازی باشد با استناد به اصل حقیقت می گوییم متکلم عبارت، معنای حقیقی را مد نظر دارد نه

زیرا وقتی احتمال مخفی ماندن قسمتی از کالم گوینده وجود داشته باشد و شنونده احتمال دهد بخشی از کالم گوینده در صحیح است.  3گزینه -185

 عبارت نیامده و در تقدیر گرفته شده، می گوئیم هیچ بخشی از  کالم، مخفی نمانده  در تقدیر گرفته نشده است. )اصل عدم تقدیر(.

زیرا مادر نسبی، معنای حقیقی مادر و مادر رضاعی، معنای مجازی مادر است. حال اگر تردید کنیم که لفظ در معنای حقیقی صحیح است.  3گزینه  -186

 یا مجازی استعمال شده، بر اساس اصل حقیقت می گوییم لفظ مادر در معنای حقیقی )مادر نسبی( بکار گرفته شده است. 

لفظ مشتق )همسر( در فرض سؤال، در متلبس به مبدأ اشتقاق در زمان گذشته بکار رفته و مجاز است. اگر لفظ مشتق در است.  صحیح 4گزینه  -187

بدأ اشتقاق قبل متلبس به مبدأ اشتقاق در زمان اتصاف به صفت یا دارا بودن حالت )زمان حال( بکار رود این لفظ حقیقت است و اگر این لفظ در متلبس به م
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ن , انصراف بدوی را بیان می کند که به سبب کثرت ) غلبه ( مصداق خاصی در عالم خارج است و این انصراف , مانع اطالق نیست و لفظ , همچنا 4و  3و  1

 گزینه مطلق است . 3در این 

 ال ( بر انواع و اقسام ) منقول و غیر منقول (, اطالق است . زیرا شمولیت لفظ ) مصحیح است.  2گزینه -202

 زیرا این ماده ، بیانگر اصل عملی برائت است و از اصل عملی ، حکم ظاهری صادر می شود .صحیح است.  4گزینه -203

واقعی اولی بوده و حکمی که شارع در حالت حکم واقعی که شارع برای افعال انسان در حالت عادی او وضع کرده است حکم صحیح است.  1گزینه -204

 عارض شدن عنوان ثانوی بر موضوع، بیان می دارد حکم واقعی ثانوی یا اضطراری  است.

، حکم تکلیفی جواز یا اباحه 4، حکم تکلیفی حرمت یا ممنوعیت و گزینه 2، حکم تکلیفی وجوب یا لزوم و گزینه 1گزینه صحیح است.  4گزینه  -205

 همگی حکم واقعی اولیه هستند. 4و  2، 1های  است. گزینه

احکامی که ناشی از دلیل اخص یا اماره است حکم واقعی می باشد و در صورتی که عناوین ثانوی بر موضوع عارض نشود حکم  صحیح است. 4گزینه -206

ولی، حکم حالت عادی مکلف است و حکم واقعی ثانوی، حکم واقعی اولی بوده و اگر عنوان ثانوی بر موضوع عارض شود حکم واقعی ثانوی است. حکم واقعی ا

...( می باشد.  حالت استثنایی و خاص مکلف )همراه با عناوین ثانوی: ضرر، عسر و حرج، اکراه، اضطرار، دفاع مشروع، شرط، نذر، عجر، مرض، تقیه، اجبار و

ن احکام ظاهری، ناشی از اماره هم می باشد. حکم حکومتی، حکمی است که از حکم ظاهری، احکام ناشی از اصول عملیه است البته طبق نظر برخی اصولیی

ای مختلف سوی ولی امر و حاکم جامعه بر طبق مصالح عمومی جامعه و برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر و روابط آنها با دولت و حکومت، در زمینه ه

 فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صادر می شود.

در فرض قانونی، قانونگذار بنا به مالحظات اجتماعی، وجود امری را الزم می داند و بر پایه آن، قاعده ای وضع می کند که صحیح است.  3ه گزین-207

ج از ق.م، مثال های فرض قانونی است زیرا این موارد حقیقتا خار 310و  308ممکن است قاعده یاد شده با واقعیت های اجتماعی هم منطبق نباشد. مواد 

 نیست.مفهوم غصب هستند ولی در حکم غصب دانسته شده اند. در اماره و اصل عملی، اثبات خالف آن امکان دارد ولی اثبات خالف فرض قانونی، ممکن 

دلیل  صل عملی، یک دلیل به معنی عام است اما زمانی سراغ اصل عملی می رویم که دلیل قطعی )دلیل به معنی اخص( و صحیح است. 1گزینه -208

 ظنی( نباشد.ظنی )اماره یا ظاهر( وجود نداشته باشد و به تعبیر دیگر اصل عملی )دلیل فقاهتی( زمانی دلیل است که دلیل اجتهادی )دلیل قطعی و دلیل 

 زیرا این ماده بیان کننده اماره تصرف است.صحیح است.  1گزینه -209

 صحیح است. 3گزینه  -210

 صحیح است. 3گزینه -211

احکامی که از اماره قانونی یا اماره قضایی به دست می آید حکم واقعی و به  تعبیر مرحوم دکتر محمدی، حکم مماثل با حکم صحیح است.  3زینه گ-212

نی می گوئیم ق.م به حکم قانونگذار، دلیل بر امری قرار داده شده است لذا آن را اماره ی قانو 109واقعی است نه حکم ظاهری. چون وضعیت مذکور در ماده 

 نه اماره قضایی که اوضاع و احوالی است که در نزد قاضی، دلیل بر امری است.

 صحیح است. 2گزینه -213

از جلد دوم کتاب اصول فقه کاربردی، نوشته استادان سعید قاضی و حسین شریعتی. هرگاه علم و یقین و  28ر.ک به صفحه صحیح است.  1گزینه  -214

قینی که در آگاهی و قطع، در ماده ای بیان شود و در بخش موضوع ماده بیاید آن را قطع موضوعی می گویند. در برابر آن، قطع طریقی است یعنی قطع و ی

 ی پی بردن به حقیقت حاصل می شود. ذهن انسان برا

اماره تولید کننده و موجب ظن خاص وظن نوعی است در حالی که ظن شخصی وظن مطلق نامعتبر هستند. اماراتی که مفید صحیح است.  2گزینه -215

ا این امارات، هر چند باعث قطع و یقین معروف هستند زیر« طرق علمی»ظن خاص هستند )مانند خبر واحد و ظواهر قرآن و ...( در اصطالح اصول فقه به 

 هم گفته می شود. « علمی»نیستند اما دلیل قطعی بر اعتبار و حجیت آنها وجود دارد. گاه به این امارات، 

 زیرا از کلمات )مفردات( و تمام عبارت، تنها یک معنا برداشت می شود. صحیح است.1گزینه -216

ا عبارتی است که معنای آن روشن باشد و ابهامی در آن نباشد. مبیِّن با توجه به درجه ظهور لفظ در معنا به دو مبیِّن، لفظ یصحیح است.  4گزینه  -217

ذهن نمی رسد. قسم تقسیم می شود: نص و ظاهر. نص لفظی است که داللت آن بر معنا به اندازه ای آشکار و صریح است که غیر از آن معنا، معنای دیگری به 

یح است. ظاهر لفظی است که ظهور قوی و اطمینان بخش در یک معنا دارد ولی معنای دیگری هم در مورد آن به صورت ضعیف، محتمل نام دیگر نص، صر

 است. چنین لفظی باید بر معنای ظاهر و راجح حمل شود مگر در صورت وجود قرینه بر اراده خالفِ معنای ظاهر.

 صحیح است. 4گزینه  -218

 ( متشابه که شامل مؤول و مجمل است. 2( محکم که شامل نص و ظاهر است 1داللت لفظ برمعنای دو نوع است: . صحیح است 4گزینه -219

در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد است آیا اشتباه، موجب  ابهام دارد و معلوم نیستدر این ماده « خلل»زیرا لفظ صحیح است.  3گزینه  -220

 فوذ آن؟ مجمل لفظ یا عبارتی است که معنای آن، ظاهر و روشن نباشد.بطالن عقد است یا سبب عدم ن
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 اصول فقه

زند. ایراد شیوه حس و لطف این است که پیروان، دیدگاه پیشوا نیز وجود دارد. در این شیوه نیز مخالفت علمای معلوم و مجهول به حجیت آن آسیب می

یابی به چنین اجماعی ممکن نیست چون اما دستدر زمان غیبت معصوم ممکن نیست. اما حدس موردقبول فقهاست  مربوط به زمان حضور هستند و تذکر

 آرای بسیاری فقها در طول تاریخ نابودشده است

قیاس در احکام شرعی فرعی اعم از تکلیفی و وضعی جریان می یابد و البته در سه حکم وضعی )سببیت و شرطیت و مانعیت( صحیح است.  1گزینه -232

کلمات جاری نیست و برای شناخت معنی الفاظ، باید به عقاید اهل لغت و لغت دانان مراجعه نمود. اجرای قیاس استثنائا جاری نیست. قیاس در الفاظ و معانی 

ق.م.ا( و قاعده قبح عقاب بالبیان منافات دارد و لذا قیاس در قوانین  2ق.ا و ماده  36در قوانین کیفری معموال با اصل قانونی بودن مجرم ومجازات )مفاد اصل 

 است. کیفری ممنوع

از جمله شرایط یازده گانه قیاس آن است که حکم شرعی اصل از طریق قیاس، استنباط نشده باشد. شرایط قیاس در کتاب صحیح است.  2گزینه  -233

 ( بیان شده است.198و  197اصول فقه فاضل )صفحات 

عدم اهلیت(( از سوی قانونگذار تصریح شده است و چنین زیرا علت حکم اصل )علت بطالن معامله محجورین )به واسطه صحیح است.  2گزینه  -234

شارع یا  قیاسی را منصوص العله می گویند. قیاس مستنبط العله آنجاست که شخص با اجتهاد و نظر خویش، علت حکم را استنباط کند و بی آنکه در کالم

، قوی تر و بارزتر از اصل باشد و قیاس أدنی، قیاسی است که علت حکم در قانونگذار بیان شده باشد دست به قیاس بزند. در قیاس اولویت، علت حکم در فرع

 فرع به صورت ضعیف تر از اصل وجود دارد.

تخصیص قرآن به وسیله آیات قرآن و سنت )خبر متواتر و خبر واحد( امکان پذیر است اما نسخ قرآن به وسیله خبر واحد صحیح است.  4گزینه  -235

 ممنوع است.

متشابهات که داللت  -1قرآن از جهت سند، قطعی الصدور است اما از جهت داللت، آیات قرآن کریم، بر سه دسته هستند: صحیح است.  1گزینه  -236

اند  نصوص قرآنی که داللت کاماًل صریح و  روشن بر یک معنا دارند یعنی قطعی الدالله -2روشنی بر یک معنا ندارند و دارای اجمال هستند لذا حجیت ندارند. 

