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 دانشجوی گرامی  

 

قــرار  های موسسه فاضل بدلیل حل مسائل متنوع، ارتباط زنده و دو طرفه بین دانشجو و اســتاد،  حضور در کالس

هــای کالســی کــه ضــ ن آن از میــزان  گرفتن در جو کنکور، ایجاد انگیزه رقابت، رفع اشکاالت دانشجو و آزمــون

 توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد.شوید انتخابی است که ن یآمادگی خود مطلع می

 

هود کوه جایهوا  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه فاضل به شما این امکان را می د

 واقعی خود را در رتبه بندی  کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ین سخن مولف

اللَّهُمَّ  » وَ  مَالِکَقُلِ  تَشَآُء  مِ َّنْ  الْ ُلْکَ  وَتَنْزِعُ  تَشَآُء  مَنْ  الْ ُلْکَ  تُؤْتِى  بِیَدِکَ    الْ ُلْکِ  تَشَآُء  مَنْ  وَتُذِلُّ  تَشَآُء  مَنْ  تُعِزُّ 

 « ٍء قَدِیرٌکُلِّ شَى  الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَى 
 

دهى اهى حکومت مى  بگو: خداوندا! تو صاحب فرمان و سلطنتى. به هر کس )طبق مصلحت و حک ت خود( بخو 

بخشى و هر که را بخواهى ذلیل مى   یرى و هر که را بخواهى عزّت مى گو از هر کس بخواهى حکومت را مى 

 از سوره مبارکه آل ع ران«   26»آیه             .ن ایى، ه ه خیرها تنها به دست توست. ه انا تو بر هر چیز توانایى

 

اندی ترین  از دیرباز حقوق مدنی، جلوه گاه ظهور  از مهم  و یکی  راهبردی  و  بنیادی  نظرات  و  برجسته  ش ندان 

از   بودن در علم حقوق  آغازین  قبیل  از  متعددی  به جهات  آن  اه یت  است.  آمده  به ش ار  شعبات علم حقوق 

ابتدای روابط انسانی، گستره وسیع مباحث حقوقی در این شاخه از علم حقوق، مک ل بودن قواعد آن نسبت به  

م حقوق، ش ولیت اکثر قواعد و احکام آن بر ت ام جوامع انسانی از هر دین و مذهب، وسعت روابط  سایر شعب عل

مدنی انسان ها با یکدیگر نسبت به سایر مناسبات جامعه به لحاظ اداری، جزایی و جهات دیگر، دارای خطوط  

 مشترک فراوان بودن با مبانی فقهی و دینی و ... می باشد. 

و حقوق مدنی را ورق می زنیم نام ستارگان درخشانی مشاهده می شود که انسان آرزوی    هنگامی که تاریخ فقه 

حضور در محضرشان و خوشه چینی از انوار تزکیه و تعلیم ایشان را هر آینه از خداوند متعال آرزو و طلب می 

کتر ناصر کاتوزیان،  کند. نام آورانی چون شهید اول )ره(، شهید ثانی )ره(، شیخ مرتضی انصاری )ره(، مرحوم د

مرحوم دکتر سیدحسن امامی، دکتر سیدحسین صفایی، دکتر اسداله امامی و ... انجم طالیی از کهکشان علم فقه  

 و حقوق هستند.

می   متحیّر  را در طی طریق معرفت  این عرصه، عرضه شده که طالب  متعددی در  عل ی  آثار  به ه ین جهت 

 اگر انجامی متصور باشد.   گرداند که کدام آغاز و کدام فرجام است

ه ین تحیّر و سرگردانی در خصوص داوطلبین آزمون های حقوقی)کانون وکالء، مرکز وکال و مشاوران حقوقی 

قوه قضائیه، قضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق( به صورت محسوس تری مشاهده می شود. از  

کتابی در درس حقوق مدنی تدوین ن وده تا عصاره نظرات  این رو بر آن شدیم که به اذن و فضل باری تعالی،

عل ا و اندیش ندان این حوزه، در یک نوشتار ج ع آوری شده و خوانندگان محترم را از تحیّر رهانیده و به وحدت  

 منبع در آزمون های حقوقی هدایت ن اید. 

ین حقوقی قرار گرفته اما ع ده  البته در خصوص آزمون های حقوقی، تاکنون منابع متعددی در اختیار داوطلب

مشکل این عزیزان، تعدد و تکثّر منبع و هم پوشانی مطالب این منابع و تفاوت اندک آن ها با هم است که موجب  

از باب احتیاط، ت ام مطالب چند منبع را برای درس حقوق مدنی مطالعه کند. امری که موجب   شده داوطلب 

در نتیجه عدم تکرار کافی مباحث جهت آمادگی در آزمون و تَبَعاً عدم    موازی کاری و وقت گرفتن بیش از حد و

تسلط بر مباحث و قبول نشدن آن ها می گردد. ما از مدد الهی به وسیله تجربه در سال های فراوان، با وقوف بر  

تفسیرها و »تحلیل ها،  این مشکل و در جهت نیل به اهداف زیر که از امتیازات اثر حاضر به ش ار می آید کتاب  

 را تألیف ن ودیم:  «حقوق مدنیدر    نکته ها



 جامعیت اثر در عین حجم کم که موجب مطالعه مکرر آن خواهد شد.   -1

 سهولت فهم مطالب در عین مفهومی و فنی بودن عبارات.  -2

 تناسب مطالب با مباحث و موضوعات مطرح در آزمون های حقوقی.   -3

و  تع یق در ارائه مطالب  تحلیل و  بیان به صورت آمیزه ای از شیوه های مرسوم در منابع آزمونی)هم تشریح و    -4

 و هم بیان در قالب نکات و سوال( با تکیه بر تع یق در تعلیم مباحث. تفسیر مواد قانونی  

 بیان مباحث مرتبط حقوق مدنی با یکدیگر.   -5

 توأمان و تلفیقی.مباحث حقوق مدنی و قانون مدنی به صورت    بیان اکثر قوانین خاص مرتبط با  -6

بیان نظرات متعدد از عل ای برجسته حقوق و فقه پیرامون یک موضوع و انتخاب نظر ارجح مطابق دیدگاه    -7

ناصر کاتوزیان، دکتر سیدحسین   از ج له مرحوم دکتر  بزرگان حقوق کشور  اثر دیدگاه  این  عل ای حقوق: در 

اله رحی ی، دکتر فرهاد بیات و شیرین  صفایی،   دکتر اسداله امامی، دکتر سیدمرتضی قاسم زاده، دکتر حبیب 

بیات بیان شده است. البته آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز بخشی از نظرات عل ا محسوب شده که مرتبط 

ص یک موضوع یا پاسخ به  با مباحث درسی مطرح شده است. در بیان مطالب کتاب گاهی چند دیدگاه در خصو

یک سوال بیان شده و در پایان نظر ارجح تعیین گردیده است. در این حالت داوطلب و دانشجو می بایست ت ام  

نظرات را جهت آزمون حقوقی در ذهن داشته باشد با این ترتیب که دیدگاه ارجح به عنوان نظر صحیح تر مدّ  

ی، نظر ارجح بیان نشده بود آنگاه نظر دیگر که در متن کتاب آمده را  های سوال تستنظر قرار داده و اگر در گزینه

 به عنوان پاسخ صحیح انتخاب ن اید.  

در مقابل مواد قانونی مهم، عنوانی برگزیده شده تا موضوع و برخی موارد حکم آن ماده بیان گردد. در زمینه درج  

نظ در  مدنی  قانون  کتاب  از  متعددی  موارد  ماده،  مقابل  و  عنوان  دکترکاتوزیان  نوشته مرحوم  کنونی  م حقوقی 

 کتاب حقوق مدنی »شرح جامع قانون مدنی« نوشته دکترفرهاد بیات و شیرین بیات استفاده شده است. 

 ترسیم ن ودارها، جداول و تفکیک و تقسیم مطالب جهت ایضاح هر چه بهتر موضوعات.    -8

 . به روز بودن مطالب بر اساس آخرین اصالحات قوانین  -9

 انتخاب نظر ارجح در موارد تعارض نظر عل ای حقوق با قانون:   -10

به طور کلی در مواردی که نظر یکی از اساتید در خصوص موضوعی در ذیل و مربوط به ماده قانونی بیان می  

ظر  شود، اگر این نظر در مقام تفسیر ماده قانونی باشد برای آزمون الزم االتباع است و در غیر این صورت اگر ن 

استاد، در حالت تقابل با عبارت و نص قانون باشد، داوطلب می بایست سخن مقنن را بر دیدگاه عالم و استاد  

 حقوق ترجیح دهد.

مراجعه به قانون در موارد ارجاع درون متنی: داوطلب می بایست ابتدائاً متن کتاب را مطالعه ن وده و در هر   -11

ده، به مطالعه ماده مربوط بپردازد و سپس مطالعه متن کتاب را از سر گیرد.  مورد که به ماده قانونی ارجاع داده ش 

 این امر موجب انضباط بیشتر در مطالعه منبع درسی و ماده قانونی خواهد شد.  

الی مباحث کتاب با  قوانین خاص مهم درس حقوق مدنی به لحاظ اه یت آزمونی و عل ی آن در البه   بیان  -12

این قوانین خاص با لحاظ درجه اه یت به صورت    انون خاص با مطالب عل ی مطروحه.درنظر گرفتن ارتباط ق

پررنگ، کج)ایتالیک(، زیرخط دار و... ن ایش داده شده و تست های سنوات قبل در آزمون های حقوقی در ذیل  

ه استادان  آن آمده که این قس ت از اثر حاضر، برگرفته از کتاب »مج وعه قوانین خاص حقوقی و کیفری« نوشت



ماریا خواجه و الهه ج شیدی است و تقدیر و تشکر از ه کاران گرامی در موسسه آموزش عالی فاضل را در این  

 زمینه بر خود الزم می دانیم. 

)بخشی از مباحث تحلیلی مسئولیت مدنی( اثر    4الزم به ذکر است که بخشی از مباحث تحلیلی حقوق مدنی  

ب اله رحی ی و نیز »مختصر حقوق خانواده« از دکتر سیدحسین صفایی و  دکتر سیدحسین صفایی و دکتر حبی

دکتر اسداله امامی، هر دو در قالب جزوه خالصه نویسی به عنوان ض ی ه خارج از کتاب تدوین شده که مطالعه  

لینک   در  جزوه  این  و  بوده  داوطلبین ضروری  برای  آزمون  در  بهتر  ع لکرد  و  عل ی  مطالب  تک یل  آن جهت 

www.fazel.ac.ir/pdf/jozveonline/madani5.pdf   .به ش ا ارائه خواهد شد 

مراتب امتنان و سپاس گزاری از خداوند سبحان و حضرت ولی عصر)عج( که به نور حضورش، واسطه فیض الهی 

 از خالق به مخلوق است را ابراز ن وده و از ایشان طلب امداد در این مسیر در آینده خواهیم ن ود.

ت مجدانه به خرج  زم می دانیم که از سرکار خانم سارا نیاکان که با سعه صدر در تحریر این اثر زح ه چنین ال

یم. ه چنین زبانِ این حقیر از تقدیر و سپاس نسبت به مجاهدت جانفشانه سرکار خانم زهرا  دادند، تشکر ن ائ

 است. زارع به دلیل ه کاری بی شائبه ایشان در تدوین کتاب حاضر، قاصر و الکن  

 سیدمح دباقر حسینی

 س انه مصلح 

 1399بهار  

  



ناء( 
ّ

که    این شعر حافظ شیرازی و کتاب حاضر، تقدیم هب حضرت سلطان، علی بن موسی الرضا المرتضی)علیه آالف التحّیه و الث

شان هستم   گاه مهرباانهن  مدیون ن است  مرحوم و مارد مهربا   عمری  پدر  هست.   ، نم که هب حق و  راهم بوده و  بدرقه  ایشان  خیر                                   دعای 

 سید محمدباقر حسینی                                             

  

 هب انم هستی بخش رهنما                                    

 باش حمایت  لطف اله  پیوسته   رد   بـاش  شاهبـاش و جهان ه شادل غـالم  ای

 گو، کوه ات هب کوه منافق سپاه باش    خرندنمیخارجی  هزار  هب  یک جو  از 

 !گو  این تن بالکش من رپگناه باش    چون احمدم شفیع بود روز رستخیز

 گو زاهد زماهن و گو شیخ   راه باش   )ع( نیست کافر است علی آن را که دوستی

 بـاش  هب روح پاک امامان، گواه فردا    علی )ع( هب والی تو  یا ام زنده امروز

 بـاش از جان ببوس و رب رد آن بارگاه    رضا )ع( قبر  امام هشتم و سلطان دین، 

 باری هب پای  گلبن ایشان گیاه باش    دستت نمی رسد   که بچینی  گلی ز شاخ 

شناس که تقوا طلب کند  خواهی سپید جامه و خواهی سیاه باش     مرد خدا

گاه  رد طریق چو مردان راه باش       ه پیشه  کن حافظ طریق بندگی شا  وآن



 تقدیم هب هس وجود مقدس:

 ن شدند ات ما هب تواانیی ربسیم،آانن که انتوا 

 ان سپید شد ات ما رو سفید شویم مواهیش

 روشنگر راهمان باشند.  و  و عاشقاهن سوختند ات گرمابخش وجود ما 

 پدرم 

 ماردم 

 استادم

 سماهن  مصلح                                                                                                                                                                                                                    
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 مدنی مقدمه قانون

 «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم»

 : تصویب و امضای قانون و دستور ابالغ آن1ماده 

پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابالغ می شود.  ،می و نتیجه همه پرسیمصوبات مجلس شورای اسال

رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و 

 .منتشر نماید ،ساعت پس از ابالغ 72روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 

اف رئیس جمهور از امضا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس در صورت استنک - تبصره

 .ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید 72ظرف مدت  ،روزنامه رسمی موظف است ،شورای اسالمی

 : زمان الزم االجرا شدن قوانین۲ماده 

روز پس از انتشار در سراسر کشور الزم االجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای  15قوانین 

 .موقع اجرا مقرر شده باشد

رد و مدعی جهل به حکم باید شرایط خاص و : دقت شود بعد از انتشار قانون، اماره علم به حکم وجود دانکته

ل به قانون اصوالً رافع مسوولیت نیست مگر جهل خود را اثبات نماید. لذا جهعدم دسترسی به قانون و  یِاستثنای

ل به حکم رافع مسوولیت شناخته شده که جه 1051و  1050، 1131، 884، 1166، 1165در موادی مانند 

 است. 

اصل بر عدم علم به موضوع است و مدعی جهل نیاز به اثبات جهل  ،جهل به موضوع ااختالف در علم یدر فرض 

 را به موضوع اثبات نماید.  ندارد و مدعی علم باید علم طرف مقابل خود

 : محل انتشار قوانین3ماده 

 .انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید

 فوری بودن اثر قانون -ن قوانین : عطف به ماسبق نشد4ماده 

که در خود قانون مقررات خاصی  اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این

 .نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد

 : صالحیت سرزمینی۵ماده 

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء 

 .کرده باشد

 : صالحیت شخصی در خصوص اتباع ایران6ماده 

 قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این

 .مجری خواهد بود ،که مقیم در خارجه باشند

 : صالحیت شخصی در خصوص اتباع خارجه7ماده 
ز حیث از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین ا ،مقیم در خاک ایران ۀاتباع خارج

 .مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود ،حقوق ارثیه در حدود معاهدات
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 در اموال -جلد اول

 کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی

 2 هب میسقت :قح
:دوش یم مسق

یلام قح

یلصا

 و نیع تیکلام زا معا تیکلام
تعفنم تیکلام ینیع

یعبت

هعفش قح

ریجحت قح

یلفقرس قح

هشیپ و بسک قح

)یصخش قح( ینید قح

 )یرکف قح( یونعم قح

یلامریغ قح

 ببس 3 ¬ یعبت ینیع قح
 یعبت ینیع قح داجیا یارب
:دراد دوجو

)یدادرارق هقیثو( نهر دقع -1

)ییاضق هقیثو( هتساوخ نیمات و لاوما فیقوت -2

)م.ق 948 و 946 داوم( ینوناق و یرهق هقیثو -3

عافتنا قح

قافترا قح

 
همکار گرامی دکتر پیمان عبدغیور سی حقوق مدنی از درنمودار اسباب ایجاد حق عینی تبعی در فوق، از جزوه 

 بیان گردید.

  :تعاریف 

توانایی و امتیاز شخصی برمال یا شخص دیگر، که از نظر قانون و حقوق به رسمیت شناخته شده  :حق

 است می باشد.

 حق مالی و غیرمالی: 

ک کشور به آنها داده حقی است که برای تأمین نیازهای مادی اشخاص از سوی حقوق ی« حق مالی» 

بی یا ی اثر ادمانند حق زوجیت یا ابوت یا والیت یا حق پدید آورنده« حق غیرمالی»شود، ولی می

 می باشد که هدفش رفع نیازهای عاطفی و اخالقی انسان است. هنری در انتشار اثرش و... 

م اصوالً یعنی استثناء هم وجود دارد( گویانتقال پذیر است، برخالف حق غیر مالی. )زمانیکه می اصوالًحق مالی 

 باشد بر خالف حق غیر مالی، حق مالی قابل توقیف، قابل تقویم به پول، قابل مبادله و معامله می

 حق مالی اصوالً قابل انتقال )هم بصورت ارادی و هم بصورت قهری و ارث( است.
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 ء است. ی اعتباری و معنوی بین انسان و شیرابطهحق مالی یا همان مال، 

 )حق برعین ، حق برمال( حقی است مستقیم و بی واسطه نسبت به عین. «: حق عینی»

حق شخص است بر شخص دیگر که موضوعش تعهد به انجام کار یا خودداری از انجام «: حق دینی»

 کار یا انتقال مال است. 

عبارت دیگر موضوع حق  دین وقتی از جنبه طلبکار و صاحب حق دینی به آن نگریسته شود طلب است، به 

 دینی به لحاظ صاحب حق، طلب است و به لحاظ مدیون یا متعهد، تعهد یا دین است.

-را می ویحقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار «: حق معنوی»

نسبت به عالمت کاالیش یا اش؛ یا شکل خاص کاالیش یا : حق تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجاریمثالٌ دهد.

 حق نویسنده اثر ادبی یا مخترع نسبت به اثر یا اختراعش .

 آیا حق معنوی ) فکری (، ماهیتاً حق مالی یا حق غیر مالی است؟ سؤال: 

هر چند که در تقسیم بندی حق مالی و غیر مالی، حق معنوی را در گروه حقوق مالی قرار دادیم اما به عبارت  

 نوی ماهیتی مختلط از حقوق مالی و با ارزش و حق غیر مالی و مرتبط با شخصیت دارد.دقیق تر حق مع

  جنبه انتقال حق نشر اثر ادبی به ناشر در ازای اخذ عوض مالی، جنبه مالی حق معنوی نویسنده است اما حق

 .وی است نویسنده در دفاع از اثر خود و تجدید نظر در اثرش، جنبه غیر مالی از حق معنوی

 اگر شک کنیم که حقی از گروه حقوق مالی، از موارد حقوق عینی است یا دینی، اصل برچیست؟  سؤال: 

ی محدودیت . چون حقوق عینی گسترهاصل بر آن است که حق از نوع دینی یا شخصی است و نه از نوع عینی

رفات اشخاص است لذا آن بیشتر است و محدودیتهای بیشتری بر اشخاص بار می کند و خالف اصل اباحه تص

 باید آن را تفسیر مضیق کرد وتنها مواردی را حق عینی دانست که نسبت به آن یقین داریم.

حقی عینی اصلی و حق عینی شود که عبارت است از: قسم تقسیم می 2در یک تقسیم بندی بر  حق عینی:

 تبعی.

که  به طور کامل یا ناقص را دارد، در حالی در حق عینی اصلی صاحب حق، اختیار استفاده و انتفاع از عین مال 

ی اوست تا اگر تواند از عین استفاده ببرد و فقط عین در گرو و وثیقهدر حق عینی تبعی اصوالً صاحب حق نمی

 به طلب خودش از مدیون نرسد، بتواند با فروش مال وثیقه به طلبش برسد. 

 که:  های حق عینی اصلی با حق عینی تبعی در آن استتفاوت

تواند از منافع مال به طور کامل یا ناقص استفاده کند؛ ولی در حق اوالً: در حق عینی اصلی، صاحب حق می

تواند از آن استفاده کند و طلبکار اصوالً ق.م منافع به مدیون تعلق دارد و او می 786عینی تبعی به استناد ماده 

اصل در جایی است که ضمن رهن شرط شود که مرتهن بتواند  حق استفاده از منافع وثیقه را ندارد. استثنای این

رهن تصرف( و نیز در معامالت با حق ین مرهونه متعلق به مرتهن باشد )از عین مرهونه استفاده کند و منافع ع

 طلبکار( است.معامله، متعلق به خریدار شرطی ) استرداد، مانند بیع شرط، منافع مورد

ست اصیل و مستقل و تابع هیچ دینی نیست؛ اما حق عینی تبعی تابع یک دین حق عینی اصلی، حقی ا ثانیاً:

 .رودبین برود آن حق هم از بین میاست و اگر دین از 
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 :معرفی یک اصطالح 

 معین درختی است که باید از محل عین معین اَداء شود. مثالً تعهد باغدار به اینکه از میوه تعهد تعهد عینی:

بدهد. در  عین معینبه طلبکارش بدهد، یا تعهد ضامن به اینکه بدهی مدیون را از محل فروش سالیانه مقداری 

 کنند و حق آنها هم چنان حق دینی است.اینجا طلبکاران بر آن عین معین حق عینی پیدا نمی

کند نیز همچنین تعهد عینی در جایی که شخص بخاطر مالکیت خودش بر شیئی بر شیء دیگر حق پیدا می

 ق .م بیان شده و بعداً به آن خواهیم پرداخت. 93شود، مثالً حق ارتفاق که در ماده فته میگ

  ی حق عینی و دینی )شخصی(:مقایسه  

 زا دنترابع هکدراد رصنع 2 ینیع قح -1
قح عوضوم -1

هک یلاح رد
کلام) قح بحاص -2

 زا دنترابع هکدراد رصنع 3 ینید قح 
بلط ای نید ای قح عوضوم -1

نئاد ای راکناتسب ای هلدهعتم ای راکبلط ای قح بحاص -2

تسا دهعت یارجا هب مزلم هک دهعتم ای راکهدب ای نویدم -3
 

موضوع حق عینی، همیشه یک شیء معین مادی در عالم خارج است، اما موضوع حق دینی اوالً: ممکن است  -2

ا خودداری از انجام کار باشد و ثانیاً: آنجا که اشیاء است ممکن است عین معین اشیاء نبوده، بلکه انجام کار ی

 های مشخص( باشد.)مانند تعهد تسلیم اتومبیل معین( یا عین کلی )مانند تعهد به تسلیم یک اتومبیل با ویژگی

نون مدنی است اما قا 808یا  142یا  140یا  29اسباب ایجاد حق عینی، محدود به موارد خاص از جمله مواد  -3

 ق.م )اصل آزادی قراردادی( است. 10سبب ایجاد حق دینی، قرارداد مستند به ماده 

باشد و لذا مطلق است، اما حق دینی فقط در برابر مدیون قابل حق عینی در برابر همگان قابل استناد می -4

 باشد و لذا نسبی است.استناد و اجرا می

  ق تقدم است در حالیکه حق دینی این دو ویژگی را ندارد.حق عینی متضمن حق تعقیب و ح -5

در جایی به نفع  ق.آ.د.م( 524قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده  24)ماده مستثنیات دین نکته:

           ق.آ.د.م مقرر  527ماده  از این رو بدهکار قابل طرح است که صاحب حق، حقش دینی باشد نه عینی.

توجه  «.ی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بودأچنانچه ر»می دارد:

 .«مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است »ق.آ.د.م: 526شود که طبق ماده 

 اگر علی اتومبیل حسین را غصب کند و آن را به محمود بفروشد. حسین به عنوان مالک و صاحب حق مثال:

تواند به تواند تعقیب کند که اتومبیلش در دست چه کسی است و آن را از او بگیرد. یعنی حسین میعینی می

محمود مراجعه کند و اتومبیل را از او بگیرد، هر چند که محمود طلبکاران دیگری داشته باشد. زیرا حق عینی 

 اش متضمن حق تقدم اوست بر سایر طلبکاران.حسین بر اتومبیل
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 :حق انتفاع

 

عافتنا قح داجیا بابسا

سبح دقع  دقع
مئاد سبح

د بؤم سبح

فقو

تقوم سبح
یبقر

یرمع

ینکس
قلطم سبح

عافتنا قح دجوم دقع

تاحابم زا عافتنا قح   92 هدام :نوناق

 معا سبح رد م.ق47 هدام
 ... و یبقر و یرمع زا

تسا تحص طرش  بق

 
 : تعریف حق انتفاع4۰ماده

ق.م آمده است. حق انتفاع یک حق عینی اصلی است و موضوع آن  4۰تعریف حق انتفاع در ماده 

 شیء مادی و قابل بقاء است.

 حق انتفاع از دین و حقوق معنوی مانند حق مؤلف و حق مخترع چه حکمی دارد؟  سؤال:

 به بعد نیستند. 40مشمول بحث حق انتفاع در ماده  شوند اماق.م توجیه می 10این حقوق بر طبق ماده 

 آیا حق انتفاع قابل انتقال است؟  سؤال:

 حق انتفاع مانند سایر حقوق مالی قابل انتقال ارادی، به ارث و به وصیت است.

اصواًل »از کتاب اشخاص و اموال می فرمایند:  282و  281استاد بزرگوار، دکتر سیدحسین صفایی در صفحات 

نتفاع، چنانکه گفتیم، یک حق مالی است و انتقال آن مانند سایر حقوق مالی ممکن است، مگر اینکه از حق ا

قرارداد یا عرف و عادت، قید مباشرت منتفع در انتفاع استنباط گردد، یعنی معلوم شود که منتفع شخصاً باید از 

گاه موضوع حق انتفاع قبالً برای مدتی اجاره موضوع حق انتفاع برخوردار شود و حق واگذاری به غیر را ندارد. هر 

داده شده باشد، این اجاره مانع ایجاد حق انتفاع نخواهد بود. در این صورت اعمال حق انتفاع پس از پایان مدت 

 «اجاره آغاز می گردد و اجاره بها از آنِ مالک است، مگر اینکه به موجب قرارداد، به منتفع واگذار شده باشد.

استحقاق منافع ملکی از طریق عمری شامل مال االجاره نخواهد بود. پس مال »اورقی می فرمایند: ایشان در پ

اإلجاره ملک مورد عمری متعلق به مالک است، مگر اینکه معلوم شود که مال اإلجاره باقیمانده از مدت اجاره از 

 47ه است قبضی که بر حسب ماده طرف مالک به او واگذار و تسلیم شده است و مادامی که این امر معلوم نشد

قانون مدنی شرط صحت عمری است به عمل نیامده، اگر چه شخصی که ملک به او عمری شده است مال 

اإلجاره را از مستأجر دریافت نموده باشد؛ و همانطوری که به صرف گرفتن مال اإلجاره قب  حاصل نمی شود، به 

دیوان عالی کشور:  29/12/1317مورخ  647کم شماره پرداخت مالیات ملک نیز قب  حاصل نخواهد شد)ح

 (.6اصول قضائی عبده، ص

به نظر می رسد که دیوان عالی کشور در رأی فوق واگذاری و تسلیم مال اإلجاره بقیه مدت به منتفع را کافی 

که  قق قب  دانسته است و می توان گفت که این واگذاری نوعی قب  عرفی به شمار می آید، هر چندحبرای ت

 «ق.م(.369و  368استیالی مادی منتفع بر مال موضوع انتفاع تحقق نیافته باشد)مستنبط از مواد 
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مالکیت منافع و حق انتفاع و اذن در انتفاع و اباحه ی انتفاع از نظر سلسله مراتب در چه وضعیتی قرار  سؤال:

 دارند؟

سلطه های شخصی بر منفعت

.سلطه قوی-مالکیت منفعت 

.سلطه متوسط-حق انتفاع 

.سلطه ضعیف-اباحه ی انتفاع  اذن در انتفاع و
 

 نکات مربوط به نمودار فوق:
تواند آن حق یا حق پایین تر از آن را به دیگری منتقل کند. لذا مالک منفعت باشد می هر کسی صاحب حقی -1

-نمیتواند منفعت مالک شده را یا حق انتفاع از آن را یا اذن در انتفاع از مال را به شخص دیگری بدهد اما می

ند از مال استفاده کند که توامالک منفعت تا حدی می ی انتفاع از مال را به دیگری بدهد زیراتواند اباحه

ی انتفاع از مال که مجوز استفاده تواند اباحهتواند مال را از بین ببرد، لذا نمیمال باقی بماند و چون خودش نمی

تواند منفعت مال را به برعکس، صاحب حق انتفاع نمیحتمی با فرض تلف مال است به دیگری بدهد. 

تواند حق انتفاع تواند معطی شیء باشد. اما اصوالً خودش میدیگری واگذار کند، زیرا فاقد شیء نمی

 ازمال را به دیگری بدهد. از مال یا اذن در انتفاع

 مثالی برای دانستن مالکیت منفعت و تمایز آن با حق انتفاع: 

علی باغ خود را به مدت یک سال به حسین اجاره می دهد و در طی این یک سال باغ ثمر می دهد، مدت اجاره 

ها متعلق به مالک منفعت است هر چند که از آنها ها بر درخت باقی مانده است، این میوهشود و میوهمنقضی می

ها بر درخت مانده بود او ای هم نکرده باشد، حال اگر در همین مثال حسین صاحب حق انتفاع بود و میوهاستفاده

ها چه در طول مدت حق ا را نداشت و البته مالک میوههدیگر بعد از اتمام مدت حق انتفاع، حق استفاده از میوه

ها و منفعت بوده انتفاع و چه در بعد از آن، صاحب باغ یعنی علی است و حسین تنها صاحب حق استفاده از میوه

 است.

 

 :تفاوتهای بین حق انتفاع با اِذن در انتفاع 
هم در اثر  اذن در انتفاعکه عقد جایز است؛ اما  حبس مطلقشود مگر در ایجاد می عقد الزمدر اثر  حق انتفاع -1

 شود.که آن هم قابل رجوع است، داده می در اثر ایقاع )إذن(که عقد جایز است و هم  عقد عاریه

 .نیستقابل انتقال به غیر  اصوالًولی اذن در انتفاع  استقابل انتقال به غیر  اصوالًحق انتفاع  -2

-از بین نمی اصال و قطعاًو با حجر یکی از طرفین  رودنمیاز بین  اصوالًین عقد حق انتفاع با فوت یکی از طرف -3

 .رودبین میرود: اما اذن در انتفاع هم با فوت وهم با حجر یکی از طرفین ) آذن و مأذون( از 

، لیکن هر دو مبتنی بر اِذن ز ایقاع استی انتفاع فقط ناشی ااذن در انتفاع هم ناشی از عقد عاریه وهم ناشی از ایقاع است. اما اباحه نکته: 

روند و اصوالً قابل انتقال به غیر نیستند مگر اینکه مالک اذن داده هستند و قائم به شخص هستند و با فوت یا حجر احد طرفین از بین می

 باشد.
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 خیریه امور و اوقاف و حج سازمان اختیارات و تشکیالت قانون سواالت

داخت دستمزد متولی چگونه خواهد چنانچه حق التولیه متولی در وقفنامه تعیین نشده باشد، پر -1

 (۹6)ارشد سراسری         بود؟ 

 ( با نظر خود متولی تعیین می شود1

 ( با نظر ورثه واقف تعیین می شود2

 ( به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود3

 ( با نظر اداره اوقاف تعیین می شود.4

 صحیح است 3پاسخ: گزینه  ☑

 (۹۵)وکالت   تولیت مال موقوفه، صحیح است؟ کدام مورد در خصوص  -۲

( حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد، متولی قرار داده شده است، عزل کند، ولی واقف در صورتی که 1

 خیانت متولی ظاهر شود، حق عزل او را دارد.

بگیرد یا تولیت را  ( چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولی می تواند وکیل2

 به دیگری تفوی  کند.

( در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشند، در هر حال با فوت هر یک، حاکم شخصی را ضمیمه 3

 خواهد کرد.

 ( واقف می تواند خود را متولی قرار داده واز منافع موقوفه، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند.4

 صحیح است. 4گزینه  پاسخ: ☑

مطابق قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، درآمد موقوفات  -3

 (۹4)دکتری سراسری     متعذرالمصرف در کدام مورد صرف می شود؟ 
 ( بریات عمومی1

 ( عمران موقوفات2

 ( اقرب به غرض واقف3

 می( تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسال4

 صحیح است.  3پاسخ: گزینه  ☑
 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف 8تبصره ماده 

شخصی مزرعه را وقف کرده است تا منافع آن، صرف هزینه و نگهداری آب انبار روستای خاصی  -4

قوفه شود. اگر به دلیل لوله کشی آب آشامیدنی، آب انبار روستا بال استفاده باشد، تکلیف منافع مو

 (۹4)ارشد سراسری         چیست؟ 
 ( صرف بریات عمومی می شود1

 ( برای لوله کشی آب هزینه می شود2

 ( برای اموری که اقرب به غرض واقف است، هزینه می شود.3

 ( موقوفه فروخته شده وحاصل آن، در موردی که اقرب به غرض واقف است، وقف می شود.4

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه  ☑
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 در عقود و معامالت و الزامات -قسمت دوم

 در عقود و تعهدات به طور کلی  -باب اول

 اردادهاقواعد عمومی قر

 :تعهد و التزام

ه آنجا ب الزامرا بپذیرد ولی لفظ  انسان با اراده خودش تعهدیکار می رود که ه در جایی ب تعهد و التزاملفظ 

 مثل دادن نفقه ¬ قانونگذار تکلیفی را از طریق قانون بر مردم قرار می دهد.کار می رود که 

 خودش امری را عهده دار شود و متعهد شود. = در حالتی بیان می شود که انسان با اراده التزام

 به اعتبار متعهدله    طلب       ¬تعهد          دین      به اعتبار متعهد    

 

رابطه حقوقی

¬ 

متعهدله یا دائن 
یا طلبکار

موضوع تعهد

ارکان تعهد

براساس آن، متعهدله می تواند از متعهد

موضوع تعهد

انجام امری -

خودداری از انجام امری -

.انتقال مالی بخواهد -

بدهکار یا 
مدیون یا متعهد

اطراف تعهد

رابطه حقوقی
 

 

رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی می تواند از دیگری انجام دادن کار یا خودداری «: تعهد»

 د. از انجام کار یا انتقال مالی را بخواه
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ابسا
دهعت داجیا ب

.یقوقح رثا داجیا روظنم هب لباقتم ءاشنا ود قفاوت :م.ق 183 هدام :دقع -1

 یم دهعت داجیا ،صاخشا قفاوت نودب هک یعورشم و یدارا لامعا :دقع هبش -2
 ای )م.ق 306 م( ریغ لام یلوضف ی هرادا ای م.ق 301 م رد اوران یافیا دننام ،دنک
.)م.ق 336 م( ریغ لمع زا ءافیتسا ای )م.ق 337م( ریغ لام زا ءافیتسا

 یم ماجنا یرگید هب رارضا دصق هب و ًادمع بکترم هک یعورشمان لامعا :مرج -3
 هب ررض دورو بجوم هک تسا طرش هتبلا(هن ای دشاب مرج یرفیک رظن زا هاوخ)دهد
.)دوش ریغ

 هدش بکترم یتالابم یب ای یطایتحا یب رثا رد صخش هک یلامعا :مرج هبش -4
 .تسا هدش ریغ هب نایز دورو بجوم و تسا

 زا یشان دهعت ،تسین هناگ 4 بابسا زا کی چیه هب دنتسم هک یمازلا :نوناق -5
 کالما نابحاص هک یدهعت ای ناشیوخ هب قافنا هب طوبرم دهعت :دننام تسا نوناق
.دنراد مه هب رواجم

ابسا
ید داجیا ب

ن

 راثآ هک یلامعا ای تسا لعاف تساوخاب قباطم نآ راثآ هک یلامعا :یقوقح لامعا
 لمع  ای تسا نیفرط هدارا ی هجیتن ای تساوخ اب قباطم نآ
 صاخ یقوقح رثا داجیا روظنم هب هک یا هدارا مالعا ،یقوقح
 نیا نوناق و  دنک یم راب نآ رب هاوخلد رثا نوناق و دوش یم ماجنا
.دنک یم دیئأت طقف ار رثا

عاقیا دقع

 راثآ هک ییاهدادیور ،یقوقح عیاقو
 هجیتن  هن تسا نوناق مکح هب نآ
:دناوت یم هک نیفرط هدارا

 ،بصغ لثم( دشاب یدارا تروص هب -1
 و دهع هب یافو ،ءافیتسا ،بیبست ،فالتا
.)یدادرارق رتاهت

 ،گرم لثم( یرهق ای یداراریغ تروص هب -2
 یفام تیکلام و یرهق رتاهت ،رجح ،دلوت
.)همذلا

 
شامل اعمال به هر اتفاقی که در عالم حقوق رخ می دهد گفته شده و  وقایع حقوقی به معنی عام کلمه،نکته: 

حقوقی و وقایع حقوقی به معنی خاص، هر دو می شود اما وقایع حقوقی به معنی خاص، همان است که در 

 نمودار فوق بیان شد.

 چیست؟ا ایقاع در : تفاوت بین عقد بسؤال

اما ایقاع یک عمل  ،عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است و برای تحقق آن اراده ی دو طرف الزم است

ایقاعات  اساتید، البته برخی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی است. یحقوق

 را به دو قسم تقسیم کرده اند:

 به شفعه ( ایقاع دو طرفه مانند: طالق، فسخ، رجوع و اخذ1
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 و تحجیر ( ایقاع یک طرفه مانند حیازت مباحات2

اگر چه فقط  ،: در ایقاع یک طرفه اثرش به یک نفر می رسد اما در ایقاع دو طرفه اثرش به دو نفر می رسدنکته

 به یک اراده نیاز دارد.

 د در ایقاعات جریان دارد؟و: آیا قواعد عقسؤال

تا اصوالً قواعد و احکام عقود مانند قصد و رضا و اهلیت قی هستند از آنجا که عقد و ایقاع هر دو عمل حقو

احکامی مانند غیر نافذ . در مورد ایقاعات هم جاری استحدی که قابل تطبیق با ماهیت ایقاع باشد، 

استثنائاً برخی اما  .شامل ایقاعات هم می شود ، معلق بودن یا مشروط بودن و ...بودن معامالت اکراهی یا فضولی

از جمله فسخ نکاح یا  فسخ های فورییا  اخذ به شفعهایقاعات  مثالً .حکام عقود در ایقاعات جاری نیستا

 هستند نه غیر نافذ. باطلاگر به صورت اکراهی یا فضولی منعقد شوند طالق 

)تعهد یک : آیا اراده ی مدیون به تنهایی می تواند برای خودش ایجاد تعهد کند و به تعبیر دیگر آیا ایقاع سؤال

 طرفه( می تواند سبب تعهد باشد؟

زیرا هیچ ماده ای در قانون مدنی وجود ندارد که به طور صریح یا ضمنی ایجاد تعهد به  .پاسخ سوال منفی است

. )نظر مرحوم دکتر اراده یک طرفه سازنده تعهد نیستوسیله اراده ی یک شخص و ایقاع را تجویز کند، پس 

تر صفایی تعهد یک طرفی جز در موارد مذکور در قانون ارزش حقوقی ندارد و شخص را کاتوزیان( اما از منظر دک

ی یک شخص به قانوناً ملتزم نمی کند. وصیت عهدی و اخذ به شفعه مثال برای ایجاد تعهد یک طرفی با اراده

 حکم قانونگذار است.

به وجود آمدن، تغییر یا سقوط حق  : اثر عقد همیشه به وجود آمدن، تغییر یا سقوط تعهد است یا اینکهسؤال

 عینی هم هست؟

 پاسخ همه ی این موارد است.

 برای تحقق یک عقد چه شرایطی الزم است؟: سؤال

یا قرارداد  بیش از دو نفر هم استثنائاً می تواند باشد عقد حواله)برای عقد الزم است دو ارادهاصوالً وجود ( 1

 (.باشد بیعی که دارای چند خریدار و چند فروشنده

و  داشته باشند(یعنی به نیت خلق کردن و ایجاد کردن ماهیت حقوقی عقداراده ها باید چهره ی إنشایی)( 2

 خباری مانند اقرار یا شهادت.نه چهره ی إ

 ، نه شرط بقای آن. توافق دو انشاء، باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد( 3

م اراده یک طرفه موصی، پدید آمده است و اگر بعداً مثالً در وصیت عهدی، عمل حقوقی وصیت، به مح  اعال

وصی و موصی با هم بر اجرای وصایت توافق کنند، آن توافق، شرط ایجاد وصیت عهدی نیست بلکه شرط اِبقاء و 

 استمرار وصیت عهدی است. از این رو وصیت عهدی عقد نیست، ایقاع است.
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 معامالت فضولی متعدد بر مال غیر
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کند. در این حالت همه معامالت فضولی حسب مالک همه معامالت فضولی واقع شده را اجازه یا رد می -1

 مورد صحیح و یا باطل خواهند شد.
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)خواه معامله مالک یکی از معامالت وارد بر انتقال مال خود را اجازه می کند حالت اول(

بیع یا هبه یا اجاره یا صلح و ... باشد و خواه ترکیبی از این معامالت و خواه مال مالک به 

ل اإلجاره در عقد اجاره و ... باشد(. مهم این است که عنوان مبیع یا ثمن در عقد بیع یا ما

مال مالک در معامالت متعدد طولی، دست به دست منتقل می شود. در این حالت هر 

معامله که اجازه شود عقد مُجاز و عقود مابعد آن صحیح شده و عقود ماقبل عقد مُجاز 

 257در ماده « ضولیمعامله ف»و « عین»ق.م(. اطالق لفظ 257باطل می گردند)ماده 

 شامل مبیع و ثمن در بیع و انواع معامالت فضولی و انواع مورد معامله می شود.

مثاًل  مالک یکی از معامالت وارد بر عوضِ انتقال مالش را اجازه می کند حالت دوم(

علی)فضول(، اتومبیل مالک را در قالب معامله فضولی به حسن انتقال داده و در عوض آن 

تحویل گرفته)اهمیتی ندارد که این انتقال در قالب بیع یا معاوضه یا صلح یا هر  زمینی

عقد دیگر باشد و نیز اتومبیل و زمین به عنوان مبیع یا ثمن یا مال الصلح و یا هر عنوان 

دیگری انتقال داده شده باشد(، سپس علی زمین را با خانه معامله کرده و بعداً وی خانه 

اغ را با واحد آپاتمانی و واحد آپارتمانی را با استخر و در آخر استخر را را با باغ و سپس ب

با زمین تنیس معامله کرده است. در این حالت مالک اتومبیل حق دارد مسیر عوض های 

متنوع و متعددی که در ید فضول)علی( آمده تعقیب نموده و هر کدام را خواست تملک 

د واحد آپارتمانی را تملک کند به سبب تنفیذ نماید. در مثال اخیر اگر مالک، بخواه

معامله باغ با واحد آپارتمانی، او مالک واحد آپارتمانی شده و عقود ماقبل این عقد)یعنی 

معامالت اتومبیل با زمین، زمین با خانه و خانه با باغ( که در واقع مسیر معامالت مال 

ود ما بعد عقد مُجاز)یعنی مالک تا واحد آپارتمانی می باشند همگی صحیح شده و عق

  معامالت واحد آپارتمانی با استخر و استخر با زمین تنیس( باطل می گردند.

در حالتی که عوض معامله اول که فضول اخذ نموده در  بنا بر نظر شهید ثانی)ره(نکته: 

دست های متعدد و مترتبی به موجب معامالت منتقل شود)مثالً در فرض مثال فوق، 

زمین را به سعید و سعید هم آن را به حسین و حسین به محمد، محمد به علی)فضول( 

حامد، حامد به محمود و محمود به منصور انتقال داده باشند، اگر مالک اتومبیل، معامله 

زمین فیمابین محمد با حامد را اجازه کند در این صورت معامله مزبور صحیح شده و 

و همچنین معامالت بعدی)حامد با محمود و  عوض پرداختی حامد، از آنِ مالک می شود

محمود با منصور( نیز تنفیذ شده و صحیح می شوند اما عقود قبل از عقد مُجاز بجز 

معامله اول همگی باطل می شوند)یعنی معامالت علی با سعید، سعید با حسین، حسین 

  .با محمد باطل شده ولی معامله اول یعنی معامله علی با حسن صحیح می باشد(

مالک یکی از معامالت فضولی را رد می کند. در این حالت معامله مردود و عقود ماقبل آن -ب

 باطل هستند ولی معامالت بعد از عقد رد شده، همچنان غیرنافذ می مانند.

مثال این فرض آنجاست که علی، اتومبیل مالک را یک بار به  فرض دوم( معامالت فضولی متعدد در عرض یکدیگر:

سن، مرتبه بعد به رضا و مرتبه سوم به نازنین می فروشد. در این حالت، امکان تنفیذ تمام عقود وجود ندارد اما امکان ح

رد یکی یا تمام عقود وجود دارد. اگر مالک تمام عقود را رد نماید همه باطل می شوند ولی اگر او یکی از عقود را رد کند 

غیرنافذ می مانند. اگر مالک یکی از عقود را تنفیذ کند عقد ُمجاز صحیح شده و  تنها همان عقد باطل شده و عقود دیگر،

 عقود دیگر باطل می شوند و اهمیتی ندارد که کدام عقد از نظر زمانی زودتر یا دیرتر منعقد شده است.
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 بطالن معامله فضولی ¬* آثار رد معامله فضولی: 

 برای: متصرفجوع مالک به مشتری : رمال مالک متصرفروابط بین مالک و مشتری  -1

مثل آن در صورت مثلی بودن مال و پرداخت قیمت  ¬الف( عین مال و در صورت تلف آن، مثل یا قیمت مال

 259)مواد آن در صورت قیمتی بودن مال )در صورت قیمی بودن قیمت یوم االداء، روز تأدیه( پرداخت می شود

 .ق.م(261و 

و  259)موادو غیر مستوفات. اگر منافع نبود بدل آن مثالً اجرت المثل منافعب( منافع مال اعم از مستوفات 

 .ق.م(261

حتی در اثر حوادث قهری، زیرا ید متصرف در این حالت ضمانی  ¬ج( خسارات وارد بر مال در اثر عیب یا نقص

 .ق.(.315و  261و  259)مواد است

 نی وی در برابر مالک داشته باشد. همچنان که سوءنیت هم نمی تواند.: حسن نیت متصرف، نمی تواند تأثیری در مسئولیت مدنکته

توجه شود که در حالت رد معامله فضولی از سوی مالک، ضمان مشتری متصرف در مقابل مالک، به دلیل تصرف او، همان احکام  نکته:

ق.م، عالوه بر رد معامله توسط 261و  259ق.م( بوده و شرط جریان یافتن ضمان مشتری با استناد به مواد  327تا  308 غصب)مواد

مالک، تصرف متعامل نیز است. از این رو صرف معامله فضولی بدون تصرف متعامل، موجب ضمان متعامل در مقابل مالک نیست هر 

 چند که مالک، معامله را رد کرده باشد.

 برای: ولی : رجوع مشتری متصرف به بایع فضروابط بین مشتری متصرف با بایع فضولی -2

الف( پس گرفتن عین ثمن و در صورت تلف شدن آن، مثل آن در صورت مثلی بودن یا قیمت آن، در صورت 

این مطلب از بایع فضولی(. کل مال به باطل توسط اَ یاجهت ن )از بابت ممنوعیت دارا شدن بالقیمی بودن ثم

 ق.م قابل برداشت است. 263و  262مواد 

 اهمیتی برای پس گرفتن ثمن ندارد. ،یع فضول: علم یا جهل مشتری و بانکته

در صورت جاهل بودن مشتری به فضولی بودن معامله: از باب قاعده غرور  ¬ب( خسارت وارد بر مشتری )اصیل(

در تحقق قاعده غرور)المغرور  .(ق.م263ماده بر خویش را از بایع )فضول( بگیرد) می تواند خسارت های وارده

جهل مغرور )گیرنده مال در بحث معامله فضولی( شرط است نه علم یا جهل غار )دهنده ، یرجع إلی مَن غَرَّه(

 مال(. این بحث را بعداً در مبحث غصب در مباحث الزامات خارج از قرارداد نیز خواهیم گفت. 

 غار= فریب دهنده  مغرور= فریب خورده

 ثمن به مشتری مالک نیست. ، در مسئولیت او به پرداخت خسارت یای: علم و جهل بایع فضولنکته
 ن معامله می تواند بگیرد عبارتند از:دخساراتی که مشتری جاهل به فضولی بو

 ، خواه منافع مستوفات بوده باشد یا غیرمستوفات: بدل منافع پرداختی به مالک1

مبیع ایجاد یا نقصی در  : خسارات ناشی از عیب یا نقص که به مالک پرداخته بود. )هر چند مشتری عمداً عیب2

 .(کرده باشد

: مبلغ مازاد قیمت از ثمن معامله که این مازاد از سوی مشتری به مالک در حالت تلف مبیع فضولی پرداخته 3

 ق.م. 326شده بود م

 .1393سال  733شماره  : خسارت کاهش ارزش ثمن با استناد به رأی وحدت رویه4

 . .: هزینه حق العمل کاری و داللی و حمل و نقل و ..5
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مصوب  قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

20/2/1395 

 بخش نخست ـ کلیات

 :عانی به شرح زیر استـ اصطالحات به کار برده شده در این قانون، دارای م1ماده

الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم 

( این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه 35از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده )

 موضوع این قانون

 .رت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شودب ـ خسا

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه  ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند )ث( این  ماده و محموالت آنها از قبیل تصادم، تصادف، 

 سایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبهسقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از و

ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای 

 راننده مسبب حادثه

 ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی

 )تریلر( متصل به آنها

 ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی

 چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه  ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص2ماده

خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به 

( این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، 8مقدار مندرج در ماده )

 .نندبیمه ک

وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را  متصرفو یا  مالكـ دارنده از نظر این قانون اعم از 1تبصره

 .تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود

مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون 2تبصره

 محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه. در هر حال خسارت واردشده از نسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشدم

 .پرداخت می گردد

در قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، برای مالک  نکته:

بدون تقصیر( مقرر شده است. یعنی شخص صرفا به واسطه مالکیت خویش بر )دارنده( وسیله نقلیه مسئولیتِ نوعی )

وسیله نقلیه، مسئول جبران خسارات بدنی یا مالی است که در نتیجه حوادث مربوط به وسیله نقلیه مزبور به اشخاص ثالث 
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 وارد می شود. 

نیست، همین که بتوان وسیله نقلیه متعلق به او برای مطالبه خسارت از دارنده وسیله نقلیه نیازی به اثبات تقصیر وی  نکته:

را مسبب حادثه دانست، خسارت از وی قابل مطالبه است، و از محل بیمه نامه وسیله نقلیه وصول خواهد شد. در عین 

حال مسئولیت دارنده، مانع از مسئولیت شخصی که بروز حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست )راننده مقصر( 

 نخواهد بود.

حداقل به میزان  دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه،ـ 3ماده

، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام

 هزینه معالجهو  مرد مسلمان در ماه غیرحرامض ورود خسارت بدنی به حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فر

آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد 

پیشنهاد بیمه مرکزی صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعالم کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به 

 .پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد

 :ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث4ماده

جبران خسارت های واردشده در  در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد،الف ـ 

است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا  بیمه گرمقررات این قانون بر عهده حدود 

قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسؤولیت های کیفری راننده مسبب 

 .حادثه نیست

( این قانون 21موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ) در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامهب ـ 

جبران می شود. در صورت نیاز به طرح  ( این قانون۲۵صندوق با رعایت ماده )خسارت های بدنی وارده توسط  باشد،

 .می کندطرح  راننده مسبب حادثه و صندوقدعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه 

ـ در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب پ 

و در صورتی  (%20جزای نقدی معادل بیست درصد)باشد، به  مالك، شخص حقوقیدر صورتی که حادثه قرار گرفته باشد، 

مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود.  (%10دل ده درصد)جزای نقدی معاباشد به  مالك شخص حقیقیکه 

مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه 

 .( آن به صندوق اختصاص می یابد%100های ساالنه، صددرصد)

رات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل ـ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقر 5ماده

نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند 

ست براساس آیین نامه پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف ا

اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای  عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد، برای شرکتهای متقاضی، 

مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری 
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ب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های الزم برای صدور بیمه نامه و مالی شرکت بیمه، سابقه مناس

پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می 

دگان وسایل نقلیه موضوع این قانون کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارن

قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه 

شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون می 

 .باشد

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال ـ  6هماد

 .گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود

در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده  «نداشتن حوادث منجر به خسارت»تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به واسطه 

باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق 

پیشنهاد بیمه به او یا متعلق به همسر، والدین یا اوالد بالواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین نامه اجرائی این تبصره به 

 .مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد

دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه ـ 7ماده

از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از  آن به موجب بیمه نامه ای که 

می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در 

( این قانون بیمه 8اثر حوادث نقلیه مزبور یا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده)

 .دکنن

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، 

وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد 

( این قانون بیمه کنند. در 3ن و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده )( این قانو8شود حداقل به میزان مندرج در ماده )

 .غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری می شود

 بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار

یك مرد مسلمان در ماههای  معادل حداقل ریالی دیهحداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت  بدنی ـ  8ماده

( این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل 9با رعایت تبصره ماده ) حرام

بیمه گذار می . ( تعهدات بدنی است%۲.۵دو و نیم درصد )مبلغ بیمه  موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل 

تحصیل  بیمه تکمیلی، ت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آنتواند برای جبران خسار

 .کند
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  در مالکیت مبیع و ثمن برای خریدار و بایع 

 : عدم تأثیر خیار فسخ یا اجل در انتقال مالکیت363ماده 

بیع

95/5/1
مشتریبایع
اتومبیل معین :مبیع

عین معین

تلفن همراه معین :ثمن

عین معین

ــه  ¬ در ایــن بیــع، کــه هــر دو عــوض، عــین معــین هســتند ب
ــد آمــده و  ــرفین پدی ــرای ط ــد، مالکیــت عوضــین ب محــ  عق
ــأثیری در  ــان ت ــر دوی آن ـا ه ــرفین یـ ــی از ط ــتگی یک ورشکس

اگـر یـک طـرف هـم مالکیت سابق طرفین نمـی گـذارد، حتـی 
ــه کنــد، عــین  ــد تأدی ــی عوضــی کــه او بای ورشکســته شــود ول
ـاز هـم طـرف مقابـل ورشکسـته حـق اخـذ عـین  معین باشد، ب

.معین در یَد ورشکسته یا مدیر تصفیه او را دارد

عوضین به طرف مقابل 
تسلیم شده که دو اتفاق 

:می افتد

 فروشنده، شدن ورشکسته از بعد حتی ¬ 95/5/2: فروشندهتاریخ ورشکستگی  -1

 باقی مالکیتش حق شده، مالک عقد مح  به که اتومبیلی به نسبت خریدار هم باز

 بر را اتومبیل او، غرمای بر مقدم و شود نمی فروشنده غرمای در داخل خریدار و است

.دارد می

حتی بعد از ورشکسته شدن خریدار، باز  ¬ 95/5/3: خریدارتاریخ ورشکستگی  -2
هم فروشنده به تلفن همراهی که به مح  عقد، مالک شده حق مالکیتش باقی است و 

او، تلفن همراه را بر می فروشنده داخل در غرمای خریدار نمی شود و مقدم بر غرمای 
.دارد

ر فروشنده نسبت به تلفن همراهی که به مح  عقد،مالک شده حق مالکیتش باقی است و فروشنده داخل د

 غرمای خریدار نمی شود و مقدم بر غرمای او، تلفن همراه را بر می دارد.

 ق.م آمده است. 380ق.م در ماده  362فرض متفاوت با ماده 

 : خیار تفلیس38۰ماده 
نکته ای که در مورد این ماده باید مد نظر داشته باشیم این است که ثمن در این ماده کلی فی الذمه )ثمن  -1

 ین معین.کلی( است نه ع

در بخش اول ماده آمده است که در صورتیکه مشتری مفَلَّس شود و مبیع، نیز موجود باشد، بایع حق استرداد  -2

، اعمال این بخش از ماده در ورشکستگی و عقود معوض راه دارد اما در مورد تفلیسآن را دارد به استناد خیار 

 اعسار راه ندارد.

مبیع هنوز تسلیم نشده، می تواند از تسلیم آن امتناع کند. اعمال این بخش در بخش دوم گفته شده که اگر  -3

از ماده هم در اعسار، ورشکستگی و عقود معوض راه دارد. بخش دوم ماده مطابق قاعده است و بیانگر حق حبس 

 ق.م است. 377به استناد م 

مصداق دیگری ندارد، زیرا اعسار در حقوق کنونی تفلیس معادل حکم توقف برای تاجر ورشکسته است و  نکته:

 مانع تصرف معسر در مال خود نیست.

  تعریف مفَلَّس: -4

شخصی است که اموالش کفاف دیون او را نمی دهد و به حکم دادگاه از مداخله در اموالش منع شده است 

 )برگرفته شده از کتاب جناب آقای فرهاد بیات(.
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ض از جمله بیع وجود دارد و در بیع، هم برای بایع و هم برای خیار تفلیس در هر عقد معوتوجه کنیم که  -5

هر چند قانون مدنی از خیار تفلیس برای بایع سخن می گوید اما با تحلیل  مشتری خیار تفلیس پدید می آید،

 حقوقی خیار تفلیس برای مشتری نیز ممکن است پدید آید، آنجا که ثمن عین بوده و مبیع کلی فی الذمه باشد. 

بیع

95/5/1
مشتریبایع

مانند یک میلیون  کلی فی الذمهثمن بصورت مبیع
تومان پول

تاریخ انعقاد

دین

. بایع می تواند عقد بیع را فسخ کند به استناد خیار تفلیس ¬ ورشکسته می شود 95/5/10مشتری در مورخ 

.است ثمن کلی فی الذمه ،380 است ولی در ماده ثمن عین معین ،363 در ماده: 363 با مثال 380تفاوت فرض مثال ماده 

ثمن بصورت دین بر ذمه مشتری می آید و 
چون او ورشکسته می شود لذا بایع به دلیل 
جلوگیری از ضرر ورود به غرما، می تواند 

بیع را فسخ کند

به مح  عقد، به مالکیت بایع درآمد و 
بایع، ضرری از ورشکستگی مشتری 

.نمی بیند تا عقد را فسخ کند

 از نهاد بیع خیاری سخن می گوید. 363دو خط اول ماده  -6

 : تاریخ انتقال مالکیت در بیع خیاری و صرف364ماده

عقد
الزم

جایز

خیاری
بیع خیاری

عقود خیاری دیگر

بیع شرط

سایر بیع های خیاری

غیرخیاری

 
 بیعی که در آن، حق فسخ برای بایع یا مشتری یا ثالث یا همه آنها درج شده است. «:بیع خیاری» -1

بیع ن، برای بایع قرار داده شده است. طبق نظر مرحوم دکتر کاتوزیان بیعی که حق فسخ آ « :بیع شرط» -۲

اما بنابر نظر صحیح تر منطبق با دیدگاه شورای  ک نیست )باعث انتقال مالکیت نمی شود(.لِّشرط دیگر مُم

 ک است. ملِّمحترم نگهبان، بیع شرط مُ

ن برای مشتری یا ثالث یا مشتری و بایع یا مشتری و بایع و ثالث سایر بیع های خیاری: بیعی که حق فسخ آ -3

 قرار داده شده باشد.

بلکه  بنابر نظر مرحوم دکتر کاتوزیان بیع شرط دیگر مملک نیست )باعث انتقال مالکیت نمی شود( -4

وق کنونی، احکامی شبیه رهن داشته و تحت عنوان معامله با حق استرداد می باشد. ایشان معتقدند که در حق

بیع خیاری یا بیع شرط )معامله با حق استرداد( مملک نیست یعنی باعث انتقال حق مالکیت به خریدار نمی 

شود. خریدار در این حالت حق عینی تبعی بر مبیع پیدا می کند و احکامی مانند احکام معامله رهنی بر طبق 

اثبات شود که قصد مشترک طرفین، بیع بوده نه  ق. ث بر روابط طرفین مترتب می شود. حتی اگر 34و  33مواد 
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و  33رهن، باز هم احکام رهن بر توافق طرفین جاری شده و خالف فرض قانونی، معامله با حق استرداد در مواد 

ق.ث به هیچ وجه قابل اثبات نیست. یک تفاوت مهم معامله با حق استرداد و رهن در آن است که در اولی،  34

 ار شرطی تعلق دارد ولی در دومی منافع مرهونه به مرتهن تعلق ندارد.منافع عین به خرید

  بیع شرط مانند سایر بیع ها 19/1/64مورخ  4898در حال حاضر نظر به شورای محترم نگهبان به شماره :

رط مملِّک است و باعث انتقال مالکیت می شود و احکام قانون ثبت در این زمینه که انتقال مالکیت را از بیع ش

نسخ  1386مکرر قانون ثبت در سال  34و ماده  34سلب کرده خالف شرع و باطل است. از سوی دیگر ماده 

 شده و لذا نظریه مرحوم دکتر کاتوزیان که در فوق در مورد بیع خیاری یا بیع شرط بیان شد جریان نمی یابد.

  از نظر ا مترادف با بیع شرط بدانیم، در مورد بیع خیاری سخن می گوید که اگر آن ر 364بخش اول ماده از

طلبکار با وثیقه و دارای حق عینی تولید نمی شود و خریدار، دیگر مالکیتی از این بیع،مرحوم دکتر کاتوزیان 

 تبعی می باشد. در حالی که طبق نظر صحیح تر هم بیع خیاری و هم بیع شرط موجب انتقال مالکیت می شوند. 

 «نقره در برابر هم است، اعم از اینکه هر دو عوض طال باشد یا نقره یا یکی طال و بیع طال و  «:بیع صرف

 دیگری نقره باشد و اعم از اینکه هر دو مسکوک یا غیر مسکوک یا یکی مسکوک و یکی غیر مسکوک باشد. 

 از نظر فقها برای تحقق بیعدر بیع صرف عالوه بر ایجاب و قبول نیاز به تقابض عوضین می باشد . 

تقاب  عوضین در مجلس عقد بیع صرف شرط صحت است، در حالی که از نظر مرحوم دکتر کاتوزیان بر صرف، 

بیع صرف مؤجل صحیح است، یعنی طرفین می توانند اساس اصل رضایی بودن قراردادها و ظاهر قانون مدنی، 

خارج از مجلس عقد انجام دهند ایجاب و قبول را بگویند و عمل قب  عوضین را مدتی بعد از ایجاب و قبول و 

 ض می آید. اقبامالکیت از حین 

 بیع األثمان. -بیع نقدین ¬در بیع صرف: مترادف های بیع صرف

 : بیع فاسد و ضمان مقبوض به عقد فاسد366و  36۵مواد 
 ، حکم وضعی365بیع فاسد همان بیع باطل است، یعنی بیعی که فاقد شرایط اساسی صحت معامله است. م  -1

، حکم تکلیفی وجوب )لزوم( رد 366فساد بیع و فاقد اثر بودن آن در تملک را می گوید و بخش اول ماده 

حکم وضعی ضمان ناشی از تلف یا نقص نسبت به عین  مقبوض به بیع فاسد را می گوید و بخش اخیر این ماده،

 می گوید.را یا منافع مال 

مالکیت قانونی شخص است منتها خالف این امر، قابل اثبات  اسم شخص در دفتر امالک، دلیل به ثبت ملک -2

یعنی چنانچه مدعی اثبات نماید تملک ملک از سوی شخص، بر مبنای بیع باطل بوده است، اسناد مالکیت  .است

( برگرفته شده 10/5/40مورخ  1652زیرا بیع باطل اثری در تملک ندارد. )رأی شماره  ،خریدار ابطال خواهد شد

 جناب آقای فرهاد بیات. از کتای

یعنی اگر فردی کاالیی را از طرف  ،سابقاً گفتیم که یکی از موارد در حکم غصب، مقبوض به بیع فاسد است -3

مقابلش در اثر بیع فاسد قب  نمود، ید او بر آن کاال ید ضمانی است نه ید امانی. حتی اگر فروشنده با اذن و 

خریدار داد، نمی توان  گفت چون با اذن مال را به او داده، پس ید آخذ رضایت کامل، مورد معامله را به قب  

اَمانی است زیرا اذن در تسلیم مال به خریدار مقید به قید مالکیت خریدار بوده و وقتی بیع فاسد باشد، مالکیت 

د( هم وجود در تسلیم )مقی خریدار )قید اذن( رخ نمی دهد و وقتی قید اذن )مالکیت خریدار( نباشد، خود اذن

تصرف بدون اذن بوده و ضمانی است. )فروشنده اذن را  لذا تصرف خریدار،(. )اذا انتفی القید انتفی المقیَّد ندارد

 جهت تصرف مالکانه داده است نه اداره. چون مالکیتی ایجاد نشده، اذن هم از بین می رود(. 
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م مبیع به خریدار( هم وجود در رضایت بایع به تسلیاگر قید اذن )مالکیت خریدار بر مبیع( نبود، مقید )اذن  -4

 ید خریدار ضمانی است و خریدار در حکم غاصب است. د(.د )اذا انتفی القید انتفی المقیَّ ندار

توجه کنیم که اگر گیرنده در حالت بیع فاسد، جاهل به بطالن و فساد بیع بود و برای مالی که گرفته است  -5

ق.م این مخارج را از مالک بگیرد  305هداری آن شده است، او می تواند بر طبق م متحمل مخارج الزم برای نگ

اما او ضامن عین و منافع مال است اعم از منافع مستوفات و غیر مستوفات و اعم از اینکه عالم یا جاهل به فساد 

 ق.م(. 366،  303معامله باشد )مواد 

ن بصحیحه یضمن بفاسده(. )برگرفته شده از کتاب آقای ب است )ما یضمَغصمقبوض به عقد فاسد، در حکم  -6

بصحیحه یُضمَن  نُضمَیُ ن )ماضمَق.م یکی از مصادیق بارز جریان قاعده مایُ 366. در واقع ماده فرهاد بیات(

ده( است به این بیان که هر عقدی که صحیح آن و در حالت صحیح بودنش ضمان آور و مسئولیت آور است بفاس

 بودن آن نیز ضمان آور و مسئولیت آور است و عقد بیع یکی از مصادیق بارز این قاعده است.در حالت فاسد 

به  بدون تعیین مدتای با رضا منعقد می کند. علی که مالک است تلفن همراه خود را علی عقد اجارهمسئله: 

ن را اخذ نموده و پس از اجاره رضا داده و آن را با رضایت تسلیم می کند، رضا هم با تصور درستی اجاره تلف

در این فرض کدام گزینه  .تلفن کامالً از بین می رود قب  آن به خاطر وقوع زلزله و ریختن آوار خانه بر تلفن،

 صحیح است؟

 الف(رضا ید امانی بر تلفن داشته و لذا ضامن نیست.

 ب(رضا ید ضمانی بر تلفن داشته و لذا ضامن است.

 من نیست.ج(چون رضا حسنِ نیت داشته ضا

 د(چون علی با رضایت تلفن را به رضا تسلیم نموده رضا ضامن نیست.

ی فاسد )به دلیل عدم تعیین مدت( قب  نموده و یدش گزینه ب صحیح است. زیرا رضا تلفن را در اثر اجاره -

 ضمانی است و در حکم غاصب است )حسن نیت یا سوء نیت اش مهم نیست(.

 

 **تسلیم: 

 مفهوم تسلیم و قبض و عدم لزوم تصرف عملی خریدار: 368و  367مواد 

وقتی محقق می شود که خریدار بتواند از کاالیی که در تحت اختیارش گذاشته شده « تسلیم» -1

، پس اگر مورد معامله تحت اختیار مشتری گذاشته نشود، تسلیم نیست و اگر تحت استفاده ببرد و تصرف کند

اما اگر تحت اختیار او  .استفاده و تصرف کند و نفع ببرد، تسلیم رخ نداده است اختیار او گذاشته شود ولی نتواند

مطابق  تسلیم رخ داده است هر چند فعالً در کاال تصرفی نکرده باشد. ،گذاشته شود و بتواند تصرف و انتفاع ببرد

ه عرفاً آن را تسلیم تسلیم به اختالف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد ک »ق.م:  369ماده 

 «.گویند

ی تصرف و استفاده از آن را به او یاد فرض کنید علی یک دستگاه مکانیکی را به رضا منتقل کند و نحوه سؤال:

ندهد و رضا کاال را تحویل گرفته و به گمان اینکه استفاده از آن، فرمول خاصی ندارد، آن را مورد استفاده قرار 

 تلف شود در این حالت تلف مورد. معامله بر عهده کیست؟دهد و آن دستگاه بسوزد و 

 .ف مورد معامله استدر این حالت علی ضامن تل
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ی عرفی و شایع تحقق بخشیدن به تسلیم است اما توجه کنیم که اگر قب  صورت گرفت ولی قب  وسیله -2

نشده، در این صورت تسلیم رخ  ی مورد معامله از سوی فروشنده دادهتسلیم رخ نداد یعنی اطالعات الزم درباره

 نداده است.