ظواهر قرآنی که به صورت ظنی بر یک معنا داللت دارند هرچند معنای دیگری هم به صورت ضعیف محتمل است. ظواهر قرآنی  -3و قطعًا حجیت دارند. 

 حجیت و اعتبار دارند مگر اینکه قرینه ای بر خالف آن وجود داشته باشد.

ه کردن مال مشترک داده شد)اذن در شی(،این اذن،شامل لوازم و امور ضروری و همراه با زیرا وقتی اذن به شریکی برای ادارصحیح است.  2گزینه -237

 اداره کردن مال مشترک هم می شود)اذن در لوازم آن است(.

 صحیح است. 4گزینه -238

از مقدمه ممکن نیست. چنین  گاهی بین مقدمه و ذی المقدمه، مالزمه عقلی وجود دارد بدین معنا که جدای ذی المقدمهصحیح است.  3گزینه  -239

ایی ذی مقدمه ای را علت گویند. مثل زوجیت دائم که علت توارث زوجین از یکدیگر است و مانند نیروی محرکه که علت حرکت اشیاء است. اما گاهی جد

پیدا می کند اما با وجود یا عدم وجود المقدمه از مقدمه ممکن است در این صورت مقدمه را حکمت می نامند. با وجود علت حکم شرعی، حکم شرعی تحقق 

منوط به حکمت  حکمت، نمی توان پی به وجود یا عدم وجود حکم شرعی و قانونی ُبرد. از این رو حکم شرعی و قانونی، منوط به علت و دائر مدار آن است اما

ت و جلوگیری از اختالط نسل و احترام به نکاح پیشین، و دائر مدار آن نیست. انحالل نکاح زن مدخوله، علت حکم وجوب نگهداری عده از سوی زن اس

 حکمت حکم وجوب نگهداری عده از سوی زن است و این حکم منوط به این حکمت نیست.

 صحیح است. 2گزینه -240

غیر زنا فرزندی از آنان متولد اگر میان زن و مردی رابطه زوجیت وجود نداشته باشد و در اثر تلقیح مصنوعی یا هر گونه ارتباط صحیح است.  2گزینه  -241

دانست؛ زیرا ماده گردد قانون مدنی درباره حکم این طفل ساکت است اما نمی توان این کودک را به ولد الزنا قیاس کرد و حکم ولد الزنا را درباره او جاری 

 ق.م یک حکم استثنایی و برخالف قاعده است. 884

 صحیح است.  2گزینه  -242

مجاز به عالقه مشابهت است.  3مجاز به عالقه مایکون یا مشارفت است. گزینه  2، مجاز به عالقه مشابهت است. گزینه 1گزینه است.  صحیح 4گزینه  -243

 )معنی حقیقی ضامن یکی از طرفین  در عقد ضمان است.(

فت یا دارا بودن حالت( بکار رود حقیقت است اما لفظ مشتق اگر در متلبس به مبدا در زمان حال )یعنی در حال اتصاف به صصحیح است.  4گزینه  -244

استعمال غلط در زمان های گذشته یا آینده بکار رود مجاز است. استعمال مجازی و استعمال حقیقی هر دو از اقسام استعمال صحیح لفظ هستند و در برابر 

 قرار می گیرند. 

ل از صدور حکم موت فرضی غایب مفقوداألثر، اطالق حقیقی نیست و منظور از بر اشخاص مذکور قب« وارث»زیرا اطالق صحیح است.  4گزینه  -245

 محکمه هم قاضی محکمه است نه خود محکمه.
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 حقوق تجارت

 صحیح است. 2گزینه  -1

هر چند طبق  :3ق.ت. به هیچ وجه تجارتی نیست. ایراد گزینه  4: هر نوع معامله نسبت به مال غیر منقول طبق ماده 1ایراد گزینه  صحیح است. 2گزینه -2

ق.ت. معامالت برواتی از اعمال تجارتی ذاتی هستند اما طبق نظر حقوق دانان معامالت برواتی و معامالت شرکت های سهامی اعمال تجاری  2ماده  8بند 

گزینه ای  می می باشند. در تست ها اگر گزینه ای صحیح تر مبنی بر معامله ذاتی وجود نداشت آن گاه معامالت برواتی را ذاتی تلقی می کنیم اما اگرحک

سیس و به کار ق.ت. تا 2ماده  4: طبق بند 4کامل تر در خصوص اعمال تجاری ذاتی وجود داشت معامالت برواتی را حکمی تلقی می نماییم. ایراد گزینه 

 انداختن کارخانه عمل تجاری ذاتی است و صرف تاسیس کارخانه بدون فعالیت عمل تجارتی نیست. 

بیان نشده اما به عقیده دکتر اسکینی  "برای حوائج تجاری "ق.ت ، قید  3از ماده  1ق.ت. هر چند که در بند  3. به استناد ماده صحیح است 4گزینه  -3

نوشته دکتر ربیعا « کلیات ، معامالت تجاری تجار و سازماندهی فعالیت تجاری»به بعد از کتاب  109نیز باید لحاظ شود . ر.ک به ص چنین قیدی در این بند 

 اسکینی.

 ق.ت. 2از ماده  9. به استناد اطالق بند صحیح است 1گزینه -4

 تجاری تبعی است. غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود انجام می دهد، ق.ت. کلیه معامالتی که تاجر با 3ماده  2به استناد بند صحیح است.  3گزینه -5

 صحیح است. 4گزینه  -6

 ق.م 1281و  1300و  1299و  1298ق.ت و  14. به استناد مواد صحیح است  3گزینه  -7

 تعارض دو دفتر موجب تساقط دلیلین و رجوع به عمومات ادله اثبات دعوا می باشد.  صحیح است.  2گزینه  -8

 صحیح است. 2گزینه  -9

 ق.ت. 350و  348. به استناد مواد صحیح است 1گزینه  -10

 ق.ت 343و  342، 339به استناد مواد صحیح است.  4گزینه -11

 صحیح است. 1گزینه  -12

غلط  3شود. گزینه غلط است چرا که ضمانت هم در حقوق تجارت و هم در حقوق مدنی عقدی تبعی محسوب می  1گزینه صحیح است.  2گزینه  -13

نیز غلط است چرا که در انعقاد عقد ضمانت چه در  4است چرا که امکان درج مسئولیت تضامنی عرضی در عقد ضمانت حقوق مدنی نیز وجود دارد. گزینه 

به استناد  2ست. گزینه حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت صرف رضایت ضامن و مضمون له کافی است و نیازی به رضایت مضمون عنه )بدهکار اصلی( نی

 قانون تجارت صحیح می باشد. 410ماده 

ق.ت. اگر دالل اجازه نامه مخصوص نداشته باشد نمی تواند به جای یکی از طرفین معامله ادای این کند و طبق  338طبق ماده  صحیح است. 2گزینه -14

 رای پرداخت کننده حق رجوع نیست. ق.م. ایفای دین از جانب غیرمدیون اگر بدون اذن مدیون باشد ب 267ماده 

نامه اجازهتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکهدالل نمی - 338ماده 

 .مخصوصی داشته باشد

 .امانی است و زمانی مسئول است که تعدی و تفریط نموده باشدق.ت. به عالوه ید دالل  370به استناد ماده . صحیح است 4گزینه -15

 ق.ت. 370و  369و  366و  360. مستند به مواد صحیح است 1گزینه  -16

از قیمت فروش بوده و این قیمت، حداقل می توانست مبلغ  %5ق.ت. در این مساله، اجرت حق العمل کار،  365به استناد ماده صحیح است.  2گزینه -17

 یکصد و پنجاه میلیون یا بیشتر باشد. 

تعهد به وسیله است.  قانون تجارت تعهد متصدی تعهد به نتیجه است اما در قانون مدنی تعهد متصدی 386مستفاد از ماده  صحیح است. 2گزینه -18

تصدی است. بنابراین بنابراین در قانون مدنی در صورت ورود خسارت و اقامه دعوا بار اثبات به عهده صاحب کاال است اما در قانون تجارت بار اثبات بر عهده م

 حصری است()گانه ذیل را اثبات کند:  متصدی در صورت تلف یا گم شدن کاال برای اینکه بتواند از مسئولیت معاف شود باید یکی از موارد پنج

 اثبات کند که تلف یا گم شدن کاال ناشی از عیب ذاتی جنس خود مال التجاره بوده است.

 اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره ناشی از تقصیر ارسال کننده بوده است.

 است.اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره مستند به فعل مرسل الیه بوده 

 اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره ناشی از تعلیمات ارسال کننده یا مرسل الیه بوده است.

 قوه قاهره( )اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره ناشی از حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند.

 ق.م 230ق.ت + ماده  387و  386 به استناد مواد صحیح است. 4گزینه  -19

 ق.ت. 393به استناد ماده صحیح است.  3گزینه  -20

 ق.ت. 383و  382به استناد مواد صحیح است.  2گزینه  -21
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در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر »قانون تجارت  الیحه اصالحی 81. مطابق نص ماده صحیح است 2گزینه -44

نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل طرف سایر پذیرهکنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها ازنقد و یا مطالبه

ها اطالع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت تشکیل نباشد مؤسسین باید ظرف ده روز از تاریخ

 «این قانون را صادر کند. 19

ل.ا.ق.ت انتخاب اولین مدیران، بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام از وظایف مجمع عمومی  74ماده  3مستند به بند صحیح است.  3گزینه  -45

قانون فوق الذکر تصمیمات این مجمع با اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ می شود ولی در شرکت سهامی  75ی باشد و  همچنین مطابق ماده موسس م

ل.ا.ق.ت انتخاب اولین مدیران،  20ماده  3خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. اما در صورت تشکیل و یا عدم تشکیل این مجمع مطابق بند 

 زرس یا بازرسان منوط به موافقت کلیه ی موسسین است.با

 ل.ا.ق.ت 33مطابق ماده ی صحیح است.  3گزینه  -46

 ل.ا.ق.ت. 21و  23، 32، 41مطابق مواد صحیح است.  1گزینه  -47

کرد اما می توان دارایی شخصی او از زیرا سهام دار مالک سهام است و مالکیتی بر اموال شرکت ندارد تا بتوان آنها را توقیف صحیح است.  2گزینه  -48

 جمله سهام شرکت را به میزان طلب توقیف نمود.

 ل.ا.ق.ت 34. به استناد ماده صحیح است 2گزینه -49

 ل.ا.ق.ت 87و ماده  75تبصره ماده  مستند بهصحیح است.  3گزینه  -50

 صحیح است. 4گزینه  -51

الیحه اصالحی قانون تجارت، برای رسمیت  87نصاب فرض سؤال همان نصاب مجمع عمومی عادی است . پس به موجب ماده  صحیح است. 1گزینه -52

 یافتن اولین مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی احراز اکثریت سرمایه یی با حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رای الزامی است.

 ل.ا.ق.ت 92د ماده . به استناصحیح است 4گزینه -53

 ل.ا.ق.ت 199و  83به استناد مواد  صحیح است. 4گزینه -54

 ل.ا.ق.ت 37به استناد ماده  صحیح است. 3گزینه -55

. هنگام تأسیس شرکت های 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  74ماده  4و بند  17طبق تبصره ماده  صحیح است. 2گزینه  -56

اولین جلسه سهام عام یکی از وظایف مجمع عمومی موسس تعیین روزنامه کثیراالنتشاری است که هر گونه دعوت و اعالمیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل 

هر یک از مجامع عمومی سالیانه  1347الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت  97دی در منشر خواهد شد، است. همچنین طبق ماده مجمع عمومی عا

نه بعد در آن )مجمع عمومی عادی( بایستی روزنامه کثیراالنتشاری را که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل جلسه مجمع عمومی ساال

خواهد شد را تعیین نمایند. پس من حیث المجموع هم مجمع عمومی موسس و هم مجمع عمومی عادی نسبت به تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت  منتشر

 اقدام می نمایند.

اد سهامی را که اساسنامه الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت که اعالم می کند، مدیران باید تعد 114با توجه به ماده  صحیح است. 3گزینه  -57

ت کمتر باشد. شرکت مقرر کرده است را داشته باشند. این تعداد سهام نبید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی الزم اس

د. ولی ممکن است بخشی بی نام و بخشی با نام البته سهام مذکور با اسم )با نام( است. لذا به هیچ وجه ممکن نیست تمام سهام شرکت سهامی بی نام باش

نیز غلط است. چرا که الزامی وجود ندارد که  1است. همچنین گزینه  3باشد. همچنین ممکن است تمام سرمایه با نام باشد.بنابراین پاسخ صحیح گزینه 

 بخشی از سهام با نام و بخشی بی نام باشد بلکه ممکن است تمام سهام با نام باشد.

 ل.ا.ق.ت 42به استناد م صحیح است.  3زینه گ-58

 ل.ا.ق.ت 95مستند به ماده صحیح است.  1گزینه -59

 ل.ا.ق.ت    92و  94، 109، 110مستند به مواد صحیح است.  1گزینه -60

مذکور با اکثریت نسبی است اما ل.ا.ق.ت. با این توضیح که انتخاب مدیر در شرکت سهامی به استناد ماده  88به استناد ماده صحیح است.  4گزینه  -61

 عزل مدیران با اکثریت مطلق است.

 ل.ا.ق.ت 42به استناد م صحیح است.  3گزینه -62

ل.ا.ق.ت در صورت تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و عدم مراجعه دارنده آن سهام از طریق  47و  46و  45به استناد مواد صحیح است.  4گزینه -63

خته می شود و وجه آن پس از ده سال، به عنوان مال بالصاحب  است اما در مورد تبدیل سهام با نام به سهام بی نام شرکت مکلف است بورس یا مزایده فرو

 سهام تبدیل شده را در صندوق شرکت نگهداری نموده و دارنده می تواند هر زمان برای دریافت آن مراجعه نماید. 

 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت. 43 به استناد مادهصحیح است.  4گزینه -64
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 ندارد و در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث است که مورد زیان قرار گرفته اند.این مسئولیت تضامنی در برابر شرکت وجود 

نادرست است چون با  1نادرست است. همچنین گزینه  3و  2صحیح و گزینه های  4ل.ا.ق.ت گزینه  273با استناد به ماده  صحیح است. 4گزینه  -92

 ت مدیره شرکت سهامی، جزء موارد از دست رفتن صالحیت ادامه مدیریت مدیران نمی باشد.ل.ا.ق.ت و مقررات موجود، ابطال مصوبه هیئ 112لحاظ ماده 

 ل.ا.ق.ت 202و  272ر.ک به مواد صحیح است.  3گزینه  -93

ل پس از به . در صورتی که تا یک سا1ل.ا.ق.ت در موارد زیر هر ذینفع می تواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد.  201ماده  صحیح است. 1گزینه -94

ه ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع  آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت درمدت بیش از یک سال متوقف شد

 باشد.

عیین کرده است تشکیل . در صورتی که مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه ت2

 نشده باشد.

 . در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدت زائد بر شش ماه بالمتصدی مانده باشد.3

تشکیل نشود یا رأی به انحالل در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعالم انحالل شرکت  100. در مورد بندهای یک و دو ماده 4

 شرکت ندهد.

 :199ماده  2و  1بند 

 وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد. -1

 شده باشد.در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید  -2

 ل.ا.ق.ت است. 95مخالف با ماده  4ل.ا.ق.ت و گزینه  219مخالف با ماده  3و  1ل.ا.ق.ت. گزینه های  219ر.ک به ماده صحیح است.  2گزینه -95

 قانون بخش تعاونی اقتصاد 35ماده  2مستند به تبصره صحیح است.  4گزینه -96

 تعاونی اقتصادقانون بخش  25مستند به ماده صحیح است.  4گزینه -97

 قانون شرکت های تعاونی 36مستند به ماده  صحیح است. 2گزینه -98

 قانون شرکت های تعاونی 120مستند به ماده صحیح است.  1گزینه -99

 قانون بخش تعاونی اقتصاد 35مستند به ماده صحیح است.  1گزینه -100

 ل.ا.ق.ت 225به استناد م صحیح است.  4گزینه  -101

  47الیحه اصالحی  231. ماده صحیح است 3گزینه -102

تشکیل شده باشد باطل و  97و  96هر شرکت با مسئولیت محدود که برخالف مواد » قانون تجارت 101و 100به استناد ماده  صحیح است. 3گزینه -103

 «ندارند.را اشخاص ثالث حق استناد به این بطالن از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل

ق.ت متصدی تصفیه وقتی حق اصالح و تعیین حکم را دارد که شرکای ضامن به او اجازه داده باشند. در مواردی  210برابر ماده صحیح است.  1گزینه -104

 که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی می باشد.

 ق.ت. 145و  144مستند به مواد صحیح است.  3گزینه  -105

 صحیح است. 1ینه گز -106

 ق.ت. 189و  185، 123، 133، 132، 119مستند به مواد صحیح است.  1گزینه  -107

 ق.ت. 146و  141مستند به مواد صحیح است.  3گزینه  -108

 ق.ت 203. طبق ماده صحیح است  3گزینه -109

 ش ماه قبل کتبا به شرکا اعالم شود.، تقاضای فسخ باید ش2ق.ت. عالوه بر شروط گزینه  137. ماده صحیح است 2گزینه -110

زیرا اگر چه انتقال برات از طریق ظهرنویسی می باشد اما بدون ظهرنویسی برات منتقل شود انتقال طلب صورت گرفته و دارنده صحیح است.  2گزینه  -111

 تجاری شامل این انتقال طلب نمی شود.ی قبلی با توجه به این که امضا نکرده است مسئولیتی نخواهد داشت و مزایای انتقال اسناد 

ساعت صورت گیرد قبولی برات در هنگام رویت است و پرداخت می  24ق.ت. امری که می بایست فورا یا ظرف  280ماده صحیح است.  1گزینه -112

 بایست در روز وعده صورت می گیرد. 

  298و  226و  225و  223نون پولی بانکی کشور و ماده قا 2از ماده « ج»و نیز بند  253استناد ماده  صحیح است. 4گزینه -113

الزم به ذکر است که اسناد تجاری همگی از اسناد عادی هستند و فقط از میان آن ها چک دارای وصف الزم االجرا می باشد.  صحیح است. 2گزینه -114

 بنابراین تعرض به اصالت آنها طبق قانون آ.د.م مسموع می باشد. 
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در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای  1381 /11/ 9آیین نامه اصالحی قانون مزبور مورخ  10به موجب ماده  1381 /7/ 28قانون مذکور در 

 دستان محول گردید.به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددًا به دا 1373قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب 

 «.شودم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیواگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محک»قانون تجارت  483ماده . مطابق صحیح است 2گزینه -175

توانند راجع به قرارداد اند میکلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته» قانون تجارت 485. براساس ماده صحیح است 3گزینه -176

ابالغ شود واال از درجه اعتبار ساقط خواهد  به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکستهاز تاریخ قرارداد  یک هفتهظرف اعتراض باید موجه بوده و در -اعتراض کنند 

 «شوند.کنند احضار میسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی میبود.مدیر تصفیه و تاجر ورشک

 ق.ت 500با استناد به ماده صحیح است.  2گزینه -177

ارفاقی تا صدورحکم بطالن  ق.ت ، معامالتی که تاجر ورشکسته پس از صدورحکم راجع به تصدیق قرارداد 500به استناد ماده . است حیصح 4 نهیگز-178

 فسخ قرارداد مزبورنموده باطل نمی شود مگردرصورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم تمام شود. یا

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی  - 494ماده صحیح است.  4گزینه -179

 .نمود

 ق.ا.ت.ا.و    20و  11، 8، 16مستند به مواد صحیح است.  1گزینه -180

ق.ت ذکر شده، این است که برای تقسیم وجوه بین طلبکاران، مطالبات باید  421منظور از تخفیفات مقتضیه که در ماده صحیح است.  2گزینه  -181

حال می شوند کاهش می یابند. به عبارتی ساده تر به دیون سابق بیشتر و به تعدیل شود یعنی طلب های معوق افزایش و طلب های مؤجل که با صدور حکم 

 (116دیون مؤجل کمتر پرداخت می شود.)کاویانی، کوروش، حقوق ورشکستگی، ص 

 ق.ا.ت.ا.و 4مستند به ماده صحیح است.  3گزینه -182

 قانون تجارت. 550و  548به استناد مواد  صحیح است. 2گزینه -183

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که »قانون تجارت:  501به استناد ماده  صحیح است. 3گزینه - 184

 «شود.تقسیم میاند به غرمابعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده

 ق.ت. تصدیق محکمه الزامی است. 486موجب م به  1ق.ت. در مورد گزینه  459و  458. به موجب مواد صحیح است 2گزینه -185

بستانکاران می توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به »قانون اداره تصفیه 27. به موجب ماده صحیح است 4گزینه -186

در واقع قانون گذار ادامه جریان کار تاجر  ⋇⋇« نافع بستانکاران می باشدمتوقف بنمایند، ولی تصمیم با اداره تصفیه است و به طور کلی اداره تصفیه نماینده م