اگر خریدار و فروشنده توافق کنند که مورد معامله که در فالن مکان است مانند میوه ای که بر درخت است،  -3

متعلق به مشتری است و او می تواند آن را بردارد، در اینصورت تسلیم رخ داده است. فقط کافی است که خریدار 

ات و انتفاعات را در مورد معامله بنماید. که در اینجا تسلیم تنها با تراضی طرفین و بدون هیچ بتواند انحاء تصرف

 اقدام خارجی دیگر محقق می شود.

اگر کاالیی خطرناک بود و فروشنده نکات الزم در خصوص تصرف و استفاده از آن را به خریدار گوشزد نکند،  -4

 وی ضامن خسارت وارده است.

 ات الزم درباره انتفاع در مبیع به ویژه در امور فنی الزمه تسلیم است.دادن اطالع -5

برخالف بیع عینی )بیع  .عمل تسلیم و عمل قب  یک عمل مادی است نه عمل حقوقیدر بیع رضایی،  -6

در بیع عین معین خریدار حق دارد به واسطه مالکیت و حق عینی  صرف( که عمل قب ، یک عمل حقوقی است:

ع دارد، مورد معامله را حتی بدون اذن فروشنده بردارد اما در بیع کلی در معین و یا کلی فی الذمه، که بر مبی

ای مانند فروشنده یا نماینده فروشنده یا به وسیله حادثه خریدار تا قبل از تعیین مصداق مورد معامله به وسیله

اقدام به تعیین مصداق نکند و خریدار خودش آتش سوزی، حق ندارد مورد معامله را بردارد. حال اگر فروشنده 

مصداق مورد معامله را بردارد و برود در چنین حالتی معامله صحیح است، ولی قب  خریدار ناصحیح است و ید 

خریدار بر کاالهایی که خودش برداشته است، ید ضمانی و همراه با احکام غصب است تا اینکه آنها را به فروشنده 

اگر فروشنده از تعیین مصداق مبیع کلی در  قب  را تأیید کند. در همین مسأله اخیر، پس دهد یا فروشنده

حاکم با استناد به قاعده والیت حاکم تعیین مصداق کند زیرا معین امتناع نمود، خریدار از حاکم می خواهد که 

 ، مصداق مبیع را تعیین نماید.)الحاکم ولیُّ الممتنع(بر ممتنع

 دن تسلیم نسبت به انواع مختلفه مبیععرفی بو: 36۹ماده 

  تسلیم گویند. آن را که عرفاً به نحوی باشد باید است و تسلیم به اختالف مبیع به کیفیات مختلفه 

 : زمان قدرت بر تسلیم و قدرت بر تسلیم در بیع فضولی371و  37۰مواد 

ماهه دارند برای اینکه  5دو مدت مبیع و ثمن هر  علی ماشین متعلق به حسین را به رضا می فروشد،سؤال: 

ولی را تنفیذ می کند. در اینصورت قدرت بر ضعقد ف ،تسلیم شوند. حسین بعد از آگاهی یافتن از معامله فضولی

 تسلیم عوضین در چه زمان شرط صحت عقد می باشد؟ 

اجازه مالک، قدرت بر در این مسئله اگر در هنگام اجازه مالک هنوز موعد تسلیم نرسیده باشد مسلماً  در صورت 

مبیع را  ،تسلیم ماشین )مبیع فضولی( در زمان سررسید تسلیم شرط است یعنی مالک باید بتواند در سر رسید

اما قدرت بر تسلیم ثمن که بر مشتری شرط است در زمان اجل تأدیه ثمن شرط است. البته چنانکه  .تسلیم کند

 د و در معامله فضولی، در زمان اجازه ی مالک شرط است.علم به قدرت بر تسلیم در زمان عقبارها گفتیم 

حال در مسأله فوق اگرهنگامی که مالک می خواهد اجازه کند، اجل تسلیم مبیع رسیده باشد، مسلماً  قدرت بر 

 تسلیم آن مال در زمان اجازه شرط است.

  ت گرفت، طرفین در اگر عقد صحیحی صورصورت است که  ق.م به این 371و  370جمع بندی نکات مواد

ولی صورت گرفت، ضزمان عقد باید علم به قدرت بر تسلیم مورد معامله در موعد تسلیم داشته باشند و اگر عقد ف

ی مالک الزم علم به قدرت بر تسلیم در زمان اجازه مالک شرط است و اصوالً قدرت بر تسلیم در زمان اجازه
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 اما اگر در یک عقد فضولی موعد تسلیم، .نباشد، بیع باطل است ، اگر در هنگام اجازه مالک قدرت بر تسلیماست

بعد از موعد اجازه باشد، در این صورت قدرت بر تسلیم در آن موعد مالک است. به زبان ساده و مختصر هنگامی 

 که عوض الزم التاًدیه است، باید قدرت بر تسلیم باشد.

  چون عوض باید به صورت حال ادا شود،  ،نشده باشداگر در زمان عقد موعدی برای تسلیم عوضین تعیین

 پس قدرت بر تسلیم هم، در همان زمان عقد مالک است.

 : قدرت بر تسلیم نسبت به بعض از مبیع37۲ماده 
صحت تسلیم جزئی از مبیع در فرضی است که مبیع، قابل تجزیه باشد، در این فرض خریدار در صورتی که بر 

مبیع جاهل بوده باشد، می تواند برای رفع ضرر، به استفاده خیار تبع  صفقه، آن ناتوانی فروشنده به تسلیم 

 قسمت صحیح را نیز فسخ کند. )برگرفته شده از کتاب جناب آقای فرهاد بیات(

 : تصرف قبلی و عدم نیاز به قبض جدید373ماده 

 است درثمن.همچنین  نیست و محتاج به قب  جدید درتصرف مشتری بوده باشد مبیع قبالً اگر

  : عدم نیاز به اذن فروشنده برای قبض374ماده 

ناظر به مبیع عین معین و همچنین بیع کلی در معین بعد از تعیین مصداق آن و نیز مبیع  374این ماده  -1

الذمه بعد از تعیین مصداق آن می شود. همچنین می توان حکم این ماده را با استناد به وحدت مالک و کلی فی

 طعی به ثمن هم سرایت داد.قیاس ق

قب  یک عمل حقوقی مستقل نیست و خریدار به واسطه مالکیت و حق عینی که بر مبیع دارد، می تواند آن  -2

 را رأساً قب  کند و نیازی به اذن فروشنده ندارد.

اید فرد و اما برای اینکه خریدار بتواند مبیع را تصرف کند ب ،اگر چه قب  نیازی به اذن فروشنده ندارد -3

مصداق آن در خارج معین باشد. البته در مال کلی یا کلی در معین هم اگر مصداق آن خواه به اراده فروشنده یا 

مبیع را قب  نماید.  قهراً به واسطه تلف بقیه کاال مشخص گردد، خریدار می تواند بدون نیاز به اجازه فروشنده،

می نیز و کلی در معین بعد از تعیین مصداق فی الذمه کلی شامل  و بوده لذا این ماده ناظر بر مبیع عین معین

 ق.م، مویِّد این سخن است.374در ماده« مبیع»اطالق لفظ شود.

 377مربوط به زمانی است که طرفین یا یک طرف نخواهد از تاکتیک حق حبس مذکور در ماده  374ماده  -4

وه حق حبس استفاده کند، شخصی که حق حبس علیه او اما اگر طرفین یا یک طرف بخواهد از شی ،استفاده کند

اگر فروشنده اذن در برداشتن مبیعی که به ملکیت  استفاده کند. 374اعمال می شود حق ندارد از راهکار ماده 

خریدار درآمده داده باشد خریدار بدون اشکال می تواند آن را بردارد. اگر فروشنده چنین اذنی نداده و در عین 

واهد از حق حبسش هم استفاده کند خریدار نیز می تواند بدون اذن فروشنده، مبیع متعلق به خود حال نمی خ

از حق موضوع ماده  را بردارد. اما در حالتی که فروشنده در مقام اجرای حق حبس است خریدار نخواهد توانست

ایع نبوده و صرفاً در مقام بیان ق.م در مقام بیان اعمال حق حبس از سوی ب374ق.م استفاده کند. زیرا ماده 374

 عدم لزوم اذن در قب  مبیع از سوی بایع است. 

  : حمل و تسلیم مبیع37۵ماده 

این ماده در مورد اموال منقول است چرا که تسلیم اموال غیر منقول در محل وقوع ملک انجام می شود مگر  -1

که  .مانند تسلیم کلید خانه یا تسلیم سند مالکیت ،ی تسلیم مال غیر منقول را تسلیم کنندآنکه بخواهند وسیله

 این موارد در محل وقوع عقد باید تسلیم شوند.



 ..................................................................................................................................موسسه آموزش عالی آزاد فاضل

316 

قانون تکمیلی است و اینگونه قوانین تکمیلی مقتضای اطالق عقد هستند. لذا در  375توجه کنیم ماده  -2

عرف توجه می کنیم نه به م  به توافق و صورتیکه توافق طرفین یا عرفی بر خالف این ماده وجود داشته باشد،

375 . 

 احکام راجع به تشکیل بیع اصوالً  آمره هستند. -3

در بازرگانی خارجی که محل وقوع بیع، با اقامتگاه دو طرف و محل کاال متفاوت است، ظاهر و مقصود دو  -4

 تحویل داده شود.موجود است، طرف این است که کاال در همان محل که 

در مورد حمل کاال، حملی متناسب با طبیعت کاال و بهای کاال در نظر بگیرد و کاال را به  فروشنده می بایست -5

متصدی حمل و نقل بدهد و اسناد و بارنامه و مدارکی که برای گرفتن کاال از متصدی حمل و نقل الزم است، 

 برای خریدار ارسال کند.

 : اجبار بایع و خریدار به تسلیم376ماده 
 دم تسلیم مبیع، عبارتند از:ضمانت اجراهای ع

سابقاً گفتیم که عالوه بر ضمانت اجرای اجبار که یک قاعده عمومی در تمام تعهدات است و عالوه بر ضمانت  -1

، ضمانت اجرای خیار تأخیر ثمن برای بایع و ضمانت اجرای داشتن حق فسخ 377ی اجرای حق حبس در ماده

 شرط ضمنی اجرای تعهد وجود دارد. به عنوان آخرین حربه و به دلیل تخلف از

بعد از انعقاد عقد بیع عین معین، ثمنی که عین معین است و مبیعی که عین معین است به ملکیت طرف  -2

آید و بر عهده متعهد است که کاالیی را که در ید دارد، به طرف مقابل تسلیم کند. ید متعهد بر این مقابل در می

است و باید مال را در سررسید مربوطه و در صورت عدم تعیین سررسید یا رسیدن  مال ید امانی شرعی یا قانونی

اگر وی چنین نکرد و امتناع کرد، یدش از امانی مبدل به  .اجل به صورت فوری به طرف مقابل تسلیم کند

 هر چند که حوادث قهری رخ ، اگر کاال تلف شدضمانی شده و در حکم غاصب است و ضامن عین و منافع است

، چون ید او ضمانی بوده است، بیع منفسخ نمی شود و متعهد ضامن ادای مثل یا قیمت آن می گردد. بعداً دهد

خواهیم گفت که انفساخ بیع به دلیل تلف مورد معامله قبل از تسلیم، مربوط به حالتی است که مورد معامله 

الذکر منصرف است. هرگونه تقصیر فوقبدون تقصیر متعهد و در دوران ید امانی متعهد تلف شود و از صورت 

متعهد در تسلیم مورد تعهد، ید او را ضمانی می کند و در حکم غاصب می شود. خواه این تقصیر به دلیل انکار 

مثالً به  اما اگر متعهد کاال را به حق نزد خود نگاه دارد، .مبیع نزد خودش یا به دلیل امتناع از انجام تعهدش باشد

، از تسلیم امتناع کند، همچنین یدش امانی می ماند و اگر کاال در دوره ید ق.م( 377)م  استناد حق حبس

و متعهد ق.م(  387)م منفسخ شده تلف شود، عقد بیع  امانی، به صورت قهری قبل از تسلیم به طرف مقابل،

 هد و اگر عوض مأخوذرا رد می کن هضامن مثل یا قیمت آن کاال نیست بلکه از بابت ضمان معاوضی، عوض مأخوذ

 را پس دهد. هتلف شده، باید مثل یا قیمت همان عوض مأخوذ

توجه کنیم که در اثر تأخیر در تسلیم مورد معامله در وعده مقرره نمی توان متعهد را در حکم غاصب  نکته:

اما در حالت  .دانست. از این رو در حالت تلف مورد تعهد قبل از تسلیم به طرف مقابل، قرارداد منفسخ می شود

امتناع متعهد از تسلیم یا انکار حقانیت طرف مقابل بر مورد تعهد، ید متعهد بر مال ضمانی شده و وی در حکم 

 غاصب می شود و در حالت تلف مورد معامله عقد منفسخ نمی شود.
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  :معاوضهعقد 

 : تعریف معاوضه و عدم اجرای احکام خاص بیع در معاوضه46۵و  464مواد

برای شناخت معاوضه از بیع ابتدا به قصد مشترک طرفین توجه می کنیم و بر اساس آن می گوییم -1

برای قاضی محرز نشد، قاعده ی عرفی آن  اما اگر قصد مشترک .که توافق طرفین معاوضه یا بیع است

است که مبادله ی کاال در برابر پول بیع است و مبادله ی کاال به کاال معاوضه است. البته توجه کنیم 

 که این یک اَماره است )اَماره قضایی( و امکان اثبات خالفش است.

 مورد عقد معاوضه چیست؟  سؤال:

صورت می گیرد. خواه عین یا دین یا منفعت یا حقوق مالی  معاوضه نسبت به هر مالی و هر حق مالی

 باشد. پس معاوضه ی حق ارتفاق در برابر حق انتفاع جایز است و ....

آیا احکام حق حبس و احکام خیارات و احکام ضمان معاوضی و احکام ضمان درک و احکام تسلیم در  سؤال:

 عقد معاوضه جریان دارد؟ 

. تمام احکام فوق الذکر در معاوضه هم ری است، در معاوضه هم جاری استتمام احکامی که در بیع جا

عقد را منفسخ می کند یا حق حبس در معاوضه وجود دارد یا  جاری است مثالً  تلف مورد معامله قبل از تسلیم،

. یا آمده در معاوضه وجود ندارد 4۵6اما خیارات مختص بیع که در م ضمان درک در معاوضه وجود دارد 

مثالً اگر یکی از دو شریک ملک غیر منقول قابل تقسیم، سهم خود را به شخص ثالثی معاوضه کند، برای شریک 

سابق، حق شفعه پدید نمی آید زیرا حق شفعه منحصراً  در اثر بیع سهم مشاع پدید می آید و اگر یکی از شرکاء 

منتقل کند، برای شریک سابق اش حق سهم مشاع را با عقد معاوضه یا صلح معوض یا هبه، به شخص ثالثی 

 شفعه پدید نمی آید.

 : خیار غبن در معاوضه جاری است.نکته

همچنین عالوه بر احکام اختصاصی بیع) اینکه خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن که مختص بیع 

ی بیع است( می است و اینکه شفعه  از اثرات بیع است و اینکه تقاب  عوضیین در بیع صرف حکم اختصاص

 قب  شرط تحقق عقد نیست. ،یا معاوضه طال و نقره طال و نقرهگوییم در موارد دیگر مانند صلح 
  



  

  
    



  تحلیل ها، تفسیرها و نکته هاتحلیل ها، تفسیرها و نکته ها

  دردر                            

  ((22)جلد  )جلد  حقوق مدنی حقوق مدنی   
  

 داوطلبان آزمونهای ورودی دانشجویان رشته حقوق ، الهیات و معارف اسالمی و  ویژه  

ت، قضاو  ،وکالت  ،  دکتری،    ارشد  یسکارشنا

 و مشاوران حقوووقی  رسمی    اسناد  سردفتری  
 

 محمدباقر حسینی سید:  ینمولف

 سمانه مصلح 

 ویراستاران علمی: سیدمحسن هاشمی نسب
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 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاضل     -آدرس : شیـراز  

 071-32359902/     071-32353016تلفن :   



 دانشجوی گرامی  

 

اســتاد، اــرار  های موسسه فاضل بدلیل حل مسائل متنوع، ارتباط زنده و دو طرفه بین دانشجو و  حضور در کالس

هــای کالســی کــه ضــ ن آن از میــزان  گرفتن در جو کنکور، ایجاد انگیزه راابت، رفع اشکاالت دانشجو و آزمــون

 توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد.شوید انتخابی است که ن یآمادگی خود مطلع می

 

را می دهود کوه جایهوا  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه فاضل به شما این امکان  

 واقعی خود را در رتبه بندی  کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ین سخن مولف

وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآُء بِیَدِکَ الْخَیْرُ  تُعِزُّ مَنْ تَشَآُء   اُلِ اللَّهُمَّ مَلِکَ الْ ُلْکِ تُؤْتِى الْ ُلْکَ مَنْ تَشَآُء وَتَنْزِعُ الْ ُلْکَ مِ َّنْ تَشَآُء وَ»

 «ٍء اَدِیرٌکُلِّ شَى  إِنَّکَ عَلَى
 

دهى بگو: خداوندا! تو صاحب فرمان و سلطنتى. به هر کس )طبق مصلحت و حک ت خود( بخواهى حکومت مى  

ذلیل مى بخشى و هر که را بخواهى    یرى و هر که را بخواهى عزّت مى گو از هر کس بخواهى حکومت را مى 

 از سوره مبارکه آل ع ران«   26»آیه             .ن ایى، ه ه خیرها تنها به دست توست. ه انا تو بر هر چیز توانایى

 

ترین   از مهم  و یکی  راهبردی  و  بنیادی  نظرات  و  برجسته  اندیش ندان  از دیرباز حقوق مدنی، جلوه گاه ظهور 

به ج  آن  اه یت  است.  آمده  به ش ار  از  شعبات علم حقوق  بودن در علم حقوق  آغازین  ابیل  از  متعددی  هات 

ابتدای روابط انسانی، گستره وسیع مباحث حقوای در این شاخه از علم حقوق، مک ل بودن اواعد آن نسبت به  

سایر شعب علم حقوق، ش ولیت اکثر اواعد و احکام آن بر ت ام جوامع انسانی از هر دین و مذهب، وسعت روابط  

یکدیگر نسبت به سایر مناسبات جامعه به لحاظ اداری، جزایی و جهات دیگر، دارای خطوط    مدنی انسان ها با

 مشترک فراوان بودن با مبانی فقهی و دینی و ... می باشد. 

هنگامی که تاریخ فقه و حقوق مدنی را ورق می زنیم نام ستارگان درخشانی مشاهده می شود که انسان آرزوی  

ی از انوار تزکیه و تعلیم ایشان را هر آینه از خداوند متعال آرزو و طلب می حضور در محضرشان و خوشه چین

کند. نام آورانی چون شهید اول )ره(، شهید ثانی )ره(، شیخ مرتضی انصاری )ره(، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان،  

هکشان علم فقه  مرحوم دکتر سیدحسن امامی، دکتر سیدحسین صفایی، دکتر اسداله امامی و ... انجم طالیی از ک

 و حقوق هستند.

می   متحیّر  را در طی طریق معرفت  این عرصه، عرضه شده که طالب  متعددی در  عل ی  آثار  به ه ین جهت 

 گرداند که کدام آغاز و کدام فرجام است اگر انجامی متصور باشد. 

مشاوران حقوای   ه ین تحیّر و سرگردانی در خصوص داوطلبین آزمون های حقوای)کانون وکالء، مرکز وکال و

اوه اضائیه، اضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق( به صورت محسوس تری مشاهده می شود. از  

کتابی در درس حقوق مدنی تدوین ن وده تا عصاره نظرات  این رو بر آن شدیم که به اذن و فضل باری تعالی،

و خوانندگان محترم را از تحیّر رهانیده و به وحدت    عل ا و اندیش ندان این حوزه، در یک نوشتار ج ع آوری شده

 منبع در آزمون های حقوای هدایت ن اید. 

البته در خصوص آزمون های حقوای، تاکنون منابع متعددی در اختیار داوطلبین حقوای ارار گرفته اما ع ده  

ک آن ها با هم است که موجب  مشکل این عزیزان، تعدد و تکثّر منبع و هم پوشانی مطالب این منابع و تفاوت اند

از باب احتیاط، ت ام مطالب چند منبع را برای درس حقوق مدنی مطالعه کند. امری که موجب   شده داوطلب 

موازی کاری و وات گرفتن بیش از حد و در نتیجه عدم تکرار کافی مباحث جهت آمادگی در آزمون و تَبَعاً عدم  

د. ما از مدد الهی به وسیله تجربه در سال های فراوان، با واوف بر  تسلط بر مباحث و ابول نشدن آن ها می گرد

»تحلیل ها، تفسیرها و این مشکل و در جهت نیل به اهداف زیر که از امتیازات اثر حاضر به ش ار می آید کتاب  

 را تألیف ن ودیم:  «حقوق مدنیدر    نکته ها



 هد شد. جامعیت اثر در عین حجم کم که موجب مطالعه مکرر آن خوا  -1

 سهولت فهم مطالب در عین مفهومی و فنی بودن عبارات.  -2

 تناسب مطالب با مباحث و موضوعات مطرح در آزمون های حقوای.   -3

و  تع یق در ارائه مطالب  تحلیل و  بیان به صورت آمیزه ای از شیوه های مرسوم در منابع آزمونی)هم تشریح و    -4

 کات و سوال( با تکیه بر تع یق در تعلیم مباحث. و هم بیان در االب نتفسیر مواد اانونی  

 بیان مباحث مرتبط حقوق مدنی با یکدیگر.   -5

 توأمان و تلفیقی.بیان اکثر اوانین خاص مرتبط با مباحث حقوق مدنی و اانون مدنی به صورت    -6

ارجح مطابق دیدگاه  بیان نظرات متعدد از عل ای برجسته حقوق و فقه پیرامون یک موضوع و انتخاب نظر    -7

ناصر کاتوزیان، دکتر سیدحسین   از ج له مرحوم دکتر  بزرگان حقوق کشور  اثر دیدگاه  این  عل ای حقوق: در 

اله رحی ی، دکتر فرهاد بیات و شیرین   صفایی، دکتر اسداله امامی، دکتر سیدمرتضی ااسم زاده، دکتر حبیب 

لی کشور نیز بخشی از نظرات عل ا محسوب شده که مرتبط بیات بیان شده است. البته آراء وحدت رویه دیوان عا

با مباحث درسی مطرح شده است. در بیان مطالب کتاب گاهی چند دیدگاه در خصوص یک موضوع یا پاسخ به  

یک سوال بیان شده و در پایان نظر ارجح تعیین گردیده است. در این حالت داوطلب و دانشجو می بایست ت ام  

حقوای در ذهن داشته باشد با این ترتیب که دیدگاه ارجح به عنوان نظر صحیح تر مدّ    نظرات را جهت آزمون

های سوال تستی، نظر ارجح بیان نشده بود آنگاه نظر دیگر که در متن کتاب آمده را  نظر ارار داده و اگر در گزینه

 به عنوان پاسخ صحیح انتخاب ن اید.  

ه شده تا موضوع و برخی موارد حکم آن ماده بیان گردد. در زمینه درج  در مقابل مواد اانونی مهم، عنوانی برگزید

و   دکترکاتوزیان  نوشته مرحوم  کنونی  نظم حقوای  در  مدنی  اانون  کتاب  از  متعددی  موارد  ماده،  مقابل  عنوان 

 کتاب حقوق مدنی »شرح جامع اانون مدنی« نوشته دکترفرهاد بیات و شیرین بیات استفاده شده است. 

 ن ودارها، جداول و تفکیک و تقسیم مطالب جهت ایضاح هر چه بهتر موضوعات.    ترسیم  -8

 به روز بودن مطالب بر اساس آخرین اصالحات اوانین.   -9

 انتخاب نظر ارجح در موارد تعارض نظر عل ای حقوق با اانون:   -10

ماده اانونی بیان می  به طور کلی در مواردی که نظر یکی از اساتید در خصوص موضوعی در ذیل و مربوط به  

شود، اگر این نظر در مقام تفسیر ماده اانونی باشد برای آزمون الزم االتباع است و در غیر این صورت اگر نظر  

استاد، در حالت تقابل با عبارت و نص اانون باشد، داوطلب می بایست سخن مقنن را بر دیدگاه عالم و استاد  

 حقوق ترجیح دهد.

مراجعه به اانون در موارد ارجاع درون متنی: داوطلب می بایست ابتدائاً متن کتاب را مطالعه ن وده و در هر   -11

مورد که به ماده اانونی ارجاع داده شده، به مطالعه ماده مربوط بپردازد و سپس مطالعه متن کتاب را از سر گیرد.  

 ماده اانونی خواهد شد.    این امر موجب انضباط بیشتر در مطالعه منبع درسی و

الی مباحث کتاب با  اوانین خاص مهم درس حقوق مدنی به لحاظ اه یت آزمونی و عل ی آن در البه   بیان  -12

این اوانین خاص با لحاظ درجه اه یت به صورت    درنظر گرفتن ارتباط اانون خاص با مطالب عل ی مطروحه.

ه شده و تست های سنوات ابل در آزمون های حقوای در ذیل  پررنگ، کج)ایتالیک(، زیرخط دار و... ن ایش داد

آن آمده که این اس ت از اثر حاضر، برگرفته از کتاب »مج وعه اوانین خاص حقوای و کیفری« نوشته استادان  



ماریا خواجه و الهه ج شیدی است و تقدیر و تشکر از ه کاران گرامی در موسسه آموزش عالی فاضل را در این  

 ود الزم می دانیم. زمینه بر خ

)بخشی از مباحث تحلیلی مسئولیت مدنی( اثر    4الزم به ذکر است که بخشی از مباحث تحلیلی حقوق مدنی  

دکتر سیدحسین صفایی و دکتر حبیب اله رحی ی و نیز »مختصر حقوق خانواده« از دکتر سیدحسین صفایی و  

نوان ض ی ه خارج از کتاب تدوین شده که مطالعه  دکتر اسداله امامی، هر دو در االب جزوه خالصه نویسی به ع

لینک   در  جزوه  این  و  بوده  داوطلبین ضروری  برای  آزمون  در  بهتر  ع لکرد  و  عل ی  مطالب  تک یل  آن جهت 

www.fazel.ac.ir/pdf/jozveonline/madani5.pdf   .به ش ا ارائه خواهد شد 

صر)عج( که به نور حضورش، واسطه فیض الهی مراتب امتنان و سپاس گزاری از خداوند سبحان و حضرت ولی ع

 از خالق به مخلوق است را ابراز ن وده و از ایشان طلب امداد در این مسیر در آینده خواهیم ن ود.

ت مجدانه به خرج  ه چنین الزم می دانیم که از سرکار خانم سارا نیاکان که با سعه صدر در تحریر این اثر زح 

زبانِ این حقیر از تقدیر و سپاس نسبت به مجاهدت جانفشانه سرکار خانم زهرا    یم. ه چنیندادند، تشکر ن ائ

 زارع به دلیل ه کاری بی شائبه ایشان در تدوین کتاب حاضر، ااصر و الکن است. 

 سیدمح دباار حسینی

 س انه مصلح 

 1399بهار  

  



ناء(   این شعر حافظ شیرازی و کتاب حاضر، تقدیم هب حضرت سلطان، علی بن موسی الرضا
ّ

که    المرتضی)علیه آالف التحّیه و الث

شان هستم   گاه مهرباانهن  مدیون ن است  مرحوم و مارد مهربا   عمری  پدر  هست.   ، نم که هب حق و  راهم بوده و  بدرقه  ایشان  خیر                                   دعای 

 سید محمدباقر حسینی                                             

  

 هب انم هستی بخش رهنما                                    

 حمایت  لطف اله باش  پیوسته   رد   بـاش  شاهبـاش و جهان ه شادل غـالم  ای

 گو، کوه ات هب کوه منافق سپاه باش    خرندنمیخارجی  هزار  هب  یک جو  از 

 !باش گو  این تن بالکش من رپگناه    چون احمدم شفیع بود روز رستخیز

 گو زاهد زماهن و گو شیخ   راه باش   )ع( نیست کافر است علی آن را که دوستی

 بـاش  فردا هب روح پاک امامان، گواه    علی )ع( هب والی تو  یا ام زنده امروز

 بـاش از جان ببوس و رب رد آن بارگاه    رضا )ع( قبر  امام هشتم و سلطان دین، 

 باری هب پای  گلبن ایشان گیاه باش    گلی ز شاخ دستت نمی رسد   که بچینی  

شناس که تقوا طلب کند  خواهی سپید جامه و خواهی سیاه باش     مرد خدا

گاه  رد طریق چو مردان راه باش       حافظ طریق بندگی شاه پیشه  کن   وآن



 تقدیم هب هس وجود مقدس:

 ن شدند ات ما هب تواانیی ربسیم،آانن که انتوا 

 د شد ات ما رو سفید شویم ان سپیمواهیش

 روشنگر راهمان باشند.  و  و عاشقاهن سوختند ات گرمابخش وجود ما 

 پدرم 

 ماردم 

 استادم

 سماهن  مصلح                                                                                                                                                                                                                    
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 **عقد اجاره:  

 تعريف اجاره و اركان عقد اجاره: 

اجاره در ماده   اَشیاء   466تعريف عقد  اجاره كه در ق. م آمده )اجاره  اجاره حیوانات و اجاره    -از بین سه قسم 

بر گیرنده   واقع تعريف فقط در  افراد نیست و در  اجاره اشخاص نمی شود، يعنی تعريف جامع  اشخاص( شامل 

تعريف در  كاتوزيان  دكتر  مرحوم  است.  حیوانات  اجاره  و  اَشیاء  گويند:    اجاره  می  اشخاص  است  اجاره  عقدي 

 معوض، كه به موجب آن شخصي در برابر اجرت معين، ملتزم مي شود كاري را انجام دهد. 

اكنون به اين سوال مهم بايد پاسخ داد كه اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق كار است يا تابع قواعد ق.م در   سؤال:

 زمینه اجاره اشخاص است؟  

ی گويیم، اجاره خدمه و كارگر در صورتی كه در قالب قرارداد كار باشد، از نظر شرايط  در پاسخ به اين سوال م

قواعد   تابع  منعقد شد،  اينکه  از  بعد  اما  باشد  اينکه حکم مخالفی در ق. كار  مگر  است  تابع ق.م  انعقاد،  صحت 

ز آنچه در ق كار آمده در  مقرره در ق كار است. كه اين قواعد آمره است و نمی توان براي كارگر مقرراتی كمتر ا

نظر گرفت ولی امتیازاتی بیشتر در ق كار می توان قرارداد. اما اگر توافق طرفین قرارداد اجاره اشخاص، در قالب  

قرارداد كار نباشد، يك عقد اجاره اشخاص بوده و صحیح است. اين چنین قراردادي را می توان پیمان كاري يا  

 مقاطعه كاري نامید. 

 بین قرارداد كار با قرارداد پیمانکاري چیست؟    تفاوت  سؤال:

از نظر   و  از دستور مستأجر اطاعت می كند  اجراي كاري كه به عهده دارد  اجیر، در  اولی،  در آن است كه در 

اقتصادي تابع است و سود و زيان كارش به مستأجر می رسد. اما در قرارداد پیمان كاري يا مقاطعه كاري، اجیر  

ی كند و زير فرمان يا نظارت مستأجر نیست و اينکه چگونه تعهد را اجرا كند با خودش است.  براي خودش كار م

اين قرارداد كه مقاطعه كاري يا پیمان كاري است، تابع قواعد اجاره اشخاص در ق.م است اما قرارداد كار بین  

و انعقاد تابع ق.م و ق كار و از  كارگر و كارفرما كه كارگر زير فرمان و نظارت كارفرما است، از نظر شرايط صحت  

 نظر آثار قرارداد تابع ق. كار است. 

 چه قوانینی در مورد عقد اجاره الزم است مطالعه گردد؟   سوال:

 قانون مدنی -1

 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  -2

 1362قانون روابط موجر و مستأجر مصوب    -3

  1362قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال    2صره به ماده  قانون الحاق يك بند به عنوان بند ج و دو تب  -4

 می گوئیم.   1365كه آن را به صورت مخفف، ماده واحده مصوب    1365در قالب يك ماده واحده مصوب  

 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب    -5

 حدود شمول اجرايی و به تعبیر دقیق تر مجراي هر كدام از اين قوانین كجاست؟  سوال:

و  اصل كلي است  مدني  قانون  اجاره،  باب  در  قانوني  استنادي  منبع  قوانین ديگر در تحت    در خصوص 

شرايط خاص، به عنوان استثنا بر اصل، مورد استناد قرار می گیرند. از اين رو اگر در خصوص اجاره مورد خاصی،  

عقد اجاره تابع مقررات قانون  نباشد و قضیه مشمول اين قوانین نباشد،    5تا    2نص بخصوصی در قوانین رديف  

 مدنی است. 
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 : ويژگي عيب موجد خيار در اجاره 479ماده 

 .شود عیبی است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد  عیبی كه موجب فسخ اجاره می

 : وقوع عيب حادث بعد از عقد 480ماده 

جره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء أعیبی كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مست

 .نسبت به بقیه مدت خیار ثابت استمدت اجاره حادث شود  

 : عيب رافع قابليت انتفاع و غيرقابل رفع 481ماده 

 .شود  اجاره باطل می  ،یب نمودجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عأهر گاه عین مست

 *حدوث عيب در عين مستأجره: 

.اين عیب موجب فسخ اجاره نیست    عيب، موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع نيست-1

.پس هر عیبی موجب فسخ اجاره نیست :نکته

 حاالت مختلف را بررسی می كنیم .عيب،موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع است-2

.در حین عقد بوده است -الف

بع د از عق د و قب ل از ق بض ب وده  -ب
.است

.در طول اجاره عارض شده است -ج

ع  ین مس  تأجر از قابلی  ت انتف  اع خ  ارج نش  ده و بت  وان رف  ع  -1
.عیب نمود

عین مستأجره از قابلی ت انتف اع خ ارج ش ده ول ی م ی ت وان  -2
.رفع عیب نمود

عین مستأجره از قابلی ت انتف اع خ ارج نش ده ول ی م ی ت وان  -3
.رفع عیب نمود

ع  ین مس  تأجره از قابلی  ت انتف  اع خ  ارج ش  ده و نت  وان رف  ع  -4
.عیب نمود

.حق فسخ به استناد خیار عیب نه حق اخذ ارش: ضمانت اجراي شماره يك

.حق فسخ به استناد خیار عیب نه حق اخذ ارش: ضمانت اجراي شماره دو

.حق فسخ به استناد خیار عیب نه حق اخذ ارش: ضمانت اجراي شماره سه

ق انون رواب ط م وجر و  12 م اده 2مگ ر در م ورد م ذكور در بن د . اج اره باط ل م ی ش ود: ضمانت اجراي شماره چه ار
ك  ه براس  اس آن مس  تاجر م  ی توان  د ص  دور حک  م ب  ه فس  خ اج  اره را از دادگ  اه درخواس  ت  1356 مس  تاجر مص  وب

.كند

 طرح چند سؤال در رابطه با نمودار:

عیب موجب فسخ اجاره، عیبی است كه فقط باعث نقصان منفعت شود يا فقط باعث صعوبت در انتفاع شود يا  -1

 هر دو ويژگی را با هم داشته باشد يا يکی از اين دو ويژگی باشد؟  

 يکی از اين دو ويژگی كافی است. 

مستأجر پی برد كه عین مستأجره  اگر عیب از زمان عقد در عین مستأجره وجود داشت و سه ماه بعد از اجاره    -2

 معیوب است، اگر در همان لحظه كه فهمید اجاره را فسخ كند، اثر فسخ از چه زمانی است؟ 
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اصوالً اثر فسخ از لحظه ي اعالم و تحقق فسخ به بعد است مگر در عقد اجاره به دلیل خیار عیب، كه با استناد به  

عیب )كه ممکن است زمان عقد يا بعد از عقد و قبل از قبض    قاعده الضرر، اثر فسخ اجاره از لحظه حادث شدن

 باشد( است، يعنی قرارداد از آن زمان منحل می شود. 

 آيا خیار عیب در عقد اجاره راه دارد؟    سؤال:

ق.م است. در اين  478بله اما فقط اختیار فسخ به ذوالخیار می دهد نه حق گرفتن ارش. مستند اين سخن ماده  

تواند اجاره را فسخ می  هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر  »  ماده آمده است:

با تمام اجرتقبول كند ولی اگر موجر رفع عیب كند به نحوي كه به  كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را 

ا در هیچ حالت حق گرفتن  « سوالی كه به ذهن می رسد اينکه آي .ندارد مستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ

 ارش در اجاره راه نمی يابد يا فقط در حالت وجود عیب در عین مستأجره چنین است؟ 

در بدو امر ديده می شود كه برخی اساتید به طور مطلق بیان می دارند كه حق اخذ ارش در اجاره وجود ندارد.  

ماده   مبانی فقهی  با  اين سخن  ماده  478اما  عبارت  و حتی خود  قاعده كلی ق.م  اينکه  نیست. توضیح  سازگار 

ق.م در تمام عقود معوض مبتنی  456جريان خیار عیب با دو اختیار آن)فسخ معامله يا اخذ ارش( بر اساس ماده 

است از اين لحاظ كه در حالت حدوث عیب در عین    456ق.م استثناي بر ماده  478بر مغابنه راه دارد و ماده  

ستأجر مقرر داشته نه حق اخذ ارش. اما در حالت حدوث عیب در اجاره بهاي  مستأجره، فقط حق فسخ براي م

ساكت است و چون اين ماده استثنا بر اصل است بايد تفسیر مضیق شده و آن را محدود    478عین معین، ماده  

به همین حدوث عیب در عین مستأجره دانست نه اجاره بهاي عین معین. از اين رو در حالت معیوب در آمدن  

ق.م و مبانی فقهی می توان قائل به خیار عیب براي موجر با هر دو  456اجاره بهاي عین معین، با استناد به ماده 

 اختیار آن)فسخ معامله يا اخذ ارش( بود. 

در چندين ماده از مواد قانون مدنی در باب اجاره آمده است كه اجاره باطل است، آيا باطل به معناي    سؤال:

 ه يا به معناي انفساخ و مجازي اش بکار رفته است؟ حقیقی اش بکار رفت

اگر عامل مخل به عقد، از ابتداي انعقاد عقد بوده است، عقد باطل است و باطل، به معناي حقیقی بکار رفته است  

اما اگر عامل مخل به عقد، بعد از انعقاد قرارداد رخ داده باشد )مثالً بعد از انعقاد عقد عیبی عارض شده كه عین  

انتفاع خارج كرده و نتوان رفع عیب نمود(، در اين حالت اجاره منفسخ می شود. گاهی م از قابلیت  ستأجره را 

قانونگذار اين حالت را هم باطل گفته است و در توجیه آن علماي حقوق می گويند يك عقد اجاره، منحل به دو  

كه عقدي صحیح است و دوم عقد اجاره   عقد می شود: يکی عقد اجاره تا قبل از عارض شدن عامل مخل به عقد،

 بعد از عارض شدن عامل مخل به عقد، كه عقدي باطل است. )قاعده فقهی انحالل عقد واحد به عقود متعدد(.  

منطقی كه با ادبیات حقوقی سازگارتر است اين است كه بگويیم قراردادي كه در اواسط راه دچار عامل مخل می 

در آزمون بايد به نوع سؤال دقت كرد اگر متن ماده ي قانونی را دادند )مانند م  شود، منفسخ می گردد نه باطل.  

(، دقیقاً همان كلمه باطل درست است. اما اگر با تحلیل حقوقی سؤال دادند، می گويیم كه اگر از ابتداي  481

د منفسخ است.  انعقاد عامل مخل وجود داشت، قرارداد باطل است و اگر در اواسط راه عارض شده است، قراردا

 فقط توجه كنیم كه همه ي اين سخنان در حالتی است كه قرارداد قابل فسخ نباشد. 

اگر مستأجر در استفاده مورد اجاره، داراي عذر باشد يعنی عذر شخصی پیدا كند )عذر خاص( مانند اينکه مغازه  

عالً استفاده كند، چنین حالتی مجوز  اي را اجاره كند و به خاطر سرقت رفتن كاالهاي مغازه نمی تواند از مغازه ف
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فسخ يا بطالن اجاره نیست و اجاره به قوت خودش باقی است. مثال ديگر آنجاست كه فردي اتومبیلی را كرايه  

 كند تا به مسافرت برود ولی بر اثر مريض شدن نتواند از اتومبیل استفاده كند.

مواد   از  عالی كشور  آراء ديوان  از  مثل    496  و  481و  471مطابق يکی  اجاره  نظاير  مواد ديگري كه در  و  ق.م 

مزارعه و غیره مقرر شده است، استفاده می شود كه عین مستأجره تا آخر مدت اجاره بايد به قابلیت انتفاع باقی 

 بماند و اگر از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثناء مدت از قابلیت افتاده باشد، از آن به بعد اجاره منفسخ می شود. 

  راه   اواسط  در  عیب  يا  كرد  استفاده  آن  از   بتوان  ولی  باشد  ابتدا  از  مستأجره  عین  در  اي  خدشه  و  عیب  اگر:  نکته

  كرد، عیب رفع بتوان و كرده ساقط انتفاع قابلیت از را مستأجره عین اگر يا كرد  استفاده  آن از بتوان ولی دهد رخ

 .دارد  را  فسخ  قابلیت  اجاره

  مسیر   در  آن  استفاده  براي  اجاره  و  شود  اجاره  مركوبی  كه  آنجا  زنند  می  مثال  فقه  در  ،مستأجر  عام  عذر:  نکته

 . شود  می  منفسخ  اجاره  حالت  اين  در  كرد،  تردد  مسیر  آن  از  نتوان  و  بزند  برف  مسیر  آن  در  اما  باشد  معینی

 : عيب مصداق در اجاره ي كلي 482ماده 

موجر به تبديل مصداق كلی معیوب را دارد، حق حبس هم به استناد مالک  عالوه بر اينکه مستأجر حق اجبار  -1

 دارد و می تواند اجاره بهاء را ندهد تا اينکه مصداق سالم مورد اجاره به وي داده شود.   377م  

 حق فسخ آخر ماده ناشی از خیار تعذر تسلیم است، هر چند احتمال داده اند كه خیار عیب باشد. -2

ر به تبديل مصداق و سپس فسخ، مربوط به حدوث عیب در عین كلی است و اگر عین معین،  اينکه اول اجبا-3

 مورد اجاره بود، از همان ابتدا حق فسخ ايجاد می شود.

 : تلف عين مستأجره در مدت اجاره 483ماده

ت باعث  ق.م هر دو در راستاي بیان يك واقعیت هستند و آن اينکه تلف در اثناء مد  496با ماده    483ماده  -1

از زمان تلف عقد باطل می شود نه از قبل از آن و در واقع باطل بودنی   496انفساخ اجاره است و به تعبیر ماده  

 گفته شده است، همان انفساخ است.   496كه در ماده  

م به معناي از بین رفتن در اثر حوادث قهري و طبیعی است و لذا اگر    496و    483لفظ تلف در هر دو ماده  -2

يا ديگري سبب تلف عین مستأجره شدند اوالً: اجاره به حال خودش باقی است و ثانیاً مستأجر می تواند به   موجر

 تلف كننده رجوع كند و اجرت المثل منافع فائته )فوت شده( را از او بگیرد. 

ت يا در  كدام عین است كه اگر تلف شود اجاره منفسخ می شود و به تعبیر ديگر در اجاره عین معین اس  سؤال:

 اجاره كلی است كه عقد اجاره با تلف عین مستأجره اجاره منفسخ می شود؟ 

اجاره   بطالن  باشد، موجب  معین  اجاره عین  موضوع  در صورتی كه  عین  تلف  معتقدند  كاتوزيان،  دكتر  مرحوم 

براي استفاده  است. ولی در مورد تلف مصداق كلی تسلیم شده می توان از  موجر خواست كه مصداق ديگري را  

ق.م(. ايشان  482در اختیار مستأجر بگذارد و در صورتی كه اجبار او ممکن نباشد، موجر  حق فسخ دارد)ماده  

اين احتمال را نیز قوي می دانند كه گفته شود، پس از تسلیم مصداق كلی، اجاره در حکم اجاره عین معین است  

 و تمیز قصد مشترک در هر مورد با دادرس است. 

مزاحم  ق.م:488ماده   آن  منافع  يا  مستأجره  عین  در  حقی  ادعاء  بدون  ثالثی  شخص  در   اگر  گردد  مستأجر 

باشد مستأجر حق فسخ از قبض  ننمود صورتی كه قبل  اگر فسخ  و  و مطالبه می دارد  مزاحمت  رفع  براي  تواند 

تواند به  و فقط مید  بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندار المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمتاجرت 

 .مزاحم رجوع كند
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 ۵۶قانون روابط موجر و مستأجر ـ  

 13۵۶/ ۵/ 2مصوب  

 : كليات فصل اول 

در صورتي كه   اجاره داده شده يا بشود   هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يابه منظور ديگريـ    1ماده  

عنوان   تصرف  به  او  قانوني  نمايندة  يا  موجر  با  تراضي  بر حسب  به    متصرف  ديگري  عنوان  هر  يا  و  منافع  يا صلح  اجاره 

جاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يانشده باشد، مشمول مقررات اين  از اينكه نسبت به مورد ا منظور اجاره باشد اعم 

 . قانون است 

 :  1نكته  

مي باشد.   ۵۶منعقد گشته است نيز تابع قانون سال    ۵۶قرارداد اجاره محل براي كسب، پيشه يا تجارت كه قبل از سال  

 ( 10/7/13۵۶مورخ   9۵)راي وحدت رويه شماره 

   :2نكته  

تجاري محسوب نمي شود، از اينرو دفتر وكالت دادگستري از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت  شغل وكالت شغل  

 قرار نمي گيرد.  13۵۶و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 

 

 د : باشـ موارد زير مشمول مقررات اين قانون نمي  2ماده 

 تصرف ناشي از معامالت با حق استرداد يا معامالت رهني   . 1

برداري از محصول آنها  اراضي مزروعي محصور و غير محصور و توابع آنها وباغهايي كه منظور اصلي از اجاره بهره .  2

  باشد

 شود عرفاً به طورفصلي براي مدتي كه از ششماه تجاوز نكند اجاره داده مي   به منظور سكونت ساختمانها و محلهايي كه  .  3  

در  .  4 واقع  واحدهاي مسكوني  تاريخ  كليه  از  آنها  ودر شهركها كه گواهي خاتمه ساختماني  محدوده خدماتي شهرها 

  .شود صادر شده ومي   13۵4االجراءشدن قانون معامالت زمين مصوب سال  الزم 

،  ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص وزارتخانه هاي سازماني و ساير محلهاي مسكوني كه از طرف خانه .  ۵

در اين مورد رابطه متصرف با  .گيردآنها قرار مي يا حقوقي به مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان   از حقيقي اعم 

تابع  مربوط  اشخاص  يا  في سازمان  قرارداد  يا  بخود  مقررات مخصوص  و  ميقوانين  يا   .باشدمابين  خانه  متصرف  هرگاه 

تخليه محل سكونت باشد از تخليه خودداري كندبر حسب مورد  محل سازماني كه به موجب مقررات ياقرارداد مكلف به  

امتناع شود كه ظرف يكماه محل را تخليه نمايد در صورت از طرف دادستان يا رئيس دادگاه بخش مستقل به اواخطار مي 

 دشويا مؤسسه يا اشخاص مربوط داده مي به دستور همان مقام محل مزبور تخليه شده و تحويل سازمان 

 .واگذار گردد اي مسكوني كه پس از اجراي اين قانون به اجاره واحده  .۶
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 : ميزان اجاره بها و ترتيب پرداخت آن فصل دوم 

اجاره ـ    3ماده   كه  مواردي  باشددر  شده  تنظيم  اجاره اجاره ميزان   نامه  در  كه  است  همان  شدهبها  قيد  هرگاه و    نامه 

در صورتي كه ميزان آن معلوم نشود با  و    است بين طرفين مقرر يا عملي شده به ميزاني است كه    تنظيم نشده باشدنامهاجاره 

 . شودميتعيين  نرخ عادله روز قانون از طرف دادگاه ميزان اجاره بها به  رعايت مقررات اين 

ه بها را  زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجارتواند به استناد ترقي يا تنزل هزينة موجر يا مستأجر ميـ    4ماده  

مستأجر از عين مستأجره يا از تاريخ مقرر در حكم مشروط به اينكه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده   بنمايد،

بها را به نرخ  باجلب نظر كارشناس اجاره دادگاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد،  يا تعديل اجاره قطعي كه بر تعيين

 . حكم دادگاه در اين مورد قطعي است  عادله روز تعديل خواهدكرد

در اين صورت دادگاه ضمن  . دادخواست تعديل نيز مطالبه نمايد بها را ضمن التفاوت اجاره تواند مابه موجر مي ـ    ۵ماده  

تعديل  به  راجع  مابه صدور حكم  پرداخت  به  را  از  ،مستأجر  حكم التفاوت  صدور  تاروز  دادخواست  تقديم  محكوم تاريخ   ،

خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت تا تاريخ اجراي حكم را به قراردوازده درصد در  نمايد. دايره اجرا مكلف است مي

مستأجر از  و  احتساب  موجربپردازد    سال  به  و  مي وصول  نيز  اجاره مستأجر  تعديل  تقاضاي  ضمن  التفاوت  بهامابه تواند 

 . شرح فوق درخواست كند پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخير تأديه به 

  .نمايد نيز جاري خواهد بودبها صادر مي اجاره تبصره ـ مقررات اين ماده در مواردي كه دادگاه حكم به تعيين 

المثل را به  المسمي و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت اجرتنامهمستأجر مكلف است در موعد معين در اجاره ـ    ۶ماده  

نماينده اجرتميزان يا  موجر  به  روز  ده  اجاري ظرف  هرماه  آخر  بپردازدالمسمي  او  اجاره و    قانوني  بين  نامه هرگاه  در  اي 

المثل  معلوم نباشد به عنوان اجرت ين مقرر و يا عملي شده و در صورتيكه ميزان آن ميزاني كه بين طرف بها را به نباشد اجاره 

براي هرماه تا دهم ماه بعد به موجر يانمايند قانوني او پرداخت يا    دهدمشابه تشخيص مي مبلغي كه متناسب با اجاره امالك 

رسمي است به  نامه اگر اجاره را    بض رسيدشود سپرده و قسازمان ثبت تعيين مي در صندوق ثبت و يا بانكي كه از طرف 

تنظيم  اجاره دفترخانه  هرگاه  سند  عادي كننده  اجاره نامه  يا  محل  نامه بوده  تعيين  با  را  رسيد  قبض  نباشد  بين  در  اي 

به يكي از دفاتر رسمي نزديك ملك تسليم و رسيد دريافت اقامت  بايد منتهي ظرف   .دارد موجر  بوسيله    ده روز دفترخانه 

محل  اداره دريافت ثبت  براي  كه  كند  اخطار  او  قانوني  نماينده  يا  موجر  به  را  مزبور  مراتب  دفترخانه  با  شده  توديع  وجه 

 .مراجعه نمايد

 نامه : در تنظيم اجاره فصل سوم 

به عنوان   7ماده   را  بين موجر و كسي كه ملك  دارد اجاره ـ در مواردي كه  يا اگر مستأجر در تصرف  تنظيم نشده  نامه 

بها و شرايط آن اختالف داشته باشند هريك اجاره نامه با تعيين مدت آن منقضي گشته طرفين راجع به تنظيم اجاره ظيم شدهتن

براي مي اجاره تواند  اجاره تعيين  مواردي كه  )در  تنظيمبها  و  نباشد(  بين  در  دادگاه اجارهنامه  مراجعه كند.  دادگاه  به  نامه 

المثل زمان قبل نسبت به اجرتكند، ولي اين امر مانع صدور حكم تعيين مي   تقديم دادخواست  بها را از تاريخ ميزان اجاره 

 . تأخير تأديه آن نخواهد بوداز تقديم دادخواست وخسارت 



 ( 2تحلیل ها، تفسیرها، نکته ها در حقوق مدنی)جلد .............................................................................................. 

29 

نامه از طرف رسيدگي به درخواست تنظيم اجاره   شده باشد هرگاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستأجره ـ    1تبصره  

خواهد بود اين حكم درموردي كه از طرف مالك درخواست خلع يد  متوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه  مستأجر

 . از ملك شده باشد نيزجاري است 

دادگاه شرايط اجاره   ۸ماده   اجاره ـ  را طبق شرايط مرسوم ومتعارف در  نامه و شرايط مندرج در اجاره ها  نامهنامه جديد 

  .قانون تعيين خواهد كردنامه تنظيم شده باشد( با رعايت مقررات اين سابق )درصورتي كه قبالً اجاره 

االجاره را بپردازد اين قانون و شرايط قبلي مال  ۶ـ در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستأجر بايدطبق ماده  9ماده 

  .نامه تنظيم كنند، اجارهقطعي طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر درحكمابالغ حكم و از تاريخ 

نامه به نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي ازطرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجارههرگاه در اين مدت اجاره 

و به طرفين اخطار مي  ابالغ  اسنادرسمي  امضاي اجاره معين كند كه در روز و ساعت  دفتر  دفترخانه حاضر براي  نامه در 

سال از طرف او امضا خواهد  نامه را به مدت يك نامه نشود نمايندة دادگاه اجاره هرگاه موجر حاضربه امضاي اجاره   شوند.

داند  تعيين شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتي كه عذر مستأجر راموجه ن روز از تاريخ   1۵كرد و اگر مستأجر تا  

  .كند و اين حكم قطعي است به تقاضاي موجر حكم به تخليه عين مستأجره صادرمي 

تواند منافع مورد اجاره را كالً يا جزئاً يابه نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اينكه  مستأجر نمي ـ   10ماده  

تواند در  ا قسمتي از مورد اجاره را به غير اجاره دهدمالك ميهرگاه مستأجر تمام ي.  اختيار به او داده شده باشدكتباً اين 

 . نامه با هر يك از مستأجرين را بنمايدتنظيم اجاره صورت انقضاي مدت يا فسخ اجاره درخواست

تواند در صورت فسخ و يا  باشد هريك از مستأجرين نيز ميدر صورتي كه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غير داشته 

 قانوني او بنمايند.  نامه را با مالك يا نماينده مدت اجاره اصلي درخواست تنظيم اجارهضاي انق

 :  1نكته 

قانون روابط موجر و مستاجر اصل بر اين است كه مستاجر نمي تواند عين مورد اجاره را به غير انتقال دهد مگر   10ماده  

ق.م كه اصل بر انتقال پذيري مورد اجاره است مگر اينكه خالف  474اينكه كتبا اين اختيار را داشته باشد بر خالف ماده 

 آن شرط شده باشد. 

 :  2نكته  

 ( ۵۶ق.ر.م.م  14ماده  1در صورتيكه مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غير آن را انتقال دهد موجر حق فسخ دارد )بند 

انين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در  موجب قوـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند عالوه بر نكاتي كه به   11ماده  

 د تصريح بنماينامهاجاره 

  .شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر بطور كامل ومشخص  .1

باشد مگر اينكه طرفين محل اقامتگاه قانوني مستأجر ميشاني كامل مورد اجاره و قيد اينكه از لحاظ رابطه اجاره اين . ن2

  .نموده باشند ديگري تراضيبه ترتيب 
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از طرفين مي   .3 آن در چه عين مستأجره در تصرف كدام يك  باشد و درصورتي كه در تصرف مستأجر نيست تحويل 

  .مدت و باچه شرايطي صورت خواهد گرفت 

  سررسيد هر قسط خواهد بود، مگر اينكه طرفين به ترتيب بها منتهي ده روز از تاريخ مهلت مستأجر براي پرداخت اجاره .  4

  .زائد بر اين مدت توافق كرده باشند كه در اين صورت ترتيب مذكوربايد در سند قيد گردد ديگري 

با تعيين .  ۵ يا تجارت  يا پيشه  به منظور سكني يا كسب  به منظور ديگري  اجاره  پيشه و تجارت و هرگاه  نوع كسب و 

  .طور صريح باشد قيد آن به 

  .جزئاً يا به نحو اشاعه دارديا خير  مستأجر حق انتقال به غير را كالً يا . ۶ 

به.  7 مستأجر  اجرتتعهد  مدت پرداخت  انقضاي  از  پس  به المثل  ملك  تخليه  يا  اجاره  تجديد  موقع  تا  اجاره  فسخ  يا  و 

 .المسمياجرتميزان

 : موارد فسخ اجاره و تخليه عين مستأجره فصل چهارم 

  :اجاره را از دادگاه درخواست كند تواند صدور حكم به فسخ مي  مستأجرـ در موارد زير   12ماده 

  (قانون مدني  41۵. )با رعايت ماده نامه قيدشده منطبق نباشد در صورتي كه عين مستأجره با اوصافي كه در اجاره . 1

رفع عيب مقدور    اگر در اثناي مدت اجاره عيبي در عين مستأجره حادث شودكه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و  .2

  .نباشد

  .يابد در مواردي كه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق .3

  .فسخ اجاره از طرف كليه ورثه در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست   .4

بهداشت و سالمت مضر بوده و بايد  تعمير نباشد و يا براي  هرگاه مورد اجاره كالً يا جزئاً در معرض خرابي بوده و قابل  .۵

  .شود خراب 

  ۵۶ق.ر.م.م سال    14موارد فسخ توسط مستاجر را ذكر مي كند در حالي كه ماده    ۵۶ق.ر.م.م سال    12ماده  :  1نكته  

 گوياي مواردي است كه موجر حق فسخ دارد.

ق.م مدني عقد اجاره  4۸1طبق ماده  به مستاجر حق فسخ مي دهد در حالي كه  ۵۶ق.ر.م.م سال   12ماده  2: بند 2نكته  

 باطل مي شود. 

ماده   ۵ق.م، عقد اجاره اصوال به واسطه فوت مستاجر يا موجر باطل نمي گردد در حالي كه بند    497: طبق ماده  3نكته 

در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت به وراث او حق فسخ مي دهد البته اگر اين درخواست از طرف   ۵۶ق.ر.م.م    14

 رثه باشد.كليه و

ـ هرگاه مستأجر به علت انقضاي مدت اجاره يا درمواردي كه به تقاضاي او حكم فسخ اجاره صادر شده مورد   13ماده  

مكلف مستأجر  كند  امتناع  آن  گرفتن  تحويل  از  موجر  و  كند  راتخليه  نماينده اجاره  يا  موجر  از  اظهارنامه  بوسيله  است 

كه  كند  تقاضا  او  مورقانوني  تحويل  شود براي  حاضر  اجاره  ابالغ   .د  تاريخ  از  روز  پنج  ظرف  موجر  كه  صورتي  در 
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حاضر نگردد مستأجر بايد به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه وتخليه كامل مورد اجاره را تأمين دليل نمايد و اظهارنامه 

ساعت به موجر   24دادگاه ظرف شود و دفتر  از اين تاريخ رابطه استيجاري قطع مي  .كليد آن را به دفتردادگاه تسليم كند

مستأجر به تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود. تا زماني كه كند كه براييا نماينده قانوني او اخطار مي

  .نامه برقرار استمقررات اين قانون و شرايط اجاره ترتيب فوق عمل نكرده باشد تعهدات او به موجب 

تواند حسب مورد صدورحكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه مي   جر مو ـ در موارد زير    14ماده  

حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه  نمايد و اين حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره را صادر مي ضمن 

 .خواهد شد

خريدار يا بستگان درجه يك او بخواهند در آن    ق.ر.م.م حق فسخ، مشروط بر اين است كه  14ماده    3: طبق بند  1نكته 

 ق.م چنين شرطي وجود ندارد. 49۸ملك سكونت  نمايند در حالي كه طبق ماده 

ق.م   492ق.ر.م.م اعم از اين است كه منع مستاجر ممكن باشد يا نباشد در حالي كه طبق ماده    14ماده    ۶: بند  2نكته  

 ارد. اگر منع مستاجر ممكن نباشد موجر حق فسخ د

ق.ر.م.م تغيير شغل ممكن نيست، مگر اينكه شغل جديد، عرفاً مشابه شغل پيشين باشد در    14ماده    7: طبق بند  3نكته 

 ق.م مي تواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معينه باشد.  491حالي كه طبق ماده 

از اين است ك   14ماده    ۸: بند  4نكته  يا نباشد اما طبق ماده  ق.ر.م.م اعم  ق.م   4۸7ه موجر قادر بر منع مستاجر باشد 

 موجر چنانچه قادر بر منع مستاجر نباشد حق فسخ دارد. 

: اگر شركتي مستاجر باشد و منافع را بدون داشتن حق انتقال به غير به مديران يا يكي از سهامداران منتقل كند اين ۵نكته  

مي دهد زيرا شركت تجاري    14ماده    2وجر حق درخواست فسخ و يا تخليه را طبق بند  انتقال، انتقال به غير است و به م

  ( ۸/13۵1/ 2مورخ  42شخصيت حقوقي مستقل از مديران و سهامداران دارد. )راي وحدت رويه به شماره 

اي در بين نباشد  نامه و يا موردي كه اجاره نامه در موردي كه مستأجر مسكن بدون داشتن حق انتقال به غيردر اجاره   . 1

يا نمايندگي و غيره در   به غير واگذار نموده يا عمالً ازطريق وكالت  مورد اجاره راكالً يا جزئاً به هر صورتي كه باشد 

  .الكفاله قانوني خود قرار داده باشد اختيار و استفاده ديگري جزاشخاص تحت 

به منظور كسب يا پيشه و  . 2 ياتجارت خود مستأجره اجاره داده شده و مستأجر آن را به  در موردي كه عين مستأجره 

اين قانون با مستأجر الحق   19طبق ماده  بدون اينكه   عناويني ازقبيل وكالت يا نمايندگي و غيره عمالً به غير واگذار كند 

  .نامه تنظيم شده باشداجاره 

اجاره . 3 در  كه  صورتي  اجاره در  فسخ  حق  سكني  محل  انتقال  نامه  اينكه  هنگام  به  مشروط  باشد  شده  شرط  قطعي 

سكونت اوالد يا پدر يا مادر يا همسر خود تخصيص  خريداربخواهد شخصاً در مورد اجاره سكونت نمايد و يا آن را براي 

مراجعه ننمايد درخواست تخليه به اين علت تا  صورت اگر خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال ملك براي تخليه دهد. در اين 

  .شود پذيرفته نمي مدت اجاره   انقضاي 
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در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و مالك پس ازانقضاي مدت اجاره احتياج به مورد اجاره براي سكونت  .  4

  .خود يااشخاص مذكور در بند فوق داشته باشد 

  .تعمير نباشدهرگاه مورد اجاره محل سكني در معرض خرابي بوده و قابل   . ۵

  .نامه قيد شده استفاده گردد كه در اجاره از مورد اجاره محل سكني بر خالف منظوري در صورتي كه    . ۶

براي   7 پيشه و تجارت هرگاه مورد اجاره  و  داده شده و مستأجر بدون رضاي  در مورد محل كسب  شغل معيني اجاره 

  .باشد خود را تغيير دهد مگر اينكه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق موجر شغل 

  .باشد صورتي كه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده در    . ۸

المثل خودداري نموده و با  االجاره يا اجرت اين قانون ازپرداخت مال   ۶در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده .  9 

تنظيم  اخطاردفترخانه  موردي  ابالغ  )در  اظهارنامه  يا  اجاره  سند  اجارهاجارهكه كننده  يا  بوده  عادي  بين نامه نامه  در  اي 

اجاره اگر  مورد  اين  در  نپردازد.  را  افتاده  عقب  اقساط  يا  روزقسط  ده  ظرف  مي نامه نباشد(  موجر  باشد  از رسمي  تواند 

 . بها را درخواست نمايددفترخانه يا اجراي ثبت صدوراجرائيه بر تخليه و وصول اجاره

كند ولي موجر بهاي عقب افتاده راتوديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف مي يه مستأجر اجاره هرگاه پس از صدور اجرائ

 . تخليه عين مستأجره را بنمايدبها از دادگاه درخواست تواندبه استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره مي

بها به تواند براي تخليه عين مستأجره و وصول اجارهموجرمينامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد  هرگاه اجاره

 . مراجعه كنددادگاه 

بهاي معوقه صدي بيست آن را به نفع موجر در  هرگاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه براجاره در موارد فوق  

دادرسي محكوم و مبلغ توديع    پرداخت خسارت شود و مستأجر به صندوِدادگستري توديع نمايد حكم به تخليه صادر نمي 

استفاده كند، حكم دادگاه در موارد  ق تواند از اين ارفا گردد، ولي هر مستأجر فقط يكبار مي شده نيز به موجرپرداخت مي 

  .مذكور در اين بند قطعي است 

بند    1تبصره   در  مذكور  اظهارنامه  يا  اثراخطار  در  يكسال  ظرف  دوبار  مستأجر  كه  صورتي  در  به    9ـ  اقدام  ماده  اين 

موجر نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد  بها را در موعد مقرر به بها كرده باشد و براي بار سوم اجاره اجاره پرداخت 

تواند باتقديم دادخواست مستقيماً از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجررا بنمايد. حكم دادگاه در اين مورد  موجر مي 

  .قطعي است 

يا پيشه يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات ـ در صورتي كه مورد اجاره به منظوري غير از كسب   2ره  تبص

  .اجاره محل سكني خواهد بودمربوط به 

قانوناً داير كردن آن ممنوع است در مورد اجاره داير ـ در مورد بند شش اين ماده اگر مستأجر مركز فساد كه  3تبصره  

به درخواست موجر مورد اجاره را در  عالوه بر انجام وظايف قانوني خود به محض صدور كيفر خواستدادستان نمايد.  

  .دهداختيار موجر قرار مي
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سكونت خود مالك يك واحد مسكوني باشد موجر حق دارد ـ در صورتي كه مستأجر محل سكني در شهر محل 4تبصره 

  .رد اجاره را بنمايدپس ازانقضاي مدت اجاره تقاضاي تخليه مو

 نكته:

 موارد امكان تخليه:  

 علل مربوط به مستاجر:  

 . واگذاري مورد اجاره از سوي مستاجر به ديگري بدون اذن موجر:  1

اگر مستاجر به موجب اجاره نامه حق انتقال به غير را داشت، چنين انتقالي ميسر بوده و نيازي به اذن موجر نمي   نكته:

 باشد. لذا انتقال در اين فرض به موجر حق تقاضاي تخليه نمي داد.  

 تغيير شغل مي داد، بدين معنا كه اگر ملك براي شغل معيني اجاره داده مي شد و مستاجر بدون اذن موجر    . تغيير شغل:2

 موجر حق تقاضاي تخليه داشت. مگر اين كه شغل جديد عرفا مشابه شغل سابق باشد.  

 . تعدي و تفريط مستاجر  3

: اين حالت در صورتي موجب تخليه ملك مي گرديد كه مستاجر ظرف مهلت مقرر اجاره بها  . عدم پرداخت اجاره بها4

نامه در مورد اجاره نامه هاي عادي يا از طريق اخطاريه دفتر اسناد رسمي در  را پرداخت ننمايد و موجر با ارسال اظهار

پرداخت اجاره بها كماكان خودداري   با اين وجود مستاجر از  مورد اجاره نامه هاي رسمي، اجاره بها را مطالبه نمايد، 

 كند. 

  20ور حكم مبلغ اجاره بها را به عالوه در همين مورد چنان چه موجر دعواي تخليه اقامه مي كرد و مستاجر تا قبل از صد

درصد به حساب صندوق دادگستري واريز مي نمود دادگاه از صدور حكم تخليه خودداري مي كرد. البته استفاده از اين 

 ارفاق تنها براي يك مرتبه ميسر بود. 