توانند برای اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می»قانون تجارت 507ورشکسته را به نظر طلبکاران واگذار نکرده است. بر طبق ماده 

پس برخالف آنچه در قانون اداره تصفیه مقرر است، تصمیم « مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.خود این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به

 ( 150تا  148،صص 4گیری در مورد ادامه کار تاجر با طلبکاران است، نه با مدیرتصفیه. )دکتر اسکینی،ورشکستگی،جلد

باشد مدیر نکته شایان ذکر در پاسخ به پرسش مورد نظر این  است که هرگاه در مورد امری میان قانون تجارت و قانون اداره تصفیه تعارض وجود داشته  ∗∗

 (411،ص4دکتر اسکینی،ورشکستگی،جلداداره تصفیه )مرجع تصفیه( به موجب قانون اداره تصفیه.)تصفیه باید به موجب قانون تجارت عمل کند و 

 ق.ت. نداشتن اثر قهقرایی بدین معنی است که آثار قبلی قرارداد ارفاقی منتفی نمی گردند. 500و  490به استناد مواد  .صحیح است 2گزینه -187

 ، این تکلیف متوجه طلبکارانی که خودشان یا وکیل شان در جلسه اول شرکت کرده اند نمی باشد.4ایراد گزینه  صحیح است. 1گزینه -188

 ق.ت 565و  561مستند به مواد صحیح است.  4گزینه -189

 ق.ت 549مستند به ماده صحیح است.  1گزینه -190

 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 22. مستند به ماده صحیح است 2گزینه  -191

 ق.ت. 492مستند به ماده صحیح است.  4گزینه  -192

 ل.ا.ق.ت 136مستند به ماده صحیح است.  3گزینه -193

 ق.ت. 531و  530و  529به استناد مواد  صحیح است. 1گزینه  -194

 ق.ت.  371و  530مواد صحیح است.  2گزینه -195

)ورشکستگی به تقصیر  شود:تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعالن می» قانون تجارت 541ماده  3به استناد بند  صحیح است. 1گزینه  -196

 اجباری(

 العاده بوده است.صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوقدر * 1

محض در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق* 2

 است.
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 حقوق تجارت

است به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی باالتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفهاگر به قصد  *3

 کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

 «توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ  *4

ق.ت، از مصادیق ورشکستگی به تقلب می  549بر اساس ماده  4و  3، 2( ق.ت. گزینه های 3)بند  542و  549. ر.ک به مواد صحیح است 1گزینه -197

ست تاجر، ورشکسته به تقصیر اعالن شود )مورد اختیاری ورشکستگی ق.ت از مصادیق مواردی است که ممکن ا 542از ماده  3بر طبق بند  1باشند و گزینه 

 به تقصیر(.

( ق.ت 1)بند  423ق.م و ماده  223با استناد به ماده  2ق.ت و اطالق آن صحیح است. گزینه  426با استناد به ماده  1. گزینه صحیح است 4گزینه -198

ق.ت معامالت تاجر پس از تاریخ  557و  426، 423باشد. با لحاظ اینکه در هیچ یک از مواد ق.ت صحیح می  557با لحاظ ماده  3صحیح می باشد. گزینه 

 نادرست بوده و پاسخ سوال می باشد. 4توقف، مطلقاً باطل اعالم نشده و بطالن معامله در این مواد، مقیَّد به حالت خاص و مقید شده لذا گزینه 

 ق.ت. 537و  459، 464مستند به مواد صحیح است.  3گزینه  -199

 ق.ت 542و  541مستند به مواد صحیح است.  1گزینه -200

 ق.ت 504و  487و  489، 490مستند به مواد صحیح است.  3گزینه -201

 ق.ت. 548و  546مستند به مواد صحیح است.  1گزینه  -202

 ق.ت. 540ماده  1و بند  427مستند به مواد صحیح است.  4گزینه  -203

ق.ت، از مصادیق ورشکستگی به تقلب می  549بر اساس ماده  4و  3، 2( ق.ت. گزینه های 3)بند  542و  549ر.ک به مواد  صحیح است. 1گزینه  -204

ق.ت از مصادیق مواردی است که ممکن است تاجر، ورشکسته به تقصیر اعالن شود )مورد اختیاری ورشکستگی  542از ماده  3بر طبق بند  1باشند و گزینه 

 یر(.به تقص

 ق.ت  542با استناد به ماده  صحیح است. 2گزینه  -205

 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی. 22به موجب ماده  صحیح است. 2گزینه -206

آئین نامه قانون اداره تصفیه فروش اموال تاجر به هر نحوی چه به صورت عادی چه از طریق مزایده صحیح  63به موجب ماده  صحیح است. 4گزینه -207

 است.

 آیین نامه قانون اداره تصفیه صحیح نمی باشد. 63به موجب ماده  1گزینه 

اختصاری تقسیم وجوه حاصل به عمل می آید مانند تصفیه عادی، با این  قانون اداره تصفیه صحیح نمی باشد، در تصفیه 47و  46با توجه به مواد  3گزینه 

 (228صتفاوت که صورت تقسیم برای مراجعه اشخاص ذی نفع در اداره تصفیه گذاشته نمی شود و تقسیم سهام به عمل نمی آید.)دکتر اسکینی،ورشکستگی،

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه »ی دارد: ق.ت که مقرر م 2مستندا به بند اول ماده صحیح است.  3گزینه  -208

منظور قانونگذار از تحصیل، تملک مال است به هر طریقی که باشد از جمله عقود و معامالتی که باعث تملک می شود. «. تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد

به بیان دیگر یک عقد تملیکی است. عمل فروش مالی که به همین قصد خریداری یا تحصیل شده به  عقد قرض نیز از عقودی است که باعث تملک می شود و

محسوب می شود و اگر شخص تاجر نباشد  تجاری تبعیتبع تاجر بودن شخص، تجاری محسوب می شود یعنی اگر شخص تاجر باشد عمل فروش، معامله 

 (.73و  72کلیات معامالت تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، ص )دکتر اسکینی حقوق تجارت،«  عمل فروش تجارتی نیست

معامالت تجار تجارتی است، مشروط بر اینکه برای رفع حوایج تجاری باشد خواه با تاجر دیگر معامله کند یا غیر تاجر )دکتر صحیح است.  3گزینه  -209

 (126و  125، 124ی فعالیت تجاری، صاسکینی حقوق تجارت، کلیات، معامالت تجاری، تجار و سازمانده

شود اما استثنائاً ق.ت. بدین توضیح که فروش اموال اصوالً عمل تجاری ذاتی محسوب   نمی 2ماده  10و  1مستند به بندهای  صحیح است. 2گزینه  -210

است خرید آن به قصد فروش عمل تجاری ذاتی تلقی های سهامی، مال منقول غیر مادی از آنجایی که سهام در شرکت فروش کشتی عمل تجاری ذاتی است.

ضمناً هر شود)برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتاب حقوق تجارت: کلیات، معامالت تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، دکتر ربیعا اسکینی(. نمی

صرف تأسیس کارخانه بدون فعالیت، عمل تجارتی  نمی شود.ق.ت به هیچ وجه تجارتی محسوب  4نوع معامله نسبت به اموال غیر منقول طبق ماده 

 ق.ت( 2ماده ی  4نیست.)بند 

ق.ت مطلق معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد عمل ذاتاً تجارتی است. برخالف  2ماده  8مستند به بند صحیح است.  1گزینه  -211  

 ی آن تاجر بوده و برای امور تجارتی یا حوائج تجارتی خود انجام داده باشد عمل تجارتی تبعی اس. تندهاعمال حقوقی روی چک و سفته که اگر انجام ده

 زیرا دالل واسطه انجام معامله است و طرفین معامله را به هم رسانده است و اراده او نقشی در معامله ندارد.   صحیح است.  1گزینه  -212

 ق.م. 1281و  1300، 1299، 1298ق.ت و 14مواد  مستنداً بهصحیح است.  3گزینه  -213
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 حقوق جزا

. مجازات معاون در جرایم تعزیری، یک تا دو درجه پایین تر از تعزیر فاعل اصلی جرم است )یعنی 127و  25مستند به مواد صحیح است.  4گزینه  -24

 ، فاقد اثر تبعی است.25( که چنین محکومیتی طبق ماده 7یا  6حبس تعزیری درجه 

 ق.م.ا 25ماده صحیح است.  3گزینه  -25

ق.م.ا، حقوق اجتماعی مندرج در بند الف، ب، پ این ماده بطور دائمی از مجرم سلب می گردد  26ماده  2اگر چه طبق تبصره  صحیح است. 4گزینه  -26

جمله جرایم حدی است که حد آن حق الناس و قابل گذشت می باشد. لذا چنانچه شاکی خصوصی پس از صدور حکم اما باید توجه داشت که قذف از 

 ق.م.ا مجازات تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی به طور دایم یا موقت ندارد. 25ماده  2محکومیت قطعی گذشت نماید، محکوم علیه بر اساس تبصره 

 .صحیح است 1گزینه  -27

ق.م.ا، بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در  24به موجب ماده صحیح است.  2ه گزین -28

 صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

ی مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول : چنانچه محکوم طی مدت اجرا24ماده 

ا مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت ی

ن بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم هشت تبدیل می کند. همچنی

 تکرار جرم و اصالح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

 صحیح است. 4گزینه  -29

هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام  - 29مطابق ماده  صحیح است. 4گزینه  -30

و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال  حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیستحبس شروع می شود که از 

 تجاوز کند.

ماه فرض شده است. در نتیجه بازداشت بدل از جزای نقدی در چنین موردی، نهایت همان  6فرض سوال حداکثر مجازات قانونی حبس برای جرم مربوطه،  در

ان اعزام شده و ایام هزار تومان است. محکومین به بازداشت بدل، در صورت ابتال به جنون، به درمانگاه یا بیمارست 100ماه است. بازداشت بدل معادل روزانه  6

 مربوطه جزء ایام محکومیت محاسبه می شود.