درخواست تخليه محل كسب    مدت اجاره پس از انقضاي   ـ عالوه بر موارد مذكور در ماده قبل در موارد زير نيز  1۵ماده  

 : يا پيشه ياتجارت از دادگاه جائز است 

اينكه.  1 بر  احداث ساختمان جديد مشروط  منظور  به  و تخليه  ارائه شود.  مربوط  يا گواهي شهرداري  پروانه ساختماني 

ساختمان و يا گواهي مورد نظر را صادر و به پروانهشهرداريهامكلفند در صورت مراجعه مالك با رعايت مقررات مربوط  

 . مالك تسليم نمايند

 . تخليه به منظور احتياج شخص موجر براي كسب يا پيشه ياتجارت  .2

سكني هم باشد و مالك براي سكونت خود يا اوالد يا پدر  در صورتي كه محل كسب يا پيشه يا تجارت مناسب براي   .3

 . ست تخليه نمايديا مادر ياهمسر خود درخوا

 . پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت نيز حكم خواهد دادگانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخليه به در موارد سه 
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   مستأجر  و موجر روابط  قوانين سواالت 

در سال    -1 اي  نامه شرط شده   3براي مدت    1364مغازه  اجاره  در  است  واگذار شده  اجاره  به  سال 

اجاره استفاده كند، پس از گذشت دو سال، مستأجر فوت مي كند است كه مستأجر شخصاً از مورد  

 (96)وكالت       قرارداد اجاره چه وضعي دارد؟ 

 ( با فوت مستأجر، عقد اجاره باطل می شود. 1

 ( ادامه رابطه استیجاري با ورثه مستأجر، منوط به تنفیذ موجر است. 2

 تأجر استمرار خواهد داشت. ( رابطه اسیتجاري، بدون موافقت موجر، نسبت به ورثه مس3

 ( اجاره با فوت مستأجر منفسخ می شود 4

 صحيح است.  3پاسخ: گزينه  ☑

سال    -2 در  را  تهران  شهر  در  واقع  مسکوني  آپارتمان  يک  تجاري،  شركت  فروش   1375يک  براي 

اين شركت   عامل  مدير  به  را  اجاره  مورد  و سپس  نموده  اجاره  يک سال  مدت  به  محصوالت شركت 

 ( 93)وكالت     دهد، كدام مورد صحيح است؟   اجاره مي 

 ( بدون پرداخت حق كسب و پیشه و تجارت، حق تخلیه ملك را دارد1

 ( اساساً انتقال به غیر واقع نشده است.2

 ( موجر با پرداخت نصف حق كسب و پیشه و تجارت، حق تخلیه ملك را دارد. 3

 مدنی است.   ( به جهت مسکونی بودن مورد اجاره، موضوع تابع قانون4

 صحيح است.  3پاسخ: گزينه  ☑

 1356ق.ر.م.م    19طبق ماده  

با امضاي دو شاهد و به مدت    1375سال    -3 نامه عادي و  با اجاره    3يک باب مغازه در شهر تهران 

مستاجره  عين  تخليه  درباره  گزينه  كدام  مدت  انقضاي  صورت  در  است  شده  واگذار  اجاره  به  سال 

 ( 92)وكالت صحيح است؟  

 موجر به صرف انقضاي مدت حق درخواست تخلیه ندارد (  1

( موجر می تواند با درخواست از مراجع قضايی ظرف مدت يك هفته عین مستأجره را تخلیه نمايد. مشروط بر  2

 آنکه سرقفلی مستأجر را  بپردازد. 

 د. ( موجر حق دارد با پرداخت وجه سرقفلی به نرخ روز درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماي 3

 ( موجر فقط در صورتی حق درخواست تخلیه را دارد كه اين حق در اجاره نامه تصريح شده باشد. 4

 صحيح است.  1پاسخ: گزينه  ☑

 ( 91)ارشد سراسري     كدام گزينه در مورد سرقفلي صحيح است؟   -4

 ( حق سرقفلی مثل اجاره ملك مستقال و با سند عادي قابل انتقال است. 1

 سرقفلی ويژه مستأجر ملك است و قابل انتقال به غیر نیست. ( حق  2

 ( مستأجر می تواند به اجاره خود ادامه داده و در عین حال، حق سرقفلی خود را به غیر منتقل كند. 3

 ( جدا از منافع عین قابل انتقال نیست.4

 1376به بعد ق.ر.م.م    6مواد   صحيح است.  4پاسخ: گزينه  ☑
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 *صورتهای قرارداد اسقاط حق فسخ وکالت آنجا که اسقاط این حق نافذ است: 

 
بر ديدگاه مرحوم  نکته:   انتخاب گزينه صحیح، نظر قانونگذار  به  اجبار  بیان سوال در آزمون تستی و  در حالت 

دكتر كاتوزيان ارجح است. از اين رو شرط وكالت در ضمن عقد الزم يا عدم عزل وكیل در ضمن عقد الزم موجب  

توزيان كه توافق بر اسقاط حق  ق.م( بر ديدگاه دكتر كا  679اسقاط حق فسخ وكالت می شود و اين سخن )ماده

 فسخ خواه ضمن عقد الزم يا جايز را موجب اثر می دانند ترجیح دارد.  

: در حالتی كه شرط وكالت در ضمن عقد الزم به صورت شرط نتیجه درج می شود به نفس اشتراط، وكالت  نکته

باشد به نفس اشتراط، وكالت    ايجاد شده و وكیل قابل عزل نیست اما در حالتی كه اين امر در قالب شرط فعل

پديد نمی آيد و بعد از عقد، مشروط علیه موظف به عمل به شرط )انعقاد وكالت( با مشروط له است. در اين  

حالت همین كه به شرط )انعقاد وكالت( عمل شد به شرط فعل عمل شده و حق فسخ وكالت براي هر يك از  

نظور مقنن از درج وكالت وكیل يا عدم عزل وكیل در ضمن  طرفین باقی و موجود است. لذا به نظر می رسد م

عقد الزم كه موجب می شود موكل حق عزل وكیل را از دست بدهد آنجاست كه اين امور در قالب شرط نتیجه  

 درج شود نه شرط فعل.  

طرفین  اگر وكالت بالعزل باشد يا حق استعفاي وكیل سلب شده باشد، آيا وكالت با محجور شدن يا فوت  سؤال:

 شود؟  يا پايان مدت، منفسخ می

 ق.م است.   954قطعاً پاسخ مثبت است و مستند پاسخ در زمینه فوت يا حجر مربوط به ماده  

ي وكالت بعد از مرگ موكل هم باقی باشد، آنچه واقع شده  اگر درضمن عقد وكالتی شرط شود كه رابطه  سؤال:

 چه نام دارد؟  

 از مرگ موكل، وصايت است. تا زمان حیاتشان وكالت است و بعد

اش را عزل كند، ولی خبر عزل به گوش وكیل نرسد و او اقدام وكالتی را انجام دهد يا    اگر موكل وكیل   سؤال:

اگر وكیل استعفاء دهد اما خبر به گوش موكل نرسد و وكیل اقدام وكالتی را انجام دهد، اقدامات انجام شده نافذ  

 است يا خیر؟  

:شرط وكالت در ضمن عقد الزم( 1
به صورت شرط نتیجه

به صورت شرط فعل

   ضمانت اجراي تخلف شرط سلب حق عزل وكیل  به صورت شرط نتیجه 
.عزل وكیل باطل است و وكالت وكیل باقی است

. حق عزل وكیل را دارد ولی التزام به عدم عزل وكیل دارد به صورت شرط فعل 
  ضمانت اجراي تخلف عزل صحیح است ولی ضمان آور براي موكل است.

.م.ق 679مذكور در ماده 

شرط عدم عزل وكيل در ضمن ( 2
:عقد الزم

.م.ق 679مذكور در ماده 

توان آن را تا زمانی كه عقد جايز باقی است، وكالت ضمن آن هم باقی است و نمی شرط وكالت در ضمن عقد جايز(3
(.نظر مرحوم دكتر كاتوزيان نه قانون مدنی. )فسخ كرد

تواند وكیل را عزل كند زيرا اراده طرفین بر غیر قابل عزل موكل نمی  شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد وكالت( 4
(.نظر مرحوم دكتر كاتوزيان نه قانون مدنی.)بودن وكیل است و قالب وكالت كه عقد جايز است اهمیت ندارد
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اراده باطنی در مورد بخش اول س  ابراز  ايقاع و اثربخشی آن،  ؤال، پاسخ مثبت است. سابقاً گفتیم كه در تحقق 

 ق.م.   680توسط ايقاع كننده شرط است اما رساندن خبر تحقق ايقاع به طرف مقابل شرط نبود مگر در مورد م

وكیل، مادامی كه    ق.م استناد می كنیم و براساس آن بعد از استعفاي  681در مورد بخش دوم سؤال، به ماده  

 معلوم است موكل به اذن خود باقی است می تواند در آن چه وكالت داشته اقدام كند.  

 : لزوم اطالع وكيل از عزل680ماده 

 : آيا اين ماده قابل قیاس و سرايت دادن به حجر موكل يا فوت موكل است يا خیر؟  سؤال

  678درمورد حجر موكل و موت موكل، وكالت به استناد م  ق.م مختص عزل است و    680پاسخ منفی است. م  

كنیم. اما پاسخ شود. اين نظر مشهور است كه در آزمون هم همین را انتخاب میمرتفع می  682ونیز م    3بند  

 برخی اساتید به سوال فوق مثبت است.

ه اقامتگاه او اَماره بر آگاهی اگر خبر عزل توسط پست، به اقامتگاه وكیل ارسال شود، رسیدن نامه يا تلگرام ب  -1

 است و از اين پس وكیل بايد خالف آن را ثابت كند.  

 چه عنوانی در كتب حقوقی دارد؟    680ماده    سؤال:

 ي الضرر وجلوگیري از ورود ضرر به او، وي را  وكالت ظاهري يعنی فرد واقعاً وكیل نیست و استثنائاً به دلیل قاعده 

اي  ظاهري وقتی درست است كه اوالً رابطه واقعی وكالت نیست ثانیاً موكل به گونه كنیم. وكالتوكیل قلمداد می

 كنند. اش است و ثالثاً اشخاص ثالث هم به اين ظاهر اعتماد میعمل كرده كه علی الظاهر طرف ديگر وكیل

است و بطالن در  از لفظ بطالن محض سخن به میان رفته است ولی معناي آن انفساخ    682اگر چه در ماده    -2

 توان تحلیلی كه در مورد لفظ بطالن در عقد اجاره گفتیم مطرح كنیم.اينجا مجاز است، می

در صورتی كه عزل وكیل به اطالع وكیل دوم نرسد، نسبت به وكیل دوم بی تأثیر بوده و اعمال او مطابق ماده    -3

 معتبر است.   680

اساتید، مف  -4 اساس اصول حقوقی و نظر برخی  اجرا می شود كه طرف قرارداد يا    680اد ماده  بر  در صورتی 

وكیل از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله كند؛ هر چند كه عبارت ماده به طور مطلق سخن می گويد و 

 حسن نیت يا سوء نیت طرف معامله را بیان نمی دارد.

 ق.م:   681ماده 

موكل به اذن خود باقی است می تواند در آن چه وكالت    بعد از اينکه وكیل استعفا داد مادامی كه معلوم است

 داشته اقدام كند. 

 : حجر موكل و وكيل 682ماده 

باشد و   ها نمی   شود مگر در اموري كه حجر مانع از توكیل در آن   محجوريت موكل موجب بطالن وكالت می

 . وكیل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشدهمچنین است محجوريت  

ق.م آنجاست كه زوج، وكالت در طالق زوجه اش را به ديگري بدهد و بعد از    682مثال براي استثناي اول ماده  

انعقاد وكالت، زوج سفیه شود. چون سفاهت اثري در وكالت در طالق )امر غیرمالی( ندارد لذا وكالت در طالق به 

مثال فوق، وكیل سفیه شود كه در اين حالت  قوت خود باقی است. مثال استثناي دوم ماده آنجاست كه در فرض  

 نیز وكالت در طالق به قوت خود باقی می ماند. 
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اقسام 

از   رجوع 

 وصيت

  رجوع صريح -1

2- 
ي 
من
ض
ع 
جو

ر
 

انشاء   -1

وصيت 

و   مخالف 

 معارض

وصايا    -1 تاريخ 

 معلوم است 

به وصیت مؤخر عمل می كنیم و از وصیت مقدم رجوع  

 ق.م(  839شده است.)ماده 

از    -2 يکی  تاريخ 

يا   وصیت  دو 

مجهول  هردو  

 است. 

با استناد    -1 تاريخ يکی معلوم و ديگري مجهول است: 

مؤخر   را  التاريخ  مجهول  وصیت  حادث،  تأخر  اصل  به 

 ق.م(  839فرض كرده و به آن عمل می كنیم.)ماده  

هر    -2 تاريخ 

وصیت  دو 

 مجهول است 

ذاتی    -1 وصیت،  دو  بین  تعارض 

نبوده و بتوان آن ها را جمع نمود: به  

 وصیت عمل می شود.هر دو 

تعارض بین دو وصیت، ذاتی بوده    -2

دو   هر  نمود:  را جمع  ها  آن  نتوان  و 

 وصیت باطل می شود.

معين:    -2 عين  بهِ  موصي  بايد  انتقال  انتقال  اوالً  دهد:  می  رخ  رجوع  شرط  سه  وجود  با 

ثانیاً   موصی.  نمايندگان  توسط  يا  دادگاه  حکم  به  نه  باشد  نه  ارادي  باشد  منجز  بايد  انتقال 

معلق. اگر انتقال معلق به شرط تعلیقی باشد رجوع نیز معلق به همان شرط تعلیقی می باشد.  

ثالثاً موضوع انتقال، همان موصی به و مخالف با آن باشد)موضوع انتقال و موضوع وصیت، يك  

 عین معین باشد(. 

موصي   -3 اتالف 

معين:  عين  به 

مطرح   فرض  چهار 

 می شود 

 اتالف عمدي موصی به عین معین فرض اول:

تسلیط غیر بر اتالف)اعم از حقیقی يا حکمی( موصی به    فرض دوم:

معین توسط نماينده موصی: مانند وكالت دادن موصی به وكیل براي  

 انتقال موصی به معین)كه اتالف حکمی است(.  

تعريض موصی به عین معین بر تلف حقیقی يا حکمی:    فرض سوم:

مانند اينکه موصی بعد از وصیت به عین معین براي شخصی، سپس  

 ايجاب انتقال آن را به ديگري بدهد. 

تصرف تغییر دهنده صورت عرفی: اگر مقصود موصی    فرض چهارم:

به   گندم  تملیك  است)مانند  آن  ويژه  اسم  با  خاصی  جنس  تملیك 

به   و  باشد  صادق  آن  بر  گندم  نام  كه  نحو  اين  به  به،  موصی  عنوان 

ماهیت ديگر تغییر نکند( با تغییر صورت عرفی و تغییر اسم آن)مثالً  

موضوع وصیت بوده و رجوع رخ   از گندم به آرد( به منزله از بین رفتن 

تغییرات   اين  با  نداشت  مقصودي  چنین  موصی  اگر  اما  است.  داده 

 رجوع رخ نمی دهد.

اگر موصی وصیت نامه را از روي اراده و اختیار و نه در اثر  از بين بردن وصيت نامه:    -4

بین بردن وصیت  حوادث يا ناخواسته از بین ببرد، رجوع از وصیت رخ داده است. همچنین از  

 نامه توسط شخص ديگر به مانند حالت حوادث ناخواسته، رجوع تلقی نمی شود.

مانند جايی كه وصیت براي  عقيم ساختن وصيت از راه از بين بردن جهت اصلي:    -5

پرداخت دينی باشد و موصی خودش آن دين را بپردازد كه در اين حالت وي با اين اقدام از  

 است.  اصل وصیت رجوع كرده
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 توضیحی پیرامون تعارض ذاتی و غیر ذاتی دو وصیت:  : 1نکته 

اگر تعارض دو وصیت ذاتی نباشد مانند تملیک یک مال به دو نفر، هر دو وصیت اجرا می شود)یعنی مال به هر دو نفر تعلق می یابد( و 

رجوع رخ نداده است. زیرا در این حالت در اصل رجوع تردید داریم و با استناد به اصل عدم می گوییم رجوع رخ نداده است ولی اگر 

ذاتی باشد و آن ها را نتوان جمع نمود، هر دو وصیت باطل می شود مانند تملیک یک طلب به شخص بدهکار و تعارض بین دو وصیت  

تملیک همان طلب به شخص ثالث. علت قابل جمع نبودن دو وصیت در مثال اخیر آن است که تملیک طلب به شخص ثالث موجب  

الذمه و سقوط طلب می شود)ماده    می شود که بگوییم طلب موجود است و تملیک طلب به مدیون باعث   300تحقق مالکیت ما فی 

طلب در وصیت دیگر، تعارض ذاتی و   عدمطلب در یک وصیت و    وجودق.م( و در نتیجه می گوییم طلب موجود نیست. تعارض بین  

 غیر قابل جمع بوده و موجب بطالن هر دو وصیت می شود. 

 اوز موضوعشان از ثلث مانعیت اجرا پیدا کنند: در رابطه با جایی که دو وصیت به دلیل تج:  2نکته 

در این حالت اگر تقدم و تأخر وصایا احراز شود، باید وصیت مؤخر را ناقض وصیت مقدم دانست اما اگر تقدم و تأخر وصایا احراز نشود 

جموع آن ها از ثلث اصل بر عدم رجوع موصی از هر دو وصیت است و هر دو وصیت باقی است و از هر دو وصیت کسر می شود تا م 

البته تمام توضیحات فوق در صورتی است که ورثه مازاد بر ثلث را تنفیذ نکنند وگرنه در حالت تنفیذ مازاد بر ثلث هیچ  بیشتر نشود. 

 تعارضی بین دو وصیت رخ نمی دهد. 

 : آیا شرط تحقق رجوع، عنایت به وصیت سابق است؟ 3نکته 

وصیت دوم، صحیح بوده و رجوع از وصیت اول قلمداد می شود )رجوع ضمنی(، بدون اینکه این است که صِرف انشاء   839ظاهر ماده  

شرط تحقق رجوع از وصیت سابق، عنایت به وصیت سابق در حین انشای وصیت دوم باشد. اما طبق نظر مرحوم دکتر کاتوزیان انشای 

بت نشود موصی به وصیت سابق در حین انشای وصیت فعلی  وصیت مخالف، اماره بر رجوع است و این اماره تا زمانی معتبر است که ثا

توجه نداشته است وگرنه اگر ثابت شود که موصی، به وصیت سابق توجه نداشته باید در اراده و قصد رجوع او شک کرد و وصیت سابق را  

ین مال به طور مشاع به هر دو می  باقی دانست و مثالً بگوئیم اگر مال به دو شخص در طی دو وصیت تملیک شده است معتقد باشیم که ا

رسد. در تأیید نظر استاد کاتوزیان می توان گفت که رجوع از وصیت، یک ایقاع بوده و ایقاع، یک عمل حقوقی است و رکن اساسی پدید 

ت به آمدن هر عمل حقوقی، قصد انشاء فاعل عمل است و از سوی دیگر برای تحقق قصد و نیت رجوع موصی از وصیت، توجه و عنای

 وصیت سابق شرط است لذا می توان گفت تحقق رجوع از وصیت منوط به عنایت به وصیت سابق است. 

اگر موصی به، به حکم دادگاه از سوی بستانکاران موصی ، به اجبار منتقل شود یا موصی محجور شود و نماینده قانونی او آن را  :  4نکته 

از وصیت رخ نداده است زیرا رجو انجام منتقل کند، رجوع  ارادی توسط شخص موصی  باید به طور  امر شخصی است و  از وصیت  ع 

 شود. 

اگر موصی به حصه مشاع ترکه باشد انتقال عین معین یا حصه ی مشاع یا تمام ترکه با وصیت در تعارض نیست و همان موصی به :  5نکته 

زمان فوت محاسبه   اموال موجود در  پایه ی  بر  به مشاع  زیرا مقدار موصی  مفاد وصیت نیست  با  زمان حیات  انتقال  رو  این  از  می شود. 

 تعارض ندارد. همچنین انتقال سهم مشاع از ترکه یا پول با وصیت به عین معین یا جزء مشاع، تعارضی ندارد. 
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 در ارث:  -باب دوم  

ثرا تابجوم

بسن -1
دالوا و ءابآ -1هقبط3

فنص2
ردام و ردپ -1

دالوا -2

1هجرد دنزرف

2هجرد دنزرف دنزرف

...و 3هجرد دنزرف دنزرف دنزرف

نيدلاو

ردام و ردپ

دادجا و هوخا -2
فنص2

1هجرد ردارب و رهاوختاجرد  هوخا -1

...و 2هجرد ردارب و رهاوخ دنزرف

تاجرد  دادجا -2
1هجرد هدج و دج

...و 2هجرد هدج و دج نيدلاو

لاوخا و مامعا -3

 -گرزبردپ -ردارب -رهاوخ
گرزبردام

فنص2
هلاخ -یياد -همع -ومع

 نايزوتاك رتكد موحرم
 كي لاوخا و مامعا دندقتعم
.دنتسه فنص

تاجرد  مامعا -1

تاجرد  لاوخا -2

  هتکن بلاق رد حیضوت

ببس -2

تیجوز
 نيا( دوشب مه ثراوت مدع طرش رگا یتح تسا ثرا بجوم  مئاد
)تسا لطاب طرش

  تقوم
 هك ثراوت طرش اب یتح تسین ثرا بجوم( یندم نوناق
)تسا لطاب یطرش نینچ

.تسا ثرا بجوم ،ثراوت طرش اب :لوا دیهش هقف نوتم

ءالو

عوضوم ءافتنا هب هبلاس  قتع

 نايزوتاك رتكد اما تسا ثرا ببس ناونع هب هقف رد  هريرج نامض
.دنناد یمن ثرا ببس وزج ار نآ

 هرادا رومأم مكاح ،یبسح روما ق 335م و م.ق 866 م قبط  تماما
.ثراو هن تسا ثراو ثراوالب هكرت ي

 : درجات موجود در طبقه ي سوم عبارتند از:  نکته

 عمو و عمه و دايی و خاله ي متوفی.-1

 فرزندان اعمام و اخوال و فرزندان فرزندان ايشان هر قدر كه پايین رود. -2

و به همین ترتیب عمل می    3فرزندان اعمام و اخوال درجه دو و فرزندان فرزندان ايشان درجه  به اين بیان كه  

 شود. 

در صورت نبودن رديف هاي يك و دو، نوبت به اعمام و اخوال والدين متوفی می رسد و سپس فرزندان ايشان   -3

 ز عمل می شود.و سپس اعمام و اخوال اجداد متوفی و سپس فرزندان آن ها و به همین ترتیب نی



 ..................................................................................................................................موسسه آموزش عالی آزاد فاضل

202 

 نکته اي در باب سبب: )مطابق نظر مرحوم دكتر كاتوزيان( 

در خصوص سبب ارث بردن به نظر می رسد زوجیت دائم تنها سبب ارث بردن است و حاكم را نمی توان وارث  

 ي بالوارث است. ق امور حسبی حاكم مأمور اداره   335ق.م و    866شمرد. زيرا طبق مواد  

قر جريره:  بیان كه يك شخص، ضامن  مفهوم ضمان  اين  به  می شود  منعقد  دو شخص  میان  است كه  اردادي 

جنايات غیرعمد ديگري می شود و اگر جنايت غیرعمدي واقع شد او ديه آن را می پردازد و در مقابل، وقتی آن  

بحث    شخص كه ضمانت به نفع او واقع شده فوت نمود اگر وارث ديگري در طبقات سه گانه نسبی نداشته باشد و

 عتق هم در مورد او منتفی باشد اموالش به ضامن جريره اش می رسد.  

اسالمی مصوب   اين موضوع در قانون مجازات  با تصويب قانون مجازات اسالمی   1375سابقاً  اما  بود  بیان شده 

بحث ضمان جريره در اين قانون مطرح نشد. اكنون سؤال اين است كه آيا مجرايی براي جريان    1392مصوب  

قانون اساسی است كه ما    167حث ضمان جريره در حقوق ما وجود دارد؟ پاسخ مثبت است و مستند آن اصل  ب

را به استناد و عمل به منابع معتبر اسالمی يا فتاواي معتبر فرمان می دهد و همین براي ورود بحث ضمان جريره  

 به حقوق مدنی كافی است. 

از اسباب ارث ندانسته و تنها سبب ارث بردن از بین زوجیت، والء   البته مرحوم دكتر كاتوزيان، ضمان جريره را

عتق، والء ضمان جريره و والء امامت و حاكم را زوجیت دائم می دانند. براي آزمون نظر مرحوم دكتر كاتوزيان در  

 اين زمینه ارجح است.  

 

 ءابآ فنص
+

 دالوا فنص

دنزرف دنزرفردپ

1 هقبط زا 2هجرد1 هقبط

گرزبردپ+ردارب+هدازرهاوخ

¯ 

¯ 
 زا 1 هجرد
2 هقبط

¯ 
2 هقبط زا 2 هجرد

هوخا فنص

¯ 
2 هقبط زا 1 هجرد

دادجا فنص

3هقبط زا 2 هجرد -3 هقبط زا 1 هجرد

ومع رسپ – ومع

ثراو

مامعا فنص

3 هقبط زا 2هجرد

یياد رسپ

لاوخا فنص

        
¯ 

 خويش نزديکتر:تقدم توضيح قاعده 

اين قاعده در فقه با عنوان »االقرب فاالقرب« يا »االقرب يمنع األبعد« مطرح شده است. بر اساس اين قاعده وقتی 

خويشاوندي از طبقه ي نزديکتر به متوفی باشد، نوبت بر خويشاوند دورتر نمی رسد. پس با بودن طبقه ي يك،  

 ق.م(.    889و    888،  863نمی رسد. )مواد    نوبت به طبقه ي دو، و با بودن طبقه ي دو، نوبت به طبقه سه
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تقدم خويش نزديکتر به اين نحو است كه ابتدا به طبقه نزديکتر به متوفی توجه می كنیم و سپس  جريان قاعده  

 درون هر طبقه، به درجه نزديکتر در يك صنف توجه می نمايیم. 

رتر در همان صنف نمی رسد. مثالً با  با بودن درجه نزديکتر در يك صنف، نوبت به درجه ي دو  اصوالًهم چنین  

 ق.م(   890بودن برادر نوبت به خواهرزاده نمی رسد. )ماده  

نمی رسد، زيرا وقتی درجه ي يك از صنف اِخوه داريم   مادربزرگنوبت به مادر    پدربزرگهمانطور كه با بودن  

اوالد داريم، نوبت به  نوبت به درجه ي دو از صنف اخوه نمی رسد. هم چنان كه وقتی درجه ي يك از صنف  

خودش   از  زودتر  ايشان  از  يکی  كه  داشت  پسر  دو  متوفی  مثالً  اگر  لذا  رسد.  نمی  اوالد  صنف  بعدي  درجات 

)متوفی( فوت شده و او نیز پسري داشت، در اين حالت با مرگ متوفی، اموال او به پسر بالفصلش كه زنده است  

 ق.م(   889ت، در اين مسأله ارث نمی برد. )ماده  می رسد و پسر پسرش چون درجه دو از صنف اوالد اس 

است نه صنف ديگر. پس    همان صنفحاجب خويشاوند دورتر در    يک صنفخويشاوند نزديکتر در    اصوالًلذا  

درجه ي دو صنف اخوه با درجه يك صنف اجداد با هم ارث می برند و درجه ي دو صنف اجداد با درجه ي يك  

 صنف اخوه ارث می برند. 

 *استثناء مهم: 

در طبقه ي سوم درجه يك صنف اعمام، حاجب درجه دو صنف اعمام و صنف اخوال است و درجه يك صنف  

اخوال، حاجب درجه دو صنف اخوال و اعمام می باشد. هم چنان كه درجه دو صنف اعمام، حاجب درجه سه  

ل و اعمام است و به همین  صنف اعمام و اخوال است و درجه ي دو صنف اخوال، حاجب درجه سه صنف اخوا 

 ترتیب ...

 لذا درجه ي نزديکتر در يك صنف از طبقه ي سوم حاجب درجه ي دورتر در همان صنف و صنف ديگر است.

 مثال: براي طبقه ي سوم:

ي يك از صنف  اگر متوفی عمو و پسر عمه و پسر دايی داشت، تمام ارث به عمو می رسد، زيرا با بودن درجه

 رجه ي دو صنف اَعمام و اَخوال نمی رسد. اعمام نوبت به د

 هم چنین اگر متوفی يك دايی و يك پسر خاله و يك پسر عمه داشت، در اين حالت تنها دايی ارث می برد. 

 است.   937مستند استثناء و مثال هاي استثناء ماده  

 : جمع موجبات ارث 865ماده 

برد مگر اين كه بعضی ام آن موجبات ارث میي ارث جمع شود به جهت تماگر در شخص واحد موجبات متعدده 

 .بردها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع می از آن

 :865نکته اي در رابطه با ماده 

اين ماده در رابطه با اجتماع اسباب و موجبات ارث صحبت می كند. ممکن است كه دو عنوان نسبی در يك  

هم عمو و هم دايی متوفی باشد يا فردي هم دختر عمو هم دخترخاله متوفی باشد و  نفرجمع شود. مثالً  فردي  

ممکن است يك عنوان نسبی و يك عنوان سببی با هم جمع شود. مثالً فردي هم زوجه متوفی و هم دختر خاله  

بعضی از  ي او باشد. در تمام اين حاالت فرد وارث به جهت تمام موجبات نسبی وسببی ارث می برد مگر اينکه  

موجبات، حاجب و مانع بعضی ديگر باشد كه در اين صورت تنها از جهت عنوان حاجب و مانع ارث می برد. مثالً  

اگر كسی هم برادر متوفی و هم پسرعموي او باشد، تنها از جهت برادري ارث می برد يا اگر كسی هم عمو و هم 

 می برد. برادر زاده ي متوفی باشد، از جهت برادر زاده بودن ارث  



 ( 2تحلیل ها، تفسیرها، نکته ها در حقوق مدنی)جلد .............................................................................................. 

221 

 **شیوه حل مسائل ارث 

با توجه به قاعده تقدم خويش نزديك تر به لحاظ طبقه و درجه و نیز قاعده  تعيين محدوده ي ورّاث:    -1

 حجب خويشاوند ابوينی نسبت به خويشاوند ابی به شرطی كه هر دو در يك صنف و يك درجه باشند. 
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تركه بدون هیچ مشکلی بین صاحبان سهام  تركه به اندازه سهام است:  -الف

 تقسیم می شود.

تركه   -ب 

بيش از  

سهام  

است يا  

سهام،  

كمتر از  

 تركه است 

 اهل سنت به اين حالت تعصیب می گويند. 

شيعه و قانون  

مقدار  مدني: 

مازاد تركه را به  

همان صاحبان  

سهام به نسبت  

سهامشان  

اصوالً رد می  

 3كنیم مگر  

 مورد استثنايی

)بند    به مادر آنجا كه او حاجب اخوه متوفی  -1

 ق.م( داشته باشد.   892»ب« ماده  

 زوجه مطلقاً رد نمی شود. به    -2

استثنائاً آنجا كه    رد نمی شود.  اصوالًبه زوج    -3

تنها وراث زوجه، زوج باشد مقدار مازاد تركه )
1

2
  )

يعنی زوج    ،به زوج رد می شود
1

2
  به فرض و  

1

2
به   

صادق   زوجه  براي  قضیه  عکس  اما  برد  می  رد 

 ق.م(   949نیست.)ماده  

تركه،   -ج 

كمتر از  

سهام  

است يا  

سهام،  

بيشتر از  

 تركه است 

 اهل سنت به اين حالت، عَول می گويند.

در شيعه و  

 قانون مدني: 

 نقص تركه در 

 طبقه اول: بر دختر و دختران 

 ابی يا اجداد ابی طبقه دوم: بر كالله ابوينی يا  

 طبقه سوم: بر اعمام خواه ابوينی يا ابی يا امی

2- 
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اگر يك وارث بود، تمام تركه را به قرابت می برد. اگر وراث متعدد بودند در صورتی 

كه از يك جنس باشند تركه بین آن ها بالسَّويه تقسیم می شود و اگر از دو جنس  

 مختلف بودند، تركه بین آن ها بالتفاوت تقسیم می شود. 
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« در فوق به قرابت  2ابتدا فرض بر سهمش را می برد سپس باقیمانده بر طبق بند »

 برها می رسد. 

 گردد: در ادامه براي حاالت مختلف مذكور در جدول فوق، مثال هايی بیان می  
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 * مثال حالتي كه وراث فرض بر هستند و تركه به اندازه ي سهام است)حالت اول(: 
  در اين حالت، تركه به صاحبان سهام به نسبت سهام هر يك از ايشان تقسیم می شود.    

(سهام )6

(تركه)6
    =

1+1+4

6
    =

2

3
   + 

1

6
     +

1

6
                                                                                    دختر به باال + مادر + پدر                2=     

 * مثال حالتي كه وراث فرض بر هستند و تركه بيش از سهام است يا سهام، كمتر از تركه است: 

  حبان سهام به نسبت سهامشان اصوالً رد می كنیم.     در اين حالت، مقدار مازاد تركه را به همان صا
(سهام )5

(تركه)6
   =

1+1+3

6
    =

1

2
   +

1

6
     +

1

6
 دختر + مادر + پدر   1=     

 * مثال حالتي كه وراث فرض بر هستند و تركه كمتر از سهام است يا سهام، بيشتر از تركه است: 

           در اين حالت، حتماً زوج يا زوجه بین وراث است. 
(سهام )15

(تركه)12
   =

2+2+8+3

12
   =

1

4
   +

2

3
   +

1

6
   +

1

6
 دختر به باال + مادر + پدر  2= زوج +    

 

در اين مثال، بر اثر كم بودن تركه از سهام به مقدار  
3

12
عول يا همان نقص تركه رخ داده كه در طبقه اول اين    

)نقص  3ق.م(. لذا براي ورود نقص بر دختران در اين مثال، عدد    914نقص بر دختر يا دختران وارد می شود)ماده  

( كسر كرده تا سهم دختران از  12)سهم دختران در مخرج مشترک  8تركه از سهام( را از عدد  
8

12
به    

5

12
تقلیل   

ر نتیجه جمع سهام از عدد  يابد و د
15

12
به عدد    

12

12
 كاهش يابد.   

»پسر« یا »پسران« یا »دختر و پسر با هم« بود در این حالت ایشان قرابت بر دختر به باال« عبارت    2اگر در فرض این مثال، بجای »  نکته:

ابتدا سهم فرض برها )پدر و مادر زوج( را داده و مابقی ) 5محسوب شده و 

12
افراد نامبرده می رسید که قرابت بر هستند و دیگر ( به  

 نقص ترکه رخ نمی دهد. زیرا نقص ترکه وقتی است که همه وراث، فرض بر باشند. 

 مثال حالتي كه وراث فرض بر و وراث قرابت بر با هم هستند:*
5

6
مابقی به قرابت به پسران می رسد + سهم پدر     

1

6
 پسر + پدر     2=    

 

 همه وراث، قرابت بر هستند:* مثال حالتي كه 

برابر دختر( تقسیم شده و به قرابت ارث می    2دختر : تركه بین آن ها بالتفاوت )پسر    2پسر و    2در حالت   (  1

 برند. 

 پسر: تركه بین آن ها بالسويه تقسیم شده و به قرابت ارث می برند.   3( در حالت  2
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 در اوالد -کتاب هشتم  

 در نسب  -باب اول  

 : اماره فِراش1158ماده 

طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اينکه از تاريخ نزديکی تا زمان تولد كمتر از شش  

 .باشدنگذشته    ماه و بیشتر از ده ماه 

 : نسب طفل متولد بعد از انحالل نکاح  1159ماده 

ر اينکه مادر هنوز شوهر نکرده و از  هر طفلی كه بعد از انحالل نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط ب

روز والدت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنکه ثابت شود كه از تاريخ نزديکی تا    تاريخ انحالل نکاح تا 

 .ماه و يا بیش از ده ماه گذشته باشد  6زمان والدت كمتر از  

 : تزاحم دو اماره فراش 1160ماده 

در صورتی كه عقد نکاح پس از نزديکی منحل شود و زن مجددا شوهر كند و طفلی كه از او متولد گردد طفل به  

او به آشوهري ملحق   الحاق  ن شوهر ممکن است در صورتی كه مطابق مواد قبل  میشود كه مطابق مواد قبل 

الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خالف آن  

 .داللت كند

 : عدم استماع دعوي نفي ولد بعد از اقرار 1161ماده 

د دعوي نفی ولد از او مسموع نخواهد  در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحا يا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باش

 .بود

 داللت سکوت بر اقرار ضمني -: فوري بودن دعوي نفي ولد 1162ماده 

ل دعوي نفی ولد بايد در صورتی كه عادتا پس از تاريخ اطالع يافتن شوهر از تولد طفل براي  در مورد مواد قب

میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطالع يافتن  امکان اقامه دعوي كافی  

 .شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود

 : اثر خُدعه و آغاز مهلت اقامه دعوي 1163ماده 

نوعی كه  ه در موردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند ب

موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفی دو ماه  

 .از تاريخ كشف خدعه خواهد بود

 : اماره فراش در نزديکي به شبهه 1164ماده 

 .احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديکی به شبهه نیز جاري است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد

 : الحاق ولد شبهه به شخص مشتبه1165ماده 

شود كه در اشتباه بوده و در صورتی كه هر دو در اشتباه  طفل متولد از نزديکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می

 .خواهد بود  اند ملحق به هر دو بوده 
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 : نسب طفل ناشي از نکاح باطل در حالت جهل يا عدم جهل مرد و زن 1166ماده 

باطل باشد نسبت طفل به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود  هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوين طفل  

نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع    مانع بوده مشروع و 

 .است 

 : عدم الحاق طفل متولد از زنا به زاني 1167ماده 

 .شودطفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی

 شود به جز ارث.مطابق رأي وحدت رويه، همه آثار فرزندي بر ولدالزنا مترتب مینکته: 
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 فصل چهارم 

  هاتخلفات و مجازات 

عالماً   یا  و او اجازه  بدون پدیدآورنده بنام یا خود  بنام است   قانون این  حمایت  مورد که را دیگری اثر از  قسمتی یا تمام کس هر – 23ماده 

  .سال محکوم خواهد شد 3عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند بحبس تأدیبی از شش ماه تا 

 محکوم  یکسال  تا  ماه سه از  تأدیبی بحبس کند نشر و پخش و چاپ دیگری یا خود  بنام را دیگری  ترجمه اجازه بدون کس هر – 24ماده 

  .شد  خواهند

  .شد  خواهند محکوم یکسال  تا ماه  سه از تأدیبی بحبس  قانون این 20 –  19 – 18 –  17 مواد از  متخلفین – 25ماده 

 از  استفاده پدیدآورنده حق  مدت شدن سپری بسبب  که مواردی در قانون این 20 –  19 – 18 –  17 مواد از متخلفان  به نسبت  – 26ماده 

  .آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت  همگان برای قانون این مقررات رعایت با  اثر

 و بانتخاب هاروزنامه  از یکی  در حکم مفاد  که کند  درخواست  نهائی  حکم صادرکننده دادگاه از می تواند خصوصی  شاکی  – 27ماده 

 .شود  آگهی او هزینه

تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او    بر عالوه  باشد حقوقی  شخص  قانون  این  از متخلف گاه هر – 28ماده 

که اموال شخص حقوقی بتنهائی تکافو نکند    خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی باشد

  .شود  مرتکب جرم جبران می التفاوت از اموال  مابه

  مورد آثار عرضه  و پخش و نشر از جلوگیری به نسبت  خصوصی  شاکی  به شکایت  رسیدگی ضمن نندمی توا قضائی مراجع – 29ماده 

  .بدهند دادگستری به ضابطین الزم دستور آن ضبط و  شکایت 

اثرهای دیگران  ون اجازه از بد که اشخاصی است   برخوردار قانون  این حمایت   از آمده پدید قانون  این  تصویب از پیش که اثرهائی – 30ماده 

اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر  برداری کردهتصویب این قانون استفاده یا بهره تا تاریخ  

از کیفر بتاریخ مقدم بر  که برای فرار   مقام او با رعایت این قانون. متخلفین، از حکم این ماده و همچنین کسانی قائمباجازه پدیدآورنده یا 

 .محکوم خواهند شد 23برداری کنند بکیفر مقرر در ماده رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره قانون اثر را بچاپ   تصویب این

  .دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضائی مطرح گردیده باعتبار خود باقی است 

 .شود قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می ی مذکور در اینهاقیب بزهتع – 31ماده 

  .است  ملغی عمومی مجازات قانون 248  و 247 و 246 و 245 مواد – 32ماده 

تصویب هیئت   به و تهیه  اطالعات وزارت و دادگستری وزارت و هنر و فرهنگ وزارت طرف   از این قانون  اجرائی هاینامه  آئین – 33ماده 

  .خواهد رسید وزیران 

در جلسه روز   1348قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روزدوشنبه سوم آذر ماه 

 .یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید ماه  پنجشنبه یازدهم دی

  



  حقوق تجارت حقوق تجارت 

 
 

 ویژه داوطلبان آزمونهای ورودی

، قضاوت  ،وکالت  ،دکتری  ،کارشناسی ارشد

 ، سردفتری اسناد رسمیمشاوران حقوقی
 

 نکته -درس 

 
 

 مجتبی نعمت الهی       :ینمولف

                           الهه جمشیدی  
 

 
 

 پنجم ویراست  
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 مهندس شهرام کرمی و مهندس علی اکبر نکوفر   ..........................................................................   نظارت :

 لیال بعاج زاده     .............................................................................................................................................................. مسئول فنی : 

 مریم مظفری   .............................................................................................................................................................. .............. طرح جلد :
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 071-32359902/    071-32353016تلفن :   



 دانشجوی گرامی 

 

فاضل بدلیل حل مسائل متنوع ، ارتباط زنده و دو آموزش عالی    حضور در کالسهای موسسه

طرفه بین دانشجو و استاد ، قرار گرفتن در جو کنکور ، ایجاد انگیزه رقابت  ، رفع اشکاالت  

دانشجو و آزمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است  

 . ه کرد  که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایس

 

عالی  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه را    آموزش  امکان  این  به شما  فاضل 

چرا که عالج واقعه قبل از    می دهد که جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی  کشوری بیابید

 وقوع باید کرد. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قدردانی و سپاس: 

 

اختبار كانون وكالي دادگستري فارس   2با تشكر فراوان از زحمات سركار خانم فاطمه جوانمردي )رتبه  

و  و سركار خانم سارا سليمي  (  91در سال   تهران  دانشگاه  الملل  بين  تجارت  ارشد حقوق  )كارشناس 

 ند.  كه در بازبيني و ويرايش اين كتاب زحمات زيادي كشيدعضو كانون وكالي دادگستري مركز( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پیش گفتار: 

 

 1311حقوق تجارت از جمله دروسي است كه به دليل پراكندگي مواد قانوني و خلط دو قانون مصوب  

 در خصوص شركت هاي سهامي، بعضا براي دانشجويان ايجاد سردرگمي مي كند.   1347و اليحه 

فهم  حث آن به زبان ساده،  گذاشتن قوانين مربوط و توضيح مبا  در اين كتاب سعي گرديده با كنار هم

 قوق تجارت را آسان سازد. ح

، مواد مربوط به در قالب مثال و نمودار  در اين كتاب عالوه بر توضيح مطالب به زبان ساده و قابل فهم

قانون تجارت و اليحه اصالحي در خصوص شركت هاي سهامي  بر  نيز آمده است. عالوه  به   ، هر بحث 

 گي نيز به طور تفصيل پرداخته شده است. مواد قانون صدور چك و قانون اداره تصفيه در امور ورشكست
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پس اعمال تجارتي وي بررسي مي گردد. تاجر يا شخص حقيقي است يا در حقوق تجارت ابتدا تاجر و س

ت عنوان شركت و تاجر حقوقي در حقوق تجارت دو تححقوقي. تاجر حقيقي در حقوق تجارت يك 

مي شود. وسيله مبادالتي و اعتباري تاجر استفاده از اسناد تجارتي است كه در  مطالعه ي تجاريها

هد وارد تجارت سه مطالعه مي گردد. در نهايت اگر تاجر نتواند به حيات تجاري خويش ادامه دحقوق 

جدول كه مطالب راجع به آن در حقوق تجارت چهار بررسي مي شود.  مرحله ورشكستگي خواهد شد

 زير به صورت تطبيقي مطالب فوق را توضيح مي دهد. 

 تاجر

 ورشکستگی :  جاری:اسناد ت شخص حقوقی :  شخص حقیقی : 

 ق . ت  1-19مواد 

 شناسايي تاجر←1-5مواد 

 : 2ماده 

 335-356 ←داللي 

-376 ←حق العمل كاري 

357 

-394←قرارداد حمل و نقل 

377 

 395-401←قائم مقام تجارتي

 402-411←ضمانت

 تكاليف تاجر:←6-19مواد 

  ←تجارتي داشتن دفاتر

 6-15مواد

  ←ثبت نام در دفتر تجارتي

 16-19مواد 

 

 اقسام شركت ←ق . ت  20م 

 ق . ت  222تا  94م 

 47اليحه مصوب  300تا  1م 

 1-300 ←شركت سهامي عام و خاص  -1

 اليحه

ق .  94-115←شركت با مسئوليت محدود -2

 ت

 ق . ت 116-140←شركت تضامني -3

 141-161←شركت مختلط غيرسهامي -4

 ق.ت

 ق.ت162-182←شركت مختلط سهامي-5

 . ت ق  183-189←شركت نسبي -6

 ق . ت 190-194←شركت تعاوني -7

 

 

 

 223-306برات -1

 307-309سفته  -2

 310-317چك  -3

 

 412-575مواد 

+ قانون راجع به دالالن مصوب 

1317 
 + شركت تعاوني سهامي عام بر اساس قانون

 . 1ق .  44اجراي سياست هاي كلي اصل 

 منابع شركت تعاوني : 

 1311ق . ت مصوب  -1

 1350تعاوني مصوب  ق . شركت هاي -2

ق بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي  -3

 1370ايران مصوب 

 1393اصالحات ق بخش تعاون مصوب  -4

+ قانون اداره تصفيه  قانون صدورچك  +

 امورورشكستگي
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 تاجر و معامالت تجارتی

 ق.ت.   19تا  1مواد 

 ق.ت.   411تا  335
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ست كه شغل معمولي خود را سي اتاجرك ،1311ماده يك قانون تجارت مصوببق ط جر:ف تاتعری

 تجارتي قرار بدهد.  معامالت

 تعریف فوق:    توضیحاتی راجع به

 :  "كسي"واژه  -1

زيرا تجار اعم  »كسي« از واژه »شخصي« استفاده مي كردقانونگذار به جاي واژه  بود بنظر مي رسد بهتر

 هزمانيكه از واژه »كسي« استفاده مي شود فقط تجار حقيقي ب قوقي هستند واز اشخاص حقيقي و ح

 شركت هاي تجاري به عنوان اشخاص حقوقي تجارت مي كنند.   به عنوان مثال، متبادر مي گردد. ذهن
 

 انواع اشخاص:

 از افراد انسانياست حقيقي: عبارت  •

نونگذار براي اين اموال كه قا ه اي از افراد يا توده اي ازست از مجموع ا حقوقي: عبارت •

مجموعه شخصيت حقوقي مستقلي از اجزاي آن در نظر گرفته باشد. مانند شركت هاي 

 غيره و مال موقوفه -تجاري
 

 

 شخص حقيقي                   

 دولت                                                                           

 ( مانند شهرداري) موسسات عمومي غير دولتي     حقوقي حقوق عمومي                                          

 تاجر هستند  :تجاري     شركت هاي دولتي                                                   انواع شخص 
 ق.ت.  587 تاجر نيستند م  :غير تجاري                                                                                    

 

  (انند شركت سهاميشكال تجاري )م    شركت هاي تجاري                                   شخص حقوقي                   

 )مانند بقيه شركت هاي عا تجاري موضو                                                                                                    

 (   انون تجارتق                                                                                                                        

       حقوقي حقوق خصوصي                                         

 ق.ت. 584غير تجاري ماده  مؤسسات                                                                       
                                                                                 

بت بدون نياز به ث و به محض ايجاد ،ق.ت 587ماده وضوع مشركت هاي دولتي غير تجارتي  نکته:

با ثبت فقط  ق.ت. 584غير تجارتي موضوع ماده  مؤسسات د، اماحقوقي هستن ي شخصيتدارا

 د.نكن شخصيت حقوقي پيدا مي

ق.ت اشخاص حقوقي براي انجام معامله يا تجارت داراي اهليت و صالحيت عام  588طبق ماده  نکته:

حقوقي نيز قادر به حقيقي مي توانند انجام دهند اشخاص  اشخاصهستند يعني اصوال هر اقدامي كه 

 نجام آن هستند جز در مواردي كه قانونگذار آنها را منع كرده باشد.ا

 اين ممنوعيت ها عبارتند از:
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 -مانند حق واليت :الف( حقوق و تكاليفي كه قانونگذار فقط براي اشخاص حقيقي در نظر گرفته باشد

 حضانت و غيره. -قيومت

ط اعمالي مي توانند انجام دهند ها فق و كه شركتن نحبدي ؛ب( محدوديت هاي شركت طبق اساسنامه

بنابراين شركتي كه طبق اساسنامه اش در كار  ،نامه درج شده باشدفعاليتشان در اساس موضوع ءكه جز

 ت فرش ايراني است نمي تواند در زمينه خريد و فروش قطعات كامپيوتري فعاليت كند.اصادر

ه: با انحالل شركت شخصيت حقوقي ل شركت تا ختم تصفيج( محدوديت انجام معامله حد فاصل انحال

     منتها دراين مدت شركت فقط معامالتي را  و تا زمان تصفيه پا برجا مي ماند،آن از  بين نمي رود 

بطور مثال يك شركت فروش قطعات كامپيوتري بعد  ،مي تواند انجام دهد كه مفيد به حال تصفيه باشد

مي تواند آنها را  طعاتي در انبار خود داشته باشدما اگر قسفارش جديد بگيرد ا از انحالل ديگر نمي تواند

 بفروشد زيرا تبديل اين اموال به وجه نقد كار تصفيه را راحت تر مي سازد.
 

 ":شغل معمولي"عبارت  -2

ين ز اين كه اصلي باشد يا فرعي، هم: هر فعاليت مستمر به منظور كسب درآمد است اعم اشغل -1-2

منظور از »شغل«  به عبارت ديگر شود. محسوب مي غل تجارتي باشد شخص تاجراز اين مشا يكي كه

 يك فعاليت موقت يا دائمي است كه براي شاغل آن منشأ درآمد يا فايده مادي باشد.

معمولي خواهد بود كه هدف از  ليكن زماني شغل ،ي است يا فرعيشغل يا اصل شغل معمولی: -2-2

فوق هر يك از اين مشاغل تجاري باشد براي تاجرشناختن شخص طبق تعريف اشد. آن امرار معاش ب

 .استكافي 

ي همچنين داراي يك و شخصي استاد دانشگاه است، عصر در مطب خود طبابت مي كند، مثال:

داروخانه داشتن،  ،به عالوه يك داروخانه نيز دارد، در بين تمام مشاغل اين شخص ،موسسه خيريه است

 باشد. اگر شغل فرعي اوكند حتي  اجر ميشخص را ت

تاجر محسوب مي شود كه آن را بصورت مستمر انجام دهد معمولي معامله تجاري زماني شغل نكته: 

 است.استمرار    ركن مهم ؛چه به صورت شغل اصلي باشد چه به صورت شغل فرعي

ي مشركت هاي سهافقط در خصوص يك دسته از تجار وصف استمرار الزم نيست و آن هم  استثنائا

اليحه اصالحي ق.ت اين شركت ها در هر حال تاجرند  2زيرا طبق ماده  ،خاص و هستند اعم از عام

 حتي اگر فعاليت تجاري انجام ندهد چه برسد به اينكه در انجام آن استمرار داشته باشند.

 شرکت های تجاریاقسام  

 شكال تجاريشركت هاي  •

 موضوعا تجاريشركت هاي  •
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مت پايه توسط يك قيبر خالف حراجي  در مزايدهدر اين است كه  تفاوت حراجی با مزایده: 

 و خدمات  اعمال انجام مناقصه:شود و نبايد به كمتر از آن قيمت فروخت.  ين مييكارشناس رسمي تع

 با قيمت پايين است.

از تمامي  كند و گهي مناقصه منتشر ميپرسنل خود آ يبراي تهيه غذادولتي اره ثال، يك ادبه عنوان م

ارائه تري با قيمت پايين و كيفيت بهتر  توانند غذاي مناسب ي كه مييرستوران داران و آشپزخانه ها

اعالم مي مناقصه را را بررسي نموده و برنده  دولتي پيشنهادات هادار .مشاركت مي كندبه دعوت  كنند،

 د.ماين

 چند نکته:

 ض فروش گذاشتن يك سري اموال به باالترين قيمت پيشنهاديحراجي يعني به معر -1

 حراجي زماني عمل تجاري است و فاعل آن را تاجر مي كند كه در قالب تصدي گري انجام شود. -2

 خودش نباشد.متصدي حراجي زماني تاجر است كه اموال به معرض حراج گذاشته شده متعلق به  -3

 ه توسط كارشناس تعيين نمي شود.در حراجي برخالف مزايده قيمت پاي -4

 هر قسم نمايشگاه عمومي: تصدي به -6بند  
شود. مانند: سينما، نمايشگاه  نمايشگاه محلي است در آن حاصل فعاليت ديگران به نمايش گذاشته مي 

ن است عيتي ندارد ممكر آن موضوو فروش د صرف به نمايش گذاشتن محصوالت كافي است .كتاب

 مكن است صورت نگيرد. فروش صورت بگيرد م

 چند نکته:

 -نماشگاه محلي است كه آثار متعلق به ديگران به معرض نمايش گذاشته مي شود مانند اثار توليدي -1

 هنري و غيره اعم از اينكه فروش انجام بشوديا نشود. -تجاري -صنعتي

 جام شود.است كه در قالب تصدي گري اناين فعاليت زماني تجاري  -2

 ايشگاه زماني تاجر است كه آثار به معرض نمايش گذاشته شده متعلق به خودش نباشد.متصدي نم -3

 نمايشگاه كتاب و غيره -سيرک -تئاتر -برخي مصاديق نمايشگاه عبارتند از: سينما -4

 هر قسم عمليات صرافي و بانكي:  -7بند
انجام دهد يا شخص ر، صرفنظر از اين كه دولت كشور به پول كشوري ديگصرافي : تبديل پول يك 

 خصوصي اعم ازحقيقي يا حقوقي، عمل تجارتي است. 

 ...  مانند افتتاح حساب، صدور دسته چك، عمليات بانكي:

دهند تاجر هستند. اما  موسسات مالي و اعتباري، از آن جايي كه عمليات بانكي انجام مي نکته:

بنابراين براي  شان تجارتي نيست.اعمال حسنه كه زير نظر بانك مركزي نيستند،قرض الق هاي وصند

اين كه تاجر تلقي شوند يا بايد در قالب شركت سهامي باشند و يا موضوع فعاليت خود را يكي از اعمال 

 تجارتي ذاتي قرار دهند. 

  تاجر يا غير تاجر باشد: بين معامالت برواتي اعم از اين كه -  8بند
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يل، تنز ، ظهر نويسي، قبولي،رات است مانند:صدوربرروي خود ب عمليات ⇦منظور از معامالت برواتي 

 يا  غير تاجر عمل تجارتي است. تاجر صورت گيردامله برواتي اعم از اين كه توسط مع. ضمانت 

راتي مثال: شخصي اتومبيلي را به واسطه عقد بيع خريداري نموده است و بابت پرداخت ثمن آن ب

 ته است: صادركرده است. در اينجا دو معامله صورت گرف

ي حقوقي كه به خاطر آن عامله بيع است. يعني همان رابطه معامله اصلي )تعهد منشا( : همان م-1

 اصوالً عمل تجارتي نيست. سند تجارتي صادر شده است.

دارد اقدام  يديني كه به ديگرسند تجاري اصوال به خاطر  : صادره كننده)تعهد براتي( براتي معامله-2

تعهدي بر عهده ي صادره كننده به وجود مي آيد  با صدور سند تجاري، .مي كندبه صدور سند تجاري 

 عمل تجارتي است. نام تعهد برواتي. هب

 شخص تاجر باشد اما عمل هر شخصي برحرفه اي انجام گيرد تا معامالت برواتي بايد به صورت  نکته:

غير تاجري براتي صادر كند  رگپس ا شود،اين كه او تاجر محسوب  تجارتي است نه وي برات يك عملر

 است. عمل تجارتييك عمل وي نمي شود بلكه  تاجر

تجارتي نيست اما اگر سفته اين عمل طبق رويه قضايي  درمورد صدور سفته اختالف نظر است. نکته:

است. همين نظر در مورد چك نيز وجود براي امور تجارتي باشد يك عمل تجارتي تبعي  بين تجار و

 دارد.  
 

 (90قانون تجارت کدام یک از موارد زیر است؟ )آزاد    2ور از معامالت برواتی در ماده  منظ

 ( صدور، ظهرنويسي، ضمانت و قبولي برات.                        1

 .( هر قراردادي كه براي ايفاي تعهد پولي ناشي از آن، برات صادر شده است2

                   ( صدور، ظهرنويسي و ضمانت اسناد براتي.      3

 ( تنزيل اسناد براتي و عده دار4

 صحیح است.  1گزینه   ☑

 (86منظور از معامالت برواتی معامالتی است که مورد معامله آن ... . )آزاد  

 (بروات باشد 1

 ( كاال باشد2

 جه نقد برات بدهد.به شرط آن كه خريدار به جاي و( كاال باشد،3

 طرفين معامله تاجر باشند.( كاال باشد مشروط بر آن كه 4

 صحیح است.  1گزینه   ☑
 

 عمليات بيمه بحري و غير بحري:  -9بند  
 طرف است:  عقد بيمه داراي دو

 بيمه گر : شركت هاي بيمه  ✓
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 ل خود را نزد اين شركت ها بيمه ميكنند. ااشخاصي كه امو بيمه گذار: ✓

 تجارتي است نه عمل بيمه گذار. كه عمل بيمه گر، ددقت شو   ❋

چه موضوع قرارداد بيمه، بيمه اموال منقول باشد يا  شركت هاي بيمه تاجر تلقي مي شوند،تمام  نکته:

 غير منقول. 

 عامالت راجع به آن: يا خارجي و م يي و كشتي راني داخلكشتي سازي و خريد و فروش كشت -10بند
ن هر قسم كارخانه )كشتي مانند تأسيس و به راه انداختبند در بندهاي قبلي موارد مندرج در اين 

بند  ،( خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره )خريد و فروش كشتي4بند  ،سازي

( لحاظ شده است. فقط قسمت اخر 2بند  ،( و تصدي به حمل و نقل )كشتي راني داخلي و خارجي1

بنابراين عالوه بر  داند،مي ميت است كه مطلق معامالت راجع به كشتي را تجاري اين بند داراي اه

اجاره و غيره كه قبال گفته شد ساير معامالت از قبيل رهن كشتي نيز عمل تجاري ذاتي  -بيع -صلح

 محسوب مي شود.
 

  جمع بندی: 

 دوشرط الزم براي تاجر شناختن شخص:

 انجام معامالت تجارتي  -1

 باشد.ي شغل وي اعمال تجارت  -2

اعمال تجارتي ذاتي بودند. اين معامالت تجارتي بايد براي تاجر و ق.ت. همگي 2گانه ماده  10بندهاي 

 به حساب خود تاجر صورت بگيرد. به عبارت ساده تر سود و زيان عمل در جيب خود تاجر برود.

 مثال: 

 )ب( تاجر است. ⇦اگر )الف( براي )ب( عمل تجارتي انجام دهد  

 الف( تاجر است.) ⇦اگر )الف( براي خودش عمل تجارتي انجام دهد ا ام

 ق.ت(  3) ماده  اعمال تجاری تبعی:

 ق.ت در چهار بند اعمال تجاري تبعي را به شرح زير معرفي مي كند. 3قانونگذار در ماده 

 و كسبه و صرافان و بانكها. كليه معامالت بين تجار -1

 خود مي نمايد. حوائج تجارتي جر براييرتابا غ تاجر كه  يمعامالتكليه  -2

 امور تجاري ارباب خود مي نمايد.براي  تاجرشاگرد  معامالتي كه اجزاء يا خدمه يا كليه -3

 كليه معامالت شركت هاي تجارتي -4

 توضیح این که:

  مالت بين تجار، كسبه و صرافان و بانك ها :اكليه مع -1بند 
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تاجر بودن  انجام مي دهد  به تبع و اعتبار جري با تاجر ديگرهر معامله اي كه تا طبق اين بند

توجه نمود علي رغم عدم ذكر توسط قانونگذار، اين معامالت در  يدتجارتي است، ليكن با ،متعاملين

 صورتي تجارتي است كه براي رفع حوائج تجاري باشد.

 نمايد:  ميا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود بجر ه معامالتي كه تاكلي -2بند 

 به عنوان مثال: 

 عمل تجارتي است. ⇦ خواهد كه براي فروشگاهش يك تابلو نقاشي بكشد ميتاجري از يك هنرمند 

 عمل تجارتي نيست. ⇦يك تابلوي نقاشي بكشد  منزلشبراي  خواهد كه تاجري از يك هنرمند مي

راي رفع حوائج اول چون عمل ب توجه: در هر دو مثال فوق آن هنرمند يا نقاش، غير تاجر است. در مثال

رفته است عمل تجارتي است. اما در مثال دوم كه براي رفع حوائج شخصي اوست تجارتي تاجر صورت گ

 تجارتي نيست. ،عمل

 نمايد: رد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مييا خدمه يا شاگ اجزاءمالتي كه اكليه مع -3بند
د و زيان دهند به نام و به حساب اربابشان است وسو نجام ميو معامالتي كه اين اشخاص ا فعاليت ها

 رود بنابراين ارباب ايشان تاجر است نه خودشان. حاصل از كار به جيب اربابشان مي

 شود. سال براي ارباب خود تجارت كند هرگز تاجر محسوب نمي 30حتي اگر شاگرد مغازه اي  

برده نامي نه تاجر، يعني قائم مقام تجارتي بدون دليل : در اين بند قانونگذار از مهمترين نمايندنکته

 است كه ضعفي براي قانونگذار تلقي مي شود.

 كليه معامالت شركت هاي تجارتي: -4بند  
ي تجاري دارد كه معامالت اين شركت ها همگ ق.ت. هفت نوع شركت تجارتي وجود 20طبق ماده 

ق.ت. شركت  1347اليحه سال  2طبق ماده هستند.در بحث شركت ها بيشتر توضيح خواهيم داد كه 

ي انجام بدهند يا خير. اما تتجارتي هستند اعم از اين كه فعاليت تجار شركت هاي شكال هاي سهامي،

 باشد تا تاجر محسوب شوند. بايد موضوع فعاليتشان تجارتيبقيه شركت هاي ق.ت. 

انجام عملي براي نياز شخصي در آنها  : كليه معامالت شركتهاي تجارتي براي حوائج تجارتي بوده ونکته

 يست.قابل تصور ن

 نمي شود.محسوب معامالت غير منقول به هيچ وجه تجارتي  :ق.ت  4ماده 

اي را به اين مسئله اختصاص داده كه معامالت غير منقول به هيچ وجه  ذار مادهعلت اين كه قانون گ

به عبارت  عي نيز محسوب نمي شوند.بتتجاري تجارتي نيستند اين است كه انجام اين اعمال حتي 

نمي  ق.ت معامالت راجع به اموال غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب 4ق ماده طبق اطالديگر 

بنابراين اگر شخصي شغل  .شود.اين اطالق هم شامل اعمال تجاري ذاتي است و هم اعمال تجاري تبعي

 نيز نه تنها تاجر نيست بلكه عمل تجارتي خود را خريد و فروش اموال غيرمنقول قرار دهد  يولممع

اده است. از طرف ديگر اگر يك مال غيرمنقول بين دو شركت سهامي نيز معامله شود اين عمل انجام ند

 به تبع تاجر بودن متعاملين، تجاري تبعي نخواهد بود.
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 تجارتي هستند. ⇦و بيمه اموال غير منقول ي داللي، حق العمل كار نکته:
 

 تثنا است: را بيان مي كند اين اصل داراي يك اساصل کلی  يك  ق.ت.4ماده  ⟡
كه براي ايجاد يا ساخت  .ق.ت 20هاي موضوع ماده  شركت ق.تملك آپارتمان ها؛ 5طبق ماده  استثنا:

مالت تشكيل شده اند از انجام ساير معايا سكونت يا پيشه خانه يا آپارتمان به قصد فروش يا اجاره 

 د.اني ممنوع هستنبازرگ

هاي تجاري )پس شامل اشخاص حقيقي نمي شود( كه ق تملك آپارتمانها شركت  5طبق ماده  بنابراين

آپارتمان و محل كسب و پيشه به قصد فروش، اجاره، سكونت يا كسب باشند اين  -در كار ساخت خانه

 ع هستند.البته اين شركت ها از انجام ساير امور تجارتي ممنو .است ذاتيعملشان جز اعمال تجاري 
 

   1343ماه    اسفند   16قانون تملک آپارتمان ها مصوب  

قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و  20انواع شرکتهای موضوع ماده  -5ماده 

تشکیل  میشود از انجام آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش 

 نی ممنوع اند .الت  بازرگانی غیر مربوط بکارهای ساختماسایر معام

 دقت شود: 

 شود. ميعمل تجارتي محسوب  ،آپارتمان به قصد فروش يا اجاره خانه يا ايجاد يا ساخت

 نيست.عمل تجارتي  ،خانه يا آپارتمان به قصد فروش يا اجاره خريد
 

 89وکالت    باشد؟نمیکدام یک از عبارات ذیل صحیح  

  .شودسوب ميتسهيل نقل و انتقال اموال غيرمنقول تجاري مح (1

 .شوند ولو آنكه بين تجار انجام شودميمعامالت غيرمنقول تجاري محسوب ن( 2

  .شودخريد اراضي و تفكيك آن توسط تاجر، به قصد فروش تجاري محسوب مي( 3

هاي با مسئوليت محدود، عمل تجاري احداث ساختمان، به منظور فروش يا اجاره توسط شركت (4

 .است

 ست. صحیح ا 3گزینه   ☑
 

سوب مي شود مگر اين كه ثابت شود معامله مربوط به تجارتي مح كليه معامالت تجار، ق.ت: 5ماده 

 امور تجارتي نيست.

تجارتي است مگر اينكه غير تجارتي  ،است مبني بر اينكه تمام اعمال تاجر اماره قانونيماده فوق يك 

 كند. ادعا مي خالف اصل، ،را مدعيبودن آن اثبات شود كه اثبات آن نيز به عهده مدعي است زي
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  3و  2( گزينه 4

 

 

 8 7 6 5 4 3 2 1 پرسش
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 ضمانت:

 ق.ت( 402-411)مواد 

ديگري را بر موافقت او دين  با ر طلبكاربضمان عقدي است كه به موجب آن شخصي در برا تعریف:

 مي گيرد. عهده

 : عقد ضمان ويژگي هاي

 عقد مسامحه اي  -عقد تبعي -عقد رضايي -عقد الزم

 انواع ضمان: 

 و اصله قاعد ←ضمان عادي( ) ضمان نقل ذمه به ذمه

 خالف اصل  ← عرضي ضمان تضامني    ضمان ضم ذمه به ذمه

 الف اصلخ ←ي طول ضمان وثيقه اي                               

شده و  يذمه مديون اصلي بر ع ضمان كه قاعده و اصل همين است،در اين نو ←ضمان عادي  -الف 

 گردد. ذمه ضامن به جاي او در برابر طلبكار مشغول مي

مضمون عنه در عرض  ضمان كه خالف اصل است، ذمه ضامن و در اين نوع ←ضمان تضامني  -ب 

دو در عرض هم هر  د بهويش مي توانخبكار براي وصول طلب گيرد بدين صورت كه طل يكديگر قرار مي

 رجوع كند.

       ذمه مضمون عنه قرار ي ، وثيقهن كه خالف اصل است ذمه ضامندر اين ضما ← ضمان وثيقه اي - ج

به نتيجه ( رجوع نمود و ر مضمون له ابتدا به مضمون عنه )مديون اصليمي گيرد بدين صورت كه اگ

 واند به ضامن رجوع كند.ت مي بعد نرسيد،

ن وثيقه اي ضمان عادي( است و در بين ضمان تضامني و ضمان نقل ذمه به ذمه )ضما اصل بر نکته:

 اصل بر ضمان تضامني است مگر اين كه طرفين خالف اين قاعده تراضي نموده باشند.

ت ولو اين كه به به تاديه نيس ضامن ملزم ،ل دين اصليجرسيدن ا  زقبل اق.ت،  405طبق ماده  نکته:

 ، دين موجل او حال شده باشد.وت مديون اصلياسطه ورشكستگي يا فو

از مديون اصلي ضمانت  1/6/93در تاريخ است و ضامن  1/5/93سر رسيد دين اصلي   ← توضیح

 درندارد  يشود ضامن الزام فوت كند يا ورشكسته 1/3/93اگر مديون اصلي در )ضمان موجل( نموده 

 ندارد.  1/5/93از به پرداخت دين زودتر  به عبارت ديگر الزامي پرداخت نمايد. دين را 1/3/93

اما اين حال  .شود وي حال ميبعد از فوت متوفي امور حسبي، ديون موٌجل  انونق 231ماده طبق 

 تاثيري درحال شدن دين ضامن ندارد.ق.ت.  405طبق ماده   شدن

         405ضمانت نموده باشد مشمول قاعده ماده  اگر ضامن به صورت حال از مضمون عنه، نکته:

 نمي شود. 
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ضامن به صورت حال ضمانت كرده است نه موجل اگر  واست  1/5/93سر رسيد دين اصلي  مثال:

در فوت يا ورشكسته شد از آن جايي كه ضمانت ضامن حال است بايد دين را  1/3/93يمديون اصل

  .پرداخت نمايدهمان تاريخ فوت 

يا انصراف  ضامن مي تواند مضمون له را به دريافتق.ت همين كه دين حال شد  409بق ماده نكته: ط

 از ضمان ملزم كند ولو ضمان موٌجل باشد.

 ) ضمانت موٌجل(  1/7/93ت ضامن ، ضمان 1/5/93سر رسيد دين اصلي  توضیح:

 لكه دين اصلي حا 1/5/93تواند در تاريخ  بايد دين را پرداخت كند اما مي 1/7/93ضامن در تاريخ 

فت كند يا اگر ضمانت وي موٌجل است و دين مديون اصلي به به دريا را ملزم مضمون لهاست شده 

دين را پرداخت كند حتي اگر ضمانت وي  مي تواندضامن  شده؛حال او ورشكستگي  واسطه فوت يا

 موٌجل باشد.

ب خويش استنكاف نمود ضامن فوراً  در ق.ت بر خالف قانون مدني اگر مضمون له از دريافت طل :نکته

. ، در اين حالت ضامن در صورتي بري مي شود كه به حاكم رجوع كندمي شود اما در قانون مدنيبري 

 ق.م(  237 ماده ت مالکدوح)

 .داد داردقراردر نياز به نص قانون يا تصريح  اينئوليت تضامني خالف اصل است بنابرمس نکته مهم:

 به قرار ذيل است: مي باشدوني در مورد مسئوليت تضامني موادي كه داراي نص قان

 :1347ج در اليحه اصالحي رمواد مند

 273ماده  -143ماده  -130ماده  -110ماده  -32ماده 

 : 1311مواد مندرج در قانون تجارت 

 495ماده  - 347ماده  - 249ماده   -125ماده   -116ماده  - 101ماده  -98ماده - 95ماده 

 ق.ت (: 411لب به ضامن ) ماده انتقال ط

وثيقه ) اعم از منقول يا غير منقول (  ،دين اصلي داراي وثيقه باشد پس از پرداخت دينتي كه در صور

 به ضامن منتقل مي شود.

 انتقال آن به وسيله تحويل گرفتن آن از مضمون له صورت ميگيرد   ← شداگر وثيقه منقول با

انتقال مال غير منقول ن عنه مكلف است تشريفات خاص كه براي مضمو ← شداگر وثيقه غير منقول با

 انجام دهد. را ستبه ضامن الزم ا
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  بیشتر بدانید:

رسيدن اجل دين اصلي ، مديون ورشكسته شود و به  قبل ازق.ت آمده است كه اگر  405در ماده 

 ارد.واسطه ورشكستگي دين موٌجل او حال شود ضامن الزامي به تاًديه دين ند

فته طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا  ورشكسته اگر تاجرق.ت مي گويد:  422ماده 

د ضامن( ) ماننمي باشند ه طلب يا برات كه مسئول تاديه وجه فت يساير اشخاصي نوشته براتي را قبول

تأمين يه آن را سر وعده د يا تادنبپرداز جه آن را نقداًيه نسبت به مدت وات مقتضيففبايد با رعايت تخ

 نمايند.
 

ي مديون اصلي به موجب حال نشدن دين ضامن در اثر ورشكستگدر مورد  405حكم ماده  یح:توض

  در مورد اسناد تجاري تخصيص خورده است. .ق.ت 422ماده 

  پس دقت کنید:

اصلي قبل از رسيدن اجل  با ورشكستگي مديون به جز چك باشد اسناد تجاريت ضامن در اگر ضمان

 ضامن ملزم به تاديه مي گردد. ،ن اصليدي

باشد با فوت يا ورشكستگي مديون اصلي قبل از رسيدن اجل  غير اسناد تجارتياگر ضمانت ضامن در 

 ن الزام به تاديه ندارد.  ما، ضدين اصلي
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   2تجارت 

 

 شركت ها  
 

 1347صالحی  الیحه ا  300تا    1مواد    ی )عام و خاص(شرکت های سهام  •

 1311قانون تجارت     115تا    94مواد  شرکت با مسئولیت محدود  •

 1311قانون تجارت    140تا   116مواد  شرکت تضامنی   •

 1311قانون تجارت    161تا   141مواد  شرکت نسبی   •

 1311قانون تجارت    182تا    162مواد شرکت مختلط سهامی  •

 1311قانون تجارت    189تا     183مواد  هامی شرکت مختلط غیر س •

اقتصاد  تعاونی  ، قانون بخش1311قانون تجارت     194تا    190مواد  شرکت تعاونی   •

 ، 1370جمهوری اسالمی ایران مصوب  
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هر شرکت   ، این فصل )مبحث شرکت ها( دارای دو بخش می باشد که در بخش اول  :توضيح

ی بررسی خواهیم بیقتط  ، شرکت ها را به طورو در بخش دوم  به تفکیک توضیح داده می شود

 البته در ابتدا کلیاتی راجع به تمام شرکتهای تجاری بیان خواهد شد.نمود.  
 

 کلیات:

 تعریف شرکت: 

به همين دليل حقوق دانان تعاريف  در قانون تجارت ايران تعريفي از شركت هاي تجاري وجود ندارد.

  ده اند.متفاوتي از آن ارائه دا

شركت را عبارت از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي  ،آن 571در ماده قانون گذار  ،در قانون مدني

  )تعريف شركت مدني(واحد به نحو اشاعه مي داند. 

دكتر اسكيني، شركت را قراردادي مي دانند كه به موجب آن دو يا چند نفر توافق مي نمايند سرمايه 

ص، اختصاص داده و در منافع و رده هاي آن هاست براي انجام مقصود خاجمع آوخود را كه حاصل 

 )تعريف شركت تجاري(. 1آن سرمايه سهيم باشندگيري كار احتمالي از به يزيان ها

  مقایسه شرکت های تجاری با شرکت های مدنی:  

كه براي هدف از تشكيل شركت هاي تجاري، بردن سود و تقسيم آن ميان خود است لذا تشكيالتي . 1

 وجود مي آيند شركت تجاري نيستند.  هدف هاي اخالقي و اجتماعي به

دهنده خود داراي شخصيت حقوقي مستقل است به  مستقل از اجزاي تشكيل شرکت های تجاری. 2

شركا با آورده خود قطع مي شود و آورده متعلق به يك  بعد از تشكيل شركت رابطهگونه اي كه 

نمي  تشكيلل قوقي مستق، شخصيت حشرکت مدنیمي گردد. اما در  شخصيت حقوقي به نام شركت

، اموال شركت شرکت های تجاریبه عبارت ديگر در   مي شود.نو رابطه شركا با آورده خود قطع  شود

شرکت های متعلق به خود شركت است و حق شركا نسبت به اموال شريك يك حق ديني است اما در 

 ت يك حق عيني است.حق شركا نسبت به اموال شرك مدنی

شرکت های مقررات آمره مي باشد در حاليكه در  شرکت های تجاریكم بر . غالب مقررات حا3

 مقررات اصوال تكميلي است  مدنی

با اصوالً  ،شرکت های تجاریاما تصميمات در  به اتفاق آراست شرکت های مدنیتصميمات در . 4

 ، اكثريت عددي و اكثريت مطلق باشد. اكثريت آراست كه ممكن است به صورت اكثريت نسبي

ورشكستگي معنايي  شرکت های مدنیاست و در مورد  شرکت های تجاریورشكستگي ويژه . 5

 ندارد. در مورد اين شركت ها مقررات اعسار اعمال مي گردد. 

 
  17ص  ،82انتشارات سمت، چاپ ششم، پاييز  ،1ج  اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت، شركت هاي تجاري،. 1
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مي توانند به اموال شخصي شركا بدون طلبكاران  ،از پرداخت ديون شرکت مدنی. در صورت ناتواني 6

اگر سرمايه اي باشند )سهامي عام، خاص، با  ،ای تجاریت هشرکاما در مراجعه كنند عايت ترتيبات ر

طلبكاران به هيچ وجه حق مراجعه به دارايي شخصي شركا را ندارند و اگر شركت  مسئوليت محدود(

كنند باشد )تضامني و نسبي( طلبكاران فقط زماني مي توانند به دارايي شخصي شركا مراجعه شخصي 

 ه باشد. خت ديون نباشد و ثانياً شركت منحل شدكه اوالً خود شركت قادر به پردا

در حال حاضر وجه تشابه شركت تجاري و مدني در تعدد شركاست كه البته در اليحه جديد  نکته:

 قانون تجارت شركت هاي تك شريكي هم پيش بيني شده است. 

 عناصر تشکیل دهنده شرکت:  

 شرکا:   تعدد  -عنصر نخست 

ي شود كه حداقل دو نفـر در ايجـاد تجارت شركت در صورتي ايجاد مچه در حقوق مدني چه در حقوق 

نفر به وجود نمي آيـد امـا در حقـوق  2آن سهيم باشند. در حقوق مدني شركت جز با همكاري حداقل 

 تجارت اين حداقل در شركت هاي مختلف، متفاوت است.

 ر سهاميمختلط غيو ، با مسئوليت محدود، نسبي حداقل دو شريك: شركت هاي تضامني •

 حداقل سه شريك: شركت هاي سهامي خاص، مختلط سهامي •

 حداقل پنج شريك: شركت سهامي عام •

 حداقل هفت شريك: شركت تعاوني •

        شركت ها هـيچ كـدام داراي حـداكثري بـراي تعـداد شـركا نيسـتند امـا همگـي داراي حـداقل  نکته:

 مي باشند.

ه يف نشده است، هرچنـد شـركت هـاي دولتـي ـب حقوق تجارت ايران شركت تك شريكي تعر در نکته:

دارد اما اين بدان معنا نيست كه قوانين و ضوابط آن پـيش بينـي عنوان شركت هاي تك شريكي وجود 

 شده باشد.

 شرکای شرکت:    -عنصر دوم 

       كـه همگـي شـركا  مي توانند شخص حقيقي باشـند و هـم شـخص حقـوقي. بـدين معنـاهم اين شركا 

 باشند يا حقوقي يا مخلوطي از هر دو. يمي توانند حقيق

 به نمونه تست زير دقت كنيد: 

 ( 92است؟ )وکالت  صحیح  گزینه کدام

 باشند.  حقيقي شخص بايد  تضامني شركت شركاي  ( همه1

 باشند.  تجارتي شركت  است  ممكن تضامني شركت شركاي  ( همه2

 باشد.  حقيقي شخص بايد امنيتض  شركت شريك  يك  الاقل (3

 باشد.  تاجر  بايد  تضامني شركت  شريك يك  ( الاقل 4

 صحیح است.  2گزینه ☑
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 شرکت ها )تاجر حقوقی(

 ق.ت.   222تا   94الیحه + مواد   300تا    1مواد  
 

شرکت  

سهامی عام و  

 خاص

شرکت با  

مسئولیت 

 محدود

شرکت  

 تضامنی 

شرکت های   شرکت نسبی 

 مختلط 

 شرکت تعاونی 

  2و    1مـــــاده  

 اليحه

ــاده     94مــــ

 ق.ت.

  116مــــــاده  

 ق.ت.

  183مــــــاده  

 ق.ت.

مختلط غير سهامي:  

 ق.ت.(  141ه  )ماد

 ق.ت.  193ماده  

ــر   ــئوليت ه مس

 ⇩شريك:  

محدود به مبلغ    

 اسمي سهام

مسئوليت هر  

   ⇩شريك:  

ــزان   ــا ميـ تـ

ــرمايه   ســـــ

ــور  )من ظـــــ

ــرمايه   ســـــ

شخصــي يــا  

ــغ   ــان مبل هم

 آورده است(

مســئوليت هــر  

 ⇩شريك:  

ــروض   ــام ق تم

 شركت

مســئوليت هــر  

 ⇩شريك:  

بــــه نســــبت  

 سرمايه

مسئوليت شريك    ⋆

 ⇩ضامن:  

 كليه قروض  

شريك    مسئوليت  ⋆

  با مسئوليت محدود:
⇩ 

 سرمايه تا ميزان  

ــر   ــئوليت ه مس

 ⇩شريك:  

محدود به مبلغ  

 اسمي سهام

مختلط سهامي :  

 ق.ت.(   162)ماده  

مسئوليت شريك    ⋆

 ⇩ضامن:  

 كليه قروض  

مسئوليت شريك    ⋆

 ⇩سهامي:  

  تا ميزان سرمايه

)منظور سرمايه  

مان  شخصي يا ه

 مبلغ آورده است( 

شركت هاي تجاري محسوب شركت تعاوني كه در جدول فوق درج شده است طبق قانون تجارت جز 

ر حال حاضر شركت هاي تعاوني از د 1370ا تصويب قانون بخش تعاون مصوب مي شود. ليكن ب

مشمول مقررات قانوني تجارت خارج شده و براساس قانون بخش تعاون تشكيل و اداره مي شود و فقط 

 در خصوص انحالل و تصفيه تابع مقررات قانون تجارت هستند.

ن ت هاي سهامي هستند يعني سرمايه در اياصوال تابع قانون حاكم برمقررات شرك شركت هاي تعاوني

تقسيم شده و ميزان مسئوليت هر شريك محدود  نند شركت هاي سهامي به قطعات سهمشركت ها ما

 به مبلغ اسمي سهم اوست.
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سهام  و صرف نظر از تعدادضعضو مي باشد و هر ع  7حداقل تعداد اعضا براي تشكيل شركت تعاوني 

يك سوم و الزاما بايد تا  نفر است 7نفر و حداكثر آن  3مديران  داراي يك رأي است. حداقل تعداد

 سال است و مدير عامل 3تعداد مديران اصلي مدير علي البدل تعيين شود. طول مدت مديريت مديران 

 د.ساله دار 3سال انتخاب مي شود. بازرس هم مأموريت  3براي  نيز

نجام مي شود. اولين مديران در مجمع تصويب اساسنامه در مجمع عمومي عادي ادر اين شركت، 

مومي مؤسس و مديران بعدي در مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند، ليكن عزل مديران در هر ع 

 حالت با مجمع عمومي فوق العاده است.

تا ميزان  1311ق.ت. مصوب  162مسئوليت شريك سهامي در شركت مختلط سهامي طبق ماده  نکته:

 1347اليحـه مصـوب  1 مسئوليت شـريك در شـركت سـهامي طبـق مـادهسرمايه است. در حالي كه 

 1بـه موجـب مـاده  1311ق.ت. مصـوب  162محدود به مبلغ اسمي سهام است. نتيجه اين كـه، مـاده 

اليحه، نسخ گرديده و مسئوليت شريك سهامي در شركت مختلط سهامي محدود به مبلغ اسمي سـهام 

 ت. اس

ه مبلـغ اسـمي سـهام او )اگـر ان مسئوليت هر شـريك محـدود ـب در شركت هاي سرمايه اي ميز نکته:

شركت سهامي باشد( و يا محدود به مبلغ آورده اوسـت )اگـر شـركت بـا مسـئوليت محـدود باشـد( در 

حاليكه در شركت هاي اشخاص مسئوليت شركا به شكل نامحـدود اسـت. اگـر شـركت تضـامني باشـد 

ز مسـئوليت نامحـدود و نسـبي اسـت )منظـور انامحدود و مطلق اسـت و اگـر نسـبي باشـد مسئوليت 

مسئوليت مطلق اين است كه هر شريك صرف نظر از ميزان آورده اش نسـبت بـه كـل بـدهي شـركت 

و منظور از مسئوليت نسبي اين است كه هر شريك مسئوليتش به نسبت آورده  داشتمسئوليت خواهد 

 .اش است به كل سرمايه

 ست. ه نسبت سرمايه ادر شركت نسبي، ب  مسئوليت شريكنکته:  
                                          سرمايه شخص             

= مسئوليت شركا در شركت نسبي                                   ×100  

                                           كل سرمايه                     

                                                                                                                3000000        

: مثال                                    × 100=    25% يك شريك در شركت نسبي         مسئوليت     

                                                                                                       12000000 

  ،در شـركت نسـبياسـت امـا  مطلااق و نامحاادود، شركت تضـامنيمسئوليت شريك در نکته مهم : 

 است.نامحدود و نسبی  

 نقل و انتقال سهام يا سهم الشركه در شركت هاي مختلف:چگونگي خصوص در نکته:  

ط به موافقت و تراضي الشركه منو  ي و تضامني هر گونه نقل و انتقال سهمت هاي نسبدر شرك -1  

 چه انتقال بين شركا باشد يا خارج از آن. تمام شركاست،
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سرمايه  در شركت با مسئوليت محدود براي نقل و انتقال سهم الشركه موافقت شركايي كه الاقل  -2

 الزم است.دارا باشند به همراه تنظيم سند رسمي در اختيار داشته و اكثريت عددي را نيز 

اگر شركاي شركت با مسئوليت محدود بخواهند سهم الشركه را بين خودشان انتقال دهند حد  نکته:

 نظيم سند رسمي را مي خواهدنصاب ذكر شده الزم نيست اما در هر صورت ت

نياز به موافقت هيچ مرجعي ندارد نقل و انتقال سهام مطلقا آزاد مي باشد و عام در شركت سهامي  -3

 اگر اساسنامه آن را محدود كرده باشد.حتي 

در شركت سهامي خاص نقل و انتقال سهام اصوال آزاد است بنابراين ممكن است در اساسنامه اين  -4

 موضوع منوط به موافقت مجامع عمومي يا مديران شود.

ان ت كفاف پرداخت ديون آن را ننمايد امكدر شركت هاي سرمايه اي در صورتيكه دارايي شرك نکته:

 ركا و سهامداران وجود نخواهد داشت.رجوع طلبكار شركت به اموال شخصي ش

خود را نپرداخته باشد و يا سهم الشركه تمام مبلغ اسمي سهام  شريكياگر  اين شركتهااستثنائا در 

 شريك ده مبلغ اسمي، به شركت ورشكسته گردد طلبكار شركت مي تواند به ميزان مبلغ پرداخت نش

 رجوع كند.

در شركت هاي سرمايه اي اصوال فوت يا حجر هر يك از شركا باعث انحالل شركت نمي شود  ه:نکت

مگر فوت در شركت با مسئوليت محدود اگر در اساسنامه پيش بيني شده باشد در حاليكه در شركتهاي 

 ر اساسنامه پيش بيني نشده باشد.اشخاص فوت يا حجر ممكن است باعث انحالل گردد حتي اگر د

 

 

  شتر بدانید:یب

 

ميليون تومان،  30با آورده  " الف"ميليون تومان توسط سه شخص  60با سرمايه اوليه  Aمثال: شرکت 

ميليون تومان تشکيل می شود. حال   10با اورده  " ج شخص "ميليون تومان و  20با آورده  " ب شخص "
می زير را بررسی  موارد  ين اساس رات. ب ن بدهی به بار آورده اس ميليون توما 120اين شرکت: مبلغ 

 کنيم:

نمی کند زان دارايی آن شرکت است و تفاوتی  ليت شرکت در قبال بدهی ها محدود به مي ؤوميزان مس -1
 که شرکت سرمايه ای باشد يا شخصی. 

های شرکت فقط همان  اگر شرکت سرمايه ای باشد ميزان مسئوليت هر کدام از شرکا در قبال بدهی -2
 ميليون تومان  10ميليون تومان و ج  20ميليون تومان ب  30ن است يعنی الف ه شاآورد        مبلغ 

اگر شرکت سرمايه ای باشد و طلکبار ابتدائا به شرکت مراجعه کند ولی نتواند به تمام طلب خود برسد   -3
 خواهد داشت. ج را ن  -ب  -الف  یدر اينجا ديگر حق مراجعه به دارايی شخص
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به شرکت نتواند به طلب خود برسد و شرکت  و طلبکار پس از مراجعه  اگر شرکت تضامنی باشد -4
ميليون تومان مراجعه کند. ليکن اگر يکی از   120منحل گردد می تواند به هر کدام از شرکا برای کل 

بت سم الشرکه شان مراجعه  کار بپردازد می تواند به شرکا ديگر هر کدام به نسب شرکا کل بدهی را به طل
ينجا مانند محاسبه مسئوليت شرکای شرکت نسبی در  ميزان مسئوليت شرکا بين خودشان در ا کند )محاسبه

 ره بعد اشاره شده است( ماقبال طلبکاران است که در ش

اگر شرکت نسبی باشد ميزان مسئوليت هر شريک برای پرداخت بدهی نسبتی است ميان آورده به کل   -5
 . يه که بر روی مبلغ بدهی پياده می شودسرما

يهدب نازيم
 × هدروآ غلبم = تكرش يهدب لابق رد كيرش ره تيلوئسم نازيم

هيامرس نازيم
 

120/000/000      فلا( 60/000/00030/000/000
       ×  ب(20/000/000     = 40/000/000
60/000/000         ج( 20/000/00010/000/000

 

اعم از سرمايه ای و اشخاص ميزان مسئوليت شرکا بين خودشان به نسبت آورده   نکته: در کل شرکت ها
لبکاران است که می  شان است )مگر آنکه در اساسنامه ترتيب ديگری مقرر شده باشد( و فقط در قبال ط

 محدود و يا مطلق و يا نسبی است. گوييم محدود يا نا

اگر شرکت مختلط باشد و طلبکار شرکت با مراجعه به شرکت نتواند به طلب خود برسد فقط می تواند   -6
. در اين به شريک ضامن مراجعه کند و حق مراجعه به شرکا سهامی يا با مسئوليت محدود را ندارد

ليت  ديگر حق رجوع به شرکای سهامی يا مسئومن هم پس از پرداخت بدهی به طلبکار، حالت شريک ضا
 محدود را نخواهد داشت. 
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اشااخاص و   شركت ها را به دو دسته عمـده بر اساس مسئوليت شركا در شركت هاي مختلف، نتیجه:

 تقسيم مي نماييم:   سرمایه

 ت. در شركت هاي اشخاص؛ شخصيت شركا مهم تر از سرمايه اس .1

 كت مهم تر از شخصيت شركاست. سرمايه شر در شركت هاي سرمايه؛ 

 در شركت هاي اشخاص؛ مسئوليت شركا نامحدود است.  .2

 سرمايه؛ مسئوليت شركا محدود است.  در شركت هاي

موجـب انحـالل شـركت ممكـن اسـت فوت يا حجر هر كدام از شركا در شركت هاي اشخاص؛  .3

 . شود

فـوت  الل شـركت نيسـت، مگـرك از شركا موجـب انـح فوت يا حجر هيچ يدر شركت هاي سرمايه؛    

شريك در شركت با مسئوليت محدود، آن هـم در صـورتي كـه ايـن موضـوع در اساسـنامه از موجبـات 

   انحالل ذكر شده باشد.

  انتقال سهم الشركه به غير آزاد نبوده و منوط به رضايت تمام شركاست. در شركت هاي اشخاص؛. 4   

  در شركت با مسئوليت محدود كـه رضـايت ام آزاد است جز اساسا انتقال سهدر شركت هاي سرمايه؛    

 اكثريت شركا الزم است. 
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رت تطبیقی:اداره شرکت ها به صو  

 نحوه اداره: توسط مديران                                

 اولين مديران: م.ع.م                   شركت سهامي عام ⟡
 انتخاب                                  

 مديران بعدي: م.ع.ع                                            

 نفر )حداقل( 5تعداد مديران:                                 

 سال 2مدت مديريت: حداكثر                                 

 توسط مديراننحوه اداره:                                   

 اتفاق آرا اولين مديران:                   شركت سهامي خاص ⟡

 انتخاب:                                   

 مديران بعدي: م.ع.ع                                               

 تعدادمديران: حداقل سه نفر                                   

 سال 2مدت مديريت: حداكثر                                    
 

 نحوه اداره: مدير                                            

 ق.ت 106قاعده: م                                                        

 دفعه اول: اكثريت حداقل نصف سرمايه   انتخاب    شركت با مسئوليت محدود ⟡

 دفعه دوم: اكثريت عددي                                                    

 تعداد مديران: حداقل يك نفر                                          

 مدت مديريت: نامحدود                                          
 

 نحوه اداره: توسط مدير                                  

 نحوه انتخاب: اتفاق آرا   هاي اشخاص شركت ⟡

 مدت مديريت: نامحدود                                   

 تعداد مديران: حداقل يك نفر                                

 تحديد اختيارات مديران:

 با مسئوليت محدود: در شركت هاي اشخاص و
 ركا معتبر است.در اساسنامه: هم در برابر ثالث و هم در بين خود ش ➢

 در خارج از اساسنامه: فقط در برابر مدير و شركا اعتبار دارد و در برابر ثالث معتبر نيست. ➢

 در شركت هاي سهامي:
 در اساسنامه: در برابر ثالث بي اعتبار است اما در رابطه بين مديران و شركا اعتبار دارد. ➢
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ا در رابطه بـين مـديران و شـركا اعتبـار خارج از اساسنامه: در برابر ثالث بي اعتبار است امدر  ➢

 دارد.

 بازرسي در شركت ها )ركن نظارتي(  -سوم  

 شرکت های اشخاص:   -الف

در اين نوع شركت ها، قانون و مقررات خاصي ندارد، بنابراين نظارت در اين شركت ها بـه اختيـار تمـام 

 شركا است.

 ق.ت(: 109)ماده  کت با مسئولیت محدودشر  -ب

نفر، وجود بازرس الزامـي  13نفر يعني حداقل  12جود بازرس اختياري است، اما بيش از شريك و 12تا 

ق.ت هيئـت  125و  109است. بازرسي در شركت ب.م.م به صورت هيئت نظارت است. مستفاد از مواد 

انتخـاب  106مع عمومي و بر اسـاس قاعـده مـاده نظار حداقل بايد سه نفر باشند. اين هيئت توسط مج

 . اولين هيئت نظار براي مدت يكسال و بعدي ها بدون محدوديت انتخاب مي شوند.  مي شوند

 وظايف هيئت نظار:

از جهت اعمال اداري هيچ مسئوليتي ندارند و فقط طبق قوانين مسـئول اعمـال و تقصـيرات  -

 ق.ت( 167خود هستند. )ماده 

 ق.ت( 168عمومي )ماده گزارش به مجمع  -

 ق.ت( 169مع عمومي )ماده دعوت از شركا براي انعقاد مج -

 تشكيل مجمع عمومي شركا حداقل سالي يك مرتبه -

 اليحه( 144)م  شرکت های سهامی  -ج

وجود بازرس در اين شركت ها الزامي است. مطابق قانون، شركت مكلف است حداقل يك بازرس اصـلي 

 اليحه( 146ن كند )م و يك بازرس علي البدل تعيي

از خدمات تخصصي حسابداران رسمي در شركت ها، بازرس در شـركت  طبق قانون نحوه استفاده نکته:

    1ي سهامي عام بايد از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي باشد.ها

 
، مصوب رسمی حسابدار عنوان به حصال ذی حسابداران ای حرفه و تخصصی خدمات از استفاده قانون 4 تبصره اجرایی نامه آیین .1

 هیأت وزیران  1387/ 1/ 10یران و اصالحیه هیات وز 1379/ 6/ 13

منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي  به: 1ماده 

شود از نامه معين مي به ترتيبي كه در اين آييننفع، اشخاص حقيقي و حقوقي سرمايه و ديگر اشخاص ذي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان 

 .اي حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده خواهند نمودخدمات تخصصي و حرفه 

سسات حسابرسي كه عضو جامعه و بـازرس قانونـي« يا »حسابرس« خود را از ميان مو اشخـاص حقوقـي ذيـل مكلفنـد حسـب مـورد »حسابرس 2ماده 

 :باشند، انتخاب نمايند حسابداران رسمي ايران مي 

 الف( شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، 

 ابسته به آنها، و شركتهاي تابعه و و  شركتهاي سهامي عامب( 

( قانون محاسبات 132( قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده )7اده )ج( شركتهاي موضوع بندهاي الف و ب م

 عمومي 

 ـ در ايران ثبت شده اند،1376هـ( شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركتهاي خارجي ـ مصوب 
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 3تجارت 

 اسناد تجاري

 برات، سفته، چك 

 

 

 ق.ت.   306تا   223برات مواد  •

 ق.ت.   309تا    307سفته مواد  •

 ق.ت. و قانون صدور چک   317تا  310چک مواد   •
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نسبت به دي هستند كه به دليل ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي اسناد عا مفهوم اسناد تجاری:

اسناد عادي از مزاياي بيشتري برخوردار هستند تا به دارنده آن اطمينان بيشتري در وصول طلب ساير 

 بدهد. 

 ویژگی های اسناد تجاری: 

 مسئوليت تضامني هستند. دارايدر برابر دارنده نندگان امضاك -

 ناد تجاري به صورت اختصاري است. رسيدگي به دعاوي اس -

بدون سپردن خسارت احتمالي در دعاوي مربوط به اين اسناد، خواسته  تامينصدور قرار  -

 خواهد بود.

وجود سند تجاري در نزد هر شخص مبين طلبكار بودن وي و بدهكار بودن صادر كننده آن  -

 است.

      طرفین اسناد تجاری:  

 خ صدور )تاريخ تحرير(تاري                                (، محيلات كشصادر كننده )بر          

 تاريخ برات    ⤆              (مُحتال دارنده )محال له     برات

 تاريخ سررسيد )تاريخ تاديه(                                               برات گير )محال عليه(          

 تاريخ صدور )تاريخ تحرير(                      ه )متعهد(                        صادركنند           

 تاريخ سفته    ⤆             سفته                                   

 تاريخ سررسيد )تاريخ تاديه(                        دارنده )متعهد له(                                      

 )متعهد اصلي( صادر كننده          

  (تاريخ صدور و سررسيد) است داراي يك تاريخ ⤆                       تعهد له(چك    دارنده )م

 بانك )محال عليه(          

 

 کلیات
 -و اقتصادي ايران عبارتند از: برات يطبق قوانين فعلي در حال حاضر اسناد تجاري در سيستم حقوق

 چك -طلب(سفته )فته 

 تفاوت های ساختاری اسناد تجاری:

 : در برات سه شخص دخالت دارند:تالف( برا

 محيل( -برات دهنده -صادر كننده برات )برات كش -1

 كسي كه برات در وجه او صادر مي شود( -محال له -المحت -دارنده برات )ذي نفع سند -2

 مي شود(كسي كه برات برعهده او صادر  -برات گير )محال عليه -3

 : در سفته دو شخص وجود دارد:ب( سفته

 در كننده )متعهد سفته(صا -1
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 دارنده )ذي نفع سفته( -2

 تاريخ وجود دارد: تاريخ صدور )تحرير( تاريخ پرداخت )سررسيد(  2در برات و سفته  نکته:

اري: )معامالت اعتب بنابراين برات و سفته هم وسيله پرداخت هستند و هم وسيله تحصيل اعتبار

 معامالت مؤجل و مدت دار(

 جاري سه شخص دخالت دارند:: در اين سند تج( چك

 صادر كننده چك )صاحب حساب جاري در بانك( -1

 بانك محال عليه -2

 دارنده چك )ذي نفع سند( -3

طبق قانون تجارت اين تاريخ  .چك فقط داراي يك تاريخ است كه آن هم تاريخ صدور مي باشد نکته:

وسيله پرداخت مي باشد و نمي چك فقط  ريخ پرداخت يكي باشد. بنابراين از نظر قانون تجارتبايد با تا

به  1382قانون صدور چك در سال طبق اصالحات از آن براي تحصيل اعتبار استفاده كرد )البته  توان

است. است هر چند كه هنوز شكل ظاهري چك تغيير نكرده شده شكل تلويحي چك وعده دار پذيرفته 

 كان داراي يك تاريخ است(ا)كم

 د محل در زمان صدور چك الزامي است.طبق قانون تجارت: وجو

 (: صادر كننده بايد در تاريخ مندرج در چك وجه نقد داشته باشد.82طبق قانون صدور چك )

تاريخ تحرير و همچنين مبلغ مندرج در اسناد تجاري بايد با حروف نوشته شود اگر در خصوص  نکته:

ليكن مبالغ با يكديگر فرق داشته  روف باشدبار انجام شده باشد و هر دو با ح 2اين كار در سند مبلغ 

مبلغ نوشته  ،مبلغ كمتر مالک است و اگر يك بار با حروف و يك بار با عدد نوشته شده باشد ،باشد

 شده با حروف معتبر خواهد بود.

ف وجود داشته باشد، از موجبات صدور : اگر در چك، بين درج مبلغ با حروف و با عدد اختالنکته

 قانون چك( 4و3گواهي عدم پرداخت است. )مواد 

محسوب مي شود و مسئول پرداخت وجه مي  محال عليه ،در برات، برات گير فقط بعد از قبول نکته:

 گردد.

  سناد تجاری:اصول ا

قراردادهاي مدني اصولي حاكم است كه براي اسناد تجاري وضعيت اسناد و در اسناد تجاري برخالف 

 اين اصول عبارتند از: .يدامتفاوتي را ايجاد مي نم

تجاري مستقل از ساير امضاها در الف( اصل استقالل امضاءها: براساس اين اصل هر امضايي در اسناد 

در حاليكه در حقوق مدني  ،بطالن يك امضا به امضاهاي ديگر سرايت نمي كند نظر گرفته مي شود و

اگر در چند معامله به هم پيوسته بطالن يكي از معامالت يا امضاها ثابت شود ساير معامالت و امضاها 

 نيز باطل و بالاثر مي گردد.
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يج اصل نتا صل يكي ازاد بودن ايرادات )اصل عدم توجه به ايرادات(: اين اب( اصل غيرقابل استن

استقالل امضاهاست كه براساس آن اگر دارنده سند به هر يك از مسئولين مراجعه كند شخص مسئول 

بايد وجه سند را به وي پرداخت كند و نمي تواند با بهانه گرفتن و ايراد وارد كردن از پرداخت وجه 

 .امتناع كند

د كه در صورت تحقق آنها مي توان برخالف اصل به باش اصل فوق داراي يك تعداد استثنا نيز مي نکته:

 اين موارد عبارتند از: .استناد كرد و وجه سند را نپرداخت ايرادات

مستقيم ايرادات قابل طرح هستند ليكن نمي توان در مقابل ايادي غيرمستقيم به  يددر مقابل  -1

 د كرد.ايرادات استنا

ر وجه شخص ب صادر مي كند كه متعاقبا بابت معامله سفته اي د ،سوال: شركت الف بابت ثمن معامله

 ايراد صادر كننده در برابر .... ،اي در وجه شخص ج ظهرنويسي مي شود. در صورت فسخ معامله اول

A- .ب و ج قابل استناد است 

B- .ب و ج قابل استناد نيست 

 C-  در برابر ج غيرقابل استناد مي شود. قابل استناد وب 

D- ناد است و در برابر ب غيرقابل استناد مي باشد.ج قابل است 

چنانچه سند تجاري از حيث شكلي داراي ايراد باشد تمام مسئولين مي توانند در برابر دارنده به اين  -2

 ايراد استناد كنند.

ند شخص ظهرنويسي شود هيچكدام از بطور مثال اگر سفته اي بدون امضا صادر كننده توسط چ

دليل فقدان امضا صادر  بهد زيرا اين سفته نر دارنده سفته مسئول پرداخت نمي باشظهرنويسان در براب

 كننده هيچ اعتباري ندارد.

به ايرادات شكلي استناد كند، ساير مسئولين نيز مي توانند به اين ايراد استناد  كش: اگر برات نکته

 كنند.

فقط خود آن شخص مي تواند با  در كننده سند در هنگام امضا آن داراي اهليت نباشد اگر صا -3

 استناد به اين ايراد از پرداخت وجه سند خودداري كند.

 ايراد عدم اهليت در برابر دارنده با حسن نيت نيز قابل طرح است. نکته:

سي شود ظهرنويسان اگر شخص محجوري يك سند تجاري صادر كند و سپس آن سند ظهرنوي نکته:

 مكلفند وجه آن را بپردازند.

صل عدم توجه به ايرادت فقط از دارنده با حسن نيت حمايت مي كند بنابراين اگر دارنده سند ا -4

سوءنيت داشته باشد واز مشكالت شكلي و ماهوي سند تجاري مطلع باشد تمام مسئولين سند مي 

 يند.توانند اين ايرادات را در برابر او مطرح نما

رت گرفته باشد همان شخصي كه امضايش جعل شده مضاي متعهد جعل شده و يا به اجبار صوااگر  -5

 و يا با اجبار و اكراه امضاء كرده مي تواند اين ايراد را مطرح كند.
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   :توضيح بيشتر در خصوص برات 

 شرایط شکلی برات: 

 : اين شرط فاقد ضمانت اجراست. قيد كلمه برات بر روي برگه برات -1

 تمام حروف.   سال باشامل، روز، ماه، اريخ تحرير )تاريخ صدور(: ت -2

 فايده تاريخ تحرير: 

 تعيين وعده برات 

 مرور زمان 

 تعيين صالحيت و اهليت برات كش 
 

 عدم شمول مقررات برات راجع به آن  ضمانت اجرا: 

 ق.ت. 226ماده نام برات گير. ضمانت اجرا:  -3

 ق.ت. 226ا تمام حروف باشد. ضمانت اجرا: ماده تعيين مبلغ برات: بايد ب -4

 :  توجه

 يكي با حروف                         

 معتبر است. مبلغ با حروف    ←                      اگر دو مبلغ باشد

 يكي با عدد                         

 يكي كمتر                          

 مبلغ كمتر مناط اعتبار است.  ←         اگر دو مبلغ باشد            

 يكي بيشتر                          
 

 تاريخ تاديه وجه برات )تاريخ سررسيد(:  -5

دارنده اين نوع برات بايد ظرف يك سال از تاريخ برات وجه آن را از برات گير  برات به رویت: ⟡ 

 مطالبه نمايد. در اين نوع از برات قبولي نداريم. 
 يتيك ماه از تاريخ رومانند، برات به وعده از رویت: ⟡ 

آن را به رويت براتگير برساند واال هيچ گاه دارنده بايد ظرف يك سال از تاريخ برات،در اين نوع برات، 

 وعده برات فرا نمي رسد. 

م حروف تاريخ قبولي با تما ق.ت. در صورتي كه برات به وعده از رويت باشد 228مطابق ماده  نکته:  

 تاريخ برات، تاريخ رويت است.  مي شود. و اگر تاريخ قبولي قيد نشود، نوشته

 1/7/93سال. مانند: مانند درج تاريخ دقيق روز، ماه،  برات به وعده معین: ⟡ 
 

باشد، دو ماه  1/7/93مانند دو ماه پس از تاريخ صدور. اگر تاريخ صدور  به وعده از تاریخ صدور: ⟡

 تاريخ تاديه. بعد مي شود 
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 مكان تاديه وجه برات: -6

 محل اقامت براتگير است يا ممكن است محل ديگري باشد.  اين مكان،

 ق.ت.  226 اده: مضمانت اجرا

 ق.ت. 226نام دارنده برات. ضمانت اجرا: ماده  -7

 اشد. برات در وجه حامل نتظيم نمي شود. اما ظهر نويسي در برات مي تواند در وجه حامل ب نکته:

 ق.ت. 226از يك نسخه. ضمانت اجرا: ماده  تصريح به تعدد نسخ در صورت صدور برات بيش -8

ق.ت. نيامده است. بلكه در صدر ماده ذكر  223امضا يا مهر. اين شرط در بندهاي هشت گانه م  -9

 شده. 

دون امضا قابل امضا يا مهر هر سند تجاري حاكي از اراده انشايي صادر كننده آن است و مفاد سند ب

 انتساب به وي نمي باشد. 

رات به رويت و به وعده از رويت، دارنده بايد ظرف يكسال از تاريخ صدور برات براي مطالبه در ب نکته:

. در صورت انقضاي يك سال و عدم مراجعه وي به براتگير طبق ماده وجه برات به برات گير مراجعه كند

ن دعوا دعوا عليه ايشان مسموع نبوده و همچني يي در برات،ق.ت. در صورت وجود ظهر نويس ها 290

عليه برات كشي كه ثابت كند سر وعده وجه برات را به براتگير رسانيده نيز مسموع نمي باشد. بدين 

 معنا كه مسئوليت ظهرنويسان و برات كش در برابر دارنده از بين خواهد رفت.  

 گردش برات در قال  نمودار: 
 

 )برات گير(  ز                 (قبولي ثالث)  ی                    (قبولي ثالث)  ط  )براتكش(             الف       

 

       )آخرين دارنده(  و                        ه                         د                            ج                    ب                

 سيظهر نويسي       ظهر نوي         ظهر نويسي             ظهر نويسي                

          

 متقاضي ضامن                                                                              

 )ضامن(                                       

 توضیح:  

 عني ب قرار مي گيرد. برات پس از امضا توسط الف )برات كش( در اختيار دارنده ي ⟡ 
 يسي پشت ورقه برات آن را به ج منتقل مي نمايد. ب )دارنده برات( با ظهرنو  ⟡ 
 برات را به ديگري انتقال بدهد.  هر دارنده براتي مي تواند با ظهرنويسي، ⟡ 
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 بیازماییم 

 کدام برات صدور گامهن به علیه محال از برات کننده صادر نبودن طلبکار اثر مورد در -1

 ( 92است؟   )وکالت  صحیح گزینه

 گردد. مي سلب سند از برات عنوان دارنده، آگاهي صورت در فقط - 1

 گردد. نمي سند از برات عنوان سلب موجب -2

 گردد. مي سند از برات عنوان سلب موجب - 3

 آيد. وجود به بعداً طلب اينكه مگر گردد مي سند از برات عنوان سلب موجب - 4

 (91تاجری براتی در وجه حامل صادر نموده است:  )آزاد    -2

 ( اين برات سندي تجاري محسوب مي شود ولي از همه مزاياي اسناد تجاري برخوردار نيست. 1

 ( اين برات سند تجاري محسوب نمي شود.2

 وب مي شود. ( برات صادر شده سندي تجاري محس3

 ندارد. ( تأثيري در اعتبار تجارتي اين اسناد4

 (84براتگیر، در صورت نکول برات: )سراسری   -3

 كند.( با براتكش و ظهرنويسها مسئوليت تضامني پيدا مي1

 گردد.( به تنهايي متعهد به پرداخت وجه برات مي2

 كند.( فقط در برابر براتكش مسئوليت پيدا مي3

 سئوليت و تعهدي پيدا نمي كند.( هيچ گونه م4

قانون تجارت که مقاارر ماای دارد: »هرگاااه باارات باای وعااده قبااول   242منظور از ماده  -4

 (85شد، باید فوراً پرداخته شود این است که .........  )آزاد 

 شود.( اگر سررسيد تعيين نشده باشد، موعد پرداخت حال محسوب مي1

 ايد فوراً پرداخت شود.شود وب( سررسيد به رؤيت تلقي مي2

 ررسيد تعيين شده براتگير قبول كند، بايد فوراً پرداخت شود.( اگر بدون در نظر گرفتن س3

 ( اگر دارنده برات تقاضا كند، دارنده بايد فوراً پرداخت كند.4

 (85در انتقال سند تجاری کدام گزینه صحیح است؟ )سراسری   -5

 شود.صدور سند تجاري منتقل مي( كليه تضمينات مربوط به تعهد پايه 1

 شود.وط به تعهد پايه و تعهد براتي منتقل مي( كليه تضمينات مرب2

 شود.( صرفاً تضمينات مربوط به تعهد براتي منتقل مي3

 شود.( هيچ يك از تضمينات مربوط به تعهد پايه و تعهد براتي منتقل نمي4
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 4تجارت 

 ورشكستگي  

 

 ق.ت.  575  تا 412مواد 

 و 

   امور ورشکستگی  قانون اداره تصفیه

 امور ورشکستگی  قانون اداره تصفیه امه ن آیین
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 ورشکستگی :  تعریف 

ق تجارت به بيان علت آن  412ارت تعريف ورشكستگي ارائه نكرده است و صرفًا در ماده قانون تج

پرداخته است. طبق اين نماده هر تاجر )اعم از حقيقي يا حقوقي( كه متوقف در پرداخت ديون شود 

 او به شرح زير صورت گيرد:  ورشكسته محسوب مي شود و بايد امر تصفيه اموال

 گي، اداره تصفيه وجود داشته باشد،زه دادگاه صادر كننده حكم ورشكستالف( در صورتي كه در حو

م را به اداره تصفيه و نسخه اي را نيز به اداره ثبت محل ارسال مي كند و كدادگاه يك نسخه از ح

 ضوع را انجام مي دهد.( مو1318سپس اداره تصفيه براساس قانون اداره تصفيه )مصوب 

اه صادر كننده حكم ورشكستگي، اداره تصفيه نباشد، دادگاه در ضمن ب( در صورتي كه در حوزه دادگ

روز، يك نفر را به عنوان مدير تصفيه انتخاب كرده كه وي طبق قانون تجارت  5حكم و يا حداكثر ظرف 

قانون ياد شده در فوق، هيچگاه با  2بنابراين (، امر تصفيه را به سرانجام مي رساند. 1311)مصوب 

ض قرار نمي گيرند. از طرف ديگر هرگاه در قانون اداره تصفيه است، نسبت به موضوعي يكديگر در تعار

از قانون تجارت استخراج  كرده و به آن را سكوت شده باشد، اداره تصفيه مي تواند، حكم مورد نظر 

 قانون اداره تصفيه(  12عمل كند. )ماده 

حكم  و دادگاه نسبت به  اومي شود نش متوقف ودي ر از پرداختحالتي است كه در آن تاجي ورشكستگ

 مي كند. صادر

 انواع ورشکستگی: 

دد و يل اتفاقات رخ داده در بازار ورشكسته مي گربه دل در اين حالت تاجر صرفاً ورشكستگي عادي: ✤

و موم شده و جز تصفيه اموال و پرداخت بدهي  در اين حالت اموال او مهر .خود در آن هيچ نقشي ندارد

 د از طريق مدير تصفيه وظيفه ي ديگري ندارد.هاي خو

 اصل بر ورشكستگي عادي است. نکته:

پاره اي موارد  دهد كه در در اين حالت شخص تاجر اقداماتي را انجام مي ورشكستگي به تقصير: ✤

 ورشكستگي به تقصير است.   به صدور حكماي موارد مخير  دادگاه ملزم و در پاره

 ق .ت عبارتند از:  541حكم طبق ماده  صدور اين ميالزاموارد   ✍

بنابراين رخ  ده باشد.آمد او فوق العاعادي نسبت به در در ايامتاجر ثابت شود مخارج شخصي  .1

اين بند  مشمولدادن اتفاقاتي مانند ازدواج فرزندان، خريد جهيزيه، مخارج درمان و .... 

 شد.  نخواهد

كه نفع رف معامالت موهوم يا معامالتي كند تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده اي را ص .2

 آن منوط به اتفاق محض است. )مانند خريد اوراق شانس(

نازلتر از مظنه روز  يخريدي باالتر يا فروش ،تاجر به قصد تاخير انداختن ورشكستگي خود .3

مانند استقراض، صدور برات  ،ا وجهي را بدست آوردبرد ترفه به كارصكند يا وسايل دور از 

 ... زشي وسا
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 بیازماییم  

 (93کدام اشخاص ، مشمول مقررات ورشکستگی هستند ؟ )قضاوت   -1

    ( فقط شركت هاي دولتي و خصوصي1

   ( فقط شركت هاي تجارتي خصوصي 2

   ي و اتحاديه هاي تعاوني  ( شركت هاي تجارت3

 تحاديه هاي تعاوني ، اگر به كار تجارتي بپردازد ( شركت هاي تجارتي و ا4

تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده، در دوره توقف، خانه خود را وقف امور خیریااه   -2

 کرده است. طبق قانون تجارت کدام مورد در خصوص عقد وقف، صحیح است؟

 ( قابل فسخ است.4  غير نافذ است.  -3  يح است. ( صح2 ( باطل است. 1

  ..………شود صادر آن ورشکستگی حکم تجاری شرکت ارادی انحالل از پس چنانچه  -3

 ( 92)وکالت                                                                                                                         

 شود. نمي حال كستهورش مطالبات و ( ديون 2 شود. مي حال ورشكسته الباتمط ( فقط 1

 شود. مي حال ورشكسته مطالبات و ( ديون 4 شود. مي حال ورشكسته ديون ( فقط3

در صورتی که تاریخ توقف تاجر در حکم ورشکستگی قید نشده باشد تاریخ توقف تاجر  -4

 (88)وکالت     چه زمانی محسوب می شود؟

 حكم ورشكستگي تاريخ شروع به اجراي ( 2 اريخ قطعيت حكم ورشكستگي ت( 1

 تاريخ صدور حكم ورشكستگي ( 4 تاريخ طرح دعوي در محكمه ( 3

 اگر معامله تاجر در زمان قبل از توقف مسبوق به تبانی بوده باشد، این معامله:   -5

 (86)سراسری                                                                                                                

 ( غيرنافذ است و با تأييد مدير تصفيه يا هيأت طلبكاران نافذ مي شود.1

 ( در صورتي كه متضمن ضرري بيش از يك چهارم قيمت حين المعامله باشد قابل فسخ است.2

 بايد فقط عين مورد معامله را مسترد دارد.( قابل ابطال بوده و در صورت ابطال، طرف معامله 3

 بوده و هيچ اثري بر آن مترتب نمي باشد و طرف معامله بايد عين و منافع آن را مسترد دارد.( باطل 4

توانااد باارای خااود و خااانواده اش تقاضااا کنااد، توسااط  نفقه ای که تاجر ورشکسااته می -6

 (88زاد شود.  )آ.......... تعیین واز دارایی او پرداخت می

 ( دادگاه4( عضو ناظر         3دير تصفيه          ( م2( عضو ناظر با تصويب دادگاه         1

 (84)وکالت     ؟قرارداد ارفاقی در صورت انعقاد با چه اکثریتی واجد اثر حقوقی است  -7

 ( كليه طلبكاران1
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 ( نصف به عالوه يك طلبكاران2

 ه ربع مطالبات تشخيص و تصديق شده باشند.( هر تعداد از طلبكاران كه داراي س3

 عالوه يك طلبكاران به شرط داشتن سه ربع مطالبات تشخيص و تصديق شده ( نصف به4

دو کاال برای فروش به تاجر تسلیم شده است اولی فروخته شده و وجه آن نزد تاجر است   -8

سبت به و دومی فروخته نشده و نزد تاجر است در صورت ورشکستگی تاجر، آمر ن

 (89.................. )سراسری  

 اال داراي حق استرداد است.( هر دو ك1

 ( هر دو كاال داخل غرما قرار مي گيرد. 2

 ( اولي طلبكار داراي حق رجحان است و نسبت به دومي حق استرداد كاال را دارد.3

 ارد.( اولي داخل در غرما قرار مي گيرد و نسبت به دومي حق استرداد كاال را د4

 (92ورشکسته ) وکالت   تاجر گردد معلوم چنانچه  -9

 مظنه از باالتر فروشي يا تر پايين خريدي  خود ورشكستگي انداختن تأخير قصد به توقف، از ( پس 1

 گردد. مي تقصير به ورشكسته باشد كرده روز

 گردد. مي تقصير به ورشكسته شده، قائل تبعيض بستانكاران ميان توقف از ( پيش 2

 گردد. مي تقلب به شكستهور باشد، ننموده تنظيم قانون مطابق را خود ( دفاتر 3

 به ورشكسته باشد پرداخته را او طلب سايرين بر طلبكارها از يكي ترجيح  با توقف تاريخ از ( پس 4

 گردد. مي تقصير

 (91صدور برات سازشی از جمله اموری است که: )آزاد    -10

 حكوم به ورشكستگي به تقصير نمايد.( دادگاه مي تواند تاجر را م1

 تاجر را محكوم به ورشكستگي به تقصير نمايد.( دادگاه بايد 2

 ( دادگاه مي تواند تاجر را محكوم به ورشكستگي به تقلب نمايد.3

 ( دادگاه بايد تاجر را محكوم به ورشكستگي به تقلب نمايد.4

 (93کالت کدام مورد، از موارد ورشکستگی به تقصیر نیست؟ )و -11

 طريق مواضعه و معامالت صوري، از بين برده باشد. ( اگر دفاتر خود را مفقود نموده و يا به1

 ( اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود، خريدي باالتر از مظنه روز كرده باشد.2

عاده بـوده ال( اگر محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه تاجر در ايام عادي، نسبت به درآمد او فوق 3

 است.

 اريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.( اگر يكي از طلبكاران را پس از ت4
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حسابدار تاجر ورشکسته به منظور کمااک بااه معیشاات تاااجر، یکاای از امااالک تاااجر   -12

و  را که به نام او بوده است به اداره تصاافیه ابااراز نکاارده و سااپس آن را بااه غیاار فروختااه 

 (89)آزاد   است. اکنون:  ثمن حاصل از آن را به تاجر ورشکسته تسلیم نموده  

 شود.( تاجر به ورشكستگي به تقلب محكوم مي1

 شود. ( حسابدار به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم مي2

 شود و معامله مزبور باطل است.( حسابدار مزبور به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم مي3

 3و1( موارد 4

 (92رشکستگی: )آزاد  مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه امور و  -13

 ( دادگاهي است كه حكم ورشكستگي را صادر نموده است.1

 ( دادگاهي است كه حكم ورشكستگي در آنجا قطعي شده است.2

 ( دادگاهي است كه اموال تاجر ورشكسته در حوزه آن فروخته مي شود.3

 ( هيچ كدام 4

 467کرده و برابر ماده  بانه و بر خالف واقع طلبی را اظهارتی که شخصی متقلدر صور -14

 (84ق.ت. التزام داده باشد ...   )سردفتری  

 (به مجازات ورشكستگي به تقصير محكوم مي شود 1

 ممكن است در دادگاه محكوم به جبران خسارت گردد(2

 فقط از وجه مورد مطالبه محروم مي شود(3

 ورشكستگي به تقلب محكوم مي شود به مجازات (4

 (91)وکالت   ذمه شخص حقیقی ورشکسته، کدام عبارت صحیح است؟  در مورد برائت  -15

 .حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون است( 1

 .ختم عمليات تصفيه امور ورشكسته موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست (2

 .جب برائت ذمه از مانده ديون استفقط حكم اعاده اعتبار حقي مو (3

  .فيه يا حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون نيستختم عمليات تص( 4

 است؟   صحیح گزینه کدام اختصاری،  تصفیه در ورشکسته اموال تقسیم ترتی  مورد در  -16

 (92)وکالت                                                                                                                            

 عادي. طلبكاران  -ها موثق  -( ممتازها2 ها. موثق  -عادي طلبكاران  -( ممتازها1

 ممتازها. -عادي طلبكاران  -ها ( موثق 4 عادي. طلبكاران  -ممتازها  -ها ( موثق3

 (89)وکالت    باشد؟کدام بیان صحیح می  -17

 .سسات اعتباري وام اخذ نمايدؤمتواند به حساب تاجر از بانكها و اداره تصفيه مي( 1

 .سسات اعتباري را نداردؤاداره تصفيه به هيچ وجه حق دريافت وام به حساب تاجر از بانكها و م( 2
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 .يدسسات اعتباري اخذ نماؤتواند به حساب تاجر وام بدون بهره از بانكها و ماداره تصفيه فقط مي(3

حق دريافت مطالبات تاجر و پرداخت و تصفيه اداره تصفيه بعد از صدور حكم ورشكستگي فقط ( 4

 .بدهيهاي تاجر را دارد

طلبکار تاجر ورشکسته که یکاای از امااوال تاااجر را توقیااف نمااوده اساات نساابت بااه   -18

 (89)آزاد   مال توقیف شده بر سایر طلبکاران:  

 ( حق تقدم دارد.1

 دارد.( حق تقدم ن2

 ه باشد حق تقدم ندارد.( اگر بعد از توقف تاجر، مالي را توقيف كرد3

 ( اگر طلبكار، يكي از طلبكاران ممتاز باشد حق تقدم دارد.4
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 دانشجوی گرامی 

 

رلی  ح  مهوال  منور،  ر باا  نده    ر  رفضف  ی  رردجو ر   ف های مرسوهوف ضا و   حضور  ر  الس 

های السسووک الف گفضن  ر  جر الوکر   ری ار ردگیز   اا ت   ضع رشووکا د رردجوو ر   ننمر رسوونار  افر  

برر  ندفر  ا معالعف یک یا چوه شووریه ردنبا ک رسووت الف د ک وو   ن  رن میزر  نمارگک درر مع ع مک

 الناب مقایهف الفر.

 

شرکت در دتکور ای داایاک دتورر  دسرهرفرضد یهرشداضدشرایدکاندکسویید کدسکدرا دتضد

اریار دددجریااریودقکی کددررد کدر د ه رضداکر  دتورر  دا ریا ر دعککدترضده قدقکی رضدی رشدک دقیر 

.تکر



 

 سخن مؤلف 

 

 

یان هف رردج ر   رر ر ب ننمردهای حقراک رست  النا ک رست الف مااحث  ر  ا  یادک سار     ندچف مر ر د

  ش   یا  الوه  ف  یژ  ندکف معالب  ف صر د د ررر ی   شادف  وهی شه   اشه. دگا ش ری  الناب  ا  

ر ر ی ک   ماوا افر  ررر  ن   صر د گفضنف  رص ک حقرق جزری ع رمک رالنف مح هع ک  معالعف مواع 

جز   ر سک رسابیه ضع ک   سا ق مرسهف نمرنش عالک ننرر ضا     النب ال ک نمرنشک  رست. ه چوی   

دیز  ف رر  رایق معالعف شه    دکاد معفح ر  ری  الناب   جز رد مر ر برجف   دگا ش مرجرر ر   انر  

افر  گفضنف رست. رن سری ریگف  یجنفی  بسش  ف الا  گفضنف شه  با معالب  ف صر د د ررر ی   اا   

ر ک  فری رردج ریا   اشه. رمیه رست هف شبصک الف  ف دررده  ری  الناب مک پفررنر دهات  ف معالب 

 قرق جزری ع رمک به ط الام   ف رست ن  ر.  ح

 

 

 

 رالنف صهیقف گ هنا     

 مه   رردجگا    مرسهاد نمرنش عالک 
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 حقوق جزا   مقدمه

 حقرق  ا برجف  ف مااحثک الف ر  ن  معفح مک شرر  ف ر  رسنف بقهیم مک شرر:

حقوق

 ف مف ر  مقف رد   اررعه بح ی     ف سک : )دا لی( ملی -1
  ر ط  ی  رشباص -

  ر ط رشباص   ر لت منار، -

 ف مف ر  مقف رد   اررعه بح ی     ف سک :بین ال للی -2

 یا  یگادف ر ل  ا ر لت یک(  ر ط  ی  رل   ک  -
)رل   ک  ی  سانمادهای  ا

  ر ط  ی  رباا، ر لت ها یا یک ر لت  ا رباا،  -
 یگادف

 

حقوق

  ر ط  ف مف ر  اررعه  ف سک :ع ومی -
ر لت   مأمر ر  ر لنک  ا  -

مفرم

سانما  های ر لنک -
ندهاست  ضنا    رضفرر   ر ط  ف حاالم اررعه  ف سک : صوصی -

 
جفم  م فم  دقش ر  ر  پهیه  م فمادف   های حقرق ع رمک رست چر   حث رن  حقرق جزر رن شادف  پس

  رالوجک رن سری ر لت رست.    م انرد مهئرلیت الیففی    رالوش جامعف ر   فر ف پهیه  م فمادف رست

ف یک رر ری  بش های گرداگردک  جزری ررد ک    ی  رل   ک بقهیم مک شرر الف هحقرق جزر  ف حقرق  

  رست.
 بخ  دارد 3حقوق جزای دا لی 

جفم  ر الا  جفم  مهئرلیت الیففی  شفریط     ف سک اررعه عام   مجنفک جفریم   حقوق جزای ع ومی -1
 مرردع ن   الیفیت بعیی  م انرد   راهرماد بأمیوک   بف ینک

 ف سک ر الا  هف جفم   ف سک داص جفریم  برصیف پهیه  م فمادف    رالوش ن    حقوق جزای ا تصاصی -2
  ف رر  جهرگادف    رالوش اادر  گذر  ر   فر ف ن    رحکام داص ن  جفم

 ف سک اررعه   جواف های رجفریک مف ر   ف الجف جفم  بحقیقاد مقهمابک  بعقیب   آیین دادرسی  یفری -3
منهم    سیهگک  ف رمف الیففی   صه   حکم   رجفری م انرد   ارردی  ن 

 
 حقوق  یفری از جنبه بین ال للی

ر  ا   صسحیت مفرجع جزریک دا جک   رجفری ارردی  جزری دا جک   رعناا  رحکام   حقوق جزای بین ال لل -1
جزریک صار   رن ندها  حث مک الوه   ر  ا   حقرق ررد ک الف رر ری یک عوصف دا جک رست  مادوه  با عیت  مح   ار، 

 جفم  ر نش های مر ر ح ایت الف مواع ن  حقرق ررد ک رست

 سیهگک  ف جفریم  ی  رل   ک    ف سک مفرجع صال   فری  سیهگک  رر    مواع ن    حقوق بین ال لل  یفری -2
 الورردهیر  ها  اادر   ی  رل   ک رست   ر  یک رررگا   ی  رل   ک رست
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شرر   ر  ا    های حقرق ررد ک رست چر  اررعه ن   ف مفنهای یک الجر  محه ر مکحقرق جزر رن  شنف

   ا ریگف شادف های حقرق ر  ر باا  رست  ف ری    ق.م.ر(3ر     ر ط رضفرر ر  سفنمی   رحه رست. )ما

 صر د الف: 

 ننرری  رجفری   ام   رر ر    ر  رساسک  حقرق   حفیم  رن  پاسهر ی   ظیفف  الیففی  حقرق   ی:اساس  حقوق  -1

 ر   ر لت   بکالیف  رجفری  حُه   ه چوی   رست   رساسک   اادر   ر   شه     یوک   پیش   رجن اعک       ضفری  های 

 .رست ...    م فما  ااال

  حقرق       گیفر  مک   درر   ف  الیففی  جواف  گاهک  ر لنک  الا گزر ر    ظایف  رن  ببعک  : اداری  حقوق  - 2

 .گیفر  مک ررر ی حقرق  رن  ر ببعک  محه ر  الیففی

  ررد ک  رررگاههای  ر   م انرد  اا     رل   ک   ی   مقف رد     رصرل  دقض  عامس    :یع وم   ال لل   بین   -3

  ربصال  دقعف...        رل      ی   پ یس  م فمی    رسنفررر  مهال   م فم   دف ج  صر د  ر   سریک   رن  ههنوه 

 . رست  شنف ر  ری 

  ردفاق  بفک  مادوه  رر ر   الیففی  رجفری    ادت  بعههرد  رن  بب ف  گاهک  :یمدن  حقوق  و    یفری   حقوق  -4

 .سفات ر  مالکیت  رثااد مادوه شرر رثااد  مهدک جواف رن  ایه جفم رثااد گاهک   

 . رر ر الیففی  صف ن  رن بب ف الف  الفر  بعیی    ظایفک ب ا   فری گذر  اادر  :تتجار  حقوق  - 5

 مجنفک  حقرق الیففی رسنقسل رر ر  نیفر:   ا  جرر دقا   رما

  دصرصک  شاالک  گذشت   ا  گاهک  حنک  ر  دنی ف رجن اعک  دظم  مب      رست   رجن اعک   ه  ماهیناً  جفم  -1

 .شرر د ک منراف بعقیب

  دصرصک  حقرق   های  ر نش   ف  مف ر   جفریم  ر   حنک  رست  درر  اررعه     رصرل  با ع  الیففی  حقرق   -2

 ... 

 . دیهت مهم  کحقرا ر   رما مهم الیففی ررر سک ر  رشباص شبصیت -3
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رابطه 
حقوق 
 یفری با

 ع رم   دصرص م   جف رست  ا  ق -1

 ااعه  ردساک الف الیففی شرر  ف   ادت الیففی م هز مک شرر

       ادت رجفری ردسق  رمف ر  دک رست رما ر  الیففی  ندهر   رعهرم   

ر  ض هفف جزر ر  ا   حق م انرد   موجأ ن   حث مک شرر الف مر رعاد حقراک ر  ا  ف    فلسفه -2
 بفکفرد ض هفک افر  مک گیفر

ردسق
دررالجک 
 ردوهگکان ر   

حقرق 
الیففی

رلهک -

رجن اعک -

یا ردنقام رست -
مانند این ه منش  مجازات

 
 

 حقرق جزر رر ری رههرف    یژگک هایک  ف شفح نیف رست:

حف  دظم ع رمک   رمویت ر  جامعف -1

حف  حه ر ننرری رضفرر -2

رصسح ضفر  زهکا  -3

پیجگیفی -4

رههرف عام

داص یا ضفری رن بکفر  جفم   ر بکاب برسط م فم -

عام یا رجن اعک  ریگف رشباص مفبکب دجرده -
رههرف داص

 
 ویژگی حقوق جزا: 

 ( دیهت بررضقک   رست نمف ) ن  اررعه   رر  رلزرمک -1

 (م انرد) داص رجفری   ادت ررشن  -2

 .(  فر فده ن  اررعه  فر ف ر  رضفرر ه ف) ن  اررعه   رر  عام     ال ک -3

 .(رست م فم شبص  مبصرص   سفنمی  ررد )  ن   رر  شبصک   سفنمیوک -4

 

 موا ع حقرق جزر  ف ر  رسنف بقهیم مک شرر:   ن ته مهم:

مناب  حقوق 
جزا

الناب  سوت  رج ا،  عق   عفف   ف  د ها    ر  مفح ف اادر  گذر ی مواع ههنوه  تقنینی -1
مصال  داشک رن ر نشها

ر  مفح ف ررر سک مر ر رسنفار  ههنوه الف  ف ر  رسنف رص ک   ضفعک بقهیم            ق ایی -2
 مک شرده

 
مناب  حقوق 
 یفری 
ق ایی

 موا ع صر ی رلزرمک یا مهنقیم یا رص ک الف معناف   اا   رسنوار رررگا  ها ههنوه -1

موا ع ضفعک یا ر شاری یا بک ی ک یا غیف مهنقیم یا رسنواارک -2
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 .هستند  ها   دادگاه  استناد  قابل  و معتبر   ه   اصلی  یا   مستقیم یا  الزامی  صوری  مناب   - 1

اادر  -1

نیی  دامف های رجفریک ار  م فیف  برسط هیئت  نیفر   فری سهرلت رجفری ارردی   ا ررس،  لیس م  س  -2
 بصریب مک شرر

 471 یا   یف اضایک ر  معوای داص الف ریرر  عالک الجر  حکم مک رهه   راق مار  ن ری  حهد   یف -3
 ک حکم اادر  رر ر    نم ر باا، رست ر ن ق

 م اادر  رست ق 9ر   مار   ق 77  ا بصریب م  س راق رص  معاههرد  ی  رل   ک -4

ر  م ق 220   مار 167راق رص     موا ع ضقهک معناف یا ضنا ری معناف -5

 ر بصریب شه  رست مصر اد م  س الف راق بجفیفاد ق -1

 مادوه اادر  شکا    صیه  مصر اد م  س شر ری م ک -2

 مادوه عفر ع رمک  لرری  شر ری ردقسب -3

 مصر اد م  ع بجبیص مص حت دظام -4

    مادوه اادر  بجهیه م انرد مفبکای  ر بجا   ردنس  السهافرر ی  

 مصر اد ال یهیر  های م  س -5

   م ننمایجک رجفر شه    س س  ف بصریب م  س مک  سه مادوه ق 

ر  ا   حه ری الف ر  اادر   -
 دیهت

 بعزیفرد موصرص شفعک -
 

 استنباطی  یا   غیرمستقیم   یا   ت  یلی  یا  ارشادی  یا   فرعی   مناب    - 2

 .رست رسنواارک   رر ر بفهیفی دقش  حقرق  ع  ای  دظفیاد یا رالنفی  -1

  رجن اعک  های   ف  د  ماوای   ف  .رست  شه   رلزرمک  ااعه    شک     ف  مفرم   ی    الف  عارربک  : عارد      عفف  -2

 حفن   بأریبمادوه ضحجا  مواضک عفت   دهر ر اادر  ر  بعفیف الف م فمادف ماهیت بجبیص  فری مثس

 ( ها رررگا   عفف) الجر  عالک  ریرر  شعب  یا    ها  رررگا   صار   ن ری  عام   معوای  ف  اضایک   یف -3
 

 

  



 ...........حقرق جزری ع رمک............. ............................................................................................................................... 