  26/4/1397مورخ  770ق.م.ا. رأی وحدت رویه شماره  27مستند به ماده  صحیح است. 4گزینه  -31

در صورت وجود یک یا چند جهت  -اصالحی  37مستند به اصالحات مندرج در  قانون کاهش حبس های تعزیری.  وفق ماده صحیح است. 2گزینه  -32

 شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:تر باشد بهنحوی که به حال متهم مناسبتواند مجازات تعزیری را به از جهات تخفیف، دادگاه می

 ؛های درجه چهار و باالتریک تا سه درجه در مجازات تقلیل مجازات حبس به میزان -الف

تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی  -ب

 متناسب با همان درجه؛

 تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ -پ

 تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛ -ت

 تر؛های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتقلیل سایر مجازات -ث

فیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به موجب آن مجازات تخچنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به -تبصره

 مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

 تعدد جرم از یک طرف موجب تشدید مجازات است اما مانعه الجمع با تخفیف مجازات نیست. صحیح است. 1گزینه   -33

 1399ق.م.ا اصالحی  37ر.ک ماده  صحیح است. 1گزینه  -34

 39مستند به ماده صحیح است.  1 گزینه -35

 ق.م.ا شرط اولیه اعطای حکم معافیت از کیفر، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است. 39مستند به ماده  صحیح است. 3گزینه  -36

 این بنیاد در جرایم قابل گذشت قابل اعمال نیست؛ زیرا در جرایم قابل گذشت در فرض گذشت شاکی، موقوفی حاصل می شود.

 جاری است در موارد نظام نیمه آزادی و جایگزین های زندان )در برخی موارد( همین حکم

ولی در خصوص تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم، لزوما گذشت شاکی مالک نیست؛ بلکه به جز گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، جبران ضررو 

 زیان ها نیز کافی است. 

 ن ها کافی است.در خصوص آزادی مشروط، صرف جبران ضررو زیا

 :یاصالح 37مستند به ماده  است. حیصح 3 نهیگز -37
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 حقوق جزا

 ق.م.ا 73و  68ماده  صحیح است. 2گزینه  -65

همان قانون، اصوالً در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا 66آن است که طبق ماده « 2»ایراد گزینه صحیح است.  1گزینه  -66

اینکه جرم ارتکابی دارای شرایط خاص مندرج در قسمت دوم ماده شش ماه حبس است، دادگاه ملزم به صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است مگر 

 مزبور باشد که صدور حکم به مجازات جایگزین حبس برای آن ها ممنوع است.

د، ، در جرایم غیرعمد، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، اجباری و در برخی موار68نیز آن است که وفق فراز دوم ماده « 4»و « 3»ایراد گزینه های 

قانون مجازات اسالمی، در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی سه ماه حبس )یا همان نود روز(،  65اختیاری است؛ همچنان که بدیهی است طبق ماده 

 صدور حکم به مجازات حبس، الزامی است. 

ش از شش ماه با وجود سایر شرایط قانونی مانع  ق.م.ا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بی 66طبق بند ب ماده صحیح است.  3گزینه  -67

ق.م.ا تعدد مجازات ها برخالف تعدد جرایم مانع اعمال مجازات های جایگزین حبس نیست.  75اعمال مجازات جایگزین حبس است در حالی که طبق ماده 

سال نباشد، برای صدور حکم مجازات جایگزین منعی وجود  1ز ق.م.ا در تعدد مادی جرایم عمدی نیز اگر مجازات قانونی یکی از آنها بیش ا 72طبق ماده 

 ندارد.

 746مستند به رای وحدت رویه شماره  صحیح است. 3گزینه  -68

 قانون تعزیرات. 506ق.م.ا و ماده  71مستند به ماده  صحیح است. 3گزینه  -69

ق.م.ا، اعمال مجازات های  71تعزیرات یکی از جرایم غیر عمدی علیه امنیت محسوب می شود و مستند به ماده  506تخلیه اطالعاتی جرم موضوع ماده 

 جایگزین حبس در خصوص جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است. 

های حبس با وجود اینکه قانون مساعد محسوب می شود؛ ولی شامل حال احکام ق.م.ا. مقررات جایگزین  74مستند به ماده  صحیح است. 3گزینه  -70

 (10)ماده  ماسبق نشدن قانون مساعد است.قطعیت یافته قبل از تصویب ق.م.ا نمی شود. این موضوع یکی از موارد صراحت قانونگذار در خصوص عطف به 

 1399حی اصالحی ق.م.ا اصال 104مستند به ماده  صحیح است. 2گزینه  -71

 ق.م.ا 91به استناد ماده صحیح است.  2گزینه  -72

 همان ماده  2ق.م.ا و تبصره  88به استناد ماده صحیح است.  4گزینه  -73

هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال  88طبق تبصره ماده   صحیح است. 3گزینه  -74

 شود.قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای ت و یا ث ماده مزبور محکوم می

تواند در مورد تمام جرائم تعزیری غیرمنصوص ارتکابی توسط نوجوانان، صدور قانون مجازات اسالمی : دادگاه می  94ماده  صحیح است . 2گزینه  -75

 حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند. 

 بررسی سایر گزینه ها :

 سال ( فاقد آثار کیفری است . 18قانون مجازات اسالمی محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان ) زیر  95: ماده  2گزینه 

قانون مجازات اسالمی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف ، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و  93: ماده 3ینه گز

 تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

 ق.م.ا. 90مستند به ماده صحیح است.  2گزینه  -76

تا  4ق.م.ا محدود است. مثالً درخصوص حبس، درجه  37ق.م.ا. تخفیف مجازات بزرگساالن طبق ماده  93و  37مستند به مواد  صحیح است. 4گزینه  -77

ق.م.ا دادگاه می تواند  93درجه تقلیل دهد. ولی در خصوص اطفال و نوجوانان دست دادگاه باز است؛ مستند به ماده  3تا  1، قاضی فقط می تواند به میزان 1

 تعزیری را تا نصف حداقل نیز تخفیف دهد و یا اقدام تأمینی و تربیتی را تبدیل کند. مجازات

 . 88مستند به ماده  .صحیح است 2گزینه  -78

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

 تصمیمات زیر را اتخاذ می کند

هرگاه دادگاه مصلحت  -تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان تبصره -الف 

 -1و اعالم نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید. بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل 

فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی - 2معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان 

جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا  -4اد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتی-3به منظور تحصیل یا حرفه آموزی 

 جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین -5نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه 
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 حقوق جزا

محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود، حد از او در جرائم موجب حد به استثنای قذف و  -114ماده 

عفو مجرم را ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند 

 ام رهبری درخواست نماید.توسط رئیس قوه قضائیه از مق

 توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. -1تبصره 

ماده به در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این  -2تبصره 

 شش یا هر دو آنها محکوم می شود. حبس یا شالق تعزیری درجه

 دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.- 116ماده 

در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف چون هنوز توبه موثر در صدور حکم نبوده است. وفق ماده فوق الذکر   -117م  -3گزینه  -92

شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی توبه، اصالح و ندامت وی گردد،مجازات می

گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می

 .شودر مجازات تعزیری محکوم میمرتکب به حداکث

 115م -ق آ.د.ک 13مصحیح است.  1گزینه  -93

ق.م.ا مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال  115ماده  1تبصره صحیح است. طبق  3گزینه  -94

 گردد.شود، جاری نمیمی

  ق.م.ا120طبق ماده صحیح است.  1گزینه  -95

ق.م.ا در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی االرض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید  121مطابق ماده صحیح است.  3گزینه  -96

 و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

 رم ندارند.جرایم ترک فعلی، شروع به ج صحیح است. 1گزینه  -97

به این علت صحیح نیست که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم غیرعمدی وجود ندارد زیرا در شروع به جرم سیاق  1گزینه صحیح است.  3گزینه  -98

رایم عمدی قابل ق.م.ا موید آن است که شروع به جرم فقط در ج 124و قید انصراف ارادی مذکور در « هرکس قصد ارتکاب جرمی کند» 122عبارت ماده 

به این دلیل صحیح نیست که در جرایم تعزیری به جز حبس تعزیری  2تحقق است و جرایم غیرعمدی ، شروع به جرمشان قابل مجازات نمی باشد.گزینه 

 ، شروع به جرم فاقد وصف مجرمانه بوده و قابل مجازات نیست. 5تا 1درجه 

هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات ».م.ا که مقرر داشته است:ق 122ر.ک به تبصره ماده  صحیح است. 1گزینه  -99

 «مادی که مرتکب از آنها بی اطالع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

 این رفتار مصداق جرم محال مادی است.صحیح است.  2گزینه  -100

 صحیح است. 4گزینه  -101

نامبرده موفق به دست زدن به عنصر مادی جرم سرقت )در حد وضع ید بر مال مورد نظر( نشده است و نتوانسته بخشی از  صحیح است. 2گزینه  -102

وضوع سوال نمی تواند شروع به عنصر مادی جرم را انجام دهد. با توجه به اینکه در حقوق ایران مالک تشخیص شروع به جرم، مالک عینی است، لذا رفتار م

 سرقت باشد. رفتار صورت گرفته فی نفسه دارای عنوان مجرمانه تخریب است.

تحقق عنوان شروع به جرم، مستلزم احراز قصد اصلی دایر بر ارتکاب جرم و نرسیدن به مقصد مجرمانه )بدلیل عامل خارج از  صحیح است. 3گزینه  -103

 اراده( است و قصد تبعی نمی تواند به تنهایی کافی برای تحقق شروع به جرم باشد.

است و کیفر معاونت در آن، یک یا دو درجه کمتر از تعزیر فاعل  5شروع به جرم در این فرض، موجب حبس تعزیری درجه  صحیح است. 2گزینه  -104

 127و  122اصلی است. مواد 

 .صحیح است 2گزینه  -105

 صحیح است. 3گزینه  -106

 استدالل دایر بر فقدان قصد مشترک همراه با تقدم یا اقتران زمانی نیز، مفید است.صحیح است.  2گزینه  -107

 ق.م.ا 47 ماده صحیح است. 4گزینه  -108

هر کس  128تحریک به ارتکاب جرم یکی از مصادیق فعل معاونت محسوب می شود و طبق ماده  126ماده « الف»طبق بند  صحیح است. 4گزینه  -109

 ساله( معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. 14در رفتار مجرمانه فرد نابالغی )پسر 

 صحیح است.  1گزینه  -110

 .صحیح است 1گزینه  -111
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 حقوق جزا

و نیم نخود طالی  4نصاب )یعنی . سرقت احد شرکا از مال مشاع، اگر مازاد بر سهم او به حد 268مستند به ماده  صحیح است. 4گزینه  -162

 مسکوک(می تواند مشمول عنوان حد باشد.

اگر مرتکب مال را به وسیله صغیر غیرممیز، مجنون، حیوان یا شیء بی اراده ای از حرز خارج کند، خود او مباشر محسوب صحیح است.  2گزینه  -163

صغیر ممیز از حرز خارج کند، رفتار او حسب مورد مشمول یکی از سرقت های به وسیله شده و در نتیجه مستحق حد است؛ اگر نامبرده مال را 

 ق.م.ا( 272تعزیری است. )ماده 

 صحیح است. 1گزینه  -164

 ق.م.ا هرکس پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیا عظام الهی را دشنام دهد 262هر چند به موجب ماده صحیح است.  3گزینه  -165

 یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود، اما باید توجه داشت:

یا سبق لسان یا بدون  غضبق.م.ا هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا  263اوال به موجب ماده 

 ساب النبی محسوب نمی شود.است توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده 

موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه  صدق اهانت کندباشد و  مستی یا غضب یا به نقل از دیگریثانیا به موجب تبصره ماده مزبور هرگاه سب در حالت 

 شالق است.

مامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا . مرتکب جنایت علیه تبه طور گستردهق.م.ا هر کس  286به موجب ماده صحیح است.  1گزینه  -166

یا ، پخش مواد سیمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا احراق و تخریبخارجی کشور، نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، 

و  اموال عمومیگردد به گونه ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا وورد خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا  معاونت در آنها

 محکوم می گردد. اعدامخصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا و حد وسیع گردد مفسد فی االرض محسوب و به 

ب تخریب اموال شده و همچنین منجر به یکی از نتایج گفته شده در ماده شده و همچنین قصد نتیجه پس اوال عمل شخص الف که به طور گسترده مرتک

  داشته مفسد فی االرض محسوب و مجازاتش اعدام است. ثانیا شخص تحریک کننده نیز مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می شود.

کسی که به  قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا یا لواط  "ازات اسالمی: قانون مج252به موجب  ماده   صحیح است. 2گزینه  -167

ا یا لواط را به او نسبت به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر ، پدر ، مادر ، خواهر یا برادر مخاطب باشد ، نسبت به کسی که زن

 "حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد ، به مجازات توهین محکوم می گردد.داده است ، محکوم به 

هرگاه قذف شونده نابالغ ، مجنون و یا غیر مسلمان یا غیر معین باشد :» قانون مجازات اسالمی  251ماده  1به موجب تبصره  صحیح است. 3گزینه  -168

پدر نیز بابت .«. و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم می شود. لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط ، مجازات ندارد  قذف کننده به سی و یک تا هفتاد

 قذف فرزند، فقط تعزیر میشود.

مستوجب تعزیر ق.م.ا حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل،  241ماده  1اوال به موجب تبصره صحیح است.  4گزینه  -169

 سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق و حبس تعزیری درجه شش است. 244( این قانون است. مجازات مقرر در ماده 244مقرر در ماده )

( محسوب میشود .همچنین بدلیل علم او به مجازات قانونی زنای به عنف )یعنی اعدام قتل مسبباکراه کننده در عمل،  صحیح است. 2گزینه  -170

محرز است. در فرض سوال دادگاه بر مبنای اقرار موجود در پرونده رای را صادر کرده و نمی توان تقصیر مرجع قضایی  جنایت عمدعنصر روانی جهت تحقق 

 را سبب کافی و موثر دانست.

که فاقدقصد مجرمانه و بدون علم « الف»با قصد جنایت و انجام رفتار نوعاً کشنده، مرتکب قتل عمد محسوب شده و « ب»صحیح است. 4گزینه  -171

 طناب را نصب کرده مسئولیتی ندارد.

 مگر است عمدی جنایت اثبات، عدم صورت در و گردد اثبات باید مرتکب توجه و آگاهی عدم بند)ب( در290ماده  1تبصره  صحیح است. 3گزینه  -172

 صورت این در که نباشد شده شناخته غالباً نیز آسیب موضع زیاد حساسیت و باشد شده واقع آسیب، موضع زیاد حساسیت علت به فقط شده واقع جنایت

  شود.نمی ثابت عمدی جنایت اثبات، عدم صورت در و شود اثبات باید مرتکب توجه و آگاهی

موضوع رفتار وی حیوان است قانون مجازات اسالمی کتاب قصاص. هرگاه شخصی با اعتقاد به اینکه  291به استناد ماده . صحیح است 3گزینه  -173

 جنایتی به مجنی علیه وارد کند و سپس خالف آن معلوم گردد جنایت شبه عمدی محسوب می شود.

. این حالت مصداق خطای در نشانه روی است )اصوال خطای محض( و نباید آنرا با اشتباه در موضوع 292مستند به ماده  صحیح است. 2گزینه  -174

 اشتباه نمود.)مصداق سواالت باال( 

 .صحیح است 2گزینه  -175

 شود. این گذشت موجب زوال حق قصاص و دیه به تبع آن می صحیح است. 3گزینه  -176
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 حقوق جزا

 ق.م.ا 483مستند به ماده  صحیح است. 2گزینه  -205

وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با »ق.م.ا:  553مستند به ماده  صحیح است. 1گزینه  -206

 «.ه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می باشندرضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکرا

ق.م.ا. اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و  357مستند به ماده  صحیح است. 2گزینه  -207

 .حق قصاص را نیز به ارث نمی برد دیه ندارد و

بکشد از ارث ممنوع است؛ اعم از قتل  عمداکسی که مورث خود را »قانون مدنی  880مانع ارث است. وفق ماده  قتل صحیح است. 3گزینه  -208

 ؛ ارث از دیه و ارث از ماترکاین ممنوعیت معطوف است به «. بالمباشره و بالتسبیب
 روم از ارث نیست. شرکا و مباشرین در قتل عمدی مورث، ممنوع از ارث )به طور کلی( هستند. معاون قتل عمد مح

 هرگاه قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع مشروع باشد محرومیت از ارث ایجاد نمی شود. 

 توضیح نهایی اینکه قتل غیر عمد )اعم از شبه عمد و خطای محض( فقط مانع ارث از دیه می شود ولی مانع ارث از ماترک نیست.

اگر به دلیل فوت یا فرار، دسترسی به مرتکب غیرممکن باشد، به هیچ  جنایات شبه عمدق.م.ا. در موارد  474مستند به ماده  صحیح است. 2گزینه  -209

رداخت عنوان عاقله مسئول نخواهد شد؛ زیرا مسئولیت عاقله امری استثنایی است و باید در موضع نص تفسیر شود. همچنین در جنایات خطای محض که پ

 باز هم عاقله در فرض سوال، مسئول نخواهد شد. ثال با اقرار مرتکب اثبات شده یا کمتر از موضحه باشد(دیه آن بر عهده مرتکب باشد )م

 ق.م.ا. 468مستند به ماده صحیح است.  3گزینه  -210

می توانند ارث ببرند به عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت 

 .صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند

ق.م.ا. در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه  463مستند به ماده صحیح است.  3گزینه  -211

 .قسامه ثابت شد برعهده خود او است برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا

 ق.م.ا. 556مستند به ماده صحیح است.  3گزینه  -212

 میزان تأثیر رفتار در شرکت در جنایت در اجتماع سبب و مباشر است.صحیح است.  1گزینه  -213

 ق.م.ا. 537و  535مستند به مواد صحیح است.  4گزینه  -214

غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل 

برخورد با سنگ تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب 

بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در به گودال 

 .جرم محسوب می شود

که اصل جنایت مستند در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی 

 .به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست

آنها کشته شوند یا  هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان»ق.م.ا:  528مستند به ماده  صحیح است. 1گزینه  -215

ه وسیله آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسوول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه س

می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسوول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه 

 «.نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است

 ق.م.ا. 709ماده « ح»مستند به بند صحیح است.  2گزینه  -216

 تغلیظ دیه اعم است از جنایت بر نفس علیه صغیر و کبیر، مسلم و غیرمسلم، عاقل و مجنون. سایر گزینه ها صحیح هستند.  صحیح است. 4گزینه  -217

  31/2/98مورخ  -777مستند به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره همچنین 

این  551فس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ق.م.ا در خصوص نحوه تقسیم بندی جنایات علیه ن 289به موجب این رأی نظر به ماده 

انی است لذا در قانون، نظر  به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث )بانوان( تا سقف دیه ذکور )مردان( امتن

 دیه مذکور باید از صندوق مزبور پرداخت شود. مابتفاوت-اعم از نفس یا اعضا و منافع -کلیه جنایات علیه زنان

، اگر هویت مرتکب شناخته  نفس و مادون نفسطبق این رای در موارد جنایت بر  1399تیر  10 مورخ 907همچنین مستند به رای وحدت رویه شماره 

 نشود، دیه را بیت المال پرداخت میکند..

تعزیرات . قصاص در این فرض یا به جهت جنایت بر مادر میتواند باشد یا اینکه  622قصاص و کتاب  306به استناد ماده  صحیح است. 2گزینه  -218

 .جنین زنده و در شرایطی که قابلیت ادامه حیات داشته به دنیا آمده؛ ولی به سبب آسیب قبلی فوت کند که در این صورت قصاص قابل تحقق است
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نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی ق.ا.د.ک هرگاه ابالغ احضاریه به لحاظ معلوم  174مطابق با ماده صحیح است.  2گزینه  -66

ر ملی یا محلی و با به متهم به نتیجه نرسد و ابالغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشا

 شود. ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می

(: احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطالعات 08/07/1393قانون آیین دادرسی کیفری )الحاقی  615شرح: مطابق با ماده صحیح است.  2گزینه  -67

حضار از محل اقامت از طریق فرمانده یا مسئول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، ا

(: ابالغ  احضاریه متوسط 08/07/1393این ماده )الحاقی  2صورت می گیرد و مراتب به اطالع فرمانده یا مسئول مافوق می رسد. بعالوه، مطابق با تبصره 

 مأموران ابالغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود. 

 189ماده صحیح است.  2ه گزین -68

ق.ا.د.ک تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه  213مطابق ماده صحیح است.  4گزینه  -69

و در نتیجه نمی توان قرار تأمین در مورد این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود 

 شاهد یا مطلعی راکه قرار است به عنوان متهم احضار شود، صادر کرد. 

بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد ق. آ. د. ک.  203به موجب ماده صحیح است.  4گزینه  -70

 .نمایدمددکاری اجتماعی صادر 

 198ماده صحیح است.  3گزینه  -71

قانون آ.د.ک. در صورتی که بازپرس در بدو شروع به تحقیق عقیده بر عدم لزوم  247ماده  1و تبصره  247، 217به استناد مواد  صحیح است. 1گزینه -72

بازپرس به اخذ تامین مشروط است به اینکه از دیدگاه وی متهم . در واقع تکلیف الزم نیست اخد تامین کندتعقیب و ی تحقیق )به جهات قانونی( داشته باشد 

 قابل تعقیب و تحقیق باشد. در این فرض بعد از تفهیم اتهام بازپرس مکلف است یکی از قرارهای تامین را صادر کند.

برداشت می شود که تامین مربوطه را  قانون آ.د.ک. جزای نقدی فقط در صورتی از محل تامین 233و  232به استناد مواد صحیح است.  3گزینه -73

 شخص متهم تودیع کرده باشد.