5 

 بخ  اول: مواد ع ومی 

 تعاریف فصل اول:  

 موارد شمول قانون مجازات اسالمی:   - 1  ماده 

 ها   مجازات   و   جرائم   - 1

 تعزیرات   و   دیات   قصاص،   حدود،   های   مجازات 

 . هستند   ی گاربازساز   و   تربیتی   و   اصالحی   جنبه   با   و   تر   خفیف   مجازات   از   اقدامات   این   جنبه   که   تربیتی   و   تأمینی   اقدامات   - 2

 ( م ادی  ر  ا   150 مار    ر    درجرردا    ررفال ر  ا   ر.م.ق 95 با  88 مررر ر )

 (م انرد رسنحقاق   فری شفریط م  رعف)  اختیار   و   بلوغ   عقل،   : ا . م . ق   140  ماده   طبق   : کیفری   مسئولیت   شرایط   - 3

  مجازات  قابل   گذار   قانون   تصریح   به   گاهی   است،   جرم   قانون   طبق   که   داده   انجام   رفتاری   اینکه   با   مرتکب   گاهی   : کیفری   مسئولیت   موانع   - 4

 . نیست 

 . کیفری   مسئولیت   چگونگی   بر   حاکم   قواعد   و   تأمینی   مات ا قد ا   و   ها   مجازات   و   جرائم   بر   حاکم   قواعد   - 5

 م انرد ببفیف یا  بجهیه  ع       م فمادف  صف  جفم  بایی     بعفیف  ف الف  مجنفک    عام   اررعه ه ا )

 .( پفررنر مک جزریک مهئرلیت  

 

جرا م و مجازات ها -1
.چف  ضنا ی جفم رست   مج رل چف عورر  م فمادف ری رست -

. فرسا  اادر  چف م انربک  فری هف جفم مقف  مک شرر -

 

اقدامات ت مینی و تربیتی  ه جنبه این اقدامات از مجازات  فیف تر  -2
 و با جنبه اص حی و تربیتی و بازسازگاری هستند

ح اینک -

بف ینک -

ر مادک -

مفراانک -

 انرر ده  -

 
 شود.  مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می تعریف جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن    - 2  ماده 

هیچ ع  ک جفم دیهت مگف  ف مرجب یعوک ریوکف    رست  رص  اادردک  رر  جفم   م انرد« یادگف »  2  مار  

 شرر مگف  ف مرجب اادر .  اادر    هیچ م انربک رجفر د ک

یا بفک ضع ک الف معا ق نیی  دامف رررسفرها   رررگاههای  یژ    حادیت  هف ضع     18راق مار     ن ته:

ارردی  مر رعف یا رحکام شفعیف اا   م انرد یا مهن زم راهرماد بأمیوک   بف ینک  اشه  جفم محهرب 

 بعفیف جفم ر  ن   ا اادر  ضفق رر ر.    وا فری  شرر.مک
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 موظر    ضقط  داص   یا   عام   اادر )  اادر   ر    الف  (موفک)   ضع    بفک   یا   (مثات)   ضع    رن  رعم    ضنا ی  هف پس جفم  

  یا    ر  بف ینک     بأمیوک  راهرماد  رر ر )رات الویه الف  شه   بعیی   م انرد  (.دیهت  رسسمک  م انرد  اادر 

 (.رست دکفر 

 ها   مجازات و  جرایم   بودن  قانونی  اصل  ننده  توجیه  مبانی

 الفیم  افن   نیاد -1
 . الویم  د ک  عذرب (دههیم حکم ) دففسنیم  سرل  با  سرأل«  داعث  حنک معذ ی   »ماالوا-

 ( رحکام )رست ررر   ر   ف  ندچف مگف  الوه  د ک مک ف  ر الهک منعال دهر دهمانبیها« إ   دفها   رهلل » یک ف -
 ... رردوه  د ک  ندچف....  شه  فررشنف چیز دف  م  رمت رن : ضع  حهیث سوت: -2

 .رست  داپهوه   اای    یا   ه   م انرد   یا :   س عقاب  اا   ااعه  -3

 . شرر ثا ت ن  دسف ریوکف مگف رست رشباص  یگواهک  ف  ضفض فرلت:  رص  -4

 .دیهت جفم الف رست ری   ف رص  رست  گوا  یا  جفم ع  ک  الفریم  شک هفگا  ر احف:  رص  -5

 . ههنوه  ر.م.ق   2 مار   مهیف ر   ه گک  الف  رساسک اادر   169    166  37   36   32  22 رصرل -6

     رضفرر  ننرری     حقرق   حف   اادر     فر ف   ر   رضفرر   فر فی  رفیق  رن  عهرلت  رجفری  لز م  ارر   بفکیک  رص   -7

  اضاد   رسناهرر  رن  ج رگیفی  محاالم   ن ری  بجنت   رن  ج رگیفی  حکرمنک   الا گزر ر   ب ا ن  رن  ج رگیفی

 . گیفر دظف ر  م انرد   جفم  امحاساف  ر نیا    سرر م فم الف جفم  ار، رن پیجگیفی

  جف حقرق  جهادک رعسمیف -8

 ضفردهف  جف حقرق  رعسمیف -9

 جفم   م انرد رن ر  جواف اا   برجف رست:  رر رص  اادردک  ن ته:

 ر بکاب   رن  پیش   اادر   مرجب   ف  ریوکف  مگف  دیهت  جفم   ضنا ی  هیچ  : رر   اادردک   رص   ماهری  جواف  -1

 بعیی   ن   م انرد  اادر    راق  ریوکف  مگف  شرر  د ک  رع ال  م انربک  هیچ       اشه   شه    ردگا ی  جفم  ع   

 .  اشه شه 

 رجفری     حکم  صه    یعوک   اشه  اادر    ف  مهنوه   ایه  الیففی  ررر سک : رر   اادر   رص   شک ک  جواف  -2

 ( ک.ر .ن 2 مار  ) .ه اش اادردک  مقف  الیفیاد   شفریط  ف مهنوه    اادر  راق  ایه  دیز ن 

 
نتای  اصل قانونی بودن جر  و مجازات

ر م ق 10  11ر   مررر  ق 169رص     ععف   اساق دجه  ارردی  جزریک -1

  بفهیف مضیق   محه ر ارردی  جزریک -2
بافلف ر  حال شک -1

موع رلی  بفرشک  ف  سی ف ایا  -2
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 تفسیر قانون:   -مبحث اول

گذر  رست رن رفیق اررعه   مقف رد یعوک نر ر  ر هام   رج ال رن من  اادر      ش  الفر  مقصرر اادر 

 رر ک یا موعقک یا  ا سرر ق با یبک.

 الجر   رمررل   رسنقسل  دقض   ف  مو ف  رع ال  عفت   مواضک  ع    ع رمک   رذها   بجریش  مرر ر ماهم مادوه 

 (. رر ر ر هام    دجه   مجبص ال  اد  ری  )مفهرما ا   مبصرص ن د ضفهوگک   -با یبک

 تفسیر از جهات گوناگون تقسی اتی دارد به این صورت  ه

  ر  رسنف رست  تفسیر قانونی -1

 مهم بفی  در، بفهیف رست   ععف   اساق مک شرر   یژگک بفهیف اادردک

بفهیف مقام اضایک   تفسیر ق ایی -2

  ر  مقام ب یز حق   صه   حکم رست

بفهیف برسط رالنفی    حقراهردا   تفسیر شخصی -3

 بفهیف ارردی  عاری ر  صسحیت م  س شر ری رسسمک رست -1

 بفهیف اادر  رساسک ر  صسحیت شر ری دگهاا  رست -2

مهنوکف رن رحقاق   رگف اا ک  ف  هادف رج ال اادر  حکم دههه -1
 حق رست

بعزیفرد  ف ردفصال رن ش   اضا   بأریف دها د  597 راق مار  -2
  ف رشباص محکرم مک شرر

موجأ شک اا ک سکرد یا رج ال اادر  یعوک شاهف حک یف  -3
 رست

 
 بفهیف ر  جایک رست الف:  ن ته:

 . دااشه   ش  اادر  مفهرم -1

 .رر یم شک ن  ا  ف   ر  یعوک رست بفریه ن  مهلرل  یق   سعف ر  رما رست   ش  اادر  مفهرم -2

 
 اقسا  تفسیر به اعتبار ماهیت تفسیر

 رحفرن دظف مقو  الف موظر  اادر  گذر  چیهت  تفسیر منطقی، توضیحی یا غایی -1

بفهیف راق لف  اادر  الف رایقا معوای لف    تفسیر م یق، محدود، ادبی، لفظی یا منطوقی -2
چیهت  فری حفاظت رن رص  اادردک  رر  جفم   م انرد

 ر  ارردی  جزریک م ور، رست  تفسیر موس  -3

 فدک معنقهده ر  (ر  ارردی  جزریک م ور، رست مگف ر  ایا  موصرص رلع ف   تفسیر از طریق قیاس -4
  مرر ر بفهیف  ف دفع منهم ایا  م ک  مک شرر مادوه عررم  مرجهف
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 بخ  دو : مجازات ها 

 فصل اول: مجازات های اصلی 

 ق.ر  ایه رن رفیق رررگا  صال   ف مرجب اادر   اشه.  36رص   م انرد   رجفری ن   ف راق 

پ( دیات، ت( تعزیر. تبصره: چنانچه رابطه   ق.م.ا: »مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف( حد، ب( قصاص،  14ماده 

بود، اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص  ه، احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد  د علیت بین شخص حقوقی و خسارت وارد ش 

 ( خواهد بود.« 20مطابق ماده )   ی حقوق 

اقسا  مجازات در قانون 
مجازات اس می

حه -1

اصاص -2

ریف -3

بعزیف -4
 

این تعریف در برابر تعزیر   : »حد مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.« 15ماده  :  حد   - 1

 است. )قاضی حق کم یا زیاد کردن، تبدیل و اسقاط حد را ندارد.(

حد

ندا  لرر   بفبیذ  مهاحقف  اررری  اذف  سب رلواک  مصفف مهکف    جفرلم مرجب حه  -
.محا  ف  رضهار ضک ر  ض    ک  سفات حهی

.                                          جم  ص ب رعهرم   م انرد حهی  -

.مهنرجب حه رست  مااشفد ر  جفریم حهی  -

.مهنرجب بعزیف رست  معا دت یا شف ،  ف ری  جفریم  -
ن ته

 
»قصاص، مجازات اصلی جنایت عمومی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این   ق.م.ا: 16ماده  قصاص:  - 2

 قانون اعمال می شود.« 

قصا  حقی است  ه به 
مجنی علیه و اولیای د  او 

تعلق می گیرد

.ضقط ر  جوایاد  ف دفس  عضر   موفعت اا   رسنیفا رست -1

.بوها مک برر  ن   ر ر  جوایاد ع هی معالاف الفر -2

صاحاا  حق مک برردوه  ف جای اصاص الف م انرد رص ک  -3
.رست  ف  هل یعوک ریف   ایت رهوه

 
 رن جوایت: جفریم ع یف ب امیت جه ادک رشباص مادوه ان    فب   جفح   ... رست. موظر 

  ا برجف  ف شیر  جوایت  م انرد ضفق رر ر:
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جنایت

ع هی

اصاص  م انرد رص ک -

ریف   بعزیف  م انرد  هلک -

غیفع هی

شفریط اصاص دااشه مادوه    هل رجاا ی
ان  ضفنده برسط په 

گذشت صاحب حق اصاص    هل ردنیا ی -
رن اصاص

 ریف   بعزیف   ریف  ر مفبکب مک رهه  شاف ع ه -

 ضقط ریف الف عاا ف پفرردت مک الوه  دعای محض -

 
جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا  »دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد  :  17ماده    دیه:   - 3

 شود.« جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می 

دیه

مال معیوک رست الف ر  شف، مقه   ف ساب جوایت غیفع هی  ف دفس  عضر  ...» :مقدر -
مار    «.یا موفعت یا جوایت ع هی ر  مرر ری الف  ف هف جهنک اصاص دهر ر  مقف شه  رست

 ر.م.ق 448

مالک  ر الف  ف عرض جوایت  ف عضر مک پفررنده   مقهر  ن  ر  شف، معی  : غیرمقدر -
 ر.م.ق 449مار  .  دجه  رست  ر ش یا حکرمت مک داموه

 
 :  تعزیر  - 4

ی یا نقض  ع محرمات شر : »تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب  18ماده 

گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به  می   مقررات حکومتی تعیین و اعمال  

 دهد: شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می موجب قانون تعیین می 

 انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم   الف( 

 ن ب( شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آ 

 پ( اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم 

 بر وی« ت( سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر  

 تعزیر دارای چند ویژگی است  ه عبارتند از: 

 .دیهت ریف یا  اصاص   حه  در، رن -1

 .شرر مک  رع ال  حکرمنک مقف رد  دقض یا  شفعک محفماد ر بکاب مرر ر ر  -2
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 م فم   حال     ع  فبرجف رررگا   جفم  ف رضز   ریف    اصاص  حه   فدسف  بعزیفی حکم صه   ر  -3

 .رست  نم دیز

تعزیر در این ماده  :ن ته
 اربرد دو گانه دارد

 ضنا هایک الف حفمت شفعک رر ر    ر  ا   ر بکاب محفماد شفعک -1
.  ر  نما  شا ، ردنیا  بعزیف ن  ر  رست حاالم  رر  رست

جفری ک مادوه بب ف رن مقف رد  ردوهگک    دقض مقف رد حکرمنک -2
شهفسانی   محیط نیهت الف ر  نما  شا ،  جرر دهرشنف    ف لحا  
حف  دظم   مفرعاد مص حت رجن اعک ر  ری  نما  راق ارردی  

  ادت رجفری ندها الیففهایک رست الف   حکرمنک   ع شه  رست 
.بعزیفرد حکرمنک دام رر ر

 
ن  ر  شف، معی  گفریه   ن ته بعزیفی  بعزیفرد موصرص شفعک     : محفماد شفعک الف الیففهای 

   .شرردامیه  مک

اقسا  تعزیرات

الف شفعک دیهت   رن جادب حکرمت مجبص مک شرر   بعزیفرد حکرمنک -1

بعزیفرد شفعک -2

ر  شف، میزر    در، ن  مجبص   منصو  شرعی
شه 

مادوه م انرد 
رجن ا،

ر  مفر -

ر  ن  -
 74 با 31عفیا  الف شسق 
 ف ف مجبص شه 

ر  شف،  اا   بعزیف رعسم شه    غیرمنصو  شرعی
.رما میزر    در، م انرد ن  مجبص دجه  رست

 
میزر   ن ته یا  در،  الف  جفری ک  مفبکب  مر رع :  ارردی   ر   ندها  م انرد دبعیی     فبعزیف  رلزرما  ف  جه  

 شرده. جایگزی  حاس محکرم مک

 قانون  اه :   2طبق ماده  

 شود: می  الحاق  1/2/1392قانون مجازات اس می مصوب    18یک تبصره به شرح زیر به ماده  

 جدید:  یتبصره الحاق

»چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این  

ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و عدم رعایت مفاد این تبصره، موجب  

 درجه چهار است.« مجازات انتظامی  
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 درجه بندی تعزیرات   - 2

 19 اقسا  تعزیرات: ماده  -مبحث نخست

:1درجه -1

سال 25 یش رن   حاس  یش رن  یهت   پوج سال  -

 1  000 000 000 جزری دقهی  یش رن یک می یا ر  یال  -

مصار   ال  رمررل -

ردحسل شبص حقراک -
 

 2درجه -2

سال 25 با 15  حاس  یش رن پادزر  با  یهت   پوج سال  -

با یک   550 000 000 جزری دقهی  یش رن پادصه   پو ا  می یر   یال  -
 1  000 000 000 می یا ر  یال 

 

:3درجه -3

سال 15 با 10  حاس  یش رن ر  با پادزر  سال  -

 یال با پادصه     360 000 000 جزری دقهی  یش رن سیصه   شصت می یر   -
 550 000 000 پو ا  می یر   یال 

 

:4درجه -4

سال 10 با 5  حاس  یش رن پوج با ر  سال  -

با سیصه     180 000 000 جزری دقهی  یش رن یکصه   هجنار می یر   یال  -
 360 000 000 شصت می یر   یال 

ردفصال ررلم رن دهماد ر لنک   ع رمک -
 

:5درجه -5

سال 5 با 2  حاس  یش رن ر  یا پوج سال  -

با یکصه   هجنار   80 000 000 جزری دقهی  یش رن هجنار می یر   یال  -
 180 000  000 می یر   یال 

محف میت رن حقرق رجن اعک  یش رن پوج با پادزر  سال -

م ورعیت ررلم رن یک یا چوه ضعالیت ش  ک یا رجن اعک  فری رشباص حقراک -

 م ورعیت ررلم رن رعرد ع رمک  فری رضزریش سفمایف  فری رشباص حقراک -
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 6درجه -6

سال 2 ما  با 6  حاس  یش رن شش ما  با ر  سال  -

 یال با هجنار می یر   یال   20 000 000 جزری دقهی  یش رن  یهت می یر   -
 000  000 80 

شسق رن سک   یک با هفنار   چها   ف ف   با درر   دف  ف ف ر  جفرلم مواضک  -
عفت

محف میت رن حقرق رجن اعک  یش رن شش ما  با پوج سال -

ردنجا  حکم اععک ر   سادف ها -

م ورعیت رن یک یا چوه ضعالیت ش  ک یا رجن اعک  فری رشباص حقراک حهرالثف  -
با مهد پوج سال

م ورعیت رن رعرد ع رمک  فری رضزریش سفمایف  فری رشباص حقراک حهرالثف با  -
مهد پوج سال

م ورعیت رن رصهر   فدک رسوار ب ا ی برسط رشباص حقراک حهرالثف با مهد  -
پوج سال

 

:7درجه -7

ما  6 با 91 حاس رن درر   یک   ن با شش ما   -

 یال با  یهت می یر   یال   10 000 000 جزری دقهی  یش رن ر  می یر   -

 000 000 20 

شسق رن یانر  با سک  ف ف  -

محف میت رن حقرق رجن اعک با شش ما  -
 

:8درجه -8

 ما  3با   حاس با سف ما   -

 یال  10 000 000 جزری دقهی با ر  می یر   -

شسق با ر   ف ف -
 

 ( 26  های تبعی ذکر شده است. )ماده : موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات 1  تبصره 

  فری بعیی  ر جف م انرد جفم ر بکا ک  ایه  ف ری  صر د ع   الفر: 

   اشه    ا بف  ر جف   ا  موعاق  ن   حهرالثف     ضرق   ر جاد  رن  یکک   ف  موعاق  ن   حهرا    الف  م انربک  :2  باصف 

 .رست م انرد حهرالثف م انرد  ر جف بعیی   فری مسک           حس ب   ال     ج    

  با   5   ی   حاس  الف  رست  4  ر جف  7  عهر    رست  حاس  سال  هفت  با  یک  السهافرر ی  م انرد  مادوه

 .رست سال 10
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 مجازات اشخا  حقوقی:   - مبحث  دو 

ری رن رضفرر ردهادک رست )شبص شبص حقراک ر   فر ف شبص حقیقک افر  رر ر    ف رر  مع رل  م  رعف

دی   ف   موظر   الف  ف  مکحقیقک(  مهاعک  رشنفرک  ه کا ی    یکهیگف  مجنفک  ا  مادوه  ههف  د ایوه  

پیشرد    اادر   برسط  ندها  بجکی   دحر   الف  مؤسهاد  بکالیف   ها    حقرق   ن    یوک شه     فری 

 های اادردک دیز لحا  شه  رست. مهئرلیت

ی و نتایج زیانبار  ب د، با توجه به شدت جرم ارتکا شو این قانون مسئول شناخته می   143: در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده  20ماده 

 شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می 

مجازات شخ  
حقوقی

انح ل شخ  حقوقی  الف

مصادره  ل اموال  ب

م نوعیت از یک یا چند فعالیت ش لی و یا اجت اعی به طور دا م یا   پ
حدا  ر برای مدت پن  سال

م نوعیت از دعوت ع ومی برای افزای  سرمایه به طور دا م یا   ت
حدا  ر برای مدت پن  سال

م نوعیت از اصدار بر ی اسناد تجاری حدا  ر برای مدت پن  سال   

جزای نقدی  ج

انتشار ح م مح ومیت به وسیله رسانه ها   
 

مجازات   تبصره
موضوع این ماده 

در مورد 

رشباص حقراک ر لنک -

  یا ع رمک غیفر لنک -
 ه اع ال حا  یت می  نند ر  مرر ری 

 رع ال د ک شرر



 

م انرد های اا   رع ال  ف شبص حقراک محه ر رست  ف هفت در، -

شبص حقراک یا حقیقک  ا برجف  ف شهد جفم ر بکا ک   دنایج نیاداا   -
 حهرالثف  ف ر  در، م انرد محکرم مک شرر  ن  

ن ته مهم
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بزه ار
اشخا  حقوقی -

شبص رر ری ردنیا    ر رر  الف ره یت رر ر شه  حق یا رلنزرم  ف   اشخا  طبیعی -
.بک یفک  ر ررشنف  اشه

شبصیت عاا د رن اا  یت   ره یت ررشن  یا رر ر شه  حقرق    -
بکالیف   رجفری ن 

گف هها  ج عیت ها   رد    هایک رست  ا حقرق   رشباص حقراک -
  بکالیف مجنفک   من ایز رن حقرق   بکالیف رضفرری الف ندها  ر 

 بجکی  ررر  رده

جر  شخصی حقوقی

   5   1الف مهنرجب م انرد بعزیفی ر جف   :جرایم تعزیری -
 رست 6

چوادچف  ر عف ع یت  ی   ضنا  »  14راق باصف  مار   دیه -
شبص حقراک   دها د  ر ر شه   رحفرن شرر ریف   دها د  

رع ال م انرد بعزیفی  ف رشباص حقراک   اا   معالاف دررهه  رر
 «دررهه  رر 20معا ق مار  
 حقوقی: شرایط تحقق مسئولیت  یفری اشخا   

: »در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری  143ماده 

است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت  

 نیست.« اشخاص حقیقی مرتکب جرم  

در باب مسئولیت 
شخ  حقوقی

رما    میا  شبص  حقراک دا جک   ریفردک ب ایز افر  دهرر  143مار   -
پیش شف  مهئرلیت الیففی شبص حقراک ن  رست الف اادر   ری  رشباص 
 ر  ف عورر  الادر    ویار  رد     ربحاریف  حزب  شفالت یا هف بجک  مجا هک 

 الف  ا ههف ردنفاعک یا غیفردنفاعک راق ارردی  ر  ریفر  بأسیس شرر

شبص  -
حقراک

مه نفی  رشباص حقراک حقرق   رشباص حقرق دصرصک  -
دصرصک الف رر ری ضعالیت ردنفاعک ههنوه  شفالت های ب ا بک 
ههنوه   مؤسهاد غیفب ا بک هم م ک  رست ردنفاعک   

 غیفردنفاعک  اشوه

رشباص حقراک  -
  حقرق ع رمک 

شبصیت حقراک

درر ر لت -

  دهارهای ع رمک الف ع رما  فری  -
 فن  ر  حررلج مفرم مادوه بأمی  نب  

 فق  دعر   ر  نه    منف  بجکی  شه  
 رده
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رن م انرد مقف  ر  ری  مار     20راق باصف  مار    رشباص حقراک حقرق ع رمک ر لنک   غیفر لنک 

ها   راهرماد بأمیوک    الووه مادوه »سانما  ندهر معاف ههنوه رلانف ر  مرر ری الف رع ال حاال یت مک 

گفی مج رل ههنوه مادوه بصهی رمر  صوعنک  الجا  نی   ر  مرر ری الف  ف الا  بصهیر  دنی ف    بف ینک«

رن ج  ف  ضنا  مرجه مهئرلیت  رجن ا، شف      رانصاری ر  صر د  رمر   دق     ف رر  ال ک  ح     

   اا   م انرد ههنوه.الا های اا    رگذر ی   ف  بش دصرصک  ههنوه 

 2طبق ماده 
قانون مدیریت 
 دمات  شوری

 رحه سانمادک مجبصک رست الف  ف مرجب اادر   ری ار  :مؤسهف ر لنک -1
شه  یا مک شرر    ا ررشن  رسنقسل حقراک   بجک رن  ظایف   رمر ی  ر الف  ف 

.رد ام مک رههعهه  یکک رن ارری سف گادف   سایف مفرجع اادردک مک  اشه  

ال یف سانما  هایک الف ر  اادر  رساسک دام  فر  شه  رست ر  حکم مؤسهف 
.ر لنک شوادنف مک شرر

 رحه سانمادک مجبص  ا رسنقسل  :مؤسهف یا دهار ع رمک غیفر لنک -2
 50حقراک الف  ا بصریب م  س شر ری رسسمک ری ار مک شرر    یش رن 

ر صه  ررجف سا دف ن  رن مح  موا ع غیفر لنک بأمی  گفرر   عهه  رر   ظایف 
.  دهماد ع رمک رست
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 فصل سو : معاونت در جر  

 شوند: : »اشخاص زیر معاون جرم محسوب می 126  ماده 

ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب  هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به    - الف 

 وقوع جرم گردد. 

 کاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. ت هر کس وسایل ار   - ب 

 هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.   - پ 

ن زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی  قترا ا برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا    - تبصره 

 شد.« جرم، جرمی شدید از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می 

شفالای جفم ر  بهر ک   یا ر بکاب جفم ال ک  سادیه       الهادک الف ضقط  ف مااشف    تعریف معاونت:

 شرده. دقجک باعک   ضفعک ررشنف رده معا دا  جفم محهرب مک

 یعنی:  جر   در  معاونت  پس

  یا     رفیق  ر رلف  یا      سای   بهیف  یا  سادن   یا     جفم  ر بکاب   ف  بحفیک  یا     بع یع  یا  بههیه  یا  بفغیب  -

 اه د  رن رسنفار  سر  یا  ضفیب  یا رسیهف  ا دصرصا دحر هف  ف ن   ار، بههی 

 درر   ضنا    ا    فررنر  مااشف   ف  مونهب  جفم  رجفری   ف  شبصا  ندکف   ه    الف  رست  الهک  جفم  معا    -

 .  فردگیزر ن  ر بکاب  ف  ر مااشف یا    الوه بههی   ر جفم  ار، عامهر

 : عنصر مادی معاونت -1

 یا  شه    معا دت  ا یکک رن رضعالک الف ر  ری  مار  بصفی  شه    خ   126ر  مار    ال  ماری معا دت  

رمر ی الف ر  ن  مار  موه ج رست   معا دت ضقط  ا  ریرر  عالک    4/9/25- 1166رهه. راق حکم ش ا    مک

 . دادگاه باید مشخ   ند  ه به  دامیک از عناوین نظر داشته استشرر   محقق مک

 زیر واق  می شود:  عناوینعنصر مادی معاونت به  

ری ریگفی  ر پس الهک الف  ف هف شیر    : ری ار می    عساف  ف ریگفی ر  رد ام ررر  الا یترغی   -1

 بفغیب الوه معا   رست. جفم  ف ر بکاب

دیهت گاهک بجریق مهنقس جفم ردگا ی شه : ر  ری  مرر ر  مؤثف  رر  بجریق    ار، جفم شف   رلانف  

 صفف بجریق جفم رست مادوه:   
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 بعزیفرد 639 وه ب مار    ف ضهار یا ضحجا   -

ق م انرد جفریم  21 وه ج مار    ف رلحاق  ف رش وا  یا محا  ا    مفههر   -
 دیف های مه  

 ف جفریم ع یف رمویت  حیثیت   مواضع ج هر ی رسسمک ریفر  ر  ررد  یا  -
 اادر  معارعاد  وه ب 6مار  دا ج 

:تشویق افراد

 
 :  ررر  الفر  ریگفی  ف ر بکاب جفم  ف صر د بفساده  ر  رن ضع  یا بفک ضع  مر ر دظف. تهدید -2

 دیز صر د ریگفی رن معا دت ر  جفم رست. الوم()مادوه رگف السهافرر ی دکوک درر  ی بر  ر موف ف مک

 درباره جر  تهدید است  ه باید به آن توجه ن ود:ن ات مه ی  

حا د  -
 بههیه

عادتا قابل تح ل  -1
 نباشد، ا راه است

 رحکام داص ر  حه ر   اصاص  -

ر  بعزیفرد
مهئرل   ضاع  مهنق   مُکفِ  -

 مهئرلیت الیففی دهر ر  مُکفَ  -
مادوه بههیه  ف نسیب 

جادک دریجا  یا دامر  

 رالفر  دیهت  بههیه مرجب معا دت رست   عادتا قابل تح ل باشد -2

  مادوه بههیه  ف دها د مالک الف اا   برجف دیهت
 : مانند  است  مستقل  جر    تهدید  گاهی  - 

 ( ردنبا اد اادر   3  وه 27 مار  ) الووه  مک بههیه  ر ریگفر   ردنبا اد رمف ر  الف  الهادک -

 ( بعزیفرد 617 مار )  الووه  مک  بههیه  ر ریگفر  ری رس حف هف  یا چاار  ا  الف  الهادک -

 ردسل   بههیه   ا   هررپی ا  ههریت      پف رن  ری وک  حف   مهئرل  مأمر ر   یا     ضف رگاهها   الا   ر   الف  الهادک   -

 ...(  پف رن رمویت ر   الووهگا  ردسل اادر  3   1  وههای) الووه  مک

 (بعزیفرد 668 مار  . ) د ایوه  مک  م زم رمضا  یا     سوه یا  درشنف  ررر   ف ریگفر  بههیه -

 دهات  سفی  رضجا    ف  مالک  یا  شفضک  یا  دفهک   ف های  یا  ان    ف   ر  ندا   دحر  هف   ف  ریگفر   ر عاب   فری  -

 . است  مستقل  جر   تهدید (بعزیفرد 669 مار  . )الووه  مک بههیه    هنگا  یا درر  ف

 ، دو حالت دارد:رسدتهدید به ا راه ن اگر ن ته مهم: 

 . رهه   مک  خ 669  مار  بههیه  جفم ضقط  دکوه پیهر ر بکاب رص ک جفم رگف -رلف

 669  مار  بههیه  معوری  خ مک رهه الف شام  بعهر   الوه پیهر  ر بکاب رص ک جفم رگف -ب

 معا دت رست.   

مالک   یا ارلک  ف بحصی  مقام   موزلت رجن اعک ر  ر بکاب   ن: الهک  ا ررر   عه  یا رمنیاتط ی   -3

. ر  بع یع  ردگیز  ر بکاب جفم ه رر   مالک   ماری رست   مهم دیهت معا   جفم رستجفم  رسخ الوه

الف معا   پیش رن ر بکاب  ف  عه  درر  ضا الفر  یا پس رن  ار، جفم رن ارل درر  فگجنف  اشه. نیفر   

)مادوه رگف ماشی  ریگفی  ر موف ف الوک بر  ر رسنبهرم   الوه. ک دیز مفهرم پیهر مکبع یع  ا اارل پیجکج

 الوم( مک
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گاهی تط ی  جر  
مستقل است

 27 مار  3 وه بع یع  فری دفیه یا ضف ش ن ر  ردنبا اد  س ک الجر   -
 م  س ردنبا اد

 اادر  شهفرر ی 88مار  بع یع ر  رمف ردنبا اد شهفرر ی ها  -

 .الف ر  ن  بع یع شردهگا  هم شفیک جفم ههنوه
بحفیص   بجریق رضفرر گف هها  ف ر بکاب      بحفیص منفررف بع یع  ف معوک نن رضکوه     ف  لع ن  ر 

ق. معارعاد(   6مار     5رع الک ع یف رمویت  حیثیت   مواضع ج هر ی رسسمک ریفر  ر  ررد  یا دا ج ) وه  

 بحفیک حس ضز   دررهک  مادوه 

درر   ا مال   عه   ضفیب   ...      رررشن  ریگفر   ف ر بکاب جفم  ف هف رسنا یزی    ف جفم  :تحریک  -4

مرجب بحقق معا دت ر  جفم   الیوف   ردنقام جریک  سیت دیف ی ر رر  ر بکاب  ف جفم مادوه بهییج حبقر

 )رگف غیفد رر ی  ایه ضسدک  ر  کجک(  .رست

تحریک

ردهیجف ر بکاب جفم  ر  یا  الوه  معالب ر  په ر الف ذه     باید مستقیم باشد -1
گفر    مااشف  ر  ف ر بکاب جفم داص سرق دههه  بحفیک  ف حهاب د ک نیه مادوه

 ضسدک  فری نیف سارر  درب رست

مبارب  ایه شبص مع رم   مجبص  اشه رگف الهک مثس  ا    باید فردی باشد -2
ضع  ر  ردنجا  مقالف ر    ندامف  مفرم  ر  ف غا د رداا  محنکفر  بجریق مک الوه  هف چوه 

م ک  رست جفم مهنق   اشه رما معا دت ر  دهب   غا ب دیهت  چر  مبارب مع رم 
 دهر ر

با نمادک الف رن بحفیک  دنی ف ری  ف رست دیایه   ر  رثف    باید مو ر باشد -3
بحفیک  جفمک  ف  ار، د یردهر یا شف ،  ف رجفری ن  دگفرر  بحفیک  ف عورر  معا دت 

  معوک پیهر د ک الوه
رگف الهک ریگفی  ر بحفیک  ف ر بکاب جفمک الوه رما رن داحیف بحفیک (  30/10/19-3598) أی ریرر :  

بحفیک الووه  مهنرجب م انرد دیهت  ف رر  ال ک معا    انک مهنرجب م انرد   ده ع  ک سف دزشه   

رست الف ضاع  رص ک مفبکب جفمک شرر یا شف ،  ف رجفری ن  د ایه. ندک  ف رف  ر  سالف سم  هههالف 

ما چر    ف شرهف سا ق ر   بر رده  لک هیچ ع  ک رن رف  سفدزده  ا ریوکف ع   ن  ر  معا دت ب ام رست ر

 جفمک رن رف  سف دزر  معا   دیز اا   م انرد دیهت.«

گاهی تحریک 
جر  مستقل است

اادر  م انرد جفریم دیف های  23مار  بحفیک  ف ضفر  رن مقا   رش    -
 مه  

 512مار   بحفیک مفرم  ف جوگ   الجنا  یکهیگف  ف اصه  فهم نر  رمویت  -
 بعزیفرد
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: م  رعف راهرماد دهعف نمیزی الف مقهمف ر بکاب جفم  ف ش ا  مک   ر   م ک  دسیسه یا فری   -5

  ر  م وک ع یف یا مااشف مؤثف  اشه دیز مصهرق ریگفی رن معا دت رست.رست 

 : مانند

 مفبکب  الووه یکک   مک   سانی  نمیوف      رسیهف  دها   ر   ریگفی  دامر   یا  مال  جا     ع یف   یجنف  یا   دفف  ر    -

  گذر ر.  ررم  ع یف  م وک  ر  سف ریگفی   شرر

 .رست معا   میز ا     ندا  فری شرده نشوا با  رهه  بفبیب میه ادک  مفری    ن  نشوایک  فری  میز ا  -

 مجنفی  ضفیب   فری   ر  رشیا  الف  الهک   فسه   ضف ش   ف  عنیقف  عورر     ف  رست  افر   الف  درسادنف  رشیای  -

 . رست معا    رهه ب ییف

 ر بکاب    ف   ر  ر   ضفیب  ری      الوه   ها  م انرد  رن   ر  ر   شه  مفبکب  رگف  الف  الوه  رمیه ر    ر  ریگفی  الهک  -

 .رست جفم ر   معا دت ضفیاکا ردف    ضنا  د ایه  مص م جفم

رن     معا   مرجب رشناا  مااشف شرر ر  حالک الف ر  ر بکاب ع   ااصه دارر رگف راهرم دهعف نمیز    ن ته:

  ربهامک منرجف مااشف   یفربهام مافر رست. الهک شف نک نهفنلرر  ر  ف عورر  رر    ف  ی ا   ههه    ی ا   ر

 چر  پزشک ساب رست   رارر رن مااشف رست.  دیهت  انک رر    ر پزشک ب ریز د رر  رست

فری  و اغوا به عنوان جر   ا 

هف الس  ا دهعف   دیفدگ هررپی ایک نمار  یا ر  حال پف رن  ر ر  ردنیا   گیفر یا  ا دهعف    -1
دیفدگ ر  ضف رگاهها یا بأسیهاد ن  ریهنگاههای دا  فی هرریک ردسل الوه یا  ف ری   سی ف رد ام 

مار   رحه  اادردک  3   1 وه    ر رشرر  یا غیفم ک  سانر ظیفف مأمر ر  مهئرل حف  ری وک پف رن 
    م انرد ردسل الووهگا  ر  رمویت پف رن

  بعزیفرد 512مار    رغرری مفرم  فری  ف هم نر  رمویت  ف جوگ   الجنا   ا یکهیگف -2

م انرد جفریم دیف ی های  21 وه ج مار   رغرری مفرم  ف رلحاق  ف رش وا  یا محا  ا    مفههر  
 مه  

 
ر لنک    س ت     ش     رسعف   ف  :  هف  گیفی دا  ر رن مقام   مراعیت رجن اعکسو استفاده از قدرت  -6

درعک دفرذ معوری رست الف م فم  ف رلی  ضفندهی رست ر   راع    په    ر عف  مادوه  داص    ر ط  الف محصرل

 پذیفی ر ررب وهی یا  ظیفف شواسک مفبکب جفم شرر.نسیب

رسنار       الا گف شهارد ر     ههه     مادوه برصیف رسنارالا   ف الا گف  فری شهارد ر    ر  رررگا   

مأمر  ر لنک  ا سر رسنفار  رن مقام درر     الا  معا   رست سر  رسنفار  رن اه د  ف عورر  جفم داص  

الوه مادوه  لیس ندهر  رن    ر دادررر  ندهردک  رن رجفری اادر  یا رجفری حکم مقام اضایک ج رگیفی مک 

 ( ق.م.ر 576الوه. )مار   فری مسااد ج رگیفی مک
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فم سادنف ری الف  فری ر بکاب ج: الهک الف  ا نگاهک رن الا  فر  سی فسا تن وسایل ارت اب جر   -7

  664  پفرردنف رست  ف مااشف ال ک الوه. سادن  ال یه   هف در، ر زر ی  فری ر بکاب جفم راق مار  

   ف  فری معا دت  نم رست. شق.م.ر جفم مهنق ک رست   م ک  رسنفار  دجرر  حهد اصهسانده    ماا

 سادن   سای  ر بکاب جفم ر  حالت رر ر:

 . رست مهنق   جفم جفم  ر بکاب  سای  سادن   هم   ان دههه   خ رص ک جفم رگف -

 664  مار     معا دت معوری بعهر  رهه  خ رص ک جفم رگف -

: بهیف  سی ف یعوک هف در، ر زر   ن د دظیف رس حف  سم  رواب   مکا  تهیه وسایل ارت اب جر   -8

 سال  مذالر   فری ر بکاب الف  فری ر بکاب جفم سادنف   مهیا شه  رست. ع م   ررس، معا    ف ریوکف  

درر  ن   سی ف ر  ر بکاب    معا    رسنفار  الفر   اشه     جفم رست  شف  رست.    ایه مااشف رن  سای

 جفم مؤثف  اشه یا دف. 

 

 مادوه: 

 سی تفن   ود را به دیگری 
بدهد و او مرت   قتل شود

رگف  فری شکا   ههه    فری ان  رسنفار  شرر  معا   دیهت  -
 چر  ع م معا   شف  رست

بفوگ  ایه  فری جفم  ف الا   ف ر   فری ان   ههه رما ر   ا  -
معا دت  خ دهرر  چر   سی ف  ف الا    رواب  سفات  ر رد ام رهه

دفضنف رست   جفمک الف مر ر دظف دارر    خ ررر  رست بفوگ  ههه 
   ا چاار ان   ر رد ام رهه معا   دیهت مگف ریوکف بفوگ ر   ر 

بحفیک  ف ان  الفر   اشه
 

  حهد اصه   بررضق ر رری مااشف   معا   ر  رسنفار  رن  سی ف شف  رست.

: »هف الهک الف  ا ع م   ررس،  فری ر بکاب جفم )حاس    انررشت مهنق بهیف  سی ف جفم  ف عورر  جفم  

 .584غیفاادردک( مکادک بهیف الفر     ف ری  رفیق معا دت د رر ...« مار 

شبصک  ا ع م  ف اصه م فمادف ریگفی   ر  ر بکاب جفم  ر  ا  رهو ایک   :  ارا ه طریق ارت اب جر   -9

 ر لت    ف هف دحر م ک   ف ریگفی دجا  رهه.  نمرنش 

 ن ته:  2

 دیهت  معا      رهه  خ جفمک     ههه  ررسعاد  جفم   ار، رن نگاهک  ه   رگف -1

  رشرر       دا سا  ر بکاب  ر   ر   شیر   ریوکف   ف  ررر   نگاهک  حنک  دیهت    ر لت  نمرنش   رهو ایک   ضقط  -2

 . رست معا دت دیز رست

ر رلف رفیق    جفم مهنق  رست: ر لت ن  حام ف  ف رسنع ال رر یف  ا  سای  ریگفی الف مرجب گاهک 

 بعزیفرد( 623سقط رست. )مار  
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:  ضنا ی الف  ار، جفم  ر درر   ا بأثیف  ف ر بکاب  درر   ا  فررشن  مرردع ن  تسهیل وقوع جر    -10

 الوه. بههی   ف ر  شف   معادت رست: م ک  مک

تسهیل، معاونت 
است

. ا ع م   ررس،  اشه -1

ر باا  عفضک .  رع ال بههی  الووه   ا  ار، جفم  ر عف مهنقیم ررشنف  اشه -2
   ی   ضنا  معا     جفم

مادوه رر  ی ن رم  بش    رضعالک الف غیفمهنقیم   ح قف های  عیه ع   جفم  اشه  معا دت دیهت.پس  

 ا بجریش ر  ر  ر بکاب الاهش پیهر الوه  بأثیف ر    ف  ار، جفم رر ر. بررر   ف م فم 

   ف   ریگفی       گیفر   ر  ع یف  م وک   گ ری  یکک   رست مادوه   م ک   هم   رسنیا ی      ال ک    ا   بههی ن ته:  

 .  کجه الا ر   ا  ر ر  ریگفی    وجیوه ع یف م وک سیوف   ی الهکیا    الوه ش یک ر   پیجادک
 رست معا دت ر ل شبص ع  

گاهی مساعدت، 
جر   ا  است

 بعزیفرد 549مار   مهاعهد مأمر  مفراات   حف  ر  ضفر  ندهردک  -

 554مار   مهاعهد رشباص  فری دسصک م فم رن محاال ف   محکرمیت  -
 بعزیفرد

 اادر  م انرد جفریم دیف های مه   23مار   بههی  ضفر  دظامیا   -
 

 شر   ز  است:   3برای تحقق معاونت  

 . اشه  سیه  رد ام   ف معا دت ضع   -1

 .  اشه ری ا ک معا دت ضع   -2

 . یا ه ر بکاب ن   ا   ه زما  یا  رص ک جفم رن پیش  معا دت ضع   -3

: رگف راهرماد معا    ف هفرلی ک ر  مفح ف رجفر منراف شرر   فعل معاونت به انجا  رسیده باشد  -1

 . معا دت هوگامک رست الف مااشف جفم  ر شف ، الفر   اشه م انرد دهر ر 

 
.معا دت ر  شف ،  ف جفم م انرد رر ر -

 .شف ،  ف معا دت م انرد دهر ر -
 فری بههی  سفات اف   ر  جکوه ر  رثوای   مادوه ریوکفجفم مهنق   اشه     مگف ندکف شف ،  ف معا دت

  ف جفم ببفیب رست. محکرم   شکهن  رسنگیف شرر

بههیه  بع یع  سادت   بهیف  سای  ر بکاب جفم ضقط  ف صر د  ضنا    :فعل معاونت ایجابی باشد  -2

 شرر. ری ا ک   مثات اا   بصر  ههنوه    ا بفک ضع  محقق د ک

بوها نمادک مک برر  الهک الف  ا سکرد   عهم   ر  ا   سکرد   دریجنوهر ی ر   فر ف ر بکاب جفم:  ن ته

 ر  دنی ف: بحفک مادع  ار، جفم دجه   ر م انرد الفر الف مک ف  ف ج رگیفی رن  ار، جفم  اشه. 
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 دیهت  سفات  جفم  ر   معا دت   ر    مقا    ر   ریگف  مأمر   سفات   فر ف  ر   ردنظامک  دیف ی  مأمر   سکرد  -

 . رست مهنق  جفم

 م انرد       دیهت  معا دت      ررشنف  ج رگیفی  رمکا   حالیکف  ر   ان   ر بکاب   فر ف  ر   شبص  سکرد  -

 .دهر ر

 .دیهت  معا دت ر  ع      دههه گزر ش    الوه سکرد ریگفی    الوه ردنس  ه کا   ر  رن یکک  -

 . رست  جرری رمر  رن    رر ر  نم  ر رص ک م فم  ا  باادک    اصه   حهد  معا دت  چر 

 رمررل   حفرست     حف    ظیفف  رگف  معا دت  ر    راهرم   عهم      شفالت  رمررل  سفات   فر ف  ر   دگهاا   سکرد  -

 ر باا     رست معا دت   الوه مک  ه فرهک  پزشک  دزر سقط  فری  ر  ا رر  ن  الف  الهک  . اشه ررشنف  ر

 .رر ر جفم  ا معوری

: رع ال پس رن  ار، جفم مادوه  ن ارت اب یابدآفعل معاونت پی  از جر  اصلی یا ه زمان با    -3

های پس رن  ار، جفم معا دت  ف  اهکا ر     ف رر  ال ک مهاعهدبردفای نثا    ررلف جفم  مبفک الفر   

 نیه. ش ا  د ک

  معا دت ی شف  بررضق پیجالوه  ف   ردوه  ری الف ر   ا گیفی   ح   لررنم موزل  ف رنرر  ال ک مکپس  

  ال ک ر  معا دت ه کا ی الوه  رست رما رگف پس رن ر بکاب جفم حنک  ا ع م  ردوه   ف مهف اف  رر  رمررل

 : مادوه جفم مهنق  رست  گاهک ال ک پس رن ر بکابرهه.دیهت یا پس رن سفات  سا ق  ر ضفر ی 

  بعزیفرد 662  مار   مهف اف  مال ردنفای -

  بعزیفرد 553مار   باهکا ر  الفر   مبفک -

   مبه  مررر 23مار   مبه  مررر جفم ررلف ردفای -

گذر  ررس، ررر   ف مقاماد ذی صسح دهات  ف الهادک الف رن جفریم ر  شفف  ار، مع ع : رگف اادر ن ته

بفک ری  بک یف درعک بههی  ر   ار، جفم   معا دت رست )مادوه  فدک    ههنوه  ر بک یف رردهنف  اشه

جفریم اادر  م انرد ردسل الووهگا  ر  رمویت پف رن   ...( الهادک الف رن بهیف   بهر ک ن د   رسااب 

 ف مقاماد ذی صسح رعسم    جفم یا مقهماد ر بکاب جفریم موه ج ر  ری  اادر  مع ع شه    جفیا   ر

 انرد معا   محکرم دررهوه شه. دو ایوه م 

شرر  مادوه بجریق ن ج  ف بفک  معا دت ضع  مثات رست رما معا دت ر  جفریم بفک ضع  محقق مک  :ن ته

 ردفاق  معا دت ر  بفک ردفاق رست.

: یعوک نگا   رر  معا    ف ال ک   رسنیا ی ننررردف درر  ا مفبکب عنصر روانی معاونت در جر   -2

 پس:  جفم رست.

  رر   دررهه  جفم  ر بکاب   فری  سانر   مک الف  ری   سی ف  یا   رر ر  جفم  ر بکاب  اصه ریگفی دهرده  معا   رگف  -

 . دیهت معا دت ر   رضعال   دهر ر بع یع اصه     رهه مک  رلحهوف  افض عورر    ف الف پرلک  یا
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 ت در جنایات: مجازات معاون

در جنایت

 ف دفس -

3 یا 2م انرد معا   حاس بعزیفی ر جف   رگف مااشف اصاص شرر  -

رگف مااشف  -
اصاص دجرر

4ر جف   سال10 با 3  بعزیف مک شرر 612مااشف راق مار   -

ر جف ال نف رن بعزیف  2 با 1   127معا   راق  وه د مار   -
6 یا 5حاس ر جف  ضاع  رص ک

 ف عضر    -
موفعت

حاس بعزیفی  127معا   راق  وه ب مار    رگف مااشف اصاص شرر  -
6 یا 5 ر جف

رگف مااشف  -
اصاص دجرر

5ر جف   سال5 با 2  بعزیف مک شرر 614مااشف راق مار   -

ر جف پایی  بف رن بعزیف ضاع   2 با 1  معا   راق  وه د   -
7 یا 6حاس ر جف  رص ک

 
 رسنفار  رن دا الغ ر  جفم یا معا دت  ف ری  صر د رست الف:

 سی  ه از نابال  به : ن ته
:عنوان وسیله استفاده  ند

.دا الغ غیفم یز  اشه -

 .دا الغ م یز رما  ف ر ی ک مادوه رالفر  یا جه  ر  حکم  سی ف  اشه -
شرر   دا الغ    ف حهرالثف م انرد محکرم مک  نمف  ف  دا الغ غیفم یز ه یجف  سی ف رست   جفم مهنوه  

 مهئرلیت الیففی دهر ر.

 سی ف دیهت   رص  ن  رست الف  سی ف دیهت مگف ریوکف ر  رثف ر ی ک مادوه جه    رالفر  م یز ه یجف 

 ر  حکم  سی ف  اشه. 

 ر  چوی  مرر ری م انرد  ف ری  صر د رست: 

 

مفبکب  ف حهرالثف م انرد اادردک جفم ر بکا ک  -
 برسط دا الغ غیفم یز محکرم مک شرر

مااشف دا الغ -

  الغ ساب راری رن مااشف رست -

رگف ضفری ر   ضنا  دا الغ م یز معا دت الوه  ف  -
محکرم مک حدا  ر مجازات معاونت در جر  

شرر

 مااشف مهئرلیت الیففی دهر ر  م یز  -

 راهرماد بأمیوک رمکا  رر ر -

نمف  ف   رگف سفات حهی برسط ص یف م یز  خ رهه   ر  مال  ر رن حفن دا ج الوه   دکنف
 272راق مار    م انرد سفات بعزیفی محکرم مک شرر دف حهرالثف معا دت ر  سفات

 
بجهیه م انرد رست   رسنفار  رن م ور  دیز ر  حکم  سی ف  کرسنفار  رن دا الغ رن رسااب داص   شبص

 رست.
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 های مجازات معاونت:سیستم

     انک جفم  رر  ع   معا   رن مفبکب رص ک عا یف گفضنف شه   ای(:ای )استعاره مجرمیت عاریه  -1

 رست.  معا   ر  سفات  شرر   مفبکب سفاتمااشف     مادوه  شرر.معا    ف معا دت ر  ه ا  جفم محکرم مک

 رست. معا   ر  شف ،  ف سفات  الوه  شف ،  ف سفات  مفبکب

مجرمیت عاریه ای

127مار    م انرد معا   رن مااشف ال نف رست   دهاک  -

معا دت ر  رضهار ضک   م انرد معا     مااشف یکها  رست   مع ق  -
  286 ر  ض مار  

مااشف  ف جفم    مفبکب رص ک  جفمک شهیهبف رن مقصرر ر لیف معا    رد ام رهه   : مجرمیت تلفیقی  -2

 شرر.کمعا    ف معا دت ر  جفم دفیف بف الف مقصرر ر لیف  رر  محکرم م  شهیهبف 

 شرر.معا    ف معا دت ر  ه ی  جفم محکرم مک   بف رن ندچف مقصرر  رر    خ رههرگف دفیف

معا دت محقق د ک شرر مثس درر    ر  ههه  فری    رگف جفمک منفا د  ا جفم مر ر دظف معا    خ رهه 

 ااچاق رما شبص مفبکب ان  ع ه شرر. 

گذر  شبص  ر ماهیت  ضنا  ر بکا ک  معا دت رست رما اادر :  انک  معاونت به عنوان جر  مستقل  -3

ررده   شبص  مااشف یک ررده   کف ر   ر مااشف محهرب الفر    جفم ر   ر معا دت د کمعا   جفم د ک 

 ( 504مادوه بحفیک دیف های  نموه  )مار   جفم مهنق  رست.

 چند ن ته:

  ر   م انرد بعزیفی جفریم  ر  بررده  مک  رررگا     اشه  عیف جفم حصرل  ر   معا دک مهرد ف  بأثیف رگف  -1

   ر.م.ق   38 مار   ح  وه.   رهه ببفیف ر   ع   بأثیف بواسب  ف  ر

  دجه    ا شه  بعقیب ندکف رن رعم معا دا    شفالا ه ف  ف دهات   رست  درعک    مع ق نما  مف   اعع -2

  حکم  رجفری   ف  شف ،      اشه  شه   شف ،  ندها  رن  یکک  ر  ا    ضقط  بعقیب  چوه  هف  شرر   مک  رع ال   اشوه 

 .رست محکرمی  ریگف نما  مف   اارع  معا دا     یا  شفالا رن یکک

 م انرد    ف   دجرر  محکرم  ر ه  حاس   ف       اشه  اصاص  ع رمک  شفریط  ضااه   ان    ف  الووه   رالفر   رگف  -3

 .  اشه په ی جه  یا په  مثس. شرر مک  محکرم ان   ر  معا  

 م انرد  ر   بأثیفی  رمف  ری   دااشه    رسنفسک  رص ک  مفبکب   ف  مف   یا  ضفر   رلی    ف  ع ه   ان   ر   رگف  -4

 .دهر ر معا  
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 ن ات مهم در معاونت:

در معاونت

رع الک الف پس رن  ار، جفم ر  جهت ال ک  ف م فم  فری ضفر  یا  فری ردنفای  -1
هف چوه ری  رع ال جفم    ن د جفم رد ام مک شرر  ر د ک برر  معا دت رردهت

.داص  اشه

مبفک الفر  ررلف جفم یا بافلف م فم یا ررلف جع ک :بعزیفرد 554مادوه مار  

. حهد اصه   باادک  ا م فم رص ک  نم رست   رن رمر   جرری رست -2

مادوه

منهم شاهه دزر، برسط ر سنا   رر    اصه ررشنف هف  ات ال کک  نم رست  -
معا      ف ریگفی م حق شرر رما نشکا ر حفالنک دکوه   ضقط ب اشاچک  اشه 

.دیهت

صفف حضر    منه ی  ر  یک پارگا  شاهه ب ا ن رسنف ج عک  ررده  -
.حنک رگف ع س مرجب بجریق من ا نی  شرر  معا   دیهت

.ع م   ررس، معا   رن ماهیت جفم مر ر دظف مااشف  نم رست -3

نگاهک معا   رن جزلیاد جفم مر ر دظف مااشف مادوه نما  یا مکا  یا هریت اف ادک  -
. نم دیهت

مادوه

الهک ریگفی  ر بجریق مک الوه الف ثالث  ر   ن شواف  -
مه رم الوه    کجه رما م فم ج ری دادف  ف  فب گ رلف مک 

.الجه

الهک ریگفی  ر بجریق مک الوه الف جیب ریگفی  ر  زده رما  -
.ر  رن دادف ر  چوه ببنف االک  افر

.معا   رست

نگاهک رن مکا    نما    هریت مقنرل مهم   رس حف  فری ان   ههه  -
 .دیهت
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 چند ح م به نابال  ا تصا  دارد  ه عبارتند از:

در ارت اب جر  بال   -1
 128ماده  توسط نابال 

هف  الغ الف رن دا الغ غیفم یز  ف عورر   سی ف جفم رسنفار  الوه  ف  -1
 محکرم مک شرر حدا  ر مجازات قانونی آن جر 

حدا  ر مجازات هف الس ر   ضنا  م فمادف دا الغ معا دت الوه  ف  -2
  ن  جفم محکرم مک شرر معاونت

جنایات ارت ابی  -2
توسط نابال  یا علیه 

نابال 

 جوایت دا الغ دعای محض رست  عاا ف ریف  ر مک رهه -1

رگف ر    ر  مفبکب هوگام جوایت شک  اشه    لک رم یا م وک ع یف  -2
ررعا الوه ر  حال   ر   رر    مفبکب  دسف ن   ر ررعا الوه رص   ف عهم 
  ر  رست    لک رم یا م وک ع یف  ایه  یوف  یا  ده   گفدف اصاص مونفک 

 ر م ق 308مار     رست

   ال ک دهات  ف دا الغ مفبکب جوایت ع هی شرر  اصاص مک شرر -3
 304مار  

ارت اب سرقت  -3
 حدی توسط نابال 

 ا   ق 272ماده 

الهک مال  ر برسط رف  غیفم یز رن حفن دا ج الوه  شبص رسنفار   -
الووه  مااشف محهرب مک شرر    ا شفریط  ف حه سفات محکرم مک 

 شرر

ردفرج مال رن حفن برسط رف  م یز  اشه  ضنا  نمف حهب مر ر  -
 مج رل سفات بعزیفی رست

 
بررده رما نما  بح   رگف دا الغ م یز  اشه مکری شهارد  ایه  الغ  اشه  رشاهه هوگام ر :  شهادت نابال   - 4

 ق.م.ر(  179هوگام   ر  شهارد  ههه. )مار  

اادر  دحر  م انرد رشباص الف ر  رمر    3)مار     استفاده از ص ار برای جرا م س عی و بصری   - 5

غیفم ان مک ضعالینهای  یعوک  س عک    صفی  رن ص ا   فری  د ایوه(  عف فرسنفار   د ایش     دگههر ی  

ضف ش   بکثیف درر ها   لرحهای ضجفر  غیفم ان )مادووه مهنه  (   مرجب حهرالثف م انرد  فری عام  

 رست.

ا راه ص یر به  -6
ارت اب قتل

.مکفَ  غیف م یز  اشه رن مهئرلیت مافر   رالفر  الووه  اصاص مک شرر -

مکفَ  م یز  اشه  عاا ف ریف مک رهوه   رالفر  الووه   ف حاس ر ه محکرم مک  -
.شرر

 
 (153-163  ص2ع مهئرلیت الیففی(: )جض: )ع   بام  رجنون  - 2

شود  که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می : »هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی  149  ماده 

 و مسئولیت کیفری ندارد.« 
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: »هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتال به جنون شود چنانچه تا  150  ماده

نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت    نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل   جلب رفع حالت خطرناک مجنون با  

توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که  شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می داری می ه خطرناک در محل مناسب نگ 

کند و با تشخیص رفع حالت    در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می 

اینصورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص    خطرناک در مورد خاتمه  اقدام تأمینی و در غیر 

ه  را مشاهده کردند بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی مرتکب، درمان شد  ی نگهداری شده یا خویشاندن وی، هرگاه عالئم بهبود 

 باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.« 

شود. در صورت عارض شدن  : هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی 1  تبصره

افتد. نسبت به مجازاتهایی  عقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد ت 

 الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از  جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. که جنبه حق 

گهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا  : قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی و تربیتی را در هر حوزه قضایی برای ن 2  تبصره 

 شود. زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می 

یعوک ردنسل   ردک  ف گردف ری الف  اعثجنون 
فقدان اراده -

 رر رک ار  ب یز فقدن یا  -

  شرر    ایه برسط رررگا  رحفرن شرر
 جنون در حقوق  یفری آ اری دارد  ه عبارتند از: 

آ ار جنون

 رضع مهئرلیت الیففی رست   جور  رگف ردنیا   ر س ب   مادع رسنوار جفم شرر  -
.رما مهئرلیت مهدک م ور  پا  فجا رست

ضقط رن م ور   ضع مهئرلیت مک الوه نیفر رن رسااب شبصک مادع مهئرلیت الیففی  -
.مهئرلیت شفالا   معا دی   ااک رست  رست 

جور  یکک رن مرر ر مرارضک بعقیب رست    انک بعقیب  :ک.ر.ن.ق 95راق مار   -
منراف شرر رگف جور   ااک  اشه  ف رسنر  رررسنا  ر  مح  مواسب دگههر ی مک 

 150مار .  شرر

رگف  زهکا  م ور  مفبکب جواینک شه   اشه چر  ع ه   شاف ع ه ریرردف  ف موزلف  -
 .دعای محض رست  عاا ف ریف مک رهه رما  ام  ال نف رن جوایت مر حف دیهت
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 بینی نشده است، در نتیجه: مدت نگهداری مجنون در م ان مناس  در قانون پی 

 ر  حق   دریجا   شه  یا  دگههر ی  شبص شه   مجاهه    هارر  های  دجادف  هفگا   م ور   دگههر ی  مهد  ر 

 رررسنا      معنفض  حضر    ا  جفم  رص    ف   سیهگک    ف  صال   رررگا   .رر ده   ر  رررسنا   رسنر    ف  رعنفرض

  یا   ننرری  ر  ا         سیهگک  در ت  رن  دا ج   ررر ی  ج هف  ر   منبصص  دظف  ج ب   ا   ر  مر ر،  ر   د ایوه    یا

 .الوه مک   صار  حکم رررسنا   بأییه

 جنون به عنوان علت تا  راف  مسئولیت  یفری دو شر  دارد:

شرو  جنون
بقا   جور   ا جفم -1

 بسنم جور   ا جفم -2
 مفبکب  ایه هوگام ر بکاب جفم  م ور   اشه  لر جور  رر ر ی : تقارن جنون با جر   -1

 جنون در سه زمان، قابل تصور است:

  : جر   ارت اب  حین جنون    - 1

   اشه   رمویت      دظم   مب   ر   ننرری  رگف.  شرر  مک   صار   بعقیب  مرارضک   افر       دهر ر  الیففی  مهئرلیتجور   

  مک  دگههر ی  مواسب  جای   ر   دعفداک  حالت   ضع  با  رررسنا   رسنر    ف   اشه   ثا ت  ر   دعفداک   حالت   

 رحفرن جور  حی  ر بکاب جفم:   .شرر

 صه    ا  جور  رحفرن  ا  اادردک  پزشکک  دظفیف    مع عا  سایف     دزریکا  رن بحقیق  ا    انپف : دادسرا  در

 مبصرص  مفرالز   ف  رررسنا   رسنر      جور   رسن فر    ا      ضفسنه  مک  رررسنا   دزر   ف  بعقیب  افر مرارضک

 ( ک .ر.ر 202 مار . )ضفسنه مک   هزیهنک سانما 

 جور    رحفرن   ا  اادردک  پزشکک  دظفیف     مع عا   سایف     ر   دزریکا   رن   ر   نم  بحقیقاد  رررگا :  دادگاه در

)گیفر  مک   بص یم   منهم   فری  بأمیوک   راهرماد   ا عایت     د رر    بعقیب  مرارضک  افر   صه    370مار . 

 ( ک.ر.ن
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 فصل چهار : سوگند

 : »سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.« 201ماده 

 آ ار و شرایط سوگند به ش ل زیر است:

در سوگند

«.ادا  ننده سوگند باید عاقل، بال ، قاصد و مختار باشد» :202ماده -1

سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ ج له وا ، تا  یا نا  » :203ماده -2
و قبول ادا  داوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به ت لیظ 

 ننده سوگند، دادگاه  یفیت ادای آن را از حیث زمان، م ان، الفا  و مانند 
در هر صورت، بین مسل ان و غیرمسل ان در ادای سوگند  .آنها تعیین می  ند

«.به نا   داوند متعال تفاوتی وجود ندارد

 مه  ا    غیفمه  ا  هف ر   ایه  ف دام دهر ده منعال سرگوه  بر ده   ف هف ن ادک

ر  ب  ی  سرگوه 
مادوه

سرگوه ر  مکا  یا  -
نما  مقه 

یا ب  ی  ن ادک مادوه  -
سرگوه  ف دهر ده دالق 

 ز  

مجف    ف ریوکف سرگوه   
.در ده   ب  ی   ر اارل الوه

سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هر گونه » :204ماده -3
«.ابها  باشد و از روی قط  و یقین ادا شود

سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تع ر، با نوشتن یا اشاره ای » :205ماده -4
سوگند فقط باید با لفظ باشد مگر   . ه روشن در مقصود باشد، ادا شود

«.این ه لفظ برای او دشوار باشد  ه با اشاره یا نوشتن ادا میشود

در مواردی  ه اشاره، مفهو  نباشد یا قاضی به زبان شخصی  ه » :206ماده -5
سوگند یاد می  ند، آشنا نباشد و یا ادا  ننده سوگند قادر به ت لم نباشد، 

«.دادگاه به وسیله مترجم یا متخص  امر، مراد وی را  شف می  ند

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قا م مقا  آن ها مؤ ر » :207ماده -6
«.است

مادوه ر  دفف مهعک چیزی ههنوه رگف شبصک ر ل اهم  بر ر سرگوه ر  دهات  ف ر    
 ر ث ر  مؤثف رست   دهات  ف رفف ر م بأثیفی دهر ر مادوه جوایت شاف ع هی دهات 

یکک رن ن  ر  اهم  بر ر ضقط ریف  فری ر     ف ر  دفف  خ ررر    یک شاهه رر ده 
 .ثا ت رست
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ادامه در 
سوگند

حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا ا بات ن ی شود ل ن قصا ، »  208ماده -7
دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند  ابت 

« می گردد

ا  ف  رثااد 
سرگوه

 ر  حه ر   بعزیفرد  ا سرگوه چیزی دفک یا رثااد د ک شرر -

اصاص  ریف   ر ش    ف    نیا  داشک رن جفم   ا سرگوه اا   دفک    -
 رثااد ههنوه

هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و ه  نین دعاویی  ه »  209ماده -8
مقصود از آن مال است مانند جنایت  طا ی و شبه ع دی موج  دیه برای مدعی 
 صوصی ام ان اقامه بینه شرعی نباشد وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا 

« مالی ا بات  نددو شاهد زن به ض ی ه یک سوگند، ادعای  ود را فقط از جنبه 

ر  مرر ر مذالر  ر  ری  مار   ر نهر شاهه  رجه شفریط  شهارد مک رهه   س س »  باصف 
« سرگوه برسط مهعک ررر مک شرر

 در دعاوی مالی

رثااد جوایت   جواف مالک    شاهه مفر 2 -

 شاهه مفر   اهم مهعک1 -

شاهه ن    اهم مهعک2 -
رثااد جواف مالک

   در جنایت شبه ع دی  ه موج
دیه و تعزیر است با شهادت و سوگند

 ضقط جواف مالک یعوک ریف ثا ت مک شرر -

 رما بعزیف ثا ت د ک شرر -

دعاوی مالی 
در جنایات

ندچف مرجب ریف رست -

 جوایت شاف ع ه   دعا 

شاهه ن    اهم رر ر 2 شاهه   اهم یا1رمکا  جایگزیوک  -

یا جوایت ع هی الف ضقط ریف رر ر -

 الف اصاص رمکا  دهر ر  شکهن  رسنبرر  مادوه هاش ف  

هرگاه  ابت شود سوگند، دروغ و یا ادا ننده سوگند فاقد »  210ماده -9
« شرایط قانونی بوده است به سوگند مزبور ترتی  ا ر داده ن ی شود

 رص   ف صحت سرگوه رست   ر     رر  سرگوه  ایه رثااد شرر 

شاهه مفر  رثااد الووه  رست یا  2رما ر  جوایاد ع هی الف مرجب اصاص ههنوه ضقط  -
اهامف
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 شود:ع ل میدر اجرای سوگند به ش ل زیر 

  ف   سرگوه   شررمک  محقق  سرگوه    ا   رعری  رثااد   یا  دصرمت  ضص    اادر   معا ق   الف  مرر ری  ر    -10

 . نیه ع     ف اا ک دزر افر  راق رعری رصحاب ر دررست

 الووه   رسنفار  سرگوه حق رن مینرردوه رعرر رصحاب رن یک  هف -

 رست   حق صاحب معالاف  ف مور   منهم سرگوه  رلوا   حق ر  -

 . دهر ر سرگوه حق ر  معالاف  ه   رررگا   

مر ر، سرگوه -ر  افر رررگا   ایه -11

 شبصک الف  ایه سرگوه یار الوه بعیی  شرر -

  صر د م  س ررری سرگوه  ف رمضای اا ک   رفضی  رعرر مک  سه
  



 

 

 

 

 





 اختصاصی حقوق جزای
 

 

 ویژه داوطلبان آزمونهای ورودی

دکتری،ارشد  یسکارشنا قضاوت وکالت،    ، 

                                                           سردفتری، مشاوران حقوقی
 

 

 تألیف: 

 دکتر صدیقه گلستان رو 

فقه و حقوق جزا  یدکتر



 

 
 

 

 

 دکتر صدیقه گلستان رو -حقوق جزای اختصاصی

 

 راضیه درستی مطلق .................................................................................................. : صفحه آرا

 : ............................................................................................................. مریم مظفری طراح جلد

 

 

 

 

 

 

 ابتدای خ قصردشت،موسسه آموزش عالی فاضل  ارامونت،پ  -آدرس : شیـراز

 07132343234  -07132304014تلفن :    



 

 دانشجوی گرامی 

 

دلیل حل مسائل متنوع، ارتباط زنده و دو طرفه بین دانشجو و  ه  های موسسه فاضل بحضور در کالس 

در   گرفتن  قرار  آزمون استاد،  و  دانشجو  اشکاالت  رفع  رقابت،  انگیزه  ایجاد  کنکور،  که جو  های کالسی 

از میزان آمادگی خود مطلع می انتخابی است که نمیضمن آن  یا چند  شوید  با مطالعه یک  آنرا  توان 

 کتاب مقایسه کرد. 

 

که   دهد  می  را  امکان  این  شما  به  فاضل  موسسه  کشوری  هماهنگ  کنکورهای  در  شرکت 

کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع باید   واقعی خود را در رتبه بندیایگاه  ج

 کرد. 



 سخن مؤلفان
کتاب مربوط به آزمون های گوناگون، نگارش نموداری است که درک   تألیفیکی از شیوه های رایج در  

پیش رو نگارنده تالش نموده تا مبتنی بر کتاب های    مطالب را برای داوطلب آسانتر می نماید، در کتاب

اصلی موجود یعنی با تکیه بر کتاب حقوق جزای اختصاصی دکتر حسین میرمحمدصادقی و کتاب محشای  

ایرج گلدوزیان اقدام به شرح نموداری ماده به ماده قانون مجازات اسالمی به  قانون مجازات اسالمی دکتر  

لب بتواند با آسایش خاطر و با اعتماد به اینکه کتاب بر مبنای دیدگاه منابع  صورت نموداری نماید تا داوط

نگاشته شده و نویسنده از نظرات شخصی در نگارش کتاب بهره ای نبرده است، به مطالعه کتاب بپردازد با  

 امید به اینکه مورد بهره وری بزرگواران قرار گیرد.

 دکتر صدیقه گلستان رو 

 



 

 

   تقدیم به 

 همه آنان که با حکمی ناعادالنه اسیر کیفرهای نابجا شدند. 
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 حدود و تعزیرات 

 کتاب دوم: حدود

 حدود:مواد عمومی 

حد مجازاتی است که   1 م ق 15طبق ماده 

موجب -

نوع -

میزان -

و کیفیت اجرای آن -

 در شرع مشخ  شده است

 
و  ۲۱۷ماده   قصد  علم،  داشتن  بر  عالوه  که  که  است  مسئول  صورتی  در  مرتکب  حد،  موجب  جرایم  »در   :

 شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.« 
 

شر  مس ولیت کیفری در جرایم حدی

علم به موضوع جرم -1

داشتن قصد ارتکاب جرم -2

عقل،   وجود شرایط مسئولیت کیفری -3
 بلوغ و اختیار

 علم به حرمت شرعی رفتار ارت ابی -4
  جهل حکمی پذیرفته شده است 

 
 رافع مسئولیت کیفری است.   حدودجهل به قانون یعنی جهل به جرم بودن رفتار ارتکابی، فقط در    ن ته:

 

جهل به قانون راف  مس ولیت 

کیفری نیست م ر ای  ه

 155ماده تحصیل علم عادتا  برای وی ممکن نبوده  -

 حدود   یا شرعا  عذر شمرده شود -

 

 

 در حدود اصل بر این است که مرتکب نسبت به حرمت عمل ارتکابی علم ندارد.   :ن ته

 

 تأثیر ادعای فقدان علم یا قصد در جرایم حدی: 

وجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت  : »در جرایم م۲۱۸ماده  
کیفری را در زمان ارتکاب جرم نمایند در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که  
به بینه و سوگند پذیرف با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز  ته  اقرار او 

 می شود.«

: »در جرایم محاربه و افساد فی االرض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف  ۱تبصره  
 ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.« 
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 : »اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.« ۲تبصره  

در جرایم 
حدی

 م افی عفت با ع  ، اکراه، ربای  یا ا فا مستوجب حد محاربه، افساد یا جرایم  -

فقدان علم یا قصد -صرف ادعای

وجود موانع مسئولیت کیفری -

مسقط حد نیست و دادگاه 
موظف به بررسی و تحقیق 

 است

در سایر جرایم حدی  -
اگر مرتکب ادعا کند

فقدان علم یا قصد یا وجود موانع مسئولیت کیفری، در صورتی  -
 که احتمال صدق گفتار او داده شود

که اقرار با تهدید، ارعاب و شکنجه گرفته شده -
 

   .ادعای مرتکب بدون بینه و سوگند پذیرفته می شود. یعنی شبهه موجب عدم اثبات است 

اقرار
 نزد قاضی در محکمه اعتبار دارد -

 که نزد ضابطین دادگستری یا مقامات دادسرا باشد دارای اعتبار نیست اما اقراری -

 

در اقرار

یعنی قصد اقرار نداشته   مرتکب ادعا می کند اقرار وی با شکنجه، تهدید یا ارعاب بوده  -
 اما به خاطر تهدید یا ارعاب یا شکنجه مجبور به اقرار شده است

 218ماده   بدون بینه و سوگند ادعای او پذیرفته می شود 

اما اقرار خالف واقع بوده   مرتکب، اقرار را انکار کند یعنی با قصد و اختیار اقرار کرده ام -
  است
ماده   طبق  که    ۱۷۳که  جرمی  به  اقرار  در  جز  به  نیست  مجازات  سقوط  موجب  اقرار  از  پس  »انکار  ق.م.ا: 

مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله و در حین اجرا مجازات مزبور ساقط و به  
 جای آن در زنا و لواط صد ضربه شالق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می شود.«

در جرایم م افی عفت :ن ته

   اگر اکراهی بودن جرم در دادگاه ثابت نشده و یکی از مرتکبین ادعای اکراه کند -1
 ادعای او مسموع است  احتمال صدق گفتار او داده شود 

اگر اکراهی بودن در دادگاه ثابت شود و مرتکب ادعا کند تحت شکنجه اقرار کرده یا  -2
در جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش و اغفال صرف    علم نداشته یا مست بوده

218 ماده 1ادعا مسقط حد نیست و باید توسط دادگاه بررسی شود طبق تبصره 

 : تغییر در مجازات حدی 21۹ماده 

واند کیفیت نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تغییر دهد یا تبدیل ت: »دادگاه نمی۲۱۹ماده  
یا ساقط نماید این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا  

 تبدیل است.« 
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در جرایم 
حدی

 نوع، کیفیت، میزان حد قابل ت ییر، تقلیل، تبدیل یا اسقاط نیست -

معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، ن ام نیمه آزادی، آزادی مشروط، ن ارت  -
 سامانه الکترونیک در جرایم حدی اعمال نمی شود

در جرایم ا  م ق 114طبق ماده   عفو خصوصی می تواند باعث سقوط مجازات حدی شود  -
اگر حد با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب، حتی پس از اثبات  حدی  یر از ق  

 جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را از رهبری درخواست کند توسط رئیس قوه قضائیه

  پیش از اثبات جرم موجب سقوط حد است م ر ق   و محاربهتوبه مجرم در جرایم حدی  -

 ا م ق 114ماد 

 
 

 114ماده توبه در جرایم حدی 

در محاربه -1
 پس از دستگیری موجب سقوط نیست -

 پیش از دستگیری یا تسلط موجب سقوط است -

 با توبه ساقط نمی شود   در ق   -2

سایر حدود -3
حد ساقط می شود  قبل از اثبات جرم توبه کند  -

بعد از اثبات جرم توبه کند -
حق درخواست عفو توسط دادگاه  با اقرار ثابت شده  -

 مجازات ساقط نمی شود  با شاهد ثابت شده  -

توبه در زنا و لواط به عنف، اکراه یا اغفال بزه دیده پیش از اثبات جرم موجب سقوط  -4
 یا هر دو می شود 6 حد و تبدیل به تعزیر یعنی حبس یا شالق تعزیری درجه

 

 که در قانون نیست: حدودی 

قانون ۲۲۰ماده   و هفت  یکصد و شصت  نشده است طبق اصل  ذکر  قانون  این  در  که  »در مورد حدودی   :
 اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل می شود.« 

 

اما طبق این ماده درباره حدودی که در قانون بیان شده مانند ارتداد به   .اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است

 و مرتکب را مجازات کند.   فتاوای معتبر مراجعه کندیا    به منافع فقهی  ه دادهقاضی اجاز

 

 ن ات جرایم حدی: 

 مرور زمان مخصوص جرایم تعزیری است.      حدود مشمو  مرور زمان نمی شود  -1

 در شالق و حبس حدی محاسبه نمی شود.      ایام بازداشت قبلی  -2

سال اختیار دارد.    2وجود دارد و دادگاه در اعمال آن حداکثر تا    ام ان مجازات ت میلی در جرایم حدی  -3

 ق.م.ا( 23)ماده
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ام ان اعما   -4
مجازات تبعی در جرایم 

 ا م ق 25ماده   حدی

در شالق حدی   سال محرومیت از حقوق اجتماعی 2 -

سرقت و  در حد قطع عضو    سال محرومیت از حقوق اجتماعی 3 -
 محاربه

در سالب حیات از توقف حکم و    سال محرومیت از حقوق اجتماعی 7 -
 حبس ابد از تاری  توقف اجرای حکم

مجازات شرو  به  -5
 122ماده   اجرای حد
 ا م ق

حبس تعزیری   مجازات مستوجب سلب حیات یا حبس دائم  -
    سرقت حدی مرتبه سوم، لواط   4درجه 

5حبس تعزیری درجه   مستوجب قطع عضو  -

 6حبس یا شالق تعزیری درجه   مستوجب شالق حدی  -

 

مجازات معاونت در  -6
 127ماده   جرایم حدی
 ا م ق

 حبس  3 یا 2درجه   حدی مستوجب سلب حیات یا حبس دائم  -

 حبس  6 یا 5درجه   حدی موجب قطع عضو و سرقت حدی  -

 فقط شالق  6درجه   حدی مستوجب شالق  -
 

 ق.م.ا(   130حداکثر مجازات معاونت در همان جرم )ماده     مجازات سردسته در جرایم حدی  -7

 در اثبات جرایم حدی نقشی ندارد.   سوگ د و شهادت بر شهادت   -8

 

 :جرایم علیه ام یت حدی

 

 ( 27۹ -28۵محاربه مواد )  -1
 

موجب  ۲۷۹ماده   که  نحوی  به  است،  آنها  ارعاب  یا  مردم  ناموس  یا  مال  جان،  قصد  به  سالح  »کشیدن   :
حیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل ناامنی در م

او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سالح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب 
 امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.« 

 
 ن و فقه اسالمی است. محاربه مصداق و نمونه بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایرا



 حقوق جزا اختصاصی ........................................... ..................................... .............................................. مؤسسه آموزش عالی آزاد فاضل 

16 

عنصر مادی 

 برهنه کردن سال  کشیدن سال    رفتار -

شرایط و اوضاع  -
و احوال

 علیه امنیت به صورت عمومی است  موضوع جرم -

سال   وسیله جرم -
سرد -

یا گرم -
 فقط باید واقعی باشد

عنصر معنوی -2
علم به موضوع و عمد در کشیدن سال   سوءنیت عام  -

قصد تعر  به جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها  سوءنیت خاص  -

قصد غیرمستقیم برای   ن ته
اگر پسارتکاب جرم کافی است 

قصد اولیه ربودن هواپیما یا مال دیگری باشد -

همین که می داند کار او موجب سلب امنیت می شود  -
محارب است

در هر مکان شهر یا  زن یا مرد   هر کسی   مرت ب -
 خارج شهر و هر زمان شب یا روز

سلب امنیت مردم راهها  نتیجه -

 

 برد و موجب سلب، امنیت مردم و راهها می شود. مانند راهزن، سارق و قاچاقچی که دست به سال  می 



 حقوق جزا اختصاصی............................................ ..........................مؤسسه آموزش عالی آزاد فاضل .......................................................... 

17 

ن ات محاربه

 در جرم وجود داشته باشد عمومیت نشان می دهد در محاربه باید نوعی  مردم وا ه  -1

  کسی که با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخ  خاص سال  بکشد و عمل او جنبه عمومی
مانند چاقو کشیدن روی صاحب خانه، م ازه دار یا دختری که به   محاربه نیستنداشته باشد، 

خواستگاری او جواب منفی داده

 یک نفر را بترساند، محاربه محقق شده است   در عمل الزم نیست که تعداد زیادی را بترساند -2

محاربه جرم مقید است، مقید به سلب امنیت و ایجاد رعب و هراس است یعنی ایجاد ناامنی در  -3
محیط

  کسی که به روی مردم سال  بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب
 نمی شود

ناتوانی
ضعیف الجثه  جسمی  -

ترسو  روحی  -

ناآشنا به کاربرد اسلحه       مهارتی و -

یا شیوه عمل او خنده دار باشد و جدی نباشد و کلماتش یا 
 باالخره به نوعی مردم نترسند  رفتارش این را نشان دهد

مثال هفت تیری را بکشد اما شلیک نکند در    کشیدن سال  مستلزم استفاده عملی از آن نیست -4
  از مصادیق بارز محاربه، قطاع الطریق است   صورت سلب امنیت محارب است

سال  -5
 آنچه برای نزاع و جنگیدن ساخته شده و معنای آن از لحا  زمان و مکان مت یر است -

تفن ، هفت تیر، مسلسل،   برداشت عرف از سال  یا اسلحه اعم از سرد و گرم است  -
   اسلحه سرد مانند چاقو، شمشیر، خنجر، نیزه، قمه و     تو ، تانک و 

 

بیل، داس و غیر  )ابزار کار(، چوب، تازیانه، ادویه مان د فلفل، اسیدپاشی، آت  زدن    اما عصا، س گ، 

 سال  نیست. 

 

 کند.ساتور برای قصابی ساخته شده اما عنوان سال  سرد بر آن صدق می   :ن ته

 

 : مقابله با محاربان 280 ماده

 ببرد، محارب نیست.« : »فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان دست به اسلحه ۲۸۰ ماده

ببرد  اسلحه  به  مقابله دست  و  دفاع  برای  که  در محاربه قصد خاص    ،کسی  زیرا  است  خارج  محاربه  از  تخصصا 

 ترساندن مردم را الزم است. 
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 دست بردن به اسلحه برای دفاع و مقابله با محاربان دو حالت دارد:  

ا را داشته باشد یعنی تجاوز یا خطر، فعلی یا  م ق 156 اگرعمل آنها مشمول دفاع مشروع شود و شرایط ماده -1
قریب الوقوع بوده و دفاع برای دفع آن ضرورت داشته و مراحل آن رعایت شود و توسل به قوای دولتی عمال  

 اساسا  مجرم نیستند  دفع تجاوز یا خطر مؤثر نباشدممکن نباشد یا مداخله آنها در 

اما اگر بدون همه یا برخی از شرایط دفاع مشروع، مانند اینکه برای انتقام پس از عمل محاربان به طور  -2
به استناد دفاع مشروع مجازات نشوند اما محارب نیستند چون سوءنیت خاص مسلحانه درگیر شوند نمی توانند 

 دارند    اما جرم ضرب و جر  و تخریب و    ندارند یعنی قصد ناامنی در محیط نداشته اند

 

 (53، ص  3)میرمحمدصادقی، جلد    : راهزنی و سرقت مسلحانه281ماده 

برند و موجب سلب امنیت مردم و راهها  : »راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سالح می۲۸۱ماده  
 د.«شوند محاربن 

 

 در راهزنی، سرقت و قاچاق: 

همه افرادی که در اجرای یک طر  مشترک و هماهن  در باندهای سرقت، راهزنی و قاچاق  -1
مسلحانه شرکت دارند مشمول محاربه هستند، هر چند تنها تعدادی از افراد باند در صحنه 

 عملیات دست به سال  برده باشند

سال  واقعی است نه تقلبی و بدلی اما پر یا خالی بودن، سرد یا گرم بودنش  ،من ور از سال  -2
 فرقی ندارد

نباشد:  ن ته فراهم  محیط  در  ناامنی  و  سال   کشیدن  یعنی  محاربه  شرط  ماده    ،اگر        تعزیرات    653مشمول 

، در صورتی که عنوان محارب بر او  راهزنی شودها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب  می شود.  هر کس در راه

 شود. ضربه محکوم می   74صادق نباشد، به سه تا پانزده سال حبس و شالق تا  
 

281 و 653تفاوت ماده 
 دست به اسلحه بردن ضرورتی ندارد 653 در ماده -1

در سایر جاها مانند  281 راهها و شوارع است در داخل یا خارج شهر اما ماده 653 مکان جرم در ماده -2
 گردشگاه عمومی یا ورزشگاه نیز قابل ارتکاب است

هر چند هدف اصلی  281 باید راهزنی ارتکاب یابد، در حالی که در ماده 653 برای تحقق ماده -3
مرتکبان، سرقت و قطع الطریق باشد اما در عمل آنچه برای تحقق جرم الزم است برهم خوردن امنیت 

 مردم یا راهها است

 

     را اعمال نمود.   653تا بتوان ماده  بررسی شود    281اول باید مشمول نبودن مرتکب نسبت به ماده 

 مقید است و سلب ام یت مردم و راهها      281جرم راهزنی و سرقت مسلحانه ماده   
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من ور از

راه عبور عابران پیاده یا ماشین رو  راهها -

راههای بزرگتری مانند بزرگراهها و اتوبانها که راههای کوچک   شوارع -
 فرعی از آن منشعب می شود

راهزنی

گرفتن اموال مسافران و عابران در راهها و شوارع، ضمن غافلگیری و  -
تهاجم مسلحانه

 مقید به تعداد معین نیست با یک نفر هم محقق می شود -

گلدوزیان (
)277ص

 

راهزنی، سرقت یا 
قاچاق

سرقت، راهزنی یا قاچاق مسلحانه  رفتار  مرتکب دست به اسلحه ببرد  -

 در عمل موجب سلب ام یت شود  مقید به سلب امنیت مردم و راهها است  -

 

  دن  محاربه از جهتی اعم از این موارد است که چون بدون قصد جان، مال یا آبرو فقط برای ارعاب و ترسان

 مردم هم اسلحه بکشد محارب است.  

    ماده یعنی  ماده  این  قاچاق    281از جهت دیگر  یعنی  است.  آورده  به شمار  را جز مصداق محاربه  مواردی 

مسلحانه که به قصد جان، مال یا ناموس یا ترساندن مردم نیست اما منجر به سلب امنیت مردم و راهها شود،  

 جزء محاربه به شمار آمده است. 

 

 : مجازات محارب 282ماده 

 : »به یکی از چهار مجازات زیر است: ۲۸۲ماده 

 ت( نفی بلد«   قطع دست راست و پای چپ  پ(  ب( صلب   الف( اعدام 

 ( در اختیار قاضی است.«۲۸۲: »انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده )۲۸۳ماده 

ت، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید  : »مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیس ۲۸۴ماده  
 و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.« 

مراوده رفت و آمد  ۲۸۵ماده   با دیگران معاشرت،  و  قرار گیرد  باید تحت مراقبت  بلد، محارب  نفی  : »در 
 نداشته باشد.«

مجازات محارب طبق ا تیار قاضی

قطع دست و پا  -

صلب -

اعدام -

نفی بلد -

 

 قط  دست و پا همان حد -
 278ماده   سرقت است

کف دست و انگشت شست بماند    انگشت دست راست 4 -

پای چپ تا برآمدگی که نصف قدم و مقداری از محل مس  بماند -
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آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو ...(: در اجرای حد صلب    58)طبق ماده     صلب 

محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می کنند؛ به نحوی که پشت به صلیب و رو به  

زمین   از  مقداری  پاهایش  و  بوده  دستقبله  همچنین  باشد.  داشته  و  فاصله  افقی  چوبه  دو  به  را  محکوم  های 

 موران به همان حال رها می کنند. أپاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت م

 نحوه بستن محکوم نباید به گونه ای باشد که موجب مر  مصلوب شود  1تبصره -

من ور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است با غروب آفتاب روز سوم، محکوم از چوبه دار   2تبصره -
چنان چه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و   پایین آورده می شود

 کفن و دفن پایین آورده می شود

کنند و اگر خدمات  را رها میهمین آیین نامه اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او    59و طبق ماده  

 پزشکی الزم دارد، مانعی ندارد. 

آیین نامه  به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار یا به شیوه دیگری که کمترین آزار    40طبق ماده    :اعدام

زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب    41شود.  و طبق ماده  برای محکوم داشته باشد، اجرا می

 آن که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.    است مگر

آیین نامه اگر مر  محکوم به تأیید پزشک برسد و سپس زنده بودن او احراز    48دیگر آنکه طبق ماده    و نکته

 دم دوباره قصاص می شود.   شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای شود، مجازات اعدام اجرا می 

یین نامه:  طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص به  آ  1طبق بند   ماده  :  نفی بلد

نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد خاص جرم  

 محاربه است.  

موارد مذکور در قانون  اما تبعید طبق بند چ: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی سکونت در مکان خاص در 

 به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد. 
 

نفی بلد
حداقل یک سال است -

محارب بعد از دستگیری توبه کند و محکوم به نفی بلد شود  -
 سال باید در تبعید باشد1حداقل 

 به طریق اولی اگر توبه نکند هم کمتر از یک سال در تبعید نیست -

سال، در تبعید باقی 1اگر در تبعید توبه کند البته پس از تحمل  -
 نمی ماند

در تبعید محارب تحت مراقبت است و حق معاشرت و مراوده و رفت و آمد ندارد از این رو در  -
 به عنوان نفی بلد می دهند  حبس در تبعید برخی موارد قضات حکم 

 

 مجازات محارب:

 اعدام یا صلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد   مجازات اصلی:  -

: دادگاه می تواند مرتکب محاربه که جزء جرایم حدی است را به یک یا چند  23طبق ماده    مجازات ت میلی:  -

 23ماده    1سال طبق تبصره    2مجازات تکمیلی مانند منع از حمل سال  و... محکوم نمایند. به مدت حداکثر  
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  2یلی نیست )تبصره  اگر مجازات اصلی نفی بلد باشد، امکان حکم به اقامت اجباری به عنوان مجازات تکم  ن ته:

 (  23ماده  

  مجازات تبعی -

ا م ق 125طبق ماده 

سال محرومیت از حقوق  7  محکومیت قطعی به مجازات سالب حیات  -
 بندالف ماده   اجتماعی

سال محرومیت از  3  محکومیت قطعی به قطع عضو یا نفی بلد در محاربه  -
 بند ب ماده  حقوق اجتماعی

مراتب در پیشینه کیفری محکوم درج می    1در سایر موارد طبق تبصره  -
شود اما در گواهی صادره منعکس نمی شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای 

تعیین یا بازنگری در مجازات

 

  در صورتی که موجب اخالل در ن م و امنیت نباشد در یکی از  36طبق ماده  : انتشار ح م مح ومیت قطعی  -

 منتشر می شود.   یک نوبتدر    روزنامه های محلی

اثبات محاربه

بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل 1 -

ا با علم یقین آور قاضی نیز قابل اثبات است و حتی طبق ماده  م ق 211طبق ماده  -
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعار  باشد، علم قاضی معتبر  212

 است و آن ادله برای قاضی معتبر نیست

 

 1طبق تبصره   توبه محارب
توبه محارب البته باید   14 ماده

 اصال  و ندامت او احراز شود

 موجب سقوط حد است  قبل از دستگیری یا تسلط بر او  -

 پذیرفته نمی شود  بعد از دستگیری با تسلط بر او  -

در تبعید -
سال 1البته بعد از   از تبعید خارج می شود  توبه کند  -

 در تبعید می ماند  توبه نکند  -

 

  شرو  به محاربه
ابهام دارد زیرا طبق

مجازات شروع به   اگر مجازات جرمی سلب حیات باشد  ا  م ق 122بند الف ماده  -
 است 4جرم آن حبس تعزیری درجه 

5اگر مجازات قطع عضو باشد، حبس تعزیری درجه  ا  م ق 122بند ب ماده  -

 و مشخ  نیست به کدام یک عمل شود؟ با توجه به اینکه جرم تام می تواند نفی بلد باشد!! 

حبس تعزیری     مجازات جرم مباشر سلب حیات باشد    ق.م.ا    127طبق بند الف ماده    :معاونت در محاربه

باشر قاضی می تواند به یک سال نفی بلد سال حبس در حالی که برای م  25تا    10یعنی بیش از    3یا    2درجه  

 حکم بدهد!!! 

 چ د ن ته: 

 طبقامکان ندارد.    معاونت محاربهو    محاربهدرباره    مجازات  اجرای  و  حکم   صدور  تعلیق  و  تعویق  -1

  ا.م.ق   47 ماده  ث و الف بند
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شر  محارب  -2
محسوب شدن

تحریک مؤثر نیروهای رزمنده -1
به قصد بر اندازی حکومت یا -

به قصد شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن -

 675ماده 1تبصره   به قصد مقابله با حکومت   احراق و تخریب -2

نیروهای  20 جرم ن امیان ماده -3
مسل 

برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا -

لطمه به تمامیت ارضی یا استقالل کشور اقدام  -
 نماید

 خرابکاری در تأسیسات عمومی -4
 678ماده 1تبصره  

به من ور اخالل در ن م و امنیت جامعه -

و مقابله با حکومت اسالمی -

 

 است.   دادگاه انقالب رسیدگی به جرم محاربه در صالحیت    -3

در محاربه صرف ادعای شبهه مسقط حد نیست، و دادگاه موظف به تحقیق و بررسی است و اگر دلیلی برای    -4

 شود. )شبهه در وقوع جرم، شرایط آن، شرایط مسئولیت کیفری( رفع شبهه پیدا نشود، جرم ثابت نمی 

عضو یا بیشتر برای    3 اگر عنوان محارب بر سردسته گروه مجرمانه )منسجم دارای    ق.م.ا  130طبق ماده    -5

 شود.  ارتکاب جرم( صدق کند، به مجازات محارب محکوم می 
 

 افساد فی االرض:   -2

امنیت    ۲۸۶ماده   علیه  جرایم  افراد،  جسمانی  تمامیت  علیه  جنایت  مرتکب  گسترده،  طور  به  کس  »هر 
نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور احراق و تخریب، پخش مواد سمی و  داخلی و خارجی کشور،  

ای که موجب اخالل میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه
یا اموال عمومی و   ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد  شدید در نظم عمومی کشور، 

وصی، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می  خص
 گردد.

ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظام عمومی، ایجاد ناامنی، ایجاد    -تبصره هرگاه دادگاه از مجموعه 
قدام انجام شده را احراز نکند  خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن ا

به   مرتکب  جرم،  زیانبار  نتایج  میزان  به  توجه  با  نباشد،  دیگری  قانونی  مجازات  مشمول  ارتکابی  جرم  و 
 « شود.حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می
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ع اصر جرم افساد فی االرض

رفتار

جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد -

جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور -

نشر اکاذیب یا معاونت وسیع -

اخالل در ن ام اقتصادی -

احراق و تخریب -

پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک -

دایر کردن مراکز فساد و فحشا -

 یا معاونت وسیع در این امور گردد. 

شرای  اوضا  
و احوا 

 ضابطه عینی  ارتکاب گسترده رفتارهای فوق -

مبهم است  گسترده 
سه بار تکرار؟ -

ده بار؟ -

هر کسی  مرتکب -

  نتیجه
رفتارها 
م جر به

اخالل شدید در ن م عمومی و ناامنی -

ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی  -

اشاعه فحشا یا فساد در حد وسیع -

 

 ن ر قاضی تعیین کننده است.    مبهم هستند     کلمات  شدید ،  عمده  و  وسیع   

ع صر مع وی

علم و عمد در ارتکاب رفتارها  سو  نیت عام -

قصد نتیجه؛ یعنی اخالل شدید، خسارت عمده یا اشاعه در   سو  نیت  ا  -
ضابطه شخ     نوعی قصد غیرمستقیم حد وسیع یا علم به موثر بودن آنها 

 یا ذهنی برای افساد فی االر  ضروری است

 
 افساد فی االر  جرم مقید است. 
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مجازات افساد 
فی االرض

مجازات اصلی  -

اگر همه شرایط احراز گردد  اعدام  -

6 یا 5حبس درجه  -

اگر از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل  -
گسترده در ن م عمومی یا ایجاد ناامنی یا 
ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در 

یا علم به موثر بودن اقدامات انجام حد وسیع 
شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول 

حبس درجه    مجازات قانونی بیشتری نباشد
 6 یا 5

اگر مجازات قانونی بیشتری داشته باشد، به  -
 همان مجازات محکوم می شود

 سال دارد 2ا در جرایم حدی حداکثر  م ق 23طبق ماده   مجازات تکمیلی  -

سال  7در محکومیت به سالب حیات   ا  م ق 25طبق ماده   مجازات تبعی  -
 محرومیت از حقوق اجتماعی است

اگر مرتکب به 
حبس تعزیری 

 6 یا 5درجه 
محکوم شود

سال 2 مجازات تکمیلی حداکثر تا 23طبق ماده  -

سال محرومیت از حقوق  2 باشدطبق بند   این ماده به 5 اگر حبس درجه 25طبق ماده  -
 اجتماعی محکوم می شود

 
شود اما در گواهی محکومیت در پیشینه کیفری محکوم به درج می   25ماده    1در غیر موارد فوق طبق تبصره  

 صادره درج نمی شود. 

 ن ات افساد فی االرض  

مجازاتش مانند مباشر مفسد  گسترده مرت ب معاونت در افساد فی االرض گرددهر کس به طور  -1
.است

ا در جرایم موجب افساد فی االر  حکم محکومیت در یکی از روزنامه های محلی در .م.ق 36 طبق ماده -2
.ن م یا امنیت نباشدیک نوبت منتشر می شود، اگر انتشار حکم، موجب اخالل در 

ا صدور حکم و اجرای مجازات درباره جرائم علیه امنیت و در معاونت در افساد فی .م.ق 47 طبق ماده -3
البته در جرایم علیه امنیت تعریزی در صورت همکاری مؤثر در بخش  .قابل تعلیق و تعویق نیستاالر  

.از مجازات، قابل تعلیق است

 دادگاه انقالبک در صالحیت .د.آ.ق 303طبق ماده  :دادگاه صال  در رسیدگی به افساد فی االر  -4
.اسالم است

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد  :تأثیر قاعده در  -5
.شود پیدا نشود جرم با آن شبهه ثابت نمی اگر دلیلی بر نق  آن شبههشبهه قرار گیرد 

صرف ادعا    ،ق.م.ا: ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود موانع مسئولیت کیفری در حین ارتکاب جرم  121طبق ماده  

 است.  رسی و تحقیقمسقط حد نیست و دادگاه موظف به بر
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 (60موارد ملحق شده به مفسد فی االرض: دارای مجازات اعدام )همان،  

قانون  تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن  در مواردی که   1ماده    2طبق تبصره    -1

م مرتکب، افساد فی باشد؛ اقدا   1/2/92( قانون مجازات اسالمی مصوب  286اسید پاشی مشمول مقررات ماده )

 االر  محسوب و به مجازات آن محکوم می شود. 

  اگر اسیدپاشی به صورت گسترده علیه تمامیت جسمانی اشخاص صورت گیرد و موجب اخالل شدید در ن م

مستوجب مجازات مفسد     عمومی کشور شود یا ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شود 

 فی االر  است. 

قصد مقابله با  اال و از دادن فاکتور به  فروشی یا عرضه نان نامرغوب و خودداری از عرضه ک گران فروشی، کم  -2

 1367تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان(  6و    5)مواد    ح ومت

)ماده    -3 باشد  عمومی  امنیت  مخل  در صورتی که  مرز  از  افراد  دادن  مرز(    1عبور  از  دهندگان  عبور  مجازات 

1367 

 تشدید مجازات ارتشاء اختالس(   4)ماده    ارتشاء، اختالس و کالهبرداری با تشکیل و رهبری شبکه چند نفره  -4

جعل، توزیع، وارد کردن اسکناس رایج داخلی به قصد مقابله و مبارزه با ن ام توسط عضوی از شبکه مجرمانه    -5

)ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس  

 )مجمع(   1368مجعول(  

اخالل در ن ام تولید، توزیع، صادرات یا پولی از طریق کارهایی مثل قاچاق ارز، احتکار و گران فروشی؛ رشا و    -6

ای و  های مضاربه ارتشاء خارج کردن میراث فرهنگی از کشور؛ حیف و میل کالن اموال مردم با تأسیس شرکت 

 (  1369مانند آن.... )قانون مجازات اخاللگران در ن ام اقتصادی کشور  

ابد    45طبق ماده    -7 اعدام یا حبس  این قانون دارای مجازات  الحاقی به مواد مخدر: مرتکبان جرائمی که در 

هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی االر  می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال  

به حبس درجه    حسب مورد  مشمول اعدام  تشود در غیر این صورناشی از مواد مخدر و روانگردان محکوم می 

تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و  مشمولین    1یک تا سی سال و جزای نقدی درجه  

به حبس ابد  به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و  

 شوند. روانگردان محکوم می 

ر مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سال  کشیده یا به قصد مقابله با  الف( د

 مأموران، سال  گرم و یا شکاری به همراه داشته باشد. )سال  سرد و مهمات(

( یا پشتیبانی 1/2/1392قانون مجازات اسالمی    130ب( در صورتی که مرتکب نقش سردستگی )موضوع ماده  

سال یا مجانین برای ارتکاب جرم    18و یا سرمایه گذاری را داشته باشد یا از اطفال و نوجوانان کمتر از  مالی  

 استفاده کرده باشد. 

 ( مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا  

 سال را داشته باشد.  15حبس بیش از  

کیلوگرم    50قانون مبارزه با مواد مخدر )مواد سنتی( مشروط بر اینکه بیش از    4موضوع ماده    ت( کلیه جرائم

 ( )مواد صنعتی( مشروط بر این که بیش از سه کیلوگرم باشد. 8باشد و موضوع ماده )
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 ( 64-68)همان، ص  بغی:  -3

 

مسلحانه می کند باغی محسوب : »گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران، قیام  ۲۸۷ماده  
 گردند.«می شود و در صورت استفاده از سالح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می

 

قیام مسلحانه گروهی  رفتار -

فعالیت متشکل و ن ام مند بیش از دو نفر -

گروه علیه اساس ن ام دست به اسلحه برده باشند -

حکومت و ن ام جمهوری اسالمی  موضوع ب ی -

شرای  و اوضا  و احوا  -ع صر مادی -

 مطلق است و ندارد  نتیجه -

علم و عمد در اقدام به قیام مسلحانه  سوءنیت عام -

قصدبراندازی ن ام جمهوری اسالمی  سوءنیت خاص -
عنصر معنوی -

 

و  ۲۸۸ماده   سازمان  چه  چنان  شوند،  دستگیر  از سالح  استفاده  و  درگیری  از  قبل  باغی  گروه  »اعضای   :
تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس  

 رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.«
 

مجازات با ی

اگر گروه علیه اساس ن ام دست به اسلحه برده باشد و متهم خاص از اسلحه استفاده  -1
 آن متهم به اعدام محکوم می شود   کرده باشد

3درجه   اگر سازمان و مرکزیت باقی باشد  -

5درجه   اگر سازمان و مرکزیت باقی نباشد  -

در صورت دستگیری اعضا قبل از  -2
درگیری و استفاده از سال 

 

سازمان و مرکزیت از بین رفته باشد به این معنا نیست که اعضای مرکزیت در قید حیات نباشد، بلکه    :1  ن ته

مانند شناسایی و حبس، عمال  نقشی در اداره گروه نداشته باشند نیز مشمول از بین    مواردی که آنان به دالیلی

 رفتن سازمان و مرکزیت هستند. 

باغی کسی است که عمال  دست به سال  برده باشد و صرف اقدام به قیام مسلحانه موجب باغی محسوب    :2  ن ته

 ( 66قی، صشود!! )میر محمد صادشدن همه اعضای آن و هواداران آن نمی
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برای مقابله با ن ام -

در مجلس بمب گذاری می کند -

صدها نماینده را می کشد -

شخصی

 

 باغی است قیام مسلحانه علیه ن ام  -

مفسد فی االر  است جرم گسترده علیه امنیت است  -

موجب ناامنی و محارب سال  کشیدن به قصد جان مردم یا ارعاب  -

    مجازات اشد اجرا می شود.    مجازات اجرا می شود ق.م.ا    132ماده    2تعدد معنوی است و طبق تبصره 

سیاسی است اما چون خشونت و سال  دارد مشمول نیست -ب ی جرم علیه حکومت و گروهی -

جرم سیاسی، سیاسی نیست 1پس طبق ماده   و انگیزه اصال  ندارد  -

ن ته

.محاربه و افساد جرم علیه امنیت است -
 

 . مطلق استب ی جرم    وت اس  دادگاه انقالب دادگاه صال  به رسیدگی  
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 تعزیرات 

 (4۹8 –  ۵12فصل او : جرایم ضد ام یت دا لی و  ارجی کشور )مواد

همه جرایم، امنیت و آسایش عمومی را خدشه دار می سازند اما برخی جرایم مستقیما  با مفهوم امنیت ملی در  

به   اطالعات محرمانه، سوء قصد  به شورش، جمع آوری  مردم  مانند جاسوسی، شورش، تحریک  ارتباط هستند 

ت سیاسی و ... به طور مستقیم با حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک ن ام و حکومت برخورد دارند،  جان مقاما

 ( 15:3از این رو جرایم علیه امنیت نامیده می شود. )میرمحمدصادقی،  

 

 ن ات کلی جرایم علیه ام یت: 

ق.م.ا درصالحیت محاکم ایران و طبق   5انجام این جرایم در خارج کشور توسط ایرانی یا غیرایرانی طبق ماده  -1

 ( 28قانون ایران است. )صالحیت واقعی( )همان، ص

صدور حکم و اجرای مجازات و شروع به آن درباره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعویق و    -2

ر بخشی از مجازات  ق.م.ا( مگر اینکه مرتکب همکاری مؤثر کند که قابل تعلیق د 47تعلیق نیست. )بند الف ماده  

 می شود. )طبق قانون کاهش( 

 ق.م.ا(   71اعمال مجازات جایگزین حبس درباره جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است. )ماده  -3

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از شمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات خارج    -4

جرایم علیه امنیت از تخفیف و مساعدت هایی که به مجرمین عادی    نمی شوند.هستند و مشمول مرور زمان  

 می شوند، محروم هستند. 

در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد با موافقت رئیس کل دادگستری استان    استثنائا   -5

و با تعیین مدت و تعیین دفعات کنترل، ارتباطات مخابراتی افراد قابل کنترل است. )اصل بر ممنوعیت آن است(  

 ق.آ.د.ک(   150)ماده  

  180امنیت داخلی و خارجی کشور امکان دارد. )ماده  جلب متهم قبل از احضار توسط بازپرس در جرایم علیه    -6

 ق.آ.د.ک( 

صدور قرار بازداشت موقت در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و    -7

  باالتر است، جایز است مشروط بر اینکه دالیل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم داللت کند. )بند  

 ق.آ.د.ک( صدور قرار بازداشت موقت اصوال  جایز نیست.   237ماده  

الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در زمان جن  درباره جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی که    -8

 ق.آ.د.ک(   618موجب مجازات تعزیری درجه پنج و باالتر باشد. )بند ب ماده  

ستای محاربه، افساد فی االر  و ب ی هستند و وقتی شرایط اعمال مجازات  جرایم تعزیری علیه امنیت در را   -9

حدی باشد، نوبت به تعزیر نمی رسد، از این رو قانون گذار در موارد مختلف تصری  نموده که اگر مرتکب محارب  

 نباشد، مجازات تعزیری اعمال می شود.

ل تر است و گاهی اعمال مقدماتی به عنوان  در جرایم علیه امنیت، برخالف جرایم عادی، تحقق جرم سه  -10

جرم خاص تلقی شده مانند تشکیل جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت یا صرف اجتماع دو یا چند نفر بدون  

 .تدارک مقدمات اجرایی در جرایم علیه امنیت
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 تش یل یا اداره گروه علیه ام یت کشور

 

یا شعب۴۹۸ماده   با هر مرامی، دسته، جمعیت  از  : »هر کس  یا خارج  نفر در داخل  از دو  ه جمعیتی بیش 
کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و  

 محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.«
 

اداره نمای یا  امنیت کشور تشکیل دهد  بر هم زدن  این ماده  کسی که گروه را به من ور  د مجرم است و طبق 

 مجازات می شود.  

تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا شعبه جمعیت  رفتار -

ع صر مادی -

مرتکب جرم، هر کس می تواند باشد، جنس، سمت، ش ل و  -
ملیت، اهمیت ندارد، ایدئولو ی و طرز فکر هم مهم نیست

نفر باشد 3حداقل تعداد جمعیت  -

مکان جرم در تحقق جرم اهمیتی ندارد -
صالحیت سرزمینی  در ایران باشد  -

صالحیت واقعی  خارج ایران  -

اسم و عنوان جمعیت هم اهمیتی ندارد -

ع صر مع وی
علم به موضوع جرم و عمد در ارتکاب  سو نیت عام -

قصد بر هم زدن امنیت کشور  سو نیت  ا  -

شرایط -

ندارد  نتیجه -

 

و اعمال مجازات منوط به نتیجه    مطلق است: جرم تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت علیه امنیت کشور،  ن ته

عنوان جرم   به  را  امنیت صورت می گیرد  علیه  ارتکاب جرم  راستای  اعمال مقدماتی که در  قانونگذار  و  نیست 

( خواه امنیت به هم بخورد یا نخورد، عمل ارتکابی جرم و قابل مجازات  34خاص پیش بینی کرده )همان، ص

 است. 

مجازات

هر یک از این افراد که به قصد براندازی اقدام کنند، محارب محسوب می شوند  -
و به مجازات محارب محکوم می شوند یا اگر موجب تحقق   ا م ق 279طبق ماده 

همان    افساد فی االر  یا ب ی شود نیز به مجازات همان جرائم محکوم می شوند
 70ص

اگر عمل او مستوجب حد محاربه شناخته نشود به حبس دو تا ده سال محکوم می  -
 4درجه   شود
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ن ات ماده 
498

نفر یا همه  3ضرورتی ندارد هر   این ماده مربوط به اداره کننده یا تشکیل دهنده است -1
اعضای دسته یا جمعیت جزء مؤسسین و مدیران باشند

 نفر الزم است 3حضور  -

 مجازات می شود 498مؤسسین یا مدیران ولو یک نفر باشد طبق ماده  -

اگر مؤسس جمعیت آن را برای هدف دیگری تأسیس کرده ولی سایرین، بدون اطالع او، از  -2
آن جمعیت در جهت بر هم زدن امنیت کشور استفاده کنند یا مواضع را ت ییر دهند، قطعا 

 شودتشکیل دهنده به خاطر عدم عنصر روانی مجازات نمی 

کسی که دسته یا جمعیت واحدی را تأسیس کرده و خودش آن را اداره کند، نمی توان او  -3
 70همان، ص   را به دو مجازات محکوم کرد

 

 : عضویت در گروههای علیه ام یت کشور 4۹۹ ماده

عضویت یابد، به سه    ۴۹۸»هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده  
 ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطالع بوده است.« 

 
که   درآید  گروهی  عضویت  به  که  یعنی کسی  است.  مدیر  غیر  و  مؤسس  غیر  اعضای  مجازات  درباره  ماده  این 

 هدفش بر هم زدن امنیت کشور است، طبق این ماده، مجرم و مشمول مجازات است.  

 

ع صر مادی

استمطلق ندارد و جرم   نتیجه -

نفر 3جمعیت و دسته جات متشکل از حداقل  -

 مرتکب جرم هر کسی ایرانی یا غیرایرانی است -

عضویت در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت  رفتار -

شرایط -

ع صر مع وی
علم و عمد در ارتکاب رفتار  سوءنیت عام -

 عضویت به این قصد باشد قصد برهم زدن امنیت کشور   سوءنیت خاص -

 

( )نکته: اگر محاربه نباشد، به حبس محکوم  5پنج سال حبس )درجه    اگر مشمول حد نباشد، سه ماه تا  :مجازات 

 می شود، هر چند این مسئله در ماده بیان نشده اما بدیهی است( 
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 ( 70-72)همان، ص  :4۹۹ن ات ماده

اصل بر عالم بودن عضو است چون کسی که عضو می شود قطعا  از اهداف آن آگاه است از این رو در  -1
 مگر اینکه ثابت کند از اهداف آن بی اطالع بوده است  انتهای ماده می گوید

 499 نفر از استثنای پایان ماده 2 یا 1 قابل اعمال است حتی اگر 499 و 498 نفر مواد 3 با حضور -2
یا مثال عضو سوم   استفاده کننده و با اثبات عدم اطالع خود از اهداف دسته یا جمعیت، از مجازات رها شوند

 3ص یر غیرممیز و مجنون در احراز    به دلیل اکراه، اختالل دماغی یا ص یر ممیز بودن قابل مجازات نباشد
  نفر نمی آید چون استقالل فکر و شخصیت ندارند

مانند
498مجازات ماده   مؤسس  -
499مجازات ماده   عضو مطلع  -
معاف از مجازات  عضو نامطلع  -

 درباره کسانی که عضو نبوده و صرفا  حامی یا مبل  دسته یا جمعیتی باشند، قابل اعمال نیست 499 ماده -3

من ور از دسته یا جمعیت، گروههای دارای نوعی دوام و پایایی هستند  حضور در کنفرانس دو روزه برای  -4
 نیست 499 و 498 برهم زدن امنیت، مشمول مواد

مانند عضویت در یکی و مؤسس یا مدیر  499 و 498 عضویت در بیش از یک دسته یا جمعیت مواد -5
تعدد جرم و موجب تشدید کیفر  134 دیگری باشد  اعمال او مشمول ارتکاب جرم متعدد است و طبق ماده

 است

 

برای براندازی -

برای سلب امنیت -
 17تشکیل یا اداره جمعیت توسط ن امیان در مواد 

قانون مجازات جرایم نیروهای مسل  19 و

 

مواد

هر ن امی که برنامه براندازی به مفهوم ت ییر و نابودی اساس جمهوری اسالمی    17ماده  -
ایران را طر  یا بدان اقدام نموده و به این من ور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در 

  چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب می شود



 

تشکیل یا اداره -

 عضویت شرکت در جمعیت  -

 عضو جمعیت نیست اما کمک مؤثر ارائه می دهد  معاونت مؤثر در جمعیت  -

  طراحی تفاوت   نکته
 اقدام برنامه براندازی و 

 فرد ن امی، طر  براندازی را می ریزد  در طراحی -

 شروع به اجرای طر  دیگری، می کند  در اقدام -

  یجاد رعب، آشوب و قتل  هر ن امی که به من ور بر هم زدن امنیت کشور    19ماده -
جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس 

اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند،   از سه تا پانزده سال محکوم می گردد
  در صورتی که محارب شناخته نشوند، به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردند
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نیز مطلق  19 و 17جرم موضوع مواد   ن ته
19در ماده   هستند

نفر 3حداقل جمعیت  -

تشکیل جمعیت برای بر هم زدن امنیت کشور است و  -
مجازات کمتری نسبت به براندازی دارد

 

 توهین به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا م اهب اسالمی:

مکررـ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های    ۴۹۹ماده
ول حد نباشد  ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشم

و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر 
 .شوداین صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می

توهین۱تبصره از  منظور  یا   ،ـ  و  توهین  اهانت،  کلمه  به  نسبت  استفساریه  »قانون  در  مندرج  هتک    موارد 
(  ۷( قانون مجازات اسالمی و بندهای ) ۶۰۹( و )۶۰۸(، ) ۵۱۴(، )۵۱۳حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد )

 «  .باشد « می۱۳۷۹/۱۰/۴( قانون مطبوعات مصوب ۲۷( و )۲۶( و مواد ) ۶( ماده )۸و ) 
ی ۲تبصره و  یابد  ارتکاب  یافته  سازمان  مجرمانه  گروه  قالب  در  ماده  این  موضوع  جرم  چنانچه  از سوی  ـ  ا 

مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق  
شود،   منتشر  مجازی  یا  واقعی  فضای  در  جمعی  ارتباط  ابزارهای  از  استفاده  با  یا  عمومی  مجامع  در  نطق 

 .مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود
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ع صر مادی

و مطلق است اما اگر منجر به نتیجه شود یعنی منجر به خشونت یا تنش  ندارد  نتیجه -
.شده باشد باعث تشدید مجازات است

اما اگر توسط مستخدمان دولتی یا ( هر کسی :مرت ب
عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود، 

.)باعث تشدید مجازات است

اما اگر از طریق نطق در مجامع ( با هر وسیله ای 
عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای 

.)استواقعی یا مجازی منتشر شود، باعث تشدید مجازات 

توهین   رفتار فیزی ی -
اعما  باشد و یا ارتکاب  صری  یا  اهرکه  الفا یطبق قانون استفساریه، به کار بردن  
جامعه و با در ن ر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و  عرفیاتکه با لحا   حرکاتیانجام  و

با عدم  هور الفا ، توهین آنان شود و  ت فی  و تحقیرموقعیت اشخاص موجب 
 .تلقی نمی شود

:شرای  و اوضا  و احوا 

موضو  جرم

آذری، لر، ل ک، کرد، ترکمن، .قومیت های ایرانی  -1
... ،قشقایی، عرب، بلوچ، ارمنی

قوم یعنی گروهی اجتماعی با اصل و نسب یکسان یا 
مشترک که اغلب زبان و رفتار و پوشش و مذهبی یکسان 

.دارند

.ا.ق 13اصل .زرتشتی، کلیمی، مسیحی  :ادیان الهی -2
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی  :مذاهب اسالمی -3
.ا.ق 12طبق اصل .

 

ع صر مع وی
توهین است  ...علم و عمد در ارتکاب می داند رفتار یا گفتار یا اشاره و  :سو  نیت عام

.و می داند نسبت به قومیت یا مذاهب رسمی یا ادیان الهی است و عمدا انجام می دهد

قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن :سو  نیت  ا 

 مجازات:  

 اگر مستوجب حد باشد یعنی مستوجب ساب النبی، افساد فی االر  به مجازات حدی محکوم می شود.   1

 مستوجب ساب النبی و اعدام باشد یعنی قذف یا دشنام به پیامبران شناخته شده الهی  262توهین او طبق ماده  

ماده    مستوجب االر  یعنی طبق  به صورت گسترده که    286افساد فی  و خارجی  امنیت داخلی  علیه  جرایم 

 موجب اخالل و ناامنی در حد وسیع گردد.

حبس و جزای نقدی درجه پنج یا  ، مستوجب خشونت یا تنش شده باشد. اگر مستوجب حد نباشد اما منجر به 2

 است. یکی از آن دو  

به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از  ،  شده باشدنخشونت یا تنش  منجر به  . اگر مستوجب حد نباشد و  3

 .شودآن دو محکوم می
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 علل مشدده نوعی: تشدید مجازات .  4

  3)گروه مجرمانه دارای انسجام نسبی و دست کم  ارتکاب یابد    گروه مجرمانه سازمان یافتهقالب  الف( اگر در  

 شده یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف شده است.( نفر عضو دارد و برای جرم تشکیل  

.  واقع شود در حین انجام و یفه یا به م اسبت آن مأموران یا مست دمان دولتی یا عمومی یا از سوی ب( 

 )علل مشدده شخصی( 

   نطق در مجام  عمومییا از طریق  ج(  

منتشر شود، مهم ترین وسایل ارتباط    ی یا مجازی با استفاده از ابزارهای ارتبا  جمعی در فضای واقعیا  د(  

از عبارتند  ویدئو :جمعى  و  رایـانه   ، مـاهـواره  سـیـنـمـا،  مطبوعات،  تلویزیون،  و  پیامک ،  رادیو،  نوشتاری  های 

 انبوه، وب سایت خبری و ...   تصویری

یعنی منجر به خشونت یا تنش نشده باشد، مستوجب حبس و   مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود

یا یکی از آن دو است و اگر منجر به خشونت یا تنش شده باشد، مستوجب حبس و جزای    5جزای نقدی درجه  

 یا یکی از آن دو است.   4نقدی درجه  
  



 

 

 

 

 

ـ واه عقل کل و جان تویـذرخـع  ی ـ

 ی ـ ش مرجان تویـ ان و تابـانِ جـج
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دکتر سولماز مظفری
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 آغازینه

 

ای هرچند مختصر فراهم شود تا تا نوشته  کران ایزد گیتی را که لطف و کرمش امکان و امانی داد حمد و ثنای بی 
گذارند که روزگاری دیگر قلم به دست گرفته، خود قدم به راه دانش راهنمای افرادی گردد که قدم بر راهی می

نبایدهای نگارشی در آزمون بایدها و  از جمله  از مطالب  های و قلم بر سخن و تدبیر خواهند گشود. بسیاری 
نگارشی،  نبایدهای  و  بایدها  شده  این  بر  تالش  مجمل  گفتار  این  در  است.  گرفته  قرار  مدنظر  نیز  سردفتری 

نکات  شایست شود.  گفته  است،  شایسته  و  بایسته  آنها  دانستن  که  نکاتی  همراه  به  نوشتاری  و  گفتاری  های 
های ادبی، انواع ادبی و فنون بالغی مواردی هستند که دانستن آنها بر  ها و گونهدستوری، نگارشی، امالیی، قالب

ند و در گفتار هم تالش شود مبانی و ها آراسته و پیراسته شوگردد نوشتههمه الزم است. این موارد سبب می 
 قوانین زبان پارسی رعایت شود. امید که ایدون باد.                                

هایی معرفی مختصری از آثار شاعران و نویسندگان کهن و امروزی آمده است که در بخش پایانی هم در جدول 
 مروری است کوتاه بر تاریخ ادبیات گذشته و امروز ایران زمین.   

نکوفر که    علی اکبرارج موسسه آموزش عالی فاضل شیراز، جناب مهندس  دانم از ریاست گرانبر خود بایسته می  
از بانو راضیه درستی مطلق که کار خطیر صفحه آرایی را بر   فرصتی برای این مهم ایجاد کردند، سپاسگزاری نمایم.

می  قدردانی  گرفتند،  یاری    کنم.عهده  من  به  مطالب  برخی  نوشتن  در  که  راستی  میالد  آقای  خوبم،  دانشجوی  از 
خداوندی در انجام این مقال یاریگرگردید، آن را به پیشگاه   کنم. اکنون که فیوضاترساندند، نیز سپاسگزاری می 

 هایش را گوشزد نمایند.  دارم تا از سر مهر و محبّت همیشگی، کاستی دوستان و ادیبان تقدیم می ادب
 

 سولماز مظفریامید که مقبول افتد و درنظر آید/  

 هزار و چهارصد خورشیدی ماه جاللی یک اردیبهشت



 

   ر
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❖  

جمله بردن  کار  به  بایستگی  تاکنون  گذشته  گزارهاز  و  ایجاد ها  برای  درست  های 
-شناسان بوده است. در تمامی شغلارتباط و انتقال پیام به یکدیگر، مورد توجه زبان

حرفه و  اهمیت  ها  مساله  این  نیز  جمله ها  درست  کاربرد  دارد.  واژهبسیار  ها، ها، 
آواها و واج کالم بندهای کالمی،  بتواند  تا سخنگو  است  مهم و ضروری  بسیار  ها 

خود را منتقل کند و سخن خود را به دیگری یا دیگران برساند. برای دریافت اصول 
بایسته و شایسته نبایدهای نگارشی  بایدها و  بر زمان دانستن  است.   و قواعد حاکم 

واژه به  تنها  نبایدها  و  جملهبایدها  و  نمیها  منحصر  درست  ها  کاربرد  بلکه  شود؛ 
عالیم  نادرست  کاربرد  با  گاه  است.  مهم  خود  جای  در  هم  سجاوندی  عالیم 

شود و هم جمله/ جمالت شکل نادرستی نگارشی، هم محتوا به نادرستی منتقل می
می خود  اینبه  بر  سعی  کالم  ابتدای  در  عالیم   گیرد.  مختصر  توضیحی  با  است 

هایی آورده شود. پس ها نمونه/ نمونهنگارشی معرفی و برای هرکدام از این عالمت 
ها، تعابیر و اصطالحات از عالیم نگارشی، برخی از نکات نگارشی در کاربرد واژه

می بیان  و ادبی  گوینده  دادن  اهمیت  نشانگر  موارد،  این  از  هرکدام  به  توجه  شود. 
 ه به کالم خود است.   نویسند

 عالیم نگارشی  ➢

 که است هایینشانه و هاعالمت  بردن کار به و سجاوندی قواعد رعایت گذارینشانه از منظور

 هایپیچیدگی که  هاابهام  از ایپاره رفع به  و آسان را مطالب درست  فهم نتیجه در  و خواندن

 نوشتاری زبان در هانشانه و عالیم گونهاین ورود  .کند می کمک آید،می پدید عبارات و مفاهیم

 مشروطیّت  از انقالب پس ویژهبه زمین مغرب  هاینوشته با ایرانیان آشنایی از  بعد دوران  به فارسی

 ترینمهم  خوانده و فهمیده شود.تر  درست  شود که متن بهتر ومی  سببهای نگارشی  نشانهکاربرد  .  گرددبرمی

  ، ).(   نقطه  :از   است  عبارت  شود،می  برده   کار  به  عبارات   و  هاواژه  جدایی  یا  پیوند  برای  که  نگارشی  هاینشانه

مکث  ، )!(  تعجب  نشانه  ،(؟)  پرسش  نشانه   ، )...(  تعلیق  نشانه  ،):(  نقطه  دو  ،(؛)  ویرگول  نقطه  ،(،)  ویرگول/ 

  کار   به  هانوشته   در  نیز  دیگری   هاینشانه  اصلی،  هاینشانه   این  بر    (. افزون-) تیره  خط   و  )»«(   قول   نقل  نشانه

-در جدول عالیم نگارشی همراه با نمونه ] [.   قالب   و) (    پرانتز:  جمله  از.  است  معیّنی  معانی  دارای  که  رودمی

 . شده است   آورده هایی  

 موارد کاربرد  عالیم  ردیف 

1 

 

جمله  در  - - نقطه ).(  و پایان  خبری  کار  های  به  سرد رود می  امری  هوا  امروز   .

 . ببندید را هاپنجره                                       است.

   رفته باشد:  اختصار به کار پس از هر حرفی که به صورت نشانه - -
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 ه.ش 1285پروین اعتصامی متولد سال  -

 آید.           گفتم: او را دیدی؟ گفت: بله. ها می پاسخپس از کوته - -

 پرسشی غیرمستقیم:   پس از نقل قول مستقیم یا جمالت  - -

 انجامد. یکی از خبرنگاران از او پرسید سفرش چند روز به طول می -

 پس از اعداد و حروف فارسی و التین به تفکیک عناوین از یکدیگر: - -

- 1 . 

- 2 . 

-  

 :       های عاطفی وتعجّبی پایان جمله در - - عالمت تعجب )!(  2

 این آب!  چه گوارا -

                                   پس از اصوات:  - -

 هان ای دل عبرت بین!  -

 های امری/ نفرینی/ نهی:    در پایان جمله - -

 در را ببند!     الهی خیر نبینی!        میازار دلی را!  -

 بعد از ندا و منادا:                - -

 علی، ای همای رحمت!      ملکا! بتا! نگارا! -

3 

 

          های پرسشی: پایان جمله در - - عالمت سوال )؟( 

 کند؟ چه کسی در محیط و آلوده گردش می -

 برای نشان دادن مفهوم تردید یا استهزا:   - -

 )؟( اتفاق افتاد.  721وفات حافظ در  -

مهم: - چند    نکته  آوردن  با  تعجب  عالمت  جای  به  پرسشی  نشانه  آوردن 

 عالمت سوال درست نیست.  

-  

4 

 

 

 از نقل قول:  حضرت علی )ع( فرمودند: .... قبل  - - ):( بیانینقطه  دو

هنگام برشمردن اجزای یک چیز: آثار سعدی عبارتند از: گلستان، بوستان،   - -

 غزلیّات .... 

 مشوش: پریشان             :برای معنی کردن واژه  - -

برای جدا کردن اجزای ساعت، اسم سوره و آیه، فصل و باب، صفحه و    - -

          سال  در ارجاع درون متنی:   

 (  24: 1376)یوسفی،           7:20         3توحید:  -
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 شود:  سخنی که به صورت مستقیم از جایی یا کسی نقل می - - «   گیومه »

 پیامبر فرمودند: »طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است.«  -

 اسامی، عناوین و اصطالحات علمی یا فنی )فقط بار اول(.   - -

 »صور خیال« از اجزای اصلی شعر است.  -

 گیرد: شناختی درون گیومه قرار میعنوان مقاله در ارجاعات کتاب - -

سولماز) - کهن1398مظفری،  قهرمانی  »سفر  بهرام  (  ملکوت  در  الگویی 

، پاییز و 2، شماره24صادقی«، فصلنامه پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره  

 583-610زمستان، صص 
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 ویرگول )،( 

-  
 

عبارت  - - جمله میان  یا  را ها  کاملی  جمله  مجموع  در  که  غیرمستقل  های 

 دهند:     او با تالش بسیار، به مقصود رسید. تشکیل می

 پس از منادا: خدایا، مرا عفو کن.  - -

به  - - یا عبارتی  واژه  یا عبارتی دیگر عنوان توضیح، در  هر جا  ضمن جمله 

فراوان  عالقه  نقاشی  به  معاصر،  شاعر  سپهری،  سهراب  شود)بدل(:  آورده 

 داشت. 

 بین چند واژه که اسناد واحدی باشد:   - -

 فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ از بزرگان شعر فارسی هستند.  -

بین دو واژه که ممکن است خواننده آنها را با کسره اضافه بخواند: پدر،   - -

 حسن را سرزنش کرد. 

-ها همه قدر بودی، شب قدر بیبه جای مکث کوتاه در جمله: اگر شب  - -

 قدر بودی. 

            پس از گروه قیدی در آغاز جمله: - -

 به عبارت دیگر، هر چیز نباید گفت.  -

 شناختی:برای جدا کردن اعداد، نشانی و اطالعات کتاب - -

 آموزش عالی فاضل. ، موسسه 1شیراز، خیابان قصردشت، کوچه  -

* نکته مهم: قبل از »و«، »یا«، »سپس«، »پس«، »که« و واژه ها عطف و فعل   -

 از ویرگول استفاده نکنید. 
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از  کردن جمله   برای جدا  - - نقطه ویرگول )؛(  که  نظر    ساختمان و   نظرهایی  به  مفهوم مستقل 

 یکدیگر بستگی معنایی دارند:   در یک عبارت طوالنی، با اما ؛رسندمی

 گوش فرا دهد.  استاددرس بخواند؛ منظم باشد و به سخنان  بایدجو دانش -

، »مانند«، »برای مثال پیش از واژه »مثال«، »فرضا«، »یعنی« بیان توضیح و در - -

این  »با  نتیجه«،  »در  این«،  »با وجود  این رو«،  »از  »بنابراین«،  نمونه«، »زیرا»، 

و...: هنگام نگارش باید خوب دید؛ یعنی،   ال«، »همانطورکه«  حال«، »برای مث

 هوشیار بود.  دقت داشت و

 

8 

 

 

 

 

 

 ( -خط تیره )

-  

-  

      ها :نامهابتدای دیالوگ در نمایش - -

 . خانهکتاب -         کجا بودی ؟ - -

نشان   را  یک منظور  ی مختلف ازجنبه  روی هم دو  هنگامی که دو واژه بر  - -

 دهند:  

 خورند. روانی گاه بسیار به هم پیوند می-مباحث اجتماعی -

             ابتدای منابع و مآخذ:  - -

 چشمه روشن نوشته دکتر غالمحسین یوسفی - -

 مکانی.   به معنی »تا« و »به« برای بیان فاصله زمانی و - -

 مشهد« حرکت کرد.   –قطار »تهران  -

در  قراردادن یک خط تیره بقیّه آن را   با  ر سطر نگنجد خای در آهرگاه واژه  - -

          نویسیم.سطر بعد می

درخت  در بدجنس    اشـــــــخفّ  آن من    بلــــــــوط   نزدیکی 

 -داـــــ دار بعد خــــــــ دی  اـــــــــــ ت ،دهـــــــــــ زان شــــــــآوی 

 . حافظ تروم عزیز

الساّلم  -برای جداکردن عبارت معترضه: حضرت علی    - - :  فرمودند    -علیه 

 ... 
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 سه نقطه )...( 

واژه  - و  جمالت  دادن  نشان  مجاز،   یهابرای  استعاره،  کنایه،  محذوف: 

 دهند. هایی از صور خیال را تشکیل میتشخیص و ... جنبه

-  

 سخن ناتمام : شما... شما... زبانم الل...  - -

. آها... ی برای    - - نشان دادن کشش هجا در گفتار: سقف هر... ی ریخت 

 حسین، کجایی؟

   یک نسخه خطّی: از یهای افتادگی واژه یا واژه - -

 ،به شرط بود تمام باشد و نماز بود. اگر ،قیامت روز اوّل چیزی که نگاه کنند -

 بپذیرند.  ،که باشددیگر... چنان بپذیرند و

 مطلب و به جای عبارت »و غیره« برای نشان دادن ادامه  - -

 تواند حماسی، غنایی، تعلیمی و... باشد.  موضوع شعر می -
 

10 

 

   مطالبی که جزء اصل کالم نباشد: - - قلّاب ] [

ما - فکر  جوانان  و  اهل  کردن  کردن  دیگری    ،]هستند[  تحلیل  امتیاز  هم  این 

 است. 

واژه  - - متون  تصحیح  یا یهادر  قلّاب  توضیحات    الحاقی  در   احتمالی 

 شود: گذاشته می

 به من امانت دادی...  گفت: من مردی طرّارم، ]تو[ این زر -

 ها: نامهدستورهای اجرایی در نمایش - -

 کنید این کار به صالح شما باشد؟ ]بانیشخند[: فکر می حسین -

در   - - ناشر  و  نشر  تاریخ  نشر،  محل  بودن  نامعلوم  کردن  مشخص  برای 

 شناسی منابع: کتاب

 1393]بی جا[، مرکز:       1393هران، مرکز]بی تا[       تهران، ]بی نا[، ت -

-  

 )بیوگرافی(  نامهمعادل یک واژه: زندگی عنی وم - - (   ک یا پرانتز )انکم 11

 دوره مادها پایتخت بوده است.  )هگمتانه( در  توضیح بیشتر: همدان - -

 تاریخ، شهرت، تخلّص، نام سابق:  بیان  - -

 ه.ش( در قم به خاک سپرده شد.  1320) پروین اعتصامی -

 اضافه کردن مطلبی خارج از محتوای کالم به نوشته:   - -

نمی - کس  هیچ  )و  کرد  حرکت  جنگل  سمت  به  او  او  اصلی  مسیر  دانست 

 جا گذاشت. اش را همانپشتیکجاست( و کوله

 آوردن منبع درون متنی:     - -
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دانش ادب - »نوشتهیات جنگ در  تعریف شده است:  ادب فارسی چنین  -نامة 

مقوله و  جنگ  مساله  به  نوعی  به  که  میهایی  آن  با  مرتبط  پردازد.«  های 

  (2:1379)انوشه ،

 همراه با نشانه پرسش برای تعجب، تردید و تمسخر:          - -

 او خیلی نابغه)؟( است!  -

 حضرت رسول)ص( نوشت:              برای جمالت کوته - -

-ها و دانشبرای توضیحات الزم دستوری و توضیحات واژه در فرهنگ  - -

 ها:    نامه

 سوزان )ص فاعلی(: سوزنده 
 

 20/2/1394کردن روز، ماه، سال:      برای جدا - - ممیّز / خط مورب،  12

 : ند های یک بکردن مصرع   برای جدا - -

از آن کوچه گذشتم/ همه تن   - باز  به  بی تو مهتاب شبی،  چشم شدم، خیره 

عاشق   آن  وجودم/ شدم  جام  از  شد  لبریز  تو  دیدار  گشتم/ شوق  تو  دنبال 

نهان در  بودم/  که  خاطره دیوانه  صد  باغ  درخشید/  تو  یاد  گل  جانم  خانه 

 خندید/ عطر صد خاطره پیچید... 