و در صورتی که توام با قرار تامین  باید لغو شوددر فرض تخلف متهم از دستور نظارت قضایی، این دستور  254به موجب ماده صحیح است.  3گزینه -74

 تبدیل به یک تامین می شود.  باشد، تامین تشدید می یابد و اگر نظارت قضایی به صورت مستقل باشد،

 همپنین به موجب تبصره همین ماده در اجرای این مقررات نمی توان بازداشت موقت تعیین کرد؛ 

تخفیف یا تشدید تامین »و تبصره آن فقط مبلغ وثیقه را افزایش دهد. به موجب این تبصره  243فلذا مقام قضایی مکلف است که با اجازه حاصل از ماده 

 «.یا تغییر مبلغ آنعبارت است از تبدیل تامین 

قانون آ.د.ک. بازداشت ناشی از عدم معرفی کفیل و یا وثیقه گذار نیز  226، تبصره یک همین ماده  و ماده  242به استناد ماده  صحیح است. 4گزینه -75

 قابل اعتراض است.

 ق.آ.د.ک 242به موجب ماده  صحیح است 4گزینه  -76

 ق.آ.د.ک 244به موجب ماده  صحیح است. 3گزینه  -77

 . ک. د. آ. ق 217 مادهصحیح است.  4گزینه  -78

 آن 2ق. آ. د. ک. و تبصره  235. ماده صحیح است 3گزینه -79

 690ماده صحیح است.  4گزینه -80

ق.آ.د.ک: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم اله، در صورتی که مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله  232مطابق با ماده صحیح است.  1گزینه  -81

عذر موجهی  کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و

این قانون: چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده  233اشته باشد. از طرف دیگر، مطابق با ماده هم ند

ای نقدی نیز در صورت باشد، در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، عالوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین، جز

ذ می محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخ

 ان پذیر نیست.   شود. بنابراین، امکان کسر جزای نقدی از وجه الکفاله یا وثیقه ای که شخص ثالث تودیع نموده است، در هیچ صورت امک

ق.آ.د.ک: متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که  230مطابق ماده صحیح است.  2گزینه  -82

تزام تعیین شده به دستور حضورش الزم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابالغ واقعی اخطاریه، وجه ال

باشد به کفیل دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده 

تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابالغ واقعی اخطاریه و عدم 
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طفال و م تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اسال تما

 «نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

 ق.آ.د.ک 301و  308 به استناد مادهصحیح است.  4گزینه  -122

ق.ا.د.ک: هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یا یکی از آنان  311بق با تبصره ماده مطاصحیح است.  2گزینه  -123

( این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود. 308( و )307جز مقامات مذکور در مواد )

این قانون، در صالحیت دادگاه کیفری  302طرف دیگر، جرم قتل عمدی به جهت آنکه مجازات اصلی آن از مجازات های سالب حیات است مطابق با ماده از 

 یک است.  

ز آنان جز مقامات هرگاه دو یا چندنفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی ا»ق.آ.د.ک  311ر.ک ماده صحیح است.  4گزینه  -124

( این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه 308( و )307مذکور در مواد )

( نیز حسب مورد در دادگاه 308مذکور در ماده )( این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد 308( و )307افراد مذکور در مواد )

 «کیفری تهران رسیدگی می شود.

 صحیح است.  3گزینه  -125

در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است. در صورتی که رسیدگی به »ق.آ.د.ک:  313به موجب تبصره ماده صحیح است.  4گزینه  -126

ادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید. در این صورت اتهام یکی از متهمان در صالحیت د

 «اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص باالتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

که به موجب آن حل اختالف در  2/6/1395مورخ  725شماره ق.ا.د.ک همچنین رک ردی وحدت رویه  317ر.ک ماده صحیح است.  3گزینه  -127

 در یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان است. 2و  1صالحیت بین دادگاه کیفری 

 316ماده صحیح است.  3گزینه  -128

 صحیح است.  4گزینه  -129

 ق.آ.د.ک  597به موجب ماده  صحیح است. 1گزینه  -130

ق.آ.د.کدر خصوص جرایم اطفال و نوجوانان اگر جرم ارتکابی موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک باشد، یا  415مستند به ماده صحیح است.  3گزینه -131

الزم است که ولی یا سرپرست نسبت به تعیین وکیل اقدام کند؛ در غیر اینصورت  6تا  1موجب دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل و در جرایم تعزیری درجه 

 ی که وکیل تعیینی بدون عذر موجه در مرجع قضائی حاضر نشود، وکیل تسخیری تعیین می شود ) توسط دادگاه و یا دادسرا (.یا در حالت
ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ، می تواند شخصا از متهم دفاع کند یا وکیل تعیین نماید. نوجوان هم می تواند از خود  8و  7در جرایم تعزیری درجه 

 کند. دفاع

ق.آ.د.ک. وکیل معاضدتی در دادگاه نه دادسرا برای متهم یا بزه دیده ای که توانایی مالی انتخاب وکیل  347مستند به ماده  صحیح است. 3گزینه  -132

 ندارد، تعیین می گردد.در خصوص متهم الزم است که تقاضای خود را تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم دادگاه کند.

 339م صحیح است.  3گزینه  -133

 365مصحیح است.  2گزینه  -134

قانون آیین دادرسی کیفر: هرگاه در پرونده ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون  365مطابق با ماده صحیح است.  4گزینه  -135

دگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسی

 نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می دارد.

 ق.آ.د.ک 406ماده  3و تبصره  406به موجب ماده  صحیح است. 2گزینه  -136

 ق.آ.د.ک 418به موجب ماده  صحیح است. 1نه گزی -137

 ق.آ.د.ک 419به موجب ماده  صحیح است. 4گزینه  -138

 صحیح است.  1گزینه  -139

چنانچه مقام قضایی خود صالحیت اظهار عقیده در پرونده رانداشته باشد اساسا در خصوص پرونده  92ق.آ.د.ک  421ر.ک ماده صحیح است.  1گزینه  -140

 ولو در حد صالحیت موضوع پرونده حق ابراز عقیده ندارد. 

شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی ( در صورت انحالل غیرارادی 08/07/1393ق.ا.د.ک )الحاقی  692مطابق با ماده صحیح است.  4گزینه  -141

جرم وفق تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از 

 مقررات مربوط اقدام می شود.
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 صحیح است.  2گزینه  -142

قانون آیین دادرسی کیفری: در دادگاه بخش، رئیس یا دادرسی علی البدل در جرائم موضوع  336ماده مطابق با تبصره صحیح است.  2گزینه  -143

است و در  صالحیت این دادگاه رأسا رسیدگی و رأی صادر می کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه

این قانون: در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان  24د برعهده دادرس علی البدل است. همچنین، مطابق با ماده مورد آرایی که توسط وی صادر می شو

 برعهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی برعهده دادرسی علی البدل دادگاه است

ادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل ق.ا.د.ک در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات د 274مطابق با ماده صحیح است.  1گزینه  -144

این قانون، هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به  275تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. از طرف دیگر مطابق با ماده 

صدور قرار مجددا پرونده را به دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات مورد نظر  دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون

 دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعالم می کند

 صحیح است.  1گزینه  -145

کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری ( هرگاه پس از صدور 08/07/1393ق.ا.د.ک )الحاقی  629مطابق با ماده صحیح است.  1گزینه  -146

 از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید. 

د در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به ق.آ.د.ک در صورت نقض این قرار پرونده برای طرح مجد 390به موجب ذیل ماده صحیح است.  4گزینه  -147

 دادگاه کیفری یک اعاده شود.

ق.ا.د.ک: در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای  389رک بند الف ماده صحیح است.  2گزینه  -148

 اعاده کند. بدون اظهار نظر، آن را صادر کننده کیفرخواست می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه

. آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان عالوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا 92ق.آ.د.ک  417ر.ک به ماده صحیح است.  3گزینه  -149

 سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابالغ می شود.

ق.ا.د.ک در صورتی محاکمات دادگاه در جرایم قابل گذشت به صورت غیر علنی برگزار  353باید توجه نمود که مطابق با ماده صحیح است.  2گزینه  -150

دادستان، قرار  می گردد که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. بعالوه مطابق با ادامه ماده فوق الذکر، دادگاه پس از اظهار عقیده

علنی بودن، مخل  -امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است. ب -غیرعلنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند: الف

 امنیت عمومی یا احساسات مذهی یا قومی باشد و نه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. 

 ق. آ. د. ک. 354ماده  به موجب صحیح است. 4گزینه  -151

( وکالی دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی 08/07/1393ق.آ.د.ک )الحاقی  626مطابق با ماده  صحیح است. 4گزینه  -152

 حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد. 

 ق.آ.د.ک. 425ماده  مطابق با صحیح است. 2گزینه  -153

ق.آ.د.ک. اگر دادگاه تجدیدنظر استان انجام اقداماتی را در شهرستان مرکز استان خود الزم بداند خود  452مستند به ماده  صحیح است. 2گزینه  -154

جام تحقیقات دادگاه تجدیدنظر استان میتواند تحقیقات الزم را انجام دهد )توسط رئیس دادگاه یا توسط یکی از مستشاران به تعیین رئیس شعبه(. اگر ان

به شهرستانی در همان استان باشد )غیر مرکز استان( در این صورت انجام تحقیقات از دادگاه نخستین آن محل درخواست می شود )دارای جنبه مربوط 

ین آن ه نخستدستوری است(. ولی اگر انجام تحقیقات مربوط به شهرستانی در استان دیگر باشد در این صورت الزم است نیابت قضائی داده شود که به دادگا

 محل اعطا می شود.

ق.آ.د.ک. قرار تعلیق اجرای مجازات فی نفسه قابل تجدیدنظر نیست. قرار رد  80و تبصره ماده  427ماده  2مستند به تبصره صحیح است.  3گزینه -155

 دنظرخواهی باشددرخواست واخواهی و رد درخواست تجدیدنظر در صورتی قابل تجدیدنظر هستند که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدی

 436ماده صحیح است.  1گزینه  -156

 450ماده صحیح است.  4گزینه  -157

 450ماده صحیح است.  1گزینه  -158

 450ماده صحیح است.  2گزینه  -159

 ". قانونی اولیه استمجازات  هماندر مورد مجازات های جایگزین حبس ، معیار قابلیت تجدیدنظر ،  ": 427ماده  1تبصره صحیح است.  3گزینه -160

 ق.آ.د.ک 430ماده صحیح است.  4گزینه  -161

در صورتی که طرفین با توافق کتبی حق اعتراض خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظر خواهی  ق.آ.د.ک 430مستند به ماده صحیح است.  3گزینه  -162

 حیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای، در هرحال اعتراض مسموع است.یا فرجام خواهی آنان مسموع نیست )قرار عدم استماع( . اما در خصوص صال
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ق.ا.د.ک: پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بالمانع است. منظور از مقررات ماده  221تبصره ماده صحیح است.  2گزینه  -279

 مذکور، شرط مالئت کفیل است.