 به جای »یا« و »واو عطف« یا معادل دو واژه        - -

 ارگ/ ارک   بادنجان/ بادمجان                  -

 ( 124صفحه   2)جلد    124/ 2برای جدا کردن جلد و صفحه          - -

-  

 برای توضیح یک واژه در پاورقی    - - ستاره * 13

 در آغاز یک سطر به نشانه شروع مطلب جدید  - -

 ایجاد فاصله میان بندها و شعرها  - -

-  

14 

 

 ←پیکان 

 

 تجزیه یک واژه:   برای نشان دادن نتیجه ترکیب چند جزء یا -

از چند بخش تشکیل شده است    »از افتادن«  + پا   از  ←پا  اضافه(   )حرف 

 )اسم( + افتادن )مصدر( 

 
                     مشابه: یهاواژه عالمت جمالت و - ״  ایضا 15

 ریال 2000دبیرستان هر جلد    کتاب سال اوّل  -

 ״  2250  ״                 ״دوّم      ״     ״
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 برای نشان دادن انشعاب   - آکالد {}  16

-  

 برای نشان دادن تساوی میان دو مطلب:   - تساوی =  17

 را ببینم = برای دیدن تو آمدم  آمدم که تو -

 یو نگارش یامالی یبایدها و نبایدها ➢

  ؛ نامناسب است زن  بانو/  جانبه و...« برای  »شاعره، مدیره، محترمه، این   انند م   ی های در زبان فارسی کاربرد واژه  .1

  شود و باید به برده می  کار  گونه برای زن و مرد یکسان به هایی این برخالف زبان عربی در فارسی، صفت  زیرا 

 جانب و ...« استفاده شود. این  »شاعر، مدیر، محترم،   صورت 

گذاری  حروف در خّط فارسی حرکت   دیگر همزه »ء« یکی از حروف الفبای فارسی است. این حرف مانند   .2

 »رًأی، مؤسس، جزِء«   : نویسیم »رأی، مؤسس، جزء« و نمی   : نویسیم شود؛ بنابراین می ی نم 

-است و استفاده از آن برای واژه  )جمع مونث سالم(  های عربی جمع »ات« مخصوص واژه  به کار بردن نشانه  .3

ای عربی است و اگر گفته شود »تحقیقات« درست  »تحقیق« واژه   عنوان نمونه به   ؛ درست نیست   1فارسی   ی ها 

»پیشنهادات، گرایشات، گزارشات، سفارشات، فرمایشات و...« نادرست است    انند م   ی های اّما کاربرد واژه   ؛ است 

 ها و...«. ها، فرمایش ها، سفارش گزارش   ها، گرایش   و باید گفته شود »پیشنهادها، 

  عنوان نمونه به فارسی نادرست است؛    ی ها ها با واژه عربی است و کاربرد آن  ی ا ه »تنوین« مخصوص واژه   نشانه  .4

ناچارًا، جانًا، زبانًا، دومًا،  اّما واژه   ؛ زیرا »شخص« عربی است   ، »شخصًا« درست است   واژه  هایی چون »گاهًا، 

 ناچار، جانی، زبانی، دوم، سوم و...« را به کار برد. ها باید »گاهی، به جای آن سومًا و...« نادرست است و به 

به  .5 جمله گاهی  به جای  آله«  و  علیه  اهلل  »صّلی  دعایی  می   ی  نشان   . نویسیم)ص( اختصار  این  خواندن  ه  هنگام 

  ، »صّلی اهلل«   : فقط بگوییم   جمله حذف کنیم و  زیرا اگر علیه را از   ؛ »صّلی اهلل علیه و آله«   : اختصاری باید بگوییم 

 فرمود:...«   -درود خداوند باد   -شود: »پیامبر که عربی ناقص و معنای آن چنین می   معنی جمله 

اینکه بگوییم و بنویسیم    جای بنابراین به   ، د که جمع مکّسر هستند، نباید دوباره جمع بسته شون   ی های معمواًل واژه  .6

نویسیم »اخبار، خواص،  گوییم و می ها، اوالدها و...« می ها، حواس ها، طرق ها، کتب ها، اخالق »اخبارها، خواص 

 . اخالق، کتب، طرق، حواس، اوالد و...« 

اینکه جمع هستند، دوباره    با   « مراسم » و    « جواهر » ،  « حور » ،  « ارباب » همچون    ی های است که واژه   گفتنی   نکته مهم: 

 
1

مانند »بهار، پاکت، پند، تراوش، ده، نگارش، نوازش و نمایش« هم باید عالمت جمع فارسی »ها« به کار   ییهاواژهبرای     

ی که دخیل هستند؛ مانند »نمره، جفنگ، پاکت و ...« هم با »ات« عربی جمع بسته نمی شوند. عالمت »جات« واژه ها برد؛  

-واژهکند. این توضیح بایسته است که »ج« صامت میانجی است و  رود، بر بیان نوع داللت میها به کار میواژههم وقتی با  

جات، جات، سبزیکنند؛ مانند: مرباجات، ترشی د، این صامت میانجی را دریافت میکه به »ی«، »و« و »ا« ختم می شون  ییها

 جات، طالجات، داروجات و ... شیرینی
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 ها.  شوند: اربابان، حوریان، جواهرات و مراسم جمع بسته می 

آمیز  المثل، سخن حکمت آن باید کنایه، ضرب   از   کنیم، حتمًا بعد معروف« استفاده می قول از اصطالح »به   زمانی  .7

معروف خسته  قول اینجا ایستادم که به قدر  یا سخنان برجسته بیاید نه یک مطلب معمولی؛ مثاًل اگر بگوییم »آن 

معروف زیر  قول قدراینجا ایستادم که به گونه اصالح کنیم »آن توانیم این جمله را این شدم« درست نیست؛ اّما می 

 پایم علف سبز شد«. 

واژه  .8 ک   کاربرد  برضّداو«  یعنی»بر  »برعلیه«  و  او«  »برضّد  یعنی  »علیه«  زیرا  »برعلیه«؛  نه  است  ه  »علیه« درست 

 توان گفت »او علیه کسی اقدام نکرد«. می   نمونه   عنوان پس به   ؛ نادرست است 

با واژه   )مصدرساز جعلی عربی( عربی   ی ها »ّیت« مخصوص واژه   نشانه  .9 فارسی جایز    ی ها است و کاربرد آن 

هایی  واژه توان  اّما نمی   ؛ عنوان نمونه اگر گفته و نوشته شود »بشرّیت، انسانّیت، مدیرّیت« درست است نیست؛ به 

مثل »خوبّیت، شهرّیت، رهبرّیت، آشنایّیت، منّیت و...« را به کار برد؛ زیرا »خوب، شهر، رهبر، آشنا، من و...«  

 فارسی هستند. 

  مانند »امالء، انشاء، امضاء، اجراء، استثناء، اهداء و...« عربی هستند و در زبان فارسی باید بدون همزه  ی واژه های  .10

 کاربرده شوند. ، انشا، امضا، اجرا، استثنا، اهدا و...« به پایانی و به شکل »امال 

بند گردن، پارسال گذشته، قند شیرین،  »ُحسن خوبی، سوابق گذشته، مدخل ورودی، گردن   انند م   اصطالحاتی  .11

، صعود به باال، سقوط به پایین، آتشکده زرتشتیان، ابر هوا،  پس بنابراین، سایر شهرهای دیگر، شب لیلةالقدر 

م  پیش ابوی  قبل  از  کوچک،  آدمک  چارپایان،  اسطبل  رخصت،  اجازه  من،  اخوی  ارکستر  ن،  کردن،  بینی 

پیمان بودن، بدعت  موسیقی، استارت شروع، اشتغال به شغل، استادیوم ورزشی، امروزه روز، اوج قله، با هم هم 

برد، تهویه  ه وایت تازه، برکه آبگیری، پای پیاده، پس بدین سبب، پلک چشم، تاب تحمل، تحدید حدود، تخت 

سرا، خصوصیت ویژه، خلبان هواپیما، دهم  مرغ غاز، خاستگاه اولیه، جسد مرده، خانه هوا، جانشین خلف، تخم 

، سن  1های روزانه، دیشب گذشته، سرمه چشم، خانم کدبانو عاشورا، نهم تاسوعا، دو طفالن مسلم، روزنامه 

ر، صدر اول، طراح طرح، شاهد عینی، فرد ضارب،  پرسیدن، سیر گردش کار، صداع س   2شصت سالگی، سوال 

  3الرجال مردان، عسل شیرین، راهب کلیسا، کامیون باری، کلبه محقر، کمدی فرد مهاجم، قالیچه کوچک، قحط 

دار، گارد محافظت، لثه دندان، لزومًا باید، ماجرای گذشته، متحد شدن با هم، مردمک دیده، مثمر ثمر،  خنده 

ه سالح، مسبوق به سابقه، مشغله کاری، مهور به ُمهر، معطر به عطر، ملوان کشتی، منقش به  مفید فایده، مسلح ب 

و...«    رخ صورت، یقین قطعی، ورطه نابودی   نقش، ناهار ظهر، شام شب، نزول به پایین، همهمه صدا، نیم 

 ها نادرست است. دارای »حشو« یعنی تکرار زاید هستند و کاربرد آن 

 
1

 کد+ بانو)خانه/ منزل+ خانم(   
2

 دهد و نباید دوباره تکرار شود. سوال معنای پرسیدن را می  
3

 کشد. را به تصویر میهای اخالقی و مسائل اجتماعی دار است که رذیلت نوعی نمایش خنده  
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شود که مفهوم مثبت و مفید داشته باشد؛  کاربرده می به   مند« است و درجایی به معنی »بهره ی »برخوردار«  واژه  .12

چشم  از  اتاق  »این  عبارت  در  است« مثاًل  برخوردار  مناسبی  خود    واژه   ، انداز  درست  معنی  در  »برخوردار« 

 نادرست است.   ، خونی برخوردار است« کاررفته است؛ اّما اگر بگوییم »این بیمار از ضعف و کم به 

مانند »سّد، حّد، مستحّق و...« زمانی در فارسی    ، دیگری که در زبان عربی تشدید پایانی دارند  ی ها »حّق« و واژه  .13

در غیر این صورت    ؛ کمک و...« مستحّق  ره بیاید؛ مانند »حقِّ من، سدِّ کرج،  گیرند که بعد از آن کس تشدید می 

 به تشدید نیازی ندارند. 

آید؛ بنابراین جمله »لباسی که دیروز خریدم را پوشیدم«  نشانه مفعولی بالفاصله بعد از مفعول می   1حرف »را«  .14

 نادرست است و باید گفت: »لباسی را که دیروز خریدم، پوشیدم.« 

گذار درست است؛  گذار و سیاست گذار، بنیان شتن« به معنی قرار دادن و وضع کردن است؛ بنابراین قانون »گذا  .15

نمازگزار، خوابگزار،   بنابراین  است،  بیان کردن  و  دادن  انجام  آوردن،  به جا  کردن،  ادا  معنی  به  »گزاردن«  اّما 

 سپاسگزاری و خدمتگزار درست است.  

عربی  .16 زبان  به  مربوط  مکّسر  واژه   جمع  بنابراین  ...؛  و  مساجد  علوم،  کتب،  علماء،  مانند:  فارسی  است؛  های 

 2همچون استاد و بستان به صورت اساتید و بساتین نادرست است. 

فعل »است« و »هست« را به جای یکدیگر نباید به کار برد: هست )به معنای وجود دارد(: »در حیاط ما درخت   .17

 رد است.« نخل هست.« است )فعل اسنادی(: »هوا س 

توان  گویی پرهیز شود. به عنوان نمونه به جای کاربرد »به رشته ی تحریر در آورد«، می تا حّد امکان از طوالنی  .18

 توان گفت »اقدام کرد«. گفت »نوشت« یا به جای »اقدام الزم را مبذول داشت« می 

شود، به    ی نداشتن خوددار  ی نا ساختن متضاد و در مع  ی به معنی نیستی و نابودی است. از کاربرد آن برا   « عدم »  .19

 توان گفت: ناتوانی. جای »عدم قدرت« می 

بایست« و »بایستی« به زمان گذشته  باید« برای زمان حال و آینده کاربرد دارد. »بایست«، »می باید« و »می» .20

نادرست ؛ بنابراین »او بایستی این کار را بکند«،  روداختصاص دارد و با فعل ماضی استمراری به کار می

 است. 

رود. حرف اضافه نامناسب عبارت را نامتعارف و  حرف اضافه متناسب با دیگر اجزای عبارت به کار می .21

 
1

حرف »را« در متون گذشته در معانی مختلف کاربرد داشته است: حکیمی را گفتند)را در معنی »به« حرف اضافه است(،    

 او را دفتری است)در معنای رای مالکیت(، خدا را، خدا را)رای قسم( و ... 
بندر، درویش، دستور، میدان، دهقان، خاتون، ترکمن، لر، ترک، کرد و اف »های  واژه   2 بسته   «غانخان،  با »ها« جمع  باید 

بنادر، دروای کاربرد »خوانین،  نادرست  ش شوند و  افاغنه«  و  اکراد  اتراک،  الراد،  تراکمه،  میادین، دهاقین، خواتین،  ، دساتیر، 

 است.  
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دارای حرف اضافه مخصوص به خود هستند، مانند:    2ها و اسم  1ها دهد. برخی از فعلنادرست جلوه می

برخوردار )از(، متفاوت )با(، عشق )به(، مهارت )در(، نفرت )از(، آشنایی )با(، گنجیدن )در(، بردن )از(،  

 باختن )به(، جنگیدن )با( و ... 

. بنابراین  توان فعل جمله اول را حذف کرد، چون قرینه ندارد در دو جمله وقتی افعال تفاوت دارند، نمی .22

باید گفت: »او کودکان را آماده کرد و آنها را به  به پارک برد« نادرست است و  آماده و  »او کودکان را 

 پارک برد.« 

های دوپهلو و مبهم در نثر باید خودداری کرد. ننویسیم: محمّد به برادرش گفت که قبول شده  از جمله  .23

  3مّد است یا برادرش. است. معلوم نیست منظور از کسی که قبول شده است مح

رود: »افراد  واژه »معدود« و »محدود« را در جای خود باید به کار برد. معدود برای شمارش به کار می .24

 کند: »فضای کالس محدود است«. معدودی با ما آمدند«. محدود، حد و مرز را مشخص می

های فارسی، ردن آن بر سر واژه های زبان عربی است و آوها از ویژگیآمدن الف و الم )ال( بر سر واژه .25

ترکیب از  است  بهتر  پس  نیست.  »حسب درست  مانند  »حسبهایی  »حسبالخواهش«،  -الفرموده«، 

»شکوه »قصرالدشت«،  البوق«،  حق  »ایرانیالسفارش«،  »دستورالعمل« السادات«،  »نافذ4االصل«،  الفرمان«،  ، 

 5الخرد«  و... پرهیز کرد.  الفرمان« و »قلیل»حسب 

 باشند« اجتناب کنید. باشد« و »میهای »می تا حدّ امکان از به کار بردن فعل .26

 باشد« نادرست و »هوا آفتابی است« درست است.  »هوا آفتابی می

 
1

های دیگر: آراستن)با(، آزردن)از(، آغشتن)به، با(، آزمودن)به، با(، آویختن)از، به(، اندودن)به، با(، بالیدن)به(، برخی نمونه  

اندیشیدن)به(، پیچاندن)بر(، پیوستن)به(، تاختن)به(، درماندن)از(، گرویدن)به(، نوشاندن)به(، نهفتن)از(، برخاستن)از(،  

 سپردن)به( و ... 
2

نمونه    دبرخی  مذاکره)با(، های  حمایت)از(،  توجه)به(،  اتکا)بر(،  ازدواج)با(،  ابالغ)به(،  اختالف)با(،  آشتی)با(،  یگر: 

استفاده)از(،  اصابت)به(،  مجادله)با(،  گله)از(،  متارکه)با(،  محوّل)به(،  دخالت)در(،  تمسک)به(،  مشاعره)با(  مصاحبه)با(، 

همرا تفهیم)به(،  به(،  تکیه)بر،  تلقین)به(،  وابستگی)به(، اشاره)به(،  شباهت)به(،  با(،  قهر)از،  ستیز)با(،  نبرد)با(،  )با(،  هی 

 نزاع)با(، مضایقه)از(، اعزام)به(، بازدید)از(، اعتراض)به(، اعتیاد)به(، اقتباس)از( و ... 
3

فی هایی مانند )او دوست پنج ساله من است/ سعید با پدر و مادر بیمارش نرفت/ پدر مولوی، صاحب معارف، عارجمله   

 ها نادرست است.  وارسته بود و ...( دارای ابهام و کژتابی است. کاربرد این جمله
4

 شایسته است به جای »دستور العمل« گفته شود: شیوه نامه.   
5

واژه    از  برخی  الوصول)آسان معادل  سهل  القدر)محترم(،  جلیل  جدیدالتاسیس)نوبنیاد(،  ابدالدهر)همیشه(،  عربی:  های 

صریح   ضعیفاللهجه)رُیاب(،  طویل ک(،  بنیاد(،  انالنفس)سست  عظیمالقامه)دراز  فارغدام(،  البال)آسوده(، الجثه)هیکلمند(، 

قسیفارغ آموخته(،  مفقود التحصیل)دانش  گذشته(،  السابق)مانند  فی  کما  کثیراالنتشار)پرشمار(،  القلب)سنگدل(، 

 ار(. االثر)گمشده(، صعب العالج)دیر درمان(، خاتمه االمر)آخر ک
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علّت   .27 به  »مسابقات  بگوییم:  بنابراین  است؛  »سبب«  مفهوم  به  و علت  راهنما«  و  »نشانه  معنی  به  »دلیل« 

 ی بودن برگزار نشد.« باران

نشان» .28 سو »دهنده  جهت«  و  رود  «سمت  کار  به  منظور«  »به  یا  »برای«  جای  به  نباید  و  بنابراین    ؛است 

 روم«. بگوییم: »برای استراحت به سفر می

»بوستان   .29 به جای  بنابراین  است، خودداری شود؛  نهاد جمله مشخص  که  زمانی  مجهول  فعل  کاربرد  از 

 شد«، باید گفت: »سعدی بوستان را سرود«. توسط سعدی سروده 

نباید به پیروی از مطابقت صفت و موصوف عربی، در زبان فارسی هم بین صفت و موصوف مطابقت   .30

»ابنیه  بردن  کار  به  باشند؛ پس  زبان فارسی وارد شده  به  زبان عربی  از  این عبارات  کرد؛ هرچند  ایجاد 

منسوخه، متون قدیمه، نامه واصله، پرونده مختومه، همشیره  معتبره، بانوی محترمه، والده مکرمه، قوانین  

بانوی  معتبر،  »بناهای  باید گفت:  و  است  نادرست  مختلفه«  علوم  و  باطله  کاغذ  لیسانسه،  مکرمه، خانم 

پرونده خاتمه رسیده،  نامه  قدیم،  متون  منسوخ،  قوانین  بزرگوار،  مادر  مکرم، خانم  محترم،  یافته، خواهر 

 ل و علوم مختلف.«   لیسانس، کاغذ باط

 متشابه  /مشابهی هاواژه  ➢

های مشابه  تعداد واژه  . است های مشابه)متشابه(  رو هستیم، وجود واژه امالی فارسی با آن روبه  یکی از مشکالتی که در 

هایی  های مشابه)متشابه( به واژه های مشابه دخیل زبان عربی بسیار زیاد هستند. واژه ولی تعداد واژه   ، زبان فارسی کم 

ها یا در آوا یا در  تشابه این واژه   دارند.   تفاوت   باهم   ریشگی هم معنی و    نوشتن و   در   اّما   ، گویند که در تلفظ یکسان می 

 :شوند ر سه نوع تقسیم می ها ب . از این نظر این واژه است   ها یا در هر دو نشانه 

مانند:    ؛ هستند نوشتاری متفاوت  نظر    ولی از   ؛ )تلفظ( یکسان هستند   تولید آوا   نظر   که از   ی های واژه   : آوا های هم واژه  .1

 ...)خار، خوار(، )خوان، خان(، )خواست، خاست(، )ثواب، صواب(، )حیاط، حیات(، )َاَلم، َعَلم(و 

  -ل، ِگل( ُگ؛ مانند: ) تفاوت دارند   آوایی   نظر   از   اما   ؛ هم هستند   انند نظر نوشتاری م   ها از این واژه   : نویسه های هم واژه  .2

ُکشتی(  ُمشک( -)َکشتی،  َنُشسته( -)َمشک،  می )می   -)ِنَشسته،  می )می -ُکَند( َکَند،  َمِلک،    –ُبَرد( َبَرد،  ُملک،  )ِملک، 

َکَرم(   -گ، تُنگ( )َتن   -)َسَحر، ِسحر(   -)َسم، ُسم(   -)ِشَکر، ُشکر(   -)ِکشت، ُکشت(   -َمَلک(  ِکِرم،  )ِچشم،    -)ِکرم، 

 ...و   َچشم( 
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از این واژه   : آوا و هم نویسه های هم واژه  .3 از ؛  هم هستند   انند آوایی م   م نظر نوشتاری و ه   ها هم  نظر معنی    ولی 

 . هستند متفاوت  

 زخم   ریش:  ریش: موی صورت  حیوان وحشی   شیر:  شیر: شیر خوردنی 

گرسنه   که  کسی  سیر: 

 نیست 

 گل وشکوفه   زَهر:  سم   زَهر:  سیر: نوعی پیازچه 

 بادیه: کاسه مسی  بادیه: بیابان  دوش: شانه  دوش: دیشب 

 زبان گفتار   زبان:  دهان   عضوی در   زبان:  خیابان   شارع: راه،  گزار قانون   شارع: 

 دار میخ فلزی دنده   پیچ:  خم و تاب   پیچ:  بازار   صف،   رسته:  رهاشده   رسته: 

 گورخر   گور:  قبر   گور:  خوبی   خیر:  نه   خیر: 

 ی کوه دّره   تنگ:  باریک    و   پهنا کم   تنگ:  انبر )گازانبر(   گاز:  دندان گرفتن   گاز: 

 روان: روح، جان  روان: جاری  روا: جایز، شایسته  روا: برآورده شدن 

   شده است. های متشابه که در زبان فارسی معمول است، در جدول زیر آورده  تعدادی از پرکاربردترین واژه 

 اسیر )گرفتار(  اثیر )باالی کره زمین(  وسفید( ابلق )سیاه  ابلغ )رساتر( 

 شده( عصیر )فشرده  عسیر )دشوار(  اساس )پایه(  اثاث )وسایل خانه( 

 َاَخص )ویژه(  َاَخس )بدتر(  بلند( اطالل )مکان   ها( اتالل )تپه 

 احصان )زن گرفتن(  احسان )نیکی کردن(  اسم )نام(  اثم )گناه( 

خواستن   )طلب خشنودی( ء استرضا  اهتزاز )جنبش کردن(  احتظاظ )خوشحالی، بهره(  )شیر  استرضاع 

 طفل( 

 اصراف )گرداندن(  روی( اسراف )زیاده  ارضاع )شیر دادن(  )خشنود ساختن( ء ارضا 

 اشباح )جمع شََبح(  اشباه )مانندها(  عریکه )خوی و منش(  اریکه )تخت( 

 عرض )پهنا(  ارض )زمین(  عاجل )شتابنده، دنیا(  آجل )آینده( 

 َعمرو )اسم عربی(  امر )فرمان(  تر( اضل )گمراه  اذل )خوارتر( 

َعقرب    تر(، )نزدیک   َاقرب 

 )کژدم( 

 عمل )کار(  اََمل )آرزو(  َاغرب )دورتر( 

 )گماشته شدن(   انتصاب  انتساب )نسبت داشتن(  )چیزها(   ء اشیا  َاشیاع )پیروان( 

 انضجار )دلسردی(  انزجار )بیزاری(  نیاز ساختن( )بی   ء ِاغنا  ِاقناع )قانع کردن( 

 عوان )پیشکار(  َاوان )هنگام(  تر( افسح )گشاده  تر( بیان افصح )خوش 

 َبعث )برانگیختن(  )خشم، شدت( َبأس   ها( عقارب )کژدم  َاقارب )نزدیکان( 

 

قسمت(   بحر )دریا(  َعلم )بیرق(  َاَلم )درد(  )برای،  بهر 

 »فارسی« 
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و    در علم   دستی براعت )چیره  برائت )بیزاری(  علیم )دانا(  الیم )دردناک( 

 ادب( 

بست(   َبست  )تحریک کردن(   ء القا  )از کار انداختن(   ء لغا ِا   )پناه،فعل 

 »فارسی« 

 فراخی( بسط )گستردن،  

 تهیت )اّماده کردن، تهّیه(  باد گفتن( تحّیت )زنده  بها )قیمت( »فارسی«  )روشنی( بهاء  

 تعویض )عوض کردن(  تعویذ )پناه بردن(  طابع )چاپ کننده(  کننده( تابع )پیروی 

 تقّلب )نادرستی کردن(  زور گرفتن( تغّلب )به  تعویل )تکیه کردن(  تأویل )برگرداندن( 

 تفریق )جدا کردن(  تفریغ )تمام کردن حساب(  تعّلم )یادگرفتن(  )دردناک بودن( تأّلم  

 تکّسر )شکستگی(  تکّثر )زیادشدن(  تعدیه )متعدی کردن(  تأدیه )ادا کردن( 

معین   )حدّومرز  تحدید 

 کردن( 

 تکسیر )زیاد شکستن(  تکثیر )زیاد کردن(  تهدید )ترساندن( 

 طین )ِگل(  تین )انجیر(  االاهلل گفتن( )الاله تهلیل   تحلیل )حل کردن( 

 َثمر )میوه(  َسَمر )افسانه شب(  سَبت )شنبه(  ثبت )یادداشت کردن( 

 سمین )فربه(  بها( َثمین )گران  سرا )خانه(»فارسی«  ثری )خاک و زمین( 

 )روشنایی(   ء سنا  )ستایش(   ء َثنا  ای( َسمن )فربه  َثَمن )بهاوقیمت( 

 صواب )درست(  ثواب )مزدوپاداش(  َصَفر )ماه دوّم قمری(  سفر )کوچ کردن( 

 هار )سگ هار(  حار )گرم(  جهد )کوشش(  جحد )انکار کردن( 

 حارس )نگهبان(  حارث )برزگر(  جزر )کشش آب دریا(  جذر )قطع کردن، ریشه( 

 حراست )پاسبانی(  حراثت )برزگری(  ُهُبوب )وزش باد(  ها( ُحبوب )دانه 

 همزه )حرف اّول الفبا(  حمزه )اسم خاص(  هارب )گریزان(  کننده( حارب )جنگ  

 حائض )زن حیض دیده(  حائز )شایسته(  َهَرم )از اشکال هندسی(  َحَرم )مکان محترم( 

خورشید(  حور )فرشته(  هزم )شکست دادن(  هضم )گوارش(  )آفتاب،    هور 

 »فارسی« 

 )گودال آب( حوَضه   حوزه )انجمن(  حاصد )دروگر(  حاسد )بدخواه( 

 راعی )چوپان(  رائی )بیننده(  است(   هلیله )نام دارویی  حلیله )زن عقدی( 

 ظاهر )آشکار(  زاهر )درخشنده(  راضی )خشنود(  رازی )منسوب به شهرری( 

 ظهور )آشکار شدن(  ها( زُهور )گل  رضاع )شیر خوردن(  رضاء )خشنودی( 

 صبا )بادی که از شرق بوزد(  خاص( سبا )اسم   زاق )رنگ آبی تند(  سیاه( زاغ )کالغ 

 رنگ کردن( -ِصبغت )صبغه  سبقت )پیش افتادن(  ضخم )کلفتی(  »فارسی«   زخم )جراحت( 

 صاعد )باالرونده(  ساعد )بازو(  ضراعت )زاری کردن(  زراعت )کاشتن( 

 خط( -سطر )نوشته  سَتر )پوشش(  ضامن( -دار ضمین )عهده  »فارسی«   زمین )کره زمین( 

سواری(  ستور   )حیوان 

 »فارسی« 

 خالی( -ِصفر )تهی   ِسفر )کتاب(  سطور )جمع سطر( 
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آمده(   تنگ  )به  سُتوه 

 »فارسی« 

سطح  )جمع  -سطوح 

 ها( رویه 

 سوت( -صفیر )آوازبلبل  سفیر )فرستاده( 

 َصلب )به دار زدن(  َسلب )کندن و دور کردن(  ِصهر )داّماد(  ِسحر )جادو( 

 صلیب )چوبه دار(  شده( سلیب )کنده  گمراه( -100صد )عدد   سد )بستن( 

)گمراه  سدید )محکم(  و  -صدید  چرک 

 خون( 

 شایستگی( -صالح )خوشی  سالح )اسباب جنگ( 

 ُصم )َکر(  ُسم )پای جانداران(  صریر )آواز قلم نی(  سریر )تخت( 

سرگیجه   سریع )تند(  به  )آنکه  صریع 

 دچاراست( 

قرآن   از  )قسمتی  سوره 

 مجید( 

 )چهره( صورت  

)آبادی  ضیاء )روشنایی(  ها( ُصَور )صورت  ها( ُسَور )سوره  )هدر  ضیاع  ضَیاع  ها( 

 کردن( 

 عظم )استخوان(  عزم )قصد و آهنگ(  صور )شیپور(  سور )دیوار قلعه( 

 عظیمه )بزرگ(  دعاوافسون( ،  عزیمت)آهنگ  صدا( -صوت )آواز  َسوط )تازیانه( 

 قالب )کالبد(  )چیره( غالب   صیف )تابستان(  سیف )شمشیر( 

 قدیر )توانا(  غدیر )گودال آب(  ( 60شصت )عدد   شست )انگشت ابهام( 

 زَغن )کرکس(  ذقن )چانه(  حکم اتفاق( -قضاء )فرمان  )جنگ(غذاء )خوراک(   غزاء 

 َزکی )پاکیزه(  ذکی )باهوش(  قضات )داوران(  ُغزات )جنگجویان( 

 زّلت )لغزش(  ذّلت )خواری(  هائل )ترسناک(  حائل )فاصله( 

 ضمیمه )چسبانده شده(  ذمیمه )نکوهیده(  خانه( -حیاط )فضا  حیات )زندگی( 

 ضمائم )جمع ضمیمه(  ذمائم )جمع ذمیمه(  خطا )لغزش وگناه(  ختا )اسم خاص( 

 ضل )گمراهی(  ظل )سایه(  زرع )کاشتن(  ذرع )واحد اندازه طول( 

 اندازه( -قیاس )سنجش  )فریادرس( غیاث   َضم )پیش چسباندن(  ذّم )بدگویی( 

 مند( فائض )بهره  فائز )رستگار(  قربت )نزدیکی(  غربت )دوری ازوطن( 

 ِفطرت )سرشت(  فَترت )شکست و ناتوانی(  قرابت )خویشی(  غرابت )نامناسب بودن( 

 فطور )خوردن روزه(  فتور )سستی کردن(  قریب )نزدیک(  غریب )دورازوطن( 

 َفراق )جدایی(  َفراغ )آسودگی(  )بخشیدن گناه( غمض   چینی( غمز )سخن 

 َغوث )فریادرسی(  

 در آب(   َغوص )فرورفتن 

 فاصد )رگ زن(  فاسد )تباه(  قوس )کمان( 

 محظور )منع شده(  محذور )پرهیز شده(  ِِ( -کسره )حرکت زیر  کثره )زیادی( 

 زن( محصن )مرد صاحب   محسن )مرد نیکوکار(  مغّنی )آوازخوان(  کن( مقّنی )چاه 

 مرعی )رعایت شده(  شده( مرئی )دیده  معمور )آباد شده(  مأمور )امرشده( 

 باطن( -مضمار )میدان  لبک( مزمار )نی  معمول )عمل شده(  مأمول )آرزو( 
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 شده( مسطور )نوشته  مستور )پنهان(  آموز( متعّلم )دانش  متأّلم )دردناک( 

 مستقل )پابرجا(  ملک وغله( )صاحب مستغل   مهجور )دورافتاده(  محجور )ممنوع( 

 کردن( نصر )یاری  ضدنظم( -نثر )پراکندن  ها( مصاعب )دشواری  ها( مصائب )گرفتاری 

 نهر )جویبار(  نحر )کشتن شتر(  مقلوب )وارونه(  خورده( مغلوب )شکست 

 نظیر )مانند(  نذیر )ترساننده(  مفرق )محل جدایی(  مفرغ )نام فلزی است( 

 ضدعزل( -َنْصب )گماشتن   َنَسب )بستگی خانوادگی(  منصوب )گماشته شده(  شده( منسوب )نسبت داده  

و  منضجر )دلتنگ(  منزجر )بیزار(    پسندیده(   نغز)خوب 

 »فارسی« 

 نقض )شکستن پیمان( 

 نواحی )اطراف(  ها( کننده نواهی )نهی  شاداب(   و   ناضر )سبز  ناظر )بیننده( 

و  هوا   َوحی )پیام غیبی(  َوهی )سستی(  اکسیژن  )گازتنفسی 

 ازت ...( 

 هوی )خواهش نفس( 

 1های همگون واژه ➢

ها ارزش یکسان دارند. معموال معنی آنها در  هایی که هر دو شکل امالیی آنها درست و رایج است و در جمله واژه 

 تر است.  ها ادبی یا قدیمی بیشتر موارد یکی است. گاه یکی از این واژه 

 عجوز/ عجوزه  درازی/ درازا  آسایی آسانی/ تن تن  آباد/ آبادان 

 غربال/ غربیل  دنبال/ دنباله  ثمر/ ثمره  آزاد/ آزاده 

 غمخوار/ غمخواره  دهان/ دهن  جارو/ جاروب  آستان/ آستانه 

 فهرس/ فهرست  دیرین/ دیرینه  جانان/ جانانه  آسیا/ آسیاب 

 قحط/ قحطی  رخسار/ رخساره  جاودان/ جاودانه  آشکار/ آشکارا 

 قدیم/ قدیمی  روان/ روانه  جزء/ جزو  آشیان/ آشیانه 

 کران/ کرانه  روزن/ روزنه  جهیزیه/ جهازیه  انگشتر/ انگشتری 

 گوشمال/ گوشمالی  روشنی/ روشنایی  چار/ چهار  ابزار/ افزار 

 مانند/ ماننده  رهگذر/ رهگذار  چهر/ چهره  بوس/ بوسه 

 منار/ مناره  شرر/شراره شرار/   ُچنان/ ِچنان  پنهان/ پنهانی 

 مهمان/ میهمان  شکیب/ شکیبایی  خارا/ خاره  پیرامون/ پیرامن 

 نشان/ نشانه  صاف/ صافی  خورش/ خورشت تمیز/ تمییز 

 

 
 ( به کوشش دکتر حسن ذوالفقاری 1396برگرفته از کتاب آموزش ویراستاری و درست نویسی)   1
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 1واژه های دو امالیی  ➢

 تر است. صورت اول رایج 

 یقه/ یخه  تنبور/ طنبور  امپراتور/ امپراطور  آبان/ َابان 

 قوچ/ غوچ  توس/ طوس  اسطبل/ اصطبل  آذوقه/ آزوقه 

 تغار/ طغار  تهماسب/ طهماسب  ایتالیا/ ایطالیا  آروق/ آروغ 

 تشت/ طشت  تهران/ طهران  باباغوری/ باباقوری  آیینه/ آینه 

 الم شنگه/ علم شنگه  چارق/ چارغ  باتری/ باطری  اتاق/ اطاق 

 باتری/ باطری  حوله/ هوله  باتالق/ باطالق  اُتراق/ اوتراق 

 سندل/ صندل  دکمه/ دگمه/ تکمه  باتوم/ باطوم  اتریش/ اطریش 

 سوغات/ سوقات  دنبک/ تنبک/ تمبک  باجناغ/ باجناق  ارابه/ عرابه 

 قدغن/ غدغن  زرتشت/ زردشت  بادنجان/ بادمجان  ارگ/ ارک 

 تالش/ طالش  زغال/ ذغال  بغچه/ بقچه  تاول/ طاول 

 طرابلس ترابلس/   ساقدوش/ ساغدوش  بلیت/ بلیط  تایباد/ طایباد 

 تراز/ طراز  قرشمال/ غرشمال  بوذرجمهر/ بوزرجمهر  تایر/ طایر 

 ترخون/ طرخون  قلیان/ غلیان  پیژامه/ پی جامه  تبرزین/ طبرزین 

 نردبان/ نردبام  قیقاج/ غیغاج  تارم/ طارم  تپانچه/ طپانچه 

 نفتالین/ نفطالین  التاری/ الطاری  تاس/ طاس  ستبر/ سطبر 

 هجده/ هیجده/ هژده  مالیخولیا/ ماخولیا  تاقدیس/ طاقدیس  سقالب/ صقالب 

 یقه/ یخه  مالفه/ ملحفه  تاالر/ طاالر  سقلمه/ سغلمه 

 

 

 
 

 
 ( به کوشش دکتر حسن ذوالفقاری 1396برگرفته از کتاب آموزش ویراستاری و درست نویسی)   1
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 های دخیل واژه ➢
-اند و البته فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی سعی بر معادل هایی هستند که از زبان دیگر وارد زبان پارسی شده واژه 

 شود. ها در جدول زیر اشاره می ها دارد. به برخی از این واژه بسیاری از این واژه   1سازی 

شاپ، تیم، فریزر،  شاپ، ورک ارگان، دیسکت، چک، آیتم، اوپن، هتل، کارواش، پارک، دوپینگ، کمپانی، کافی  انگلیسی 

 لیوان( و ... پارتی، بوکس، موبایل، تست، فینال/فاینال، واگن، پلیس، گیالس)به معنای  

موزیک، ساالد،   فرانسوی  شارالتان،  سیفون، شیک،  آدرس، سوپ،  راندمان،  دیپلم،  سانسور،  تئاتر،  مبل،  ماشین،  المپ، 

دیالوگ،   تابلو،  آپارتمان،  فاز،  باتری،  تکنولوژی،  پروژه،  مد،  اتومبیل،  تلویزیون،  تابلو،  کاندیدا،  بالکن،  بلیت، 

 کاراکتر، ژست، کادو و ... 

ستکان، پالتو، اسکناس، چرتکه، جلیقه، سالن، سماور، درشکه، بشکه، چمدان، ُارسی، نعلبکی، اسکناس، گاری،  ا  روسی 

 پوتین و ...  

ایل، ییالق، آقا، خانم، سوقات، قدغن، شالق، نوکر، پلو، چلو، یساول، قلدر، قورمه، قیمه، باجی، داداش، مشتلق،   مغولی 

 یورش، االغ، تومان و ... 

 کافور، قرنفل، نیلوفر، کفاره، آش، کپی، یوغ، دارچین، نارگیل، فلفل، جنگل، شغال و ...  هندی 

موسیقی،   یونانی و رومی  کالبد،  سیم،  مروارید، صوفی،  زمرد،  کبریت،  نرگس،  لنگر،  درهم،  فنجان،  قفس،  فردوس،  منجنیق، 

 ناموس، قلم، مرمر، اقاقیا و ... 

 قرمز، یلدا، کلیسا، کنشت، ناسوت، شنبه، شبیر، شببر، کاسه، طعم، کیسه، گنبد، تابوت و ... کاهن، شیدا، شیطان،   آرامی و سریانی 

خاتون، بیک، بیگم، اتابک، سنجاق، باشی، یزک، یاغی، دوقلو، قرق، آذوقه، کمک، قوری، پرچم، قیچی، اجاق،   ترکی 

 اتاق، یونجه، چکمه و ... 

 کاغذ، چای، تیمچه   چینی 

 
1

واژه    این  از  برخی  پیها:  معادل  جهانی(،  شبکه  پورسانت)درصد(، پر)کاغذ(،  اینترنت)تارنما،  منبع(،  رفرنس)ماخذ، 

گو(،  و  دیالوگ)گفت  کاراکتر)شخصیت(،  تاکتیک)شیوه، روش(،  ویزیتور)بازاریاب(،  کامپیوتر)رایانه(،  پاسپورت)گذرنامه(، 

البی)رایزنی(، کنترل)بازدید، بررسی(، ژست)قیافه، رفتار(، ویرگول)درنگ(، پرانتز)کمانک(، سیکل)چرخه(، راندمان)بازده(، 

گو(، پر و  گفت  روم)اتاق  چت  چارت)نمودر(،  پارتیشن)دیواره(،  سازی(،  فیکس)همگون  سالن)تاالر(،  وسه)فرایند(، 

دیزاین)طراحی(،  دیکتاتور)خودکامه(،  کردن(،  پاک  دیلیت)حذف/  دپرس)افسرده(،  دانلود)بارگیری(،  چک)بازبینی(، 

ریکاوری)با  رزرو)ثبت(،  استارت)بازنشانیدیتا)داده(،  ری  ریزیابی(،  روتین)یکنواخت(، (،  ست)بازنشانی(، 

فالو)دنبال(،   سرچ)جستجو(،  سیستم)سامانه(،  سوپرمارکت)فروشگاه(،  سلبریتی)چهره(،  سایز)اندازه(،  ساپورت)پشتیبانی(، 

فنس)نرده(،  آفالین)خاموش(،  آنالین)برخط(،  پوشه(،  فایل)پرونده،  فان)شاد(،  گفتمان(،  فروم)تاالر  فرمت)قالب(، 

سرنمون(، فیلد)زمینه(  کپشن)سرلوحه،  کاور)پوشش(،  دیدگاه(،  کامنت)نظر/  کاست)نوار(،  کاریزما)جذبه(،  کات)قطع(،   ،

کنسرت)هم کالسیک)دیرینه(،  کمپانی)شرکرنر)گوشه(،  کیس)مورد(،  کنفرانس)نشست(،  کالکشن)مجموعه(، نوازی(،  کت(، 

البراتوار)آزمایشگاه(،  گلر)دروازه الکچری)زنبان(،  لینک)پیوند(،  گیمر)بازیکن(،  آویز(،  لوستر)چراغ  مجلل(،  دگی 

دیواری(،   والپیپر)کاغذ  میکروفون)بلندگو(،  لوگو)نشان(،  تماس(،  کال)رد  میس  آرام(،  الیک)سبک،  لیدر)رهبر(، 

    دست(.ویزا)روادید(، ویس)صدا، آوا(، هک)رخنه(، یونیفورم)لیاس یک
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های عربی  شود. برای دریافت واژه نظر می ها صرف های عربی در زبان فارسی، از آوردن آن کاربرد زیاد واژه به دلیل  

 ها یا حضور حروف عربی در واژه توجه کرد.  توان به ریشه واژه می 

 به کار نبریم... ➢

»تیراندازی/ شلیک کردن« به کار  ای فرانسوی است و باید به جای آن  از واژه   1برداری این تعبیر گرته  آتش گشودن 

 برد. 

 نشینی« به کار برد. خوری/ آفتاب برداری از تعبیری انگلیسی است، باید »آفتاب گرته  آفتاب گرفتن 

 برداری از واژه انگلیسی است و نباید به کار برد. گرته  آویزان بودن 

ی کاربرد »دربست« برای اتوبوس نادرست  ای فرانسوی است و »گرفتن« به معن برداری از واژه گرته  اتوبوس گرفتن 

 است. 

 ای انگلیسی است؛ باید »از نظرگاه، از لحاظ، از دیدگاه، از نگر« به کار برد. برداری از واژه گرته  از نقطه نظر... 

 شود. برای استمداد، فعل »کرد« استفاده می  استمداد طلبیدن 

 حرف اضافه مخصوص »اعاده«، »برای« است.   اعاده از ... 

 پذیر نیست. باید »حداقل/ دست کم« به کار برد. این واژه تنوین  اقالً 

 گیرد و باید »غالبًا/ بیشتر« به کار برد. واژه عربی »اکثر« تنوین نمی  اکثراً 

کردن« به کار  بینی باید »احتمال داشتن/ پیش   برداری از اصطالحی انگلیسی است و ها گرته این ترکیب  انتظار رفتن/ انتظار داشتن 

 برد. 

 که »انجام« به معنای »پایان« است. رود؛ درحالی »انجام« به جای »اجرا« به کار می  انجام دادن/ اجرا کردن 

 اصطالحی عامیانه است و به جای »گویی« به کار رفته است.  انگار 

که از نقص، نیستی و کاستی سخن گفته  رود و زمانی کار می های مثبت به  ای است که برای جمله واژه  برخوردار 

 شود، نباید آن را به کار برد. می 

 های عربی کاربرد دارد و نباید با واژه »درنگ« که پارسی است، به کار رود.  »بال« برای واژه  بالدرنگ 

 دادن« به کار برد. برداری از اصالحی انگلیسی است و نباید به جای »اهمیت  گرته  بها دادن 

 
1
شود و برای  رت ترکیبی یا اصطالحات زبانی دیگر، تجزیه میگیری زبانی است که در آن، صوبرداری نوعی وامگرته  

 شود. گیرنده ترجمه میشود و عبارت به زبان وام های آن اصطالح، یک معادل قرار داده میهریک از واژه
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 اصطالحی عامیانه است و نباید به جای »برای، به منظور« به کار برود.  به خاطر 

المثل یا اصطالحی کنایی بیاید و نباید پس از  ب اصالحی است که پس از آن باید سخن معروف، ضر  به قول معروف 

 ای عادی و معمولی قرار بگیرد. آن جمله 

 نی »نوبت« عربی است و باید به جای آن گفت: »به سهِم...«. نوبه به مع  به نوبه خود... 

 توجه« به کار برد. اعتنا، بی توان »بی ای فرانسوی است و به جای آن می برداری از واژه گرته  بی تفاوت 

 توان گفت: »اجرا کردن«. به جای این عبارات می  پیاده شدن/ پیاده کردن 

 توان »زیِر.../ در...« به کار برد. به جای این واژه عربی می  تحِت... 

 ها. ها، رفع نقص عبارتی نادرست است و باید گفت: رفع عیب  تکمیل نقایص 

 عبارت نادرستی است و باید گفت: تلفن زدن، ارتباط برقرار کردن.  تماس حاصل کردن 

 رود و نادرست است. به جای »چرا؟« به کار می  شود؟ چطور می 

 برداری است و باید گفت: ]به[ حمام رفتن. گرته  حمام گرفتن 

 عبارتی متناقض است و نادرست؛ باید گفت: خراب کرد.  خراب ساخت 

 باید گفت: درباره...  در رابطه با/ در ارتباط با... 

 تعبیری عامیانه است و باید گفت: طی، پس از ...  در فاصله... 

 گفتن، تلقین... عبارتی نادرست است و باید گفت:   در گوش فرو کردن 

 برداری از واژه انگلیسی؛ باید گفت: »گرفت«. نادرست است و گرته  دریافت کردن 

 باید به جای آن گفت: فهمیدن، دریافتن، پیدا کردن، کشف کردن، در اختیار گرفتن  دست پیدا کردن 

 برابر، چهار برابر.   در تناسب با »دوبله« ساخته شده که هر دو نادرست هستند؛ باید گفت: سه  سوبله/ چوبله 

 گیرند. هایی پارسی هستند و تنوین نمی »دوم« و »سوم« واژه  دومًا، سوماً 

 نادرست است و باید گفت: »تاثیر گذاشتن«.  رسوخ کردن 

 عبارتی متناقض است و باید گفت: »کاهش، سیر نزولی«.  رشد منفی 

 باید گفت: »امیدوار بودن، تکیه داشتن به کسی«. ای انگلیسی است،  برداری از واژه گرته  روی کسی حساب کردن 

 عبارتی نادرست است و باید گفت: تردید کردن، انتقاد کردن، شک کردن، عمل نکردن.  زیر سوال بردن 

 نادرست است و باید گفت: »گوش به فرمان«.  سر به فرمان 

 نادرست است و نباید به کار برد.  سوار شدن بر کار... 
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 مصدر به جای »دریافت کردن« نادرست است.   کاربرد این  فهمیدن 

 ای در« گفته شود. نادرست است و باید »مقدمه  مقدمه ای بر... 

 هر دو نادرست هستند.  رود تا... رود که.../ می می 

 های دیگر به کار برد. رود و نباید برای واژه برای مایعات و گازها به کار می  نشت کردن 

 عامیانه به جای »همین گونه« است. تعبیری   همین جوری 

 گاه و مواقع دیگر.  تعبیری نادرست است و باید گفت: گاه، گاه  هر از چندگاه 

زیرمجموعه  شامل/ مشمول  که  است  کل  یک  »شامل«  برد:  کار  به  هم  جای  به  را  واژه  دو  این  دارد؛  نباید  هایی 

 گیرد. قرار می که »مشمول« چیزی یا کسی است که زیرمجموعه یک کل  درحالی 

 »عصبانی« صفت است و نباید به جای »عصبی« به معنی »فشار روانی« به کار برود.  عصبانی به جای عصبی 

»کاندید« در زبان انگلیسی به معنی »رک و صادق« است و نباید به جای »کاندیدا« به معنی »نامزد« به   کاندید به جای کاندیدا 

 کار برود. 

»بخشیدن« به معنی »رزق و روزی دادن« و »چیزی به کسی دادن« است و نباید به جای »بخشودن« به   بخشیدن/ بخشودن 

 معنی »چشم پوشی کردن« به کار برود. 

 »معنا« یعنی »برداشت« و نباید به جای »معنی« به کار برود.   معنی/ معنا 

 

1ها و عباراتتوضیح درمورد درستی/ نادرستی کاربرد برخی واژه ➢
 

 

 آتش گشودن  -

واژه    یجعل  بیترک  نی ا به  واژه  ترجمه  از   ،است  یسیانگل  to open fireو    یفرانسو  ouvrir le feuکه 

 تی جمع  یبرند: »سربازان به رویمدام آن را به کار م  هایخبرگزار   و  ارتش است  یسازدستگاه لغت  یهاساخته

 نیا  انیب  یبرا  رای ز؛  نبوده است  یبیترک  نیبه ساختن چن  یازین  چیاما ه  ؛کردند«  یرا زخم  یاآتش گشودند و عده

مانند آتش کردن، به   ؛رودیهست که هم در نوشتار و هم در گفتار به کار م  یاصطالحات فراوان  یدر فارس  یمعن

ت بستن،  به   ک یشل،  کردن  یراندازیآتش  فقط  )ارتش  عربکردن.  کلمات  طرد  ترک  یتعداد   ،یمنظور  و   بی واژه 

 .( نهای ا تک، پاتک، آفند، پدافند و جز  ،یمانند ترابر ؛ساخته است زین گری د هودهیب

 
   مطالب این بخش برگرفته از کتاب »درست بنویسیم« استاد ابوالحسن نجفی است.  1
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   هیرای/ پ  هیراآ -

پ معنا  راستنیچون  زوا  ای »کاستن    یبه  معنا  نی بنابرا  ؛است   کردن«   بای ز  یبرا  د ی زدودن  به  آراستن  »افزودن   ی با 

 ،باشد انیافزوده در م ای  یافزودن یورهای اند که اگر سخن از زگمان کرده یبعض  .کردن« فرق دارد بای ز یبرا وری ز

پ به جا  هی رایکاربرد  و  است  با  یغلط  آراستین  نیاما چن  ؛گفت  «ه ی آرا»  دی آن  واژه  اوال  آن   ،هی .  گرچه ساخت 

  .اند آن را ضبط نکرده  زیها ندر متون معتبر گذشته به کار نرفته و فرهنگ  ، ستین  یبرخالف ضوابط زبان فارس

به   ییبای ز  یکه برا   یوری »ز  یخود به معنا  هی رایپ  یفارس  یدر آثار ادب  رای ز  ؛ستیواژه ن   نی به ساختن ا  یازین  ایثان

و   بای در بندد و جامه د  یاست زشت که رو  یزنریچون پ  ایدن  مثل»  به کار رفته است:  ند«ی افزایم  یزیچ  ای   یکس

، ص 1سعادت، ج    یایمیشود« )کیفتنه م  ی بر و  ،ندیبیرا م  یاز دور و   یکند تا هر کس  شتنی بر خو  اریبس  هی رایپ

 (؛ 76

 آزاد/ آزاده  -

توانند جانشین یکدیگر شوند:  عنوان صفت میاین دو واژه همگون هستند و در جمله ارزش یکسان دارند و به

من از آن روز که در بند توام آزادم/ پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم)سعدی، غزلیات( ز مادر همه مرگ را 

-اده ایم/ همه بنده ایم ار چه آزاده ایم)فردوسی(. در حالت اسمی و به صیغه جمع، بیشتر »آزادگان« گفته میز

شود؛ هر چندکه »آزادان« نیز به ندرت به کار رفته است: قرار بر کف آزادگان نگیرد مال/ نه صبر در دل عاشق نه 

 (. 67آب در غربال)گلستان سعدی، 

 آگاه از/ آگاه به   -

»به« را همراه آگاه  یبعض دانند و معتقدند که در نشر فصیح  یغلط م  یآگاه  و  از محققان کاربرد حرف اضافه 

معموال با حرف اضافه »از«    ی آگاه و آگاه  نکهی حرف اضافه »از« به کار رفته است. در ا  شهیآن هم یبه جا  یفارس

م  فارس  ؛ستین  یشک  ،شودیکاربرد  معتبر  متون  در  و    افتی توان  یم   زین  ییهامثال  یاما  آگاه  همراه  آنها  در  که 

او و   تی ذر  و  علم در حجاب است از ابلیس  قی آنها آگاهاندن( حرف اضافه »به« آمده است: »حقا  علآگاهی)و ف

اول نزدیک  است  گز  ی خدا  یایظاهر  ا  را ی ز  ؛او  دگانی و  سر  آن  که    زد ی که  را  کس  آن  کند  آگاه  بدان  که  است 

اول از  آگاه  . (2  ،یوب سجستانالمحج او«)کشف  یایخواهد  بپراگندند و  بهتر  دنددایهم  ی»مردم  بهبود   ی به   =[

پ )تار  غمبر یحاال  السالم«  چ330  ،یطبر  نامهخی علیه  به  بودن  »آگاه  عقل«)ک  زهای(:  به  و  بود  حواس   ی ایمیبه 

 (... 572، ص  2سعادت، ج 

را به   یفرق بگذارند. اول  «به  یآگاه»و    «از  یآگاه»  انیم  نکهی هست به ا  یشی امروز گرا  یدر فارس  گر،ی د  یسو  از

مرادف »شعور« و »معرفت   بای از اطالع و تقر  ترقیعم  یرا در مفهوم  یبرند و دومیاطالع ساده به کار م  یمعنا
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دارد«   یمطلب آگاه نی ا ن مطلب خبر دارد«، اما »بهی »از ا یعنی دارد«  یمطلب آگاه نی کنند: »از ایجامعه کاربرد م 

 مطلب علم و وقوف کامل دارد«.  نی »به ا یعنی 

 باع  تِِّاِتباع / اِباع/  تاَ -

وان« است )در ری»پ  یسکون دوم، جمع تبع و به معنا  و   تباع، به فتح اولاَبا هم اشتباه کرد.    دی سه واژه را نبا  نی ا

کردن« است.    یوری»پ  یتباع، به کسر اول و سکون دوم، به معنااِتبعه(.    رندی گ  یآن را جمع تابع و تبعه م  یفارس

به کسر اول و تشدتِّاِ ن  دی باع،  اخ  یمعن  نیبه هم  زیو کسر دوم،  از واژه  االِ  بیترک  ریاست.  »که    یعنی باع  تِّالزم 

 باع«. تِّالزم االِ  از آن الزم است« ساخته شده است: »دستورِ یرویپ

 اثاث/ اساس  -

با جمله فرش و آالت و اثاث    ییخانه« است: »سرا  »لوازم  یبا هم اشتباه کرد. اثاث به معنا  دی دو واژه را نبا   نی ا 

او مرتب گردان و ده هزار درم به نزدیک اوبر تا در اخراجات خود صرف کند« )فرج بعد از   ی و خدمتکاران برا

که جام  نیبب /چو سنگ نمود یاساس توبه که در محکم است: اد«ی بن ه،ی پا ،ی»پ  یمعنا به ساساما ا ؛(247شدت، 

-در پاره   راینوشت و نه اسباب و اساس که اخ  دی اسباب و اثاث با  نی اش بشکست)حافظ( بنابراچه طرفه  یجاج

 خورد. یها به چشم ماز نوشته یا

 ن حسَاَ  ت/نحسَاَ -

ماض  غهیص  مخاطب  فعل    یمفرد  و ااز  معنا  «یگفت  کوی»ن  ای   «ی کرد  کوی»ن  یمعنا  به  حسان  به  اصطالحا   ی و 

ب  نی ا  چون»  است:  ن«ی »آفر او سلطان مرا هزار   ها کرد و به سبب احسنتِالدوله احسنتادا کردم، عالء  یتیدو 

به سکون حرف آخر    ین است که در فارسحسَاَفعل    نیهم  یماض  بی (. مفرد غا85فرمود«)چهار مقاله،    ناری د

قضا   مرادف احسنت است:   یمعن  نی رود و در ایبه کار م  ن«ی »آفر  یکال به معن  ای بر او    نی »آفر  یاصطالحا به معن

با   دی واژه را نبا  نی ا.  نقل از لغت نامه(  ، یگفت احسن، ملک گفت زه )فردوس  فلک  /ت دهفو قدر گ  ریگفت گ

 /و در فن او  چی شعر مپ  در   « است اشتباه کرد:نی باتری ز»(« و  نی )  کوتری»ن  یو به معنا   یلیکه صفت تفض  اَحسَن

 . و مجنون( یلیل  ،ینظام)اکذب اوست احسن او چون

   ای ححیا/ اِاَ -

عشق شو کشته   غیت  به  »زنده« است:   یبه معنا   ىّحیا، به فتح اول، جمع حَاَبا هم اشتباه کرد.    دی دو واژه را نبا  نی ا

به کسر اول، مصدر است به  ا،یحاما اِ؛ (یی)سنا ایحنشان ندهد کس از اَ ییحی بو ریاز شمش کهی/ ابی که تا عمر ابد 

ماندن و به   دار ی»شب را ب  زیموات«( و ن  یاراض  یایحدر عبارت »اِ  شتر ی» آباد کردن« ب  زی»زنده کردن« و ن  یمعن
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 یها »شب  ،گذردیم  دتو عبا  یدارزندهرمضان را که به شب  23  و  21و    19  یهاعبادت گذراندن« است. شب

به فتح  ری. در زبان گفتار، واژه اخندی گویم  ا«یحاِ بهتر است که به کسر اول    یول؛  کنندیتلفظ م   اول   را معموال 

 تلفظ شود. 

 خبارخبار / اِاَ -

و به    صدر خبار، به کسر اول، ماِ  ی ول  ؛است  خبر   خبار، به فتح اول، جمعاَبا هم اشتباه کرد.    دی دو واژه را نبا  نی ا 

 . »آگاه کردن« است ای »خبر دادن«  یمعنا

 خوان وان/ اِخَاَ -

-یمعموال آن را جمع م   یاست. در فارس  برادر«  »دو   یخ و به معنااَ  هیوان، به فتح اول و دوم، تثنخَ اَ  یدر عرب

المثل  فی خوان، به کسر اول و سکون دوم، است کهاِ»برادران« معادل  یول ؛رندیگی»برادران« م یپندارند و به معنا

 فا« به کار رفته است. صخوان الاِ»  بیدر ترک

 ف یراجاَ -

 یدر عرب  فیراجبه ندرت در متون کهن(. اَ مگر )ستیرایج ن یدر فارس ف«رجااِ»واژه جمع است و مفرد آن   نی ا 

 . رود یاساس« به کار میو ب هی پای»سخنان ب یبه معنا یو در فارس ز«ی»سخنان فتنه انگ  یبه معنا شتریب

 دیاستاد/ اسات  -

ذه و در قرون متأخر، ساتِاساتیذ و  اَمکسر    جمع   رفته و در   ی به عرب  ذستااست و به صورت اُ  یاستاد واژه فارس 

 .مییو استادان بگو می بهتر است که آن را به »ان« جمع ببند یفارس شده است. در دیاسات

 ستیجار اِستجاره/ اِ -

 یجیر به معناستَ»پناه بردن« است )مُ   یبه معنا  یعرب  هم به کار برد. استجاره در  یبه جا  دی دو واژه را نبا  نی ا 

کردن« به   اجاره ی »آن را به معنا  یاست(. بعض  شهی واژه از یک ر  ن ی دهنده« با ا»پناه  یجیر به معنا»پناهنده« و مُ

م ایکار  در  و غلط است.  اِ  دی با  یمعن  ن ی برند  معنا)مُجاریستگفت  به  معنا   یستأجر  به  موجر  و  کننده   ی»اجاره 

 .جاریگفت: اجاره و است دی غلط اجاره و استجاره با بیترک یو به جا (است شهی رواژه هم نی »اجاره دهنده« با ا
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 فا یاستعفا/ است  -

 یبه معنا  فایگرفتن از کار« است)استعفا( و است  کناره  با هم اشتباه کرد. استعفا »درخواست  دی دو واژه را نبا  نی ا 

: »کارگران ندی گویم  چنانکه مثال  ؛حق خود(« است  ای با »درخواست بازپس گرفتن)مال    «ی»بازپس گرفتن به تمام

 حقوق خود اعتصاب کردند.«  یفایاست یبرا

 سناد اِسناد / اَ -

»نسبت  یسناد، به کسر اول، به معنااست و اِ سند سناد، به فتح اول، جمعبا هم اشتباه کرد. اَ دی دو واژه را نبا  نی ا 

متهم    یاد بستن به معناناس   انهیعام  یاستاد دادن است. در فارس  ،ینوشتار  یآن، در فارس  یفعل  بیدادن« و ترک

 رود.  ی کردن« و »بهتان زدن« به کار م

 عصیر  /اثیر /ری اس -

تلفظ    نی ا  در  واژه  معن  یول  ،کسانی سه  به دست طرف    ی»کس  یعن ی   ریاس  ند.هستمتفاوت    یدر  در جنگ  که 

 ریاس   /است  یتو از هشت خلد مستغن  ی کو  یگدا  »گرفتار، در بند، پابند«:  ی عنی   عاًمتخاصم گرفتار شود« و توسّ

)حافظ( است  آزاد  عالم  دو  هر  از  تو  »طبقه  ر،یاث.  عشق  قدما،  معتقدات  باال  یادر  در  آسمان  زم  یاز   ن،یجو 

 شینخواند پ  کس  /را بلند  وانیتو ک  رانی ا  شینداند پ  کس  وزن و آتشگون« است:  یو ب  قیرق  یمتشکل از عنصر

 (  ی)عثمان مختار ریفرمان تو گردون را اث

شود: »چون ی»شراب« اطالق م  یعنی انگور«    رهیبه »ش  و اصطالحاً  ز«یهر چ  ره ی، شعصیر عبارت است از »عصاره

بسندند و داد از عنفوان شباب بدادند« )چهارمقاله،   یجوان  می... انصاف از نعدیمهرگان در آمد و عصیر در رس

 رد نشانده است سحاب  راه را گَ /وقت عصیر است و کباب دوستان (:60

 شعاراِشعار/ اَ -

نبا   نی ا  را  واژه  اَ  دی دو  اشتباه کرد.  اول، جمعبا هم  فتح  به  اِ  شعر  شعار،  و  معنااست  به  اول،  به کسر   یشعار، 

 شعار داشتن است. اِ یدر فارس آن ی  فعل بی»اطالع دادن« است و ترک

 عالماِعالم/ اَ -

نبا   نی ا  را  واژه  کرد.    دی دو  اشتباه  هم  )جمعاَعبا  معن  ملَعَ  الم  چند  به  معنا  یکی است:    ی(  »بزرگان،   یبه 

د و  مشاهیر«  معنا  گری برجستگان،  معنا   یها»اسم   یبه  به  سوم  و  )به  »پرچم   یخاص«  عَلَاَ ها«  امالَم/    عالماِ  م(. 

 عالن(.  اِعالم/ اِ»آگاه کردن، خبر دادن« ) یمصدر است به معنا
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 عالن اِعالم/ اِ -

»آگاه کردن« و »خبر دادن« است و با فعل    یبه معنا  اول،  عالم، به کسر اِبا هم اشتباه کرد.    دی دو واژه را نبا  نی ا 

م کار  به  دادن  و  »یکردن  فرموده  یکی رود:  که حبس  را  که فالن  کرد  اعالم  را  ملک  متعلقان...  ملوک    ی ااز  با 

اعالم    شی کس فرستاد و او را از اسالم خو  غمبریپ  یبه سو  ی(؛ »نجاش77  ،ی مراسله دارد« )گلستان سعد   ینواح

کردن، آشکار ساختن، فاش کردن« است و   ی»علن  یالن، به کسر اول، به معنااِعأما    ؛(57  ،یطبر  خنامهی ارداد« )ت

»اطالع   یبه معنا  نینخست  نکهی است جز ا  حی جنگ و اعالن جنگ هر دو صح  اعالم  رود.یبا فعل کردن به کار م

 »آشکار کردن حالت جنگ«.  یبه معنا نیدوم دادن حالت جنگ« است و

 عمال اِ /عمالاَ -

نبا  نی ا  را  واژه  اَ  دی دو  کرد.  اشتباه  هم  فتحبا  به  جمع    اول  عمال،  دوم،  سکون  معنامَ عَو  به  و  »کارها،   یل 

د هزار  »چهل  ا  ناری کردارها«ست:  اَ  شانی با  به  برد  کار  به  مکه  به  که  بود  خآورده   ی،طبر  خنامهی )تار  ر«یعمال 

 ی»کار بستن، به کار بردن« و غالبا به معنا  یمال، به کسر اول و سکون دوم، مصدر است به معناعاما اِ  ؛(1019

 می رود، مانند »اِعمال زور«، »اِعمال خشونت«، »اِعمال قدرت«.   کردن« به کار  لی»تحم

 قدام قدام/ اَ اِ -

گذاشتن   شی»قدم پ  ی دوم، مصدر و به معنا  سکون  قدام، به کسر اول و با هم اشتباه کرد. اِ  دی دو واژه را نبا  نی ا 

کار  یبرا دادن  ش  یعالم »  است:  «یانجام  منطق  به  ما  نی ریکه  به   هی و  رود  که  هرجا  فصاحت  قوت  و  بالغت 

م و به دَقدام، به فتح اول و سکون دوم، جمع قَاما اَ  ؛(120  ،یو اکرام کنند...« )گلستان سعد  ندی قدام نماخدمتش اِ

   ها«ست:»گام یمعنا

 قدام دوست )حافظ( کان مشرف گردد از اَ  یراه خاک               ایهمچون توت دهی دهد دستم کشم در د گر

 لقا اِ  / لغااِ -

  «،ی بردگ  یکردن، باطل کردن« است: »الغا  لغوی »لغا با حرف »غ« به معنااِبا هم اشتباه کرد.    دی دو واژه را نبا   نی ا 

کردن، آموختن، در ذهن   نی»تلق  یلقا با حرف »ق« به معناما اِ ا  ؛«یحکومت نظام  یمجازات اعدام«، »الغا  ی»الغا

ب  یکس و  است  کردن«  ترک  شتر یوارد  کس  جادی »ا  یعنی شبهه«    ی »القا  ب یدر  ذهن  در  م  «ی شک  کار  رود.  یبه 

 کند! یمتضاد آن داللت م یکه درست بر معن سندی نویم  شبهه«ی اغ»ال  تور به ص یرا گاه ریاصطالح اخ
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 مارات اِ مارات/ اَ -

گردن   یهاکه در خشم شد و رگ  دمی است: »او را د  نه«ی قر»  »نشانه« و  یمارات، به فتح اول، جمع آماره به معنااَ

مارات، به کسر اول، (؛ اما ا123ِآمد« )چهارمقاله،   دی پد یمارات غضب بر وبرخاست و ستبر شد و همه اَ  یاز جا

از   متشکلی  که نام کشور   ی است، مانند امارات متحده عرب  ن« ینش  ریو »ام  ر«یام  حکومتی »مارت به معنااِ جمع  

 فارس است.  جیدر جنوب خل نینش خیچند ش

 صاب نتِ اِساب/  نتِ اِ -

»نسبت داشتن« و »مرتبط بودن« است:    یبه معنا  (»س«  )با حرف  نتساب اِبا هم اشتباه کرد.    دی دو واژه را نبا  نی ا 

خداوند را در   [دختر]  مهی کند که کریبنده را آرزو م   گان،ی اکتساب شرفی جاودان و انتساب به دولت خدا  ی »برا

انتقاد آن است که از صحت انتساب اثر به صاحب اثر   ن ی(: »اول204عقد آورد« )بختیارنامه،   قدم منتقد در کار 

»گماشتن« و »نصب کردن« است:    یانتصاب )با حرف »ص«( به معنا  اما؛  (ی در نقد ادب  ی)از کتاب  د«مطمئن گرد

 شد« )خبر روزنامه(.  اداره موجب اعتراض کارمندان استی »انتصاب او به ر

 نعام  اِنعام / اَ -

نعام، به اِ  یول  ؛است  ان«ی »چارپا  یو به معنا  معَنَ  نعام، به فتح اول، جمعبا هم اشتباه کرد. اَ  دی دو واژه را نبا  نی ا

              شماست اری خرابات، خدا  انی گدا یا  »بخشش« است:  یکسر اول، به معنا

  چند )حافظ( ینعاماَز  دی نعام مداراِ چشم

 شود. یبه فتح تلفظ م زیزبانان واژه دوم ن یامروزه در تداول فارس

 ی باسمه تعال -

هم  ب یترک  نی ا  ی امال  را   ن یبه  آن  غالبا  است.  درست  تعال»صورت    به   صورت    ح یو صح  سند ی نویم  ی«بسمه 

 . ستین

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 عـربـی

داوطلبان آزمونهای ورودی دانشجویان رشته حقوق ، الهیات و معارف اسالمی و ویژه    

 سـردفتری 

 

 

  معصومه مرادی: مؤلف
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معصومه مرادی -عربی  

 

...  مهندس شهرام کرمی و مهندس علی اکبر نکوفر ..........نظارت: ...............  