 صحیح است.  2گزینه  -280

( این قانون تا دو ماه و در سایر 302ق.ا.د.ک هرگاه درجرائم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) 242مطابق با ماده  صحیح است. 2گزینه  -281

، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا به علت صدور قرار تأمینجرائم تا یک ماه 

این ماده: نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر  1تخفیف قرار تأمین است. بعالوه، مطابق با تبصره 

  ازداشت متهم را نیز شامل می شود. قرارهای منتهی به ب

ق.ا.د.ک ابقا قرار تأمین چه بازداشت و چه منتهی به بازداشت، نیازمند موافقت دادستان است. همچنین  242مطابق با ماده صحیح است.  1گزینه  -282

 مین منتهی به بازداشت نیازمند موافقت دادستان نیست.فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت نیز به موافقت دادستان برسد اما فک یا تخفیف سایر قرارهای تأ

 ق.آ.د.ک 240به موجب ماده  صحیح است 4گزینه  -283

قانون آیین دادرسی کیفری: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است   240مطابق با ماده صحیح است. 2گزینه  -284

عت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعالم کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختالف با دادگاه حداکثر ظرف بیست و چهار سا

 صالح است و متهم با صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود. 

نظر خود را  حداکثر ظرف بیست و چهار ساعتق.آ.د.ک الزم به ذکر است که دادستان مکلف است  412و  240ر.ک به مواد صحیح است.  3گزینه  -285

 در خصوص قرار بازداشت متهم به طور کتبی به بازپرس اعالم کند.

پنج و ظرف  فوریازپرس به طور همچنین اگر متهم موجبات بازداشت خود را مرتفع بداند می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند ب

 به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند. نکته: رفع بازداشت از متهم نیاز به موافقت دادستان دارد. روز

 دادگاه صالح به اصل جرم مرجع اعتراض نیستصحیح است 4گزینه  -286

ه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این ق.آ.د.ک چنانچ 246به موجب ذیل ماده صحیح است.  4گزینه  -287

 قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است)حتی اگر این قرار توسط دادگاه کیفری یک صادر گردد(.

و از متهم قبال تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی  در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده»ق.آ.د.ک  246ماده  صحیح است. 3گزینه  -288

منتهی به صدور قرار شد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه 

از همین قانون در خصوص  431همچنین ر.ک ماده « در دادگاه تجدیدنظر استان است. بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض

 ماه(. 2روز و  20مهلت اعتراض به آرا دادگاه ها )حسب مورد 

( این قانون تا دو ماه و در 302ق.ا.د.ک: هرگاه در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) 242به موجب ماده صحیح است.  2گزینه  -289

زپرس مکلف به فک یا سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، با

، مدت بازداشت تخقیف قرار تأمین است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هر حال

داشت موقت از دو متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت باز

 سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند. 

قانون آیین دادرسی کیفری در صورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها ازمتهمان باالی پانزده سال  287به موجب ذیل ماده صحیح است.  2گزینه  -290

(  این قانون، دادسرا یا دادگاه می تواند با 237در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده )امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا 

 ( این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصالح و تربیت صادر کند. 238رعایت ماده )

 ی موقت تابع احکام قرار بازداشت موقت است.الزم به ذکر است که قرار نگهدار 92ق.ا.د.ک  287و تبصره  246ماده  صحیح است.  2گزینه  -291

 صحیح است.  3گزینه  -292

ق.ا.د.ک قرارهای نظارت قضایی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است چنانچه این قرار  247ماده  2مطابق با تبصره صحیح است.  2گزینه  -293

 تجدیدنظر استان می باشد.  توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض  در دادگاه

روز قابل  10ق.آ.د.ک الزم به ذکر است به موجب تبصره دو این ماده قرارهای موضوع این ماده ظرف  247ر ک به ماده صحیح است.  2گزینه  -294

 دادگاه، تجدیدنظر استان می باشد.روز قابل اعتراض در  10( و چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف 271اعتراض در دادگاه صالح است )ماده 

 253.ماده صحیح است 1گزینه  -295

 254.ماده صحیح است 1گزینه  -296
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 ق.آ.د.ک 346به موجب ماده  صحیح است 2گزینه  -341

وظیفه محاکمه را داشته باشد، تابع مقررات حاکم بر دادگاه هاست؛ مثالً بازداشت صادره نیاز به موافقت اگر دادگاه بخش صحیح است.  2گزینه  -342

 مافوق ندارد. هرچند که این بازداشت قابل تجدیدنظر است.
از جمله موافقت مافوق )دادستان  ولی اگر دادگاه بخش در مقام جانشینی بازپرس عهده دار انجام وظیفه باشد، الزم است که تمام مقررات حاکم بر دادسرا

فقت مافوق شهرستان( اخذ شود. صورت سوال اشاره به حالت اول دارد. پس موافقت مافوق الزم نیست؛ زیرا در دادگاه ها قرار بازداشت موقت مستلزم موا

 (246نیست. )مستفاد از ماده 

 .ک.ق.آ.د 403و ماده  469ماده  3مستند به بند صحیح است.  3گزینه  -343

 رعایت نشدن اصول صالحیت محلی، موجب نقض رأی در دیوان عالی کشور )در مقام رسیدگی فرجامی( نیست.

 ق.آ.د.ک 312و ماده  311مستند به تبصره ماده صحیح است.  1گزینه  -344

در دادگاه صالح محاکمه می شوند. در فرض سوال اگر سال با افراد بزرگتر، پرونده ها تفکیک شده و هر کدام  18اصوالً در فرض مشارکت یا معاونت افراد زیر 

سال تفکیک می شود؛ مگر اینکه جرم از مواردی باشد که  18هم باشد، باز هم پرونده های او و فرد زیر  308یا  307مرتکب بزرگسال از اشخاص موضوع مواد 

سال رسیدگی می  18وارد به اتهام همه متهمین در دادگاه مربوط به افراد زیر مشارکت در آن ها رکن اصلی تحقق جرم باشد؛ مثل تبانی، زنا و لواط. در این م

 شود.

)نه بند  302ماده  "ت"تا  "الف"ق.آ.د.ک. در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای  77مستند به مفهوم مخالف ماده صحیح است.  2گزینه  -345

ت ضروری و اولیه را انجام می دهد. یعنی در خصوص بند ث )جرایم سیاسی و مطبوعاتی( چنین (، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقداما"ث"

 اختیاری ندارد. 
اشتباه گرفت. وفق این ماده در صورتی که رسیدگی به جرم داخل در صالحیت مرجع قضایی دیگری )غیر از محل وقوع  78این قضیه را نباید با مدلول ماده 

 باشد، دادستان در تمام جرایم و اتهامات، اقدامات اولیه و ضروری را انجام می دهد.جرم( باشد و جرم مشهود 

، این جرایم بدون کیفر خواست )به صورت مستقیم(  340هستند که نظر به ماده  8یا  7تمام اتهامات مطرح در سوال درجه صحیح است.  2گزینه  -346

 به دادگاه ارسال می شوند.

«. شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد»ق.آ.د.ک، شرط اولیه جهت بایگانی کردن پرونده این است که  80نظر به ماده صحیح است.  4گزینه  -347

شد، تعقیب است. زیرا در جرم قابل گذشت، اگر شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده با 8و  7نتیجتاً این بنیاد معطوف به جرایم غیرقابل گذشت درجه 

 غیرممکن است.
ا در جرایم همین نکته در خصوص حکم معافیت از کیفر و نظام نیمه آزادی نیز وجود دارد. اعطای این دو بنیاد منوط به گذشت شاکی است. پس این بنیاده 

 قابل گذشت، ممکن نیستند.

ست دادگاه را ملزم به آن نمی کند؛ بلکه در صورتی که مجموع رفتار ق.آ.د.ک. عنوان مندرج در کیفرخوا 280مستند به ماده صحیح است.  2گزینه  -348

فهیم نموده و متهم به وسیله تحقیقات دادسرا مشخص بوده ولی دادگاه عنوان اتهامی را چیز دیگری بداند، کافی است که دادگاه عنوان جدید را به متهم ت

 رسیدگی را ادامه دهد.

ق.آ.د.ک. جزای نقدی در صورت فوت محکوم، ساقط می شود و الزم است قرار موقوفی اجرا صادر شود.  535ه مستند به مادصحیح است.  3گزینه  -349

 ولی فوت متهم یا محکوم، موجب ساقط شدن دیه نمی شود. زیرا دیه دین است و در نتیجه اصواًل بر عهده ورثه قرار می گیرد.

. مرجع اعتراض به آرای صادره در 1397دیوان عالی کشور مورخ  768رأی وحدت رویه شماره  ق.آ.د.ک و 428مستند به ماده صحیح است.  4گزینه  -350

، صرف نظر از اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده اند یا در مرحله محاکم، دیوان عالی کشور است. فلذا تبصره 302خصوص جرایم مندرج در ماده 

 .را با این دیدگاه باید تفسیر کرد 80ماده 

ق.آ.د.ک. فلسفه اینکه قانونگذار دادستان را مختار کرده که ضمن تعلیق تعقیب متهم دستوراتی اضافه نیز  81مستند به ماده صحیح است.  2گزینه  -351

ع ندانسته این خطاب به او صادر کند، در شرایطی که هنوز محکومیت قطعی حاصل نشده است و شورای نگهبان هم این مصوبه را خالف قانون اساسی و شر

 است.« رضایت متهم»است که شرط اولیه تعلیق تعقیب 
یز رضایت همین طور در نظام نیمه آزادی، انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مصادیق جایگزین های زندان و نظارت سامانه های الکترونیک ن 

 متهم یا محکوم الزم است.

ق.آ.د.ک. عاقله، مرتکب جرم یا متهم محسوب نمی شود؛ بنابراین هیچ یک از الزامات ناظر بر  85ماده  2ه مستند به تبصرصحیح است.  1گزینه  -352

یی متهم، شامل حال عاقله نمی شود. این است که در خصوص عاقله و همچنین نماینده حقوقی شخص حقوقی که برای دفاع از شخص حقوقی در مرجع قضا

 «.تفهیم اتهام»استفاده می شود نه « هامتبیین ات»حاضر می شود، از اصطالح 