راضیه درستی مطلق .....  ............. .................................................: ..صفحه آرا  

............ مریم مظفری .............................. .................................طرح جلد: .......  
 

 

 
  

 

 

   1چهارراه پارامونت ابتدای خیابان قصردشت کوچه  آدرس : شیـراز  

071-23599023/     071-23530163تلفن :   



 

 

 دانشجوی گرامی  

 

متنوع، ارتباط زنده و دو طراه بین های موـسهه اال  بدیی  ح  مهال  حـضور در کسس 

جو و  رادا دانـش تاد، قرار گراتن در  و کنرور، ااجاد انزی ه رقابت، راا اـش جو و اـس دانـش

ی که ـل ن آن از می ان آمادگی خود معلا میآزمون ت که  های کسـس واد انتاابی اـس ـش

 توان آنرا با معایعه اک اا چند کتاب مقااهه کرد.ن ی

 

را  امکان  این  شما  به  فاضل  موسسه  کشوری  هماهنگ  کنکورهای  در          شرکت 

می دهد که جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی  کشوری بیابید چرا که عالج  

واقعه قبل از وقوع باید کرد.



 

 

 سخن مولف: 

در اان راستا به پیشنهاد    نم خدمتی ناچی  به  امعه حقوقی عرله ن اام.اسپاس خداوندا که توایق آن را داد تا بتو

به عهده اانجانب    عربیاال   ناب مهندس نروار تاییف کتاب  آزاد  مدار اهیم و توان ند موسهه آموزش عایی  

نزارش اان  ن کنرورهای ماتلف  وزش به داوطلباتوان در راستای آم گذاشته شده و بنده سعی کردم که با ت ام  

 مج وعه را به عهده بزیرام تا شااد بتوانم قدم موثری در مواقیت اان داوطلبان برداشته باشم.  

ک ال  در ابتدا از زح اا بی دراغ مدار موسهه اال   ناب مهندس نروار و کادر آموزشی حراه ای آن موسهه 

 را دارم. تشرر و قدردانی  

شده سپس نراا    هفاده بهینه از اان کتاب حضور در کسس درس ای امی می باشد. ابتدا درس تولیح دادبرای است

کنروری هر درس در کسس اراله می شود. هدف از کتاب نی ه آماده اان بوده است که داوطلب با حضور در کسس  

 برساند.    100%    درس اادگیری را به

بهیار روان می باشد. در پااان هر مبحث آزمون چهار گ انه ای اراله    ن وداری و با سعحیآموزش درس به صورا  

 توابا و تر  ه می باشد.   ،وباا، مراوعاا، مجرورااتاب شام  مباحث اسم، حرف، اع ، منصمی شود. اان ک

من بوده  و در آخر سپاس فراوان از همسر گرامی و مهربانم که همواره در تمام مراحل زندگی پشتیبان

 د که قدردان زحماتشان باشم. است. باش

       

 پیروز باشید 

ی دامعصومه مر



 

 

 غزل هایت  

 را، جرعه جرعه سر کشیدم

 تا زیباترین مقدمه ام باشی 

 برای کتابی که تقدیمت می کنم 

  

 تقدیم  هب روح   پدر انزنینم  

ززیم     مارد ع

م وهمسر گرامی و مهربان 
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 : مقدمات

کلمهدرعربیشاملمباحثزیرمیشود.پسبرایتشخیصکلمه،نیازبهشناختمواردزیرداریم:
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برایشناختاسم،دانستنمواردزیرضروریاست:

        

   

1-            

2-                         
 
           

3-                                    

 4-                                  

                    
                                         

 5-                                 
                       

                     
 
    
 
  

 6-                                                     

 

      

 


«ـٌـداشتهاسمیکه)ال(داشتهباشدهیچگاهتنوینــًــٍــٌـنمیگیردواسمیکهتنوینــًــٍـ«1نکته

 معلمٌ،المعلممانند: .باشدهیچگاهالنمیگیرد

«المدرسة معلمُ.مانند:اسمیکهمضافواقعمیشودهیچگاهالوتنوینــًــٍــٌـنمیگیرد«2نکته
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ویننداشتهباشداسمنهرگاهدواسمپشتسرهمبیایندواولیالوت:مضافومضافالیه«3»نکته

.اولیمضافودومیمضافالیهمیباشد

لم معالقلم

برایشناختفعلدانستنمواردزیرضروریاست:

 

            

1 -                                            

      

2-                                     

3-                                         

4-                                                 
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 مضافالیه مضاف
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 جنس اسم 

 

هنگامیکهتشخیصدادیمکلمهاسماست،بایدجنساسمراموردبررسیقراردهیم:
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 اسم از نظر تعداد

 
 ادامه شناخت اسم، اسم ها را از نظر تعداد بررسی می کنیم: در 

           
     

-                     1                             

-                      2                         

           

-    

-          

                                 

     

      

              

  
            

 
 
         

 
  

 
           

   

            

                                                 
                                  

                    
 
      

  
 
 
 
               

 
       

 
        

 
       

 
        

 
         
      

«شوندلداللتدارندبصورتجمعمکسرجمعبستهمیقکلماتیکهبرغیرعا:«1نکته.

ادیاندینالوانلونمانند:

«مانند:ازانتهایآنهاحذفمیشود«ن»جمعمذکرسالمیامثنیهرگاهمضافواقعشوند:«2نکته.

المدرسة موالّمعالمدرسة مونَ+لّمع

« که:«3نکته کلماتی تشخیص یاجمع«ات»برای مؤنثهستند دهیمجمع تشخیص دارندچگونه

؟مکسر

اگر»ات«راحذفکردیمکلمهبیمعنابود،جمعمکسرواگرمعناداربودجمعمؤنثمیباشد.

مکسربیمعنیاصواصواتمانند:

جمعمونثمعنادارمعلممعلمات
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جمعمکسرهستند2*برخیازاسمهاییکهدارای

    
   
 
 

    
   

    

     
   

    

    
 
 

   
      

     
    

     

     


    
    

   
    

     

 
     

    
     

     
    

    

     


 

 . مانند: شودن* برخی از   ا های مرهر با وزن اِعال اشتباه  

 بالحِ بَ  حَ  ِ ال  َ َ    ِبال   َب  



 :ههتند نه   ا مرهر* اان یغاا مفرد 

 آب و هوا مناخ  سجده کردن سجود  باد راتن  عروج         گوسفند روف خ
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 »عمومیات«  - 1آزمون تستی شماره  

  مع مکسر »ل  ن«   ام   م  می     ؟ -1

د(لَوانج(الوانب(لَوناتالف(لَونینَ

 ا     مة  ت   ل  ع ی المؤنث؟  -2

د(فتیج(ماءب(زهراءالف(علی

   ام گز ن  ن      ا  ؟ -3

ب(دین=دیناتالف(وقت=اوقات

د(قلب=قلوباکسما=ةج(سمک

 ا  األ    ةِ      م ت ه  ت   ل  ع ی المؤنث:  -4

ب(أخضر،کبری،خضراءالف(معاویة،حمزة،یونس

د(زهراء،صحراء،کبریج(صغری،هدف،مریم

   ام   م  م ر  ا  ؟ -5

د(شُبّانج(أحزانب(الوانالف(غضبان

   ام   م   مع مؤنث   لم ا  ؟ -6

د(همهمواردج(ابیاتب(اوقاتالف(مسلمات

   ام ا م مثنی ا  ؟ -7

د(معلّمانج(شبانب(أحزانالف(الوان

 

 

 

 7 6 5 4 3 2 1  م  ه 

   الف الف       ج           گز ن 
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نقشفاعلرااگربهفعلمعلومبچسبندضمایردرجملهاین: ضمایر متصل مرفوعی در فعل ماضی

   اینضمایرنائبفاعلمیباشند.بچسبندواگربهفعلمجهولدارند



 
 
ذ   

 
 
 

ذ     

   

ذ    

 
 
 

ذ     

   

ذ     

   

ذ       
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اینضمایردرصورتیکهفعلمعلومباشدنقشفاعلرا:ضمایر متصل مرفوعی در فعل مضارع

دارنداگرفعلمجهولباشداینضمایرنائبفاعلمیباشند.

   
 
 
 
 
 
 

-
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تماماینضمایردرجملهمیتوانندنقشمبتداراداشتهباشداماضمایریکه: ضمایر منفصل مرفوعی

.درفعلهایماضیومضارعدرخانهمیتوانندهمنقشفاعلرابگیرندهممبتدا*استدرکنارشان

هاییکهضمایرمتصلمرفوعینداریمازضمایرمنفصلمرفوعیبهعنوانفاعلاستفادهمیکنیم.
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   ضمایر متصل نصبی و جری 

          

-        

-       

         

-                                       
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 ضمایر منفصل منصوبی

.اررامیرسانندنحصولبهرادارندوقیدافعمایردرجملهنقشمضاین«1نکته»

.بهمقدممیگوئیملیندوبهآنمفعوآاینضمایراصوالًدرابتدایجملهمی

نَعبُدُایاکَ



 
 
    

      

     

      

      

       



 

مفعولبه
 مقدم

 فعل
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 « مبحث ضمایر»   - 2آزمون تستی شماره  

 

       ام گز ن   م    ضم  ر من ص  منص    س ن ؟  -1

أنتَ،نحنُ،أنتُمب(الف(ی،هُما،کُم

د(أنتَ،أنا،نَحنُج(إیاکَ،إیایَ،إیانا

 ؛    راغلع  ن غ  ر المن  ِ  ».................. ت م   ت نِ م ج  ت نِ فی     ـ.........«  -2

نَّکُما،ـکُماإد(ـکُما-ج(أنتُماب(هُما،ـهماالف(نَحنُ،ی

 »          الرحمن  آم نّ   ِ ِ   ع   ِ ت    َّ ن «   م ضم راً م صالً فی اآل ة الکر مة  -3

د(خمسةج(ثالثةب(اثنانالف(اربعة

 ن «   ام گز ن  ا  ؟  ْن    إغ  رل ن  إن أ ط نقش ضم ر »ن «    عب  ت »   َّن  إ ح م  -4

ب(مبتدا،فاعل،مضافالیه،فاعلالف(مضافالیه،مفعول،مجرور،فاعل

د(مضافالیه،فاعل،مجرور،مفعولمنادی،مفعول،مضافالیه،مفعولج(

 ع ن الضم ئر الم ص ة ل رفع: »الطال    ر   ن     ئ  لم    هم    سأ ل نهم عن     هم«   -5

ـهم،و-د(ونو–ـهم-ج(نـهم-ب(وو–الف(و

 :ف   ی »ا    م«  لمع  -6

د(شماراآنهاراج(ب(ماراالف(تورا

      ام گز ن  ضم ر م ص   ر  ن  م ه ا  ؟  -7
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 فصل اول: معنای والیت فقیه 

 . والیت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین شناس

  :توجه

رهبری جامعه فقیه در  ادارهوالیت  و  اسالمی  از ی  زمان  و  عصر  هر  اسالمی در  اجت اعی ملت  امور  ی 

 . ی اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت داردحقهارکان مذهب 

حضرت  غیبت  عصر  در  تقلیـد،  یا  باشـد  اجتهاد  اثـر  بر  که  این  از  اعم  فقیه،  والیت  به  اعتقاد  عـدم 

شود، و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدالل و  حجت)عج( موجب ارتداد و خروج از دین اسالم ن ی

رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختالف و تفرقه بین مسل انان برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن  

 .برای او جایز نیست

 

 ضرورت والیت فقیه 

دین  و  دارد  است رار  قیامت  روز  تا  و  است  آس انی  دین  آخرین  که  اسالم  حنیف  دین  که  جا  آن  از 

اداره و  ه هحکومت  لذا  است،  جامعه  امور  جامعهی  طبقات  دی  از  ناگزیر  اسالمی  و  ی  امر  ولی  اشتن 

ی حاکم و رهبر هستند تا امت اسالمی را از شر دش نان اسالم و مسل ین حفظ ن اید، و از نظام جامعه

اسالمی پاسداری ن وده و عدالت را در آن بر قرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری ن اید، و  

 .دوسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجت اعی را تأمین کن

 :توجه

باشد، و در تعیین مصداق آن روش والیت فقیه، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می

 . عقالیی وجود دارد که در قانون اساسی ج هوری اسالمی ایران بیان شده است

 

 قلمرو والیت فقیه

 اوامر والیی ولی فقیه   -1

دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت ن وده و تسلیم امر و نهی او  ی مسل انان باید از اوامر والیی و  ه ه

 .شود چه رسد به مقلدین آنانباشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می

برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور والیت به این بهانه که خودش شایسته تر است،  :  توجه

یت از راههای قانونی شناخته شده به مقام مخالفت ن اید. این در صورتی است که متصدی منصب وال 

 . والیت رسیده باشد
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 احکام والیی ولی فقیه   -2

ه چنان  نباشد،  موقت  صدور،  هنگام  اگر  مسل ین  امر  ولی  طرف  از  صادره  انتصابات  و  والیی  احکام 

آنها را نقض است رار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و  

 . کند

 

 اجرای حدود  -3

اجرای حدود )مثل حد زنا و سرقت( در زمان غیبت هم واجب است، و والیت بر آن اختصاص به ولی  

 .امر مسل ین دارد

 

 مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت  -4

و  اسالم  ع ومی  مصالح  به  مربوط  که  مواردی  در  فقیه  ولی  اختیارات  و  در   تص ی ات  است،  مسل ین 

 .صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تص ی ات آحاد امت، مقدم و حاکم است

 

 های گروهیی رسانهاداره  -5

های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسل ین باشد و در جهت خدمت به اسالم و  ی رسانهاداره 

ارزش ند   معارف  نشر  و  جامعهمسل ین  فکری  پیشرفت  جهت  در  نیز  و  شود،  گ ارده  کار  به  ی الهی 

اسالمی و حل مشکالت آن و اتحاد مسل انان و گسترش اخوت و برادری در میان مسل ین و امثال این 

 . شودگونه امــور از آن استفاده می

 

 سه نکته در ارتباط با قلمرو والیت فقیه

ی ولی فقیه در صورتی که دستورات خود را بر  ن اینده  :ی ولی فقیهاطاعت از دستورات نماینده  -

باشد   کرده  صادر  است  شده  واگذار  او  به  فقیه  ولی  طرف  از  که  اختیاراتی  و  صالحیت  قل رو  اساس 

 .مخالفت با آنها جایز نیست

در مفاهیم اسالمی چیزی به عنوان والیت اداری )به معنای لزوم اطاعت از دستورات :  والیت اداری  -

باالتر بدون حق اعتراض( وجود ندارد، ولی مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات مقام  

 .قانونی اداری صادر شده باشد جایز نیست

 د. )ع( دار ولی فقیه، والیت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به معصومین:  والیت تکوینی -
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 اختالف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید

به در   مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختالف، در مسایل مربوط 

از اسالم و مسل ین بر ضد  اداره  ارتباط دارد باشد، مثل دفاع  ی کشور و اموری که به ع وم مسل انان 

محض باشد،  کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسل ین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی  

 . هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی ن اید
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 دیفصل دوم: احکام تقل
 

 مقدمه 

تکال  ی لیمسا   د یبا  مکلف انجام  که  بگ  ی شرع   فیرا  فرا  است  آن  دانستن  به  وابسته  مانند    رد،یروزمره 

  ا ینگرفتن احکام به ترک واجب   اد یآن، و اگر  ریمعامالت و غ  ین از و روزه و طهارت و برخ ی اصل لیمسا

 گناهکار خواهد بود.   انجامدیارتکاب حرام ب

 

 :توجه

 باشد:  فیتکل طیکه واجد شرا شودیگفته م  یبه کس مکلف

 . بلوغ1

 . عقل 2

 . قدرت 3

 

 است: زیاز سه چ یکیبلوغ  یهانشانه

 )شرمگاه(  عورت یشکم باال ریدرشت ز یمو دنیی. رو1

 ( یآمدن من رونی. احتالم )ب2

 در دختر  یسال ق ر 9در پسر و ت ام شدن  یسال ق ر 15. ت ام شدن 3

و مکلف   شودینکرده شرعاً حکم به بلوغ او ن   دا یتحقق پ   ی بلوغ در فرد  یهااز نشانه  ی کیکه    ی زمان  تا

 . ستین یبه احکام شرع 

اند  ظاهر شده  فیاحتالم زودتر از سن تکل  ا یشکم(    ر یدرشت ز  یمو  شی که انبات )رو  نیاحت ال ا  صرف

 .کند ین  ت یحکم به بلوغ کفا یبرا

 .ستیبلوغ ن یعالمت شرع   ندیبیم  یکه دختر قبل از ات ام نه سالگ یخون

ق ر  اریمع  میکه گفت  ه انطور بلوغ،سال  و در صورت  یدر سن  اساس سال ش س   یاست  بر  تولد    ی که 

م  باشد  سال    یمعلوم  اساس  بر  را  آن  طر  یق رتوان  ب  قیاز  اختالف  ق ر  نیمحاسبه  سال  یسال   و 

 است.( یک تر از سال ش س هیثان 17ساعت و  21روز و  10 یبه دست آورد. )هر سال ق ر یش س

 

 شناخت احکام   یهاراه

 و ع ل به آنها سه راه دارد:  نیشناخت احکام د یبرا مکلف

 . اجتهاد1

 ی که نزد فقها   یاز مدارک و منابع قطع   یاله  نیو قوان  یاستنباط و استخراج احکام شرع   یعنی  اجتهاد

 اسالم مقرر و ثابت شده است. 
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 اطی. احت2

طور  یعنی  اطیاحت به  کردن  وظ  یع ل  شود  مط ئن  مثالً    یشرع   یفهیکه  است،  داده  انجام  را  خود 

را که   یو کار  اورد یبه جا ن  دانندیحـرام ن   گر ید  ی و بعض  دانند یحرام م  نیاز مجتهد  یرا که بعض  یکار

 انجام دهد.  دانند،یواجب ن  گرید ی و بعض دانندیواجب م یبعض

 د ی. تقل3

و    صیبر طبق تشخ  گری الشرائط مراجعه کردن، و به عبارت دبه مجتهد جامع  ن یدر احکام د  ی عنی  دیتقل

 را به جا آوردن. یاو اع ال شرع  یفتوا

 :توجه

  د ی با  نیکه شخص ناآگاه به احکام د  کندیحکم م  زیدارد، عقل ن  یلفظ  یکه ادله  نیعالوه بر ا  د،یتقل  -

 به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند.

رفتار   اطیبه احت  ا یکند و    دیکه مجتهد است تقل  ی از کس  د یبا  ستیمجتهد ن   ن یاگر در احکام د  مکلف

 . دین ا

است،    شتریو صرف وقت ب  اطیاحت  یموارد و چگونگ   یی مستلزم شناسا  اطیکه ع ل به احت  یی از آن جا   -

 کند.  دیاز مجتهد جامع الشرائط تقل نیبهتر آن است که مکلف در احکام د

 واجب است که واجد سه شرط باشد:  ی بر کس  دیتقل -

 مکلف باشد.  •

 مجتهد نباشد.  •

 محتاط نباشد.  •

 

 د یتقل  اقسام 

 نظر بر دو قسم است: کیاز  دیتقل

ابتدا1 )یی.  زمان ح  دیتقل  یعنی:  در  قبالً  آن که  بدون  از مجتهد مرده  تقل  یو  اتیکردن  او    دکردهیاز 

 .ستین زی)واجب( جااطیباشد( که بنا به احت

کرده است( که  د یاز او تقل یو اتیکه در زمان ح یی از مجتهد مرده دی بودن بر تقل ی باق ی عنی: ) یی. بقا 2

 است. یو مجز زیکه تا کنون مکلف به آنها ع ل نکرده جا ی ل یدر مسا یحت لیمسا یدر ه ه

 :توجه

است،    زینباشد، در هر صورت جا  ا یاعلم باشد    ت،یآن که مجتهد م  نی ب  ستین  ی فرق  ،یی بقا  دیدر تقل  -

 اعلم ترک نشود.  تیم  دیدر بقا بر تقل اطیسزاوار است که احت یول
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م  یی ابتدا  د یتقل  - مجتهد  تقل  ای  تیاز  بر  با   د یبقا  آن،  حدود  و  تقل  دیاو  بنابر   د یبه  و  زنده  مجتهد  از 

عصر حاضر باشد    ی مورد اتفاق فقها  ت، یم  د یکه جواز بقا بر تقل  یدر صورت  یواجب اعلم باشد. بل   اطیاحت

 .ستیاجازه از اعلم واجب ن

ح  یافراد  - زمان  در  جامع  اتیکه  غ مجتهد  بوده  ریالشرائط  ولبالغ  صح  ی اند  نحو  تقل  حیبه  او    دیاز 

 ب انند.  ی باق یو  دیبعد از فوت آن مجتهد ه چنان بر تقل توانند یاند، مکرده

  دیتقل   یگریاز مجتهد د   لیاز مسا  یو بعد از فوت او در بعض   کرده یم  د یتقل  یکه از مجتهد  ی شخص  -

که   یل یاز مجتهد اول در مسا  دیمانند گذشته بر تقل  تواندیوفات ن وده، م   زیمجتهد ن  نیکرده است و ا

مجتهد دوم   یکه عدول ن وده بر فتوا  ی لیاست در مسا  ریّب اند، ه چنان که مخ  ی از او عدول نکرده باق

 به مجتهد زنده عدول کند.  ای ب اند و  یباق 

 

 دیبدون تقل  اعمال

 محکوم به صحت است که:  یندارند در صورت حیصح دیتقل ای   کنندین   دیکه تقل یافراد اع ال

 باشد.  اطی. موافق احت1

 مطابق واقع باشد.  ا ی. 2

 کنند.  دیدارند از او تقل فهیباشد که وظ یمطابق با نظر مجتهد ا ی. 3

 

 دیمرجع تقل طیشرا

 :توجه

 آن را داشته باشد: طیکرد که شرا د یتقل دی با  یاز کس -

 . مرد باشد. 1

 . بالغ باشد. 2

 عاقل باشد. . 3

 باشد.  ی امام 12 یعهی. ش4

 . حالل زاده باشد. 5

 )واجب( زنده باشد. اطی. بنابر احت6

 . عادل باشد. 7

داشته باشد که    ییتقوا  شهیانسان ه   شودیاست که باعث م  یعدالت عبارت از حالت نفسان  •

 بشود. ی انجام محرمات شرع  ایمانع از ترک واجبات 

او به    یزکاریاست که پره  یکس  گریاست که عدالت داشته باشد، و به عبارت د  یعادل کس •

 انجام حرام( نشود. ایع د مرتکب گناه )ترک واجب  یباشد که از رو دهیرس یحد

 است. ی اثبات و احراز عدالت، حسن ظاهر کاف یبرا •
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واجب، قدرت تسلط بر نفس    اطیدر فتوا، بنابر احت  تیمنصب مرجع  ت یو اه   تی . با توجه به حساس8

 نداشته باشد.  ایسرکش را داشته و حرص به دن

 . مجتهد باشد. 9

 نظر بر دو قسم است: کی( اجتهاد از الف

است.   یفتوا و نظر اجتهاد یدارا یکه صاحب آن در ت ام ابواب فقه ندیرا گو ی. اجتهاد مطلق: اجتهاد1

 هد مطلق« نامند. صاحب اجتهاد مطلق را »مجت

مثل ن از و روزه   ، یاز ابواب فقه  یکه صاحب آن در برخ  شودیگفته م  ی: به اجتهادی. اجتهاد متجز2

 .ندیگویم «یرا »مجتهد متجز یاست. صاحب اجتهاد تجز یفتوا و نظر اجتهاد یدارا

 نیکنند، و ه چن  دیاز او تقل  توانندیهم م  گرانیخودش حجت است و د  یمجتهد مطلق برا  ی( فتواب

 است.  یاز مجتهد متجز دیمستحب در ترک تقل اطیاحت ،گرچهیمجتهد متجز یفتوا

 واجب اعلم باشد.  اطی. بنابر احت10

است که نسبت به   ی کس  گریتواناتر باشد، و به عبارت د  ن یکه بر استنباط احکام د  یکس  یعن ی. اعلم  1

را از ادله،   هی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرع   یبر شناخت احکام اله  ی شتریمراجع، قدرت ب  ریسا

احکام و ابراز  تموضوعا صیکه در تشخ ینسبت به اوضاع زمان خود به مقدار نیاستنباط کند، و ه چن

 مؤثر است آگاهتر باشد.  ینظر فقه

 عقال و حکم عقل است.  یاز اعلم، بنا دیوجوب تقل لی. دل2

اعلم اختالف    ریغ   یاعلم با فتوا  یاست که فتوا  یلیواجب در مسا  اطیاز اعلم بنا به احت  دی. وجوب تقل3

 دارد.

مورد   لیواجب در مسا  اطیبنا به احت  ستین  زیمعتبر در اعلم، جا  طی. به صرف احت ال عدم وجود شرا4

 کرد.  د یاعلم تقل ریاختالف از غ 

 

 دیمرجع تقل  ط ینکته در ارتباط با شرا  چند

لذا   ست،یشرط ن  هیع ل  یداشتن رساله  ا ی  تیمرجع  یاز مجتهد جامع الشرائط، تصد  د یصحت تقلدر    -

برا مجتهد  یاگر  شود  ثابت  متصد  یمکلف  مرجع  یکه  رساله  تیمقام  و  ندارد    هیع ل  ینبوده  هم 

 کند.  دیاز او تقل تواندیالشرائط است مجامع

تقل  - جامع  د یدر  مجتهد  ناز  شرط  مجته  ستیالشرائط  و  که  مکلف  کشور  اهل  محل   ا ید  در  ساکن 

 سکونت او باشد. 

وظ  - مادران  و  تکل  فهیپدران  به سن  تازه  فرزندان  با  یدهیرس  فیدارند  که  را  تقل  دی خود   ید یمرجع 

خود را    یشرع   یفهیوظ  یی به تنها  توانندین   د یتقل  یانتخاب کنند و به خاطر دشوار بودن درک مسأله

 . ندین ا  ییدهند، ارشاد و راهن ا صیباره تشخ نیدر ا
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 د یدر تقل  ضیتبع

را قس ت قس ت کردن و در هر قس ت از احکام، از مجتهد آن قس ت   دیتقل  یعنی  دیدر تقل  ضی. تبع1

 کردن.  دیتقل

از احکام شرع   تواندی. مقلد م 2 از مجتهد  یهر قس ت   یشتر یکه در آن قس ت تبحر و مهارت ب  یرا 

 یاحکام فرد   ای   دین ا   دیتقل  یگریو معامالت را از مجتهد د  یکند، مثالً عبادات را از مجتهد  دیدارد تقل

از   کیهر    تیاعل   رکند، بلکه اگ  دی تقل  یگریرا از د  ی و اقتصاد  یاسی و س  ی و احکام اجت اع   یکیرا از  

مسا  نیمجتهد مسا   ی لیدر  آن  در  دارد  بنا  مکلف  تقل  لیکه  او  ب  دی از  بنا  شود،  محرز  احتکند   اطیر 

 مقلد واجب است. ازیمورد ن  لیدر صورت اختالف فتوا در مسا  دیدر تقل ضی)واجب(، تبع

 

 الشرائط شناخت مجتهد جامع  یهاراه

 را شناخت: طیشرا زیمجتهد حا توانیدو راه م از

 . گریو چه از راه د یشخص یمردم و چه از راه تجربه انیم ریچه از راه شهرت فراگ  نان،ی. اط 1

 نشود. نانی. شهادت دو نفر عادل از اهل خبره، هر چند موجب اط 2

 :توجه

 یالشرائط بودن مجتهد و جامع تی)مثل شهادت دو نفر عادل و اهل خبره( بر صالح یشرع  ینهیاگر ب -

زمان تا  ب  ی اقامه شود،  پ   یگرید  یشرع   ینهیکه  باشد  آن  ب  دایکه معارض  آن    یحجت شرع   نهینشود، 

 ینه یب  زصورت جستجو ا  نینباشد، و در ا  نانیاگر چه موجب حصول اط   شود،یاست و به آن اعت اد م 

 .ستیمعارض و احراز عدم وجود آن الزم ن

 

 مجتهد ی به دست آوردن فتوا  یهاراه

 :مجتهد یبه فتوا یابیدست یراهها

 از خود مجتهد. دنی. شن1

 نفر عادل.   کی ای از دو  دنی. شن2

 .نانینفر مورد اط  کیاز  دنی. شن3

 مصون از اشتباه باشد.  یو یکه رساله یمجتهد در صورت یدر رساله  دنی. د4

 :توجه

که   یکس  یول   ست،یاجازه داشتن از مجتهد شرط ن  ،ی حکم شرع   انیمجتهد و ب   ینقل فتوا  یدر تصد  -

اشتباه م اگر در مورد  نیا  یمتصد  ستین  ز یجا  شودیدچار خطا و  اشتباه کرد، چنانچه   یکار شود، و 

  زیمست ع جا  ر. به هر حال، بدی متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه ن ا

 نکرده، به نقل او ع ل کند.  دای پ  ندهیبه صحت گفتار گو نانیتا اط  ستین
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 عدول   احکام

 : است زیاعلم جا ریکه عدول به غ  یموارد (الف

دارد.    حیصر  ینکرده و فتوا  اطیاعلم در آن مسأله احت  ریکه مجتهد اعلم، فتوا ندارد و غ   یل ی. در مسا1

 واجب( اطیاالعلم فاالعلم بنابر احت بیترت تی)البته با رعا

 اعلم نباشد.  یاعلم مخالف فتوا ریغ  یکه فتوا  یلی . در مسا2

 .اطیاعلم موافق احت ریغ  یاست و فتوا اطیاحتمخالفاعلمیفتواکهیلی . در مسا3

 :ستین زیکه عدول جا یموارد (ب

از   ی ک یفاقد    ی که و  ن یمگر ا  ستین  ز یواجب جا  اطیبنا به احت  گری . عدول از مجتهد زنده به مجتهد د1

شد،  تیمرجع  طیشرا فتوا  با  و  اول  مرجع  از  اعلم  دوم،  مرجع  مسأله  یمثالً  در  فتوا  ییاو   یمخالف 

 مجتهد اول باشد. 

 .ستین زیکه عدول شده جا  یل یبعد از عدول از او به مجتهد زنده در مسا تی. رجوع به مجتهد م2

 :توجه

بر آن و    طیبا زمان و شرا  دیمرجع تقل  یفتاوا   ی صرف گ ان به ناه اهنگ  - ع ل به   یدشوار  ای حاکم 

 .شود ین  گری او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد د یفتاوا

 

 دیتقل  یمتفرقه لیمسا

از   یکیاست به    زیجا  داند، ی که حکم آن را ن   دیا یب  شیپ   یین از مسأله  یمکلف در اثنا  ی. هرگاه برا1

مسأله را   دیپس از ن از با   یع ل کند و ن از را به آخر برساند، ول  دهدیکه احت ال آن را م  یدو طرف

 . خواندبپرسد و اگر آنچه ع ل کرده موجب بطالن ن ازش شده باشد، ن از را دوباره ب

 نظر بر دو قسم است: کی. جاهل از 2

برطرف کردن   یبرا  یراه  ایو    ستیاست که اصالً متوجه جهل خود ن  ی جاهل قاصر: کس  الف(

 جهل خود ندارد.

کس  ب( به  مقصر:  م  یجاهل  راهها  شودیگفته  و  بوده  خود  متوجه جهل  جهالت    یکه  رفع 

 . کند یم  یدر آموختن احکام کوتاه   یول  داندیخود را هم م

به   تواندیواجب مقلــد م  اطی. در احتاطیاز باب احت  یترک فعل  ایوجوب انجام    یعنیواجب    اطی. احت3

 االعلم فاالعلم رجوع کند.  بیترت تیدارد با رعا حیصر ینکرده و فتوا اطیکه احت گریمجتهد د

  روند،یبه کار م  ی من اشکال« که در کتب فقه  خلویاشکال«، »مشکل«،» ال    هی»ف  یهاعبارت  ی. ه ه4

 است. یکه فتو ه«یدارند مگر عبارت »ال اشکال ف اطیداللت بر احت

 و »حرام است« وجود ندارد. ست«ین  زی»جا نیب ی . در مقام ع ل فرق5
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 و نجاسات  یفصل سوم: احکام آبها و ُمطَهِرات و تَخَلّ

 

 آبها   اقسام 

 . مُضاف

 :مُطلق

 آب باران 

 ی آب جار

  .لیآب راکد: کُر، قل

 ( یی. آب مضاف )آب ناخالص و عصاره1

 آب مضاف  یمعنا (الف

نباشد، خواه از   حیو اضافه صح  د یو بدون ق  یی آب بر آن به تنها  یاست که اطالق کل ه   ی مضاف آب  آب

به   گریکه د  یمخلوط شود به طور  یزیبا چ  ایگرفته شود، مانند آب هندوانه، گالب و مانند آن،    یزیچ

 مانند شربت، آب ن ک و مانند آن.  ند،یآن آب نگو

 احکام آب مضاف  (ب

 (ستی)از مطهرات ن کندینجس را پاک ن  زیآب مضاف، چ •

آب   یمزه  ای رنگ    ای)هر چند نجاست کم باشد و بـــو    شودیبا برخورد به نجاست، نجس م •

 عوض نشود و هر چند آب مضاف به اندازه کر باشد( 

 وضو و غسل با آب مضاف باطل است. •

 :توجه

آب، حکم آب مضاف را   نیا  آورد،یدر م   ریکه آن را به رنگ ش  کنندیاضافه م  یبه آب، مواد  ی گاه  -

 نجس را شست و وضو گرفت و غسل کرد(.  یزهایبا آن چ توانیم نیندارد، )بنابرا

 . آب مطلق )آب خالص(  2

 آب مطلق  یمعنا (الف

آب  آب تنها  یاست که اطالق کل ه   یمطلق  به  بر آن  بدون ه  یی آب  باشد،    حیصح  یو شرط  د یق  چیو 

    مانند آب باران و آب چش ه و مانند آن.   

 اقسام آب مطلق (ب

 )باران( باردیآس ان م از

 (ی)جار جوشدیم نیزم از

مقدار است    نی. ک تر از ا2است )کر(.    تریل  384  باً ی. تقر1)راکد( :    جوشدیو نه م  بارد یم  نه

 ( لی)قل
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 :توجه

  ی . به آبجوشدیو نه م  باردینه م  ا یو    جوشد ی( مینیزم  ری)مخزن ز  نی از زم  ا ی  بارد یاز آس ان م   ای  آب

م آس ان  از  باران« گو  بارد یکه  آب   ند، ی»آب  زم  یو  از  آب  «ی»آب جار  جوشدیم  نیکه  از   یاست.  که 

 384  باًی)تقر  وجب   7/8   42»آب راکد« است که اگر حجم آن     باردی و از آس ان ن   جوشدین   نیزم

 بود. خواهد  ل«ی( باشد »آب کر« و اگر ک تر از آن باشد »آب قلتریل

 احکام آب مطلق  (ج

 )از مطهرات است( کندینجس را پاک م  زی. آب مطلق چ1

نجاست نگرفته   یمزه  ا ی بو    ا ی که بر اثر برخورد با نجاست، رنگ    ی تا زمان  ل، ی. آب مطلق به جز آب قل2

 باشد پاک است. 

 است. حی. وضو و غسل با آب مطلق صح3

 :توجه

از آن جا که صرف    نیاست، بنابرا  یآب مطلق، صدق عنوان آن در نظر عرف کاف   یترتب آثار شرع   یبرا

با آب   توانیرو م  ن یاز ا  شود،یغلظت آب به سبب وجود امالح، مانع از صدق عنوان آب مطلق بر آن ن 

را شست و    نجس   یزهایچ  هیاروم  یاچهیشده است، مثل در  ظیکه بر اثر وجود امالح فراوان غل  یی ایدر

 وضو گرفت و غسل کرد. 

 

 مطلق یاحکام اقسام آبها

 ( آب باران الف

 .کند یکه نجس شده است ببارد آن را پاک م یزیباران اگر به چ آب

 ی ( آب کر و جارب

 .شودیو خود نجس ن  کندیفرو ببرند آن را پاک م یرا که نجس شده در آب کر و جار یزی. اگر چ1

کند، نجس    رییآن تغ  یمزه  ای بو    اینجس در آن، رنگ    یزهایشدن چ  ختهیاگر با ر  ی. آب کر و جار2

 . کندیاند، پاک ن را که نجس شده ییزهایصورت چ ن یو در ا شودیم

 :توجه

 با هم ندارند.  یتفاوت چیه ریدر تطه یکر و جار آب

 لی( آب قلج

 .     کندیرا که نجس شده پاک ن  یزیو چ شودیفرو برده شود نجس م   لیدر آب قل ینجس زی. اگر چ1

  یآن مقدار آب   یول  کند، یآنها را پاک م  زندیکه نجس شده است بر  ییزهای چ  یرا بر رو  لی. اگر آب قل2

 نجس است. شود،یم رینجس، از آن سراز یشدن بر رو ختهیکه پس از ر
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پا  ریکه به طور سراز  یلی. آب قل3 به  پا  زدیریم  نییو بدون فشار  آن با نجاست برخورد    نییو قس ت 

بر آن صدق کند قس ت   نییاز باال به پا   انیباشد که جر  یی آب به گونه  یریکه سراز  یدر صورت  کند،یم

 آن پاک است.  یباال

 است. یمتصل باشد در حکم کر و جار یجار ا یاگر به کر  لی. آب قل4

 کام شک در آب. اح5

پاک است، ول   ا یپاک است    م یدانیکه ن   ی آب  : 1نکته     م یدان یکه نجس بــوده و ن   یآب   ینجس شرعاً 

 نه، در حکم نجس است.  ایبعداً پاک شده  

اندازه  ی آب  :2نکته   از کر ک تر شده    یکه به  نه، در حکم آب کر   ا ی کر بوده اگر انسان شک کند که 

 است.

 :توجه

کر بودن آب   یبلکه اگر حــالت سابقه  ست،یترتب آثار کر بودن آب، علم به کر بودن آن واجب ن  یبرا

قطار و    ی ها  ییآب موجود در دستشو  م یاست )مثالً اگر بدان  زیاحراز شود بنا گذاشتن بر کر بودن آن جا

اندازه  رهیغ  به  افتاده م   میبوده است و شک کن  شتر یب  ایکر    یقبالً  بنا را بر کر بودن آن   میتوانیاز کر 

 ( میبگذار

 را دارد.   لینکند که به مقدار کر شده، حکم آب قل نیقیکه ک تر از کر بوده تا انسان  ی آب :3نکته  

 

 :مطهرات

 ( آب.الف

 .نی( زمب

 ( آفتاب. ج

 ( استحاله.د

 ( انتقال. هـ

 ( اسالم. و

 .تی( تبعز

 نجاست.  نی( بر طرف شدن ع ح

 نجاستخوار.  وانیح  ی( استبراط

 شدن مسل ان.  ب ی( غای

 :توجه

 . ندیگوی»مطهرات« م کندیکه نجس را پاک م ییزهایچ به
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 ( آبالف

 ظروف:   ریتطه  یقهیطر

 است. ی کاف بارکی یدر کر و جار یسه مرتبه شست، ول  د یبا لی. ظرف نجس را با آب قل1

ل  ایخورده    گریروان د  زیچ  ایرا که سگ در آن، آب    ی. ظرف2 را  با  دهیسیآن  با خاک ال   دیاست  اول 

قل آب  با  اگر  و  آب شست،  با  و سپس  کرد  م  لیشستشو  مرتبه   دیبا  شودیشسته  دو  خاک ال  از  پس 

 شسته شود.   

خاک ال آن الزم   یهفت مرتبه شسته شود، ول  دیآب بخورد با  ایروان    یکه در آن خوک، غذا  ی. ظرف3

 .ستین

 ظروف:   ری غ  ریتطه  یقهیطر

  ا ی آن را در آب کر    بارکینجاست،    نیکه نجس شده است، اگر در صورت بر طرف کردن ع   یزی. چ1

ببرند    یجار بگ  یریش  ریز  ا یفرو  است  متصل  کر  به  طور  رندیکه  به ه ه   یبه  آب  که   یی جاها  یکه 

 زآن را پس ا   دی)واجب( با  اطیو در فرش و لباس و امثال آن بنابر احت  شود،ینجس شده برسد پاک م 

خارج آب باشد بلکه داخل آب   ستیتکان الزم ن  ا ی فشار    ی تکان بدهند. بل  ای فرو بردن در آب، فشار و  

 است.  یکاف 

نجاست دو مرتبه   نیکه بر اثر ت اس با بول نجس شده است، هرگاه پس از برطرف شدن ع   یزی. چ2

پاک م  ختهیآن ر  یرو  لیآب قل با نجاسات د  یزیو چ  شود،یشود،  و نجس شده    افتهیت اس    گریکه 

 . شودیشسته شود پاک م  مرتبهکینجاست اگر   نیاست، پس از بر طرف شدن ع 

قل  یزی. چ3 با آب  م  لیرا که  قابل   زندیریآن م   ی که رو  ی آب  د یبا  کشند، یآب  اگر  از آن جدا شود و 

 آن را فشار دهند تا آب از آن جدا شود. د یفشردن است، مانند لباس و فرش با

 :توجه

بلکه به صرف   ست،یجدا شدن آب غساله شرط ن  ،یفرش نجس و مانند آن با آب لوله کش  ریدر تطه  -

از    دنیرس از جا  نیزوال ع آب به مکان نجس، بعد  دست   یله یخود به وس  ینجاست و حرکت غساله 

 . شودیبر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل م دنیکش

و طهارت   شود، یکه با گِِِل آغشته به آب نجس ساخته شده است، با شستن پاک م  یظاهر تنور  -

 است.  یپختن نان کاف  یبرا چسبدیبه آن م ریظاهر تنور که خ 

تطه  ینجس  یلباسها  - موقع  در  رنگ  ر،یکه  را  مضاف    کنندیم  نیآب  باعث  لباس  دادن  رنگ  چنانچه 

 . شوند یآب بر آنها پاک م ختنینجس با ر یشدن آب نشود، لباسها

شده    ختهیآن ر  یرو  ی و آب لوله کش  شودیگذاشته م   ی در ظرف  دنیآب کش  یکه برا  ی نجس  یلباسها  -

  دهیآب د   یکه از لباس جدا شده و بر رو  یی و ظرف و آب و پرزها   لباس  رد،یگیو سراسر آن را فرا م
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لباس و    درپاک هستند. )البته ه انطور که قبال گفته شد    یه گ  زدیری م  رونیو ه راه آب به ب  شودیم

 تکان بدهند(   ا یآن را پس از فرو بردن در آب، فشار و  دیبا  اطیامثال آن بنابر احت

 نی( زم ب

به قدر ده قدم   باً یکفش او، نجس شده است، هرگاه تقر  ا یکف پا    ن،ی زم  یکه بر اثر راه رفتن رو  یکس

 لینجاست، زا  نیکه ع   نیمشروط به ا  شود یخشک و پاک راه برود، کف پا و کفش او پاک م  نیزم  یرو

 شود.    

 :توجه

 .ستندیته کفش ن ای پا  یپاک کننده ر،یآغشته به ق ایآسفالت و   ینهایزم -

 ( آفتاب ج

که در آن به کار رفته، مانند    ییزهای ساخت ان و چ  لیمنقول از قب  ریغ   یایاش  یو ه ه  نی. آفتاب، زم1

 .کند یرا پاک م  اه یستون و امثال آن و درخت و گ واریدر و پنجره و د

 آفتاب:  ی کنندگپاک طی. شرا2

 تر باشد. نجس زیچ •

 نجاست هست قبل از تابش آفتاب بر طرف شود( نینجاست در آن نباشد )اگر ع  نیع  •

 پرده، مانع تابش آفتاب نباشد(   ایمانند ابر  یزیآن بتابد )چآفتاب به •

 آفتاب خشک شود )اگر مرطوب ب اند پاک نشده است( یله یوسبه •

 ( اِستِحالِهد

  ا یکه با سوختن خاکستر شود    یشود، مانند چوب  یگریکه جنس د  ابدی  رییتغ  ینجس اگر به طور   زیچ

  یول   شود،یبه ن ک شود، پاک م  لی و تبد  فتدیکه در ن کزار ب  یسگ  ا ی شود    لیکه به سرکه تبد  یشراب

شکر که در   ا ی  شودیبلکه فقط صورت آن عوض شود، مانند گندم که آرد م  ابد،ین  رییاگر جنس آن تغ

 . شودیپاک ن  شود،یآب حل م

 :توجه

 ید یجد   تیکه خاص  یی ای یمواد نجس، مثل روغن نجس، صرف انجام فعل و انفعاالت ش  ریتطه  یبرا  -

 ( کندین   دایکار، استحاله تحقق پ  نی)با ا ستین  یبه مواد ببخشد کاف

جداساز  - صرف  معدن   یبه  م  یمواد  و  غ   کربها یآلوده  آبها  ریو  از  پ  یآن  تحقق  استحاله   دایفاضالبها، 

 بخار به آب انجام شود.     یدوباره ل یآب و تبد ریبا تبخ هیع ل تصف که  نیمگر ا کند، ین 

 ( انتقال هـ

و د  یخون پشه  انسان مک  گری که  بدن  از  وقت  اند، دهیحشرات  م  ی تا  به حساب  انسان  نجس    دی آیخون 

خون آن   ، یپس از آن که بر اثر گذشت مدت   یاست(، ول   ده یکه زالو از بدن انسان مک  یاست، )مانند خون

 . شودیحشره محسوب شد پاک م 
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 نجاست  نی ( بر طرف شدن عح

و    شودیپاک م  وانیبرطرف شد، بدن آن ح  زیکه آن چ  نیآلوده شد، ه   ینجس  زی به چ  وانیبدن ح  اگر

مشروط بر   ،ینیب  ا یاست داخل بدن انسان، مانند داخل دهان    نطوری. ه ستی ن  دنیبه آب کش  اجیاحت

دهان از    آبآن در    نیاگر ع   دیایکه از دندان م  یباشد، پس خون  دهیبه آن نرس  رونیکه نجاست از ب  نیا

 برود دهان پاک است. نیب

 شدن مسلمان  بی( غای

نجس است، و آن مسل ان را   یشخص مسل ان  یزهایاز چ  ی کی  ایلباس    ا یداشته که بدن    نیقی  هرگاه 

 ز یآن چ  کند، یپاک را م  زیکه نجس بوده است رفتار چ  یزیکه او با آن چ  ندیو سپس بب  ندینب  ی مدت

با    ت و از احکام طهارت و نجاس  یاز نجاست قبل  زیاست، مشروط بر آن که صاحب آن چ   یمحکوم به پاک

 خبر باشد.  

 

 ثابت شدن طهارت   یهاراه

 :شودیاز سه راه ثابت م  یزیشدن چ پاک 

 که نجس بوده پاک شده است. یزیکند چ نیقی. خود انسان 1

: پاک  د یدارد )مانند صاحبخانه و فروشنده و خدمتکار( بگو  اریرا در اخت  یزیکه چ  ی کس  یعنی   دی. ذوال2

 شده است. 

 . دو شخص عادل خبر دهند. 3

 :توجه

قبول کرد،    دیاوست با  اریخبر دهد که در اخت  یز یکه در آستانه بلوغ است از طهارت چ  یهرگاه کودک   -

 باره معتبر است.  نیدر ا یگفته و گری و عبارت د

 

 اصل طهارت 

 اصل طهارت یمعناالف( 

به نجاست   نیق یکه    یزیهر چ  یعنی است    ایدر مورد طهارت و نجاست، اصل بر طهارت اش   یطور کل  به

 .       ستیالزم ن قیمحکوم به طهارت است و سؤال و تحق  یآن نباشد از نظر شرع 

 از موارد اصل طهارت ییهان ونهب( 

کودک1 ه   ی .  م  شهیکه  نجس  را  باق  کند، یخود  و  دهان  آب  تر،  زمان  شیغذا  ی اندهیدست  که   ی تا 

 به نجاست آن حاصل نشده، محکوم به طهارت است. نیقی

پرزها 2 ن  یغبار  ای   .  لباس نجس جدا شده    ستیکه معلوم  است. ه چن  ا یاز  پاک  پاک،  اگر   نیلباس 

 قس ت مربوط به نجس آن.  ای از قس ت پاک لباس است  میندان ی از لباس نجس است ول میبدان
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اگر از قبل نجس نباشند محکوم به طهارت هستند، هر   شود،یداده م  هاییکه به خشکشو  یی. لباسها3

 . کنند یاستفاده م ییای یشستن لباسها از مواد ش یمکانها برا نیکه صاحبان ا  میچند بدان

 نجس، پاک است. ایآن مکان پاک است  م یدانیکه ن  زد یریم ی که بر مکان  ی. ترشح آب4

نجس، محکوم  ا یپاک است    میدانیو ن   زدیریم  ابانیبه خ یشهر یح ل زباله یهانیکه از ماش ی . آب5

پاک   ستیو معلوم ن شودیج ــع م  ابانیموجود در خ  یهاکه در چاله  ییآبها نیبه طهارت است. ه چن

 نجس.  ایاست 

که نجاست آنها از راه    ینه، تا زمان   ایاز مردار ساخته شده    ستیمثل رژ لب که معلوم ن  ،یشی. لوازم آرا6

 ندارد. یاحراز نشود پاک است و استفاده از آنها اشکال  یشرع 

ن از شست که   یآن را برا  ی ستیو با  شود یحکم به نجاست پا م  ی. هنگام استفاده از کفش، در صورت7

نشده و معلوم شود که پا در کفش مذکور  هیاست که تذک یوانیکه کفش از پوست ح میداشته باش نیقی

پا   کردن  عرق  در صورت شک در  اما  تذک  ا یعرق کرده،  پوست    یوانیح  یهی شک در  از   آنکه کفش 

 دوخته شده است محکوم به طهارت است.

مو8 قلم  نقاش  یی.  در  نقشه کش  یکه  م   یو  استفاده  آن  مانند  ن  شودیو  معلوم  مو  ستیو  خوک   یاز 

از آن حت  ای ساخته شده است   استفاده  پاک است و  امور  ینه،  هم که مشروط به طهارت است،    یدر 

 اشکال ندارد. 

 .ستیواجب ن نشیکافر محکوم به طهارت است و سؤال از د  ایمسل ان است   میدانیکه ن  ی. فرد9

و د10 در  هتل  واری.  و  غ   ی هامنازل  بودا  یکتاب   ریکفار  و  هایی)مثل  در   هیاثاث(  آن  در  موجود  لوازم  و 

به نجاست هم،    نیقینجس، محکوم به طهارت است. )البته در صورت    ا یپاک است    م یکه ندان  یصورت

و    دنخور  یاست که برا  ینجس  یایاش  ری. آنچه واجب است تطهستی آنها واجب ن  یه ه  دنیآب کش

 ( رندیگیو ن از خواندن، مورد استفاده قرار م دنیآشام

و قطار و مانند آن در   نیماش  یهایصندل   لیمشترک کفار و مسل انان از قب  یمورد استفاده  یای. اش11

 نجس، پاک است.             ا یپاک است   میکه ندان یصورت

 مست کننده باشد، محکوم به طهارت است.  عاتیدر اصل از اقسام ما  ستیکه معلوم ن ییها. الکل12

 

 ها احکام ظرف

آشام  خوردن ظرف  دنیو  طال    یدر  از  ول  ایکه  است،  حرام  شده،  ساخته  آن    ینقره    ا ینگهداشتن 

 .ست نی حرام – دنیاز خوردن و آشام رغی –از آن  گری د یهااستفاده

 :توجه

نقره مخلوط  ا ی طال  یساخته شده که قدر یاز فلز ا ینقره به آن داده شده، و    ا یکه آب طال  یی هاظرف -

 حکم ظروف طال و نقره را ندارند.  ند،یگوینقره ن   ایکه به آن ظرف طال  یدارد به طور
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 سواالت تستی

 : اگر وقت نماز به قدری تنگ باشد که با وضو گرفتن، نماز قضا می شود باید  -1
   وضو گرفت (ب    تی م ن ود (الف

 بدون تی م و وضو ن از نخواند.  (د  بدون تی م و وضو ن از خواند (ج

 صحیح است.  پاسخ گزینه الف

 : نماز خواندن با لباس ابریشم خالص و انگشتر و گردنبند طال برای مردان  -2
   مستحب است  (ب    حرام است (الف

 هیچ کدام ( د    مکروه است( ج 

 . پاسخ گزینه الف صحیح است

 ؟ واجبات نماز، چند تاست  -3
  12( د   11( ج   9( ب   1( الف

 .پاسخ گزینه ج صحیح است

 ؟ارکان نماز، چند تاست  -4
 9 (د   7( ج     6 (ب    5 (الف

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

 .........      تکبیرة االحرام در نماز  -5
   ت واجب اس (ب    رکن است  (الف

 باطل است. (د    مستحب است ( ج

 . پاسخ گزینه الف صحیح است

 ز:واندن سوره های سجده دار در نماخ  -6
   ست مستحب ا( ب    واجب است  (الف

 حرام است  (د    مبطل ن از است (ج

 صحیح است.  ج پاسخ گزینه  

 : کسی که جهت قبله را نمی داند باید نماز را  -7
   به یک طرف بخواند  (ب   به چهار طرف بخواند (الف

 به سه طرف بخواند.  (د   به دو طرف بخواند (ج

 . پاسخ گزینه الف صحیح است

 آیا کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند؟  -8
   بلی  (ب     خیر  (الف

 اول ن از مستحبی بخواند بعد ن از قضا  (د اول قضا را بخواند بعد ن از مستحبی را  (ج
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 گزینه ب صحیح است.پاسخ  

 کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است، نماز او چه حکمی دارد؟   -9
 ت. باطل اسن از او  (ب   صحیح استن از او  (الف

 در صورت بودن وقت اعاده کند.( د  در صورت کم بود وقت مانعی ندارد (ج

 صحیح است.  بپاسخ گزینه  

 اعتنا نمود، چند تاست؟ شکهایی که نباید به آن    -10
 5 (د   6 (ج   8( ب    10 (الف

 پاسخ گزینه ج صحیح است.

 نماز جمعه در عصر غیبت چه حکمی دارد؟  -11
   واجب کفایی است (ب   واجب عینی است (الف

 مستحب است (د   ت واجب تخییری اس (ج

 .پاسخ گزینه ج صحیح است

 نیست؟ کدام یک از موارد زیر ارکان نماز  -12
 ت ئقرا (د   رکوع( ج  تکبیرة االحرام  (ب   نیت( الف

 صحیح است.  دپاسخ گزینه  

 بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد؟   اگر شخصی نداند که -13
  ن ازش باطل است  (ب     ن ازش صحیح است (الف

 مکروه است (د      مباح است (ج

 . صحیح است  بپاسخ گزینه  

 :بیش از دو باردر وضو شستن    -14
   حرام است  (ب    مکروه است (الف

 واجب است (د    مستحب  (ج

 پاسخ گزینه ب صحیح است.

   شک در نمازهای چند رکعتی باطل است؟  -15
   چهار رکعتی  (ب    تی دو رکع(  الف

 الف و ج صحیح است (  د    سه رکعتی  (ج

 صحیح است.  دپاسخ گزینه  

 رطوبتی در دست نباشد، چه باید کرد؟ اگر برای مسح کردن سر و پا   -16
    وضو باطل است  ( الف

 وضوی دیگری باید گرفت احتیاطاً (ب
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   باید از آب خارج استفاده کرد  (ج

 با تر کردن دست از رطوبت دیگر اعضای وضو باید مسح کرد  (د

 پاسخ گزینه د صحیح است.

با هواپیما به   -17 شهری رفت و برگشت و وقت نماز شخصی پنج دقیقه به آخر وقت نماز، 

 .تمام شد حال نماز قضایش را چگونه باید بخواند
   ت ام  (ب    شکسته  (الف

 قضای ن از نه شکسته و نه ت ام است. (د   هم شکسته و هم ت ام  (ج

 .صحیح است  بپاسخ گزینه  

به    -18 را  خود  نیت  نماز،  میان  در  تواند  می  آیا  کند،  می  نماز  نیت  که  دیگر کسی  نماز 

 برگرداند؟ 
     ن ی تواند  (الف

   داز ن از بعدی به ن از قبل می توان (ب

    در هر حال می تواند  (ج

 از ن از قبل به ن از بعدی می تواند (د

 است. صحیح  پاسخ گزینه ب

 کسی که بعد از وقت شک کند که نمازش را خوانده یا نه، تکلیفش چیست؟   -19
   باید قضا کند  (ب    نباید اعتنا کند  ف(ال

 مستحب است اعتنا کند.  (د   مستحب است که بخواند (ج

 . پاسخ گزینه الف صحیح است

 شخصی که نمازش قضا شده و نمی داند چند رکعتی است، وظیفه اش چیست؟   -20
   سه رکعت بخواند (ب   باید دو رکعت بخواند  (الف

 هر سه مورد را به جا بیاورد  (د   چهار رکعت بخواند (ج

 صحیح است.  پاسخ گزینه د

 شخصی که به سوگند خود عمل نکند، چه وظیفه ای دارد؟  -21
    سه روز روزه بگیرد (الف

 باید ده نفر را اطعام کند  (ب
   نفر لباس بدهد   10باید  (ج

 .تواند، سه روز روزه بگیرداگر می تواند لباس یا طعام بدهد و اگر ن ی ( د

 ت.پاسخ گزینه د صحیح اس
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کسی که به اندازه چهار رکعت وقت دارد، برای خواندن نماز ظهر و عصر چه وظیفه ای   -22

 دارد؟
  . ن از عصر را بخواند و بعد ن از ظهر خود را قضا ن اید  (الف

 . ن از ظهر را بخواند و ن از عصر را قضا کند (ب
  . فقط واجبات ن از را بطور سریع بخواند تا بتواند هر دو ن از را به جا بیاورد (ج

 فقط به ارکان ن از توجه کند و هر دو ن از را به جا بیاورد.  (د

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

بخواند، چنانچه دروقت یادش بیاید، باید  اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام  -23

 :به جابیاورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید
    .قضای ن از بر او واجب نیست (الف

 . ن ازش را دوباره بطور شکسته بخواند (ب
   . باید قضای ن از را بخواند (ج

 نباید قضای ن از را بخواند. (د

  پاسخ گزینه ج صحیح است.

بفهمد پشت به قبله و یا به سمت راست یا چپ، نماز به جا آورده چه حکمی  اگر کسی   -24

 دارد؟
 . ن ازش صحیح است در صورتی که جاهل بوده باشد (الف
 .در هر حال ن ازش باطل است و باید دوباره ن از را بخواند (ب
 .ن ازش صحیح نیست، ولی چون جاهل بوده، الزم نیست ن از را دوباره بخواند (ج

 د( در هر حال ن ازش باطل است ون ی تواند دوباره بخواند. 

 پاسخ گزینه ب صحیح است.

 اگر بین نماز عصر متوجه شویم که نماز ظهر خود را نخوانده ایم، تکلیف چیست؟   -25
    . ن از را می شکنیم و ن از ظهر را اول می خوانیم (الف

 . ن از را به نیت ظهر تبدیل می کنیم (ب
   . ن ازمان درست است به شرطی که یادمان رفته باشد (ج

 . می نشینیم و ن از را در ه ان رکعت ت ام می کنیم  (د

 . پاسخ گزینه ب صحیح است

 ..... . ...  ارکان نماز آنهایی هستند که  -26
 . اگر ع دا یا سهوا ترک شود، ن از باطل است (الف

 .اگر ع دا ترک شود باطل و اگر سهوا ترک شود، ن از صحیح است (ب
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 . اگر سهوا ترک شود، ن از اشکال ندارد و اگر ع دا ترک شود، ن از صحیح است (ج
 اگر ع داً ترک شود محل اشکال است و ن از درست است. (د

 است. پاسخ گزینه الف صحیح  

 ....   ارکان نماز عبارتند از  -27
 نیت، تکبیر، قیام، رکوع و سجود (ب  تکبیر، ذکر، تشهد، قیام، رکوع و سجده  (الف
 قیام، تکبیر، رکوع، سجده و سالم( د  نیت، تکبیر، تشهد، ترتیب، مواالت و سجده  (ج

 پاسخ گزینه ب صحیح است.

بماند و یک نماز چهار رکعتی خوانده و بعد از  شخصی قصد کرده است ده روز در شهری  -28

 ماندن یک روز از قصد خود منصرف شده است، وظیفه او در برابر نمازهای بعدی چیست؟ 
 .ن ازش شکسته می شود (ب  .تا مسافرت نرفته، ن ازش کامل است (الف
 ن ازش کامل است.  (د   . باید هم ت ام بخواند و هم شکسته (ج

 . صحیح استپاسخ گزینه الف  

نمازش   -29 نبوده،آیا  عادل  او  که  بفهمد  نماز  از  بعد  دانسته،  می  عادل  را  امام جماعت  که  شخصی 

 صحیح است یا نه؟
  . باطل است (ب     . صحیح است (الف

 ن از در نبود وقت اعاده کند.  (د . اگر وقت کافی باشد، الزم است ن از را اعاده کند (ج

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

 ... تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است، تیمم ننماید  اگر کسی عمدا   -30
 . اگر بعد از اذان غسل کند، روزه او باطل نیست (ب   .روزه او باطل نیست (الف
 .قضا و کفاره بر او واجب می شود (د  .در هر صورت روزه اش باطل است (ج

 صحیح است.  بپاسخ گزینه  
  ....  لباس نمازگزار این است که از شروط    -31
   .لباس ن ازگزار باید پاک باشد اگر کسی ع دا با لباس نجس ن از بخواند ن ازش باطل نیست الف(

   .ب( اگر ن ازگزار نداند که لباس یا بدنش نجس است و بعد از ن از بفه د ن ازش صحیح است

چنانچه ن ازش را بخواند و بعد از ن از بفه د  کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد   (  ج

   .که لباسش نجس بوده ن ازش صحیح نیست

لباس ن ازگزار باید مباح باشد و اگر ع دا با لباس غصبی ن از بخواند ن ازش صحیح نیست ولی یک  د(

  .تک ه یا نخ غصبی اشکال ندارد

 پاسخ گزینه ب صحیح است.
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 چه موقع خوانده می شود؟ نماز جمعه چند قنوت دارد و    -32

 .یک قنوت دارد و در رکعت اول خوانده می شود الف(

 . دو قنوت دارد یکی در رکعت اول قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع ب(

 .چهار قنوت دارد که در پایان هر رکعت خوانده می شود ج(

 .رکعت دوم قبل از رکوعد( دو قنوت، یک قنوت بعد از رکوع اول و یک قنوت در 

 پاسخ گزینه ب صحیح است.

یا   -33 بدن  بفهمد  نماز  از  بعد  چنانچه  دارد  لباسش شک  یا  بدن  بودن  پاک  در  که  کسی 

 ه ............ . لباسش نجس بود

    ن ازش صحیح است ب(   ت. ن از باطل اس  ف(ال

   دوباره بخواندد( بنابر احتیاط باید   . ج( باید قضای آن را به جای آورد

 ب صحیح است.پاسخ گزینه  

 .......... .   سبحان ربی العظیم و بحمده، یعنی  -34

 .الف( خداوند ستایش کسی را که او را می ستاید می شنود

 . ب( پاک و منزه است پروردگار بزرگم و او را می پرستم

 .مشغولمج( پاک و منزه است پروردگار بلند مرتبه ام و من به ستایش او  

 پاک و منزه است پروردگار من و او می شنود.   د(

 گزینه ب صحیح است.   پاسخ

کسی که در مسافرت نمازش شکسته است، آیا می تواند نماز قضای تمام بخواند و روزه    -35

 قضا بگیرد؟ 
   .در هیچ یک از دو صورت ن ی تواند (الف

 .در هر دو مورد می تواند (ب
 . می تواند ن از قضا را بخواند، اما ن ی تواند روزه قضا بگیرد (ج

 .می تواند روزه قضا بگیرد، اما ن ی تواند ن از قضا بخواند (د
 پاسخ گزینه ج صحیح است.

 آیا نماز خواندن روی تخت و تشک امری صحیح است؟   -36

             الف( اگر هنگام ن از تخت حرکت زیادی نداشته باشد ن از صحیح است

   ب( اگر بدن در موقع قرائت و ذکر آرام باشد ن از صحیح است 

 گزینه الف و بج( 

 د( فقط اگر دست و پا در موقع ن از متحرک باشد ن از صحیح است.

 پاسخ گزینه ج صحیح است.
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 ؟کدام یک از اجزا واجب است  -37

   تشهد -قیام-االحرامتکبیره -الف( نیت

   ذکر -قرائت-سجده -رکوع ب(

     الف و ب مورد  ج(

 قیام متصل به سجده  -قیام بعد از رکوع -یک رکوع و سجده د(

 پاسخ گزینه ج صحیح است.

 توان برای نماز وضو گرفت؟ آیا قبل از اذان می  -38

ن از( وضو بگیرد می  الف( برای  به قصد داشتن طهارت )نه  اگر  با آن ن از طبق نظر ه ه مراجع  توان 

 .بخواند

 ل دارد. طبق نظر ه ه عل ا اشکا  ب(

 .ج( طبق نظر بعضی از عل ا در هر صورت اشکال ندارد

 طبق نظر برخی از عل ا در هر صورت اشکال دارد.  د(

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

 اگر بعد از نماز متوجه شویم که لباس یا بدن نجس بوده است نماز چه حکمی دارد؟  -39

 ه ه مراجع اگر بعد از ن از متوجه نجس بودن بدن یا لباس شویم ن از صحیح است.طبق نظر  الف(

 ب( طبق نظر ه ه مراجع اگر بعد از ن از متوجه نجس بودن بدن یا لباس شویم ن از باطل است. 

 و ن از باطل است.  در هر صورت اشکال ندارد ج(

 در هر صورت اشکال دارد و ن از صحیح است.  د(

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

  نماز نافلة عشاء چگونه است؟  -40

   چهاررکعت  ب(  دو رکعت نشسته  الف(

  دو رکعت ایستاده  د(   هشت رکعت ج(

 پاسخ گزینه  الف صحیح است.

 .اقسام نماز را نام ببرید  -41

   حرام و واجب (ب  واجب و مستحب  (الف

 مستحب (د   مباح وکامل  (ج

 پاسخ گزینه الف صحیح است. 

  ؟درحال خواندن حمد و سوره ، بهتر است مردها )بسم اهلل الرحمن الرحیم ( را   -42

   بلند بخوانند  (ب   آهسته بخوانند  (الف

 اصال نخوانند (د   تند بخوانند  (ج



 

 
 



 
 



 

 هوش و استعداد
 ، قضاوت و ...استخدامی، آزمون سردفتری متقاضیان آزمون های ویژه  
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   1چهارراه پارامونت ابتدای خیابان قصردشت کوچه  آدرس : شیـراز  

 071-32359902/     071-32353016تلفن :   
 



 

 دانشجوی گرامی  

 

ور در کسس اتد مت ورت ارتزاد زنده   د   رضه بین  حـض د بد ید حد مـه ه ضاـ  ـه تادت قرار  های موـس جو   اـس دانـش

ــجو   آزمون ــکا د دانش ــنن آن از میزان  گرضتن در جو ک کورت ایجاد انگیزه رقابتت رضع اش ــی که   های کسس

 توان آنرا با مطا عه یک یا چ د کتاب مقایهه کرد.شوید انتخابی است که ننیآمادگی خود مطلع می

 

شما این امکان را می دهد که جایگاه  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه فاضل به 

 واقعی خود را در رتبه بندی  کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 



 

 

 

پر    درخت هیساخته تا در سا  زمیضداکار نص  یکرم پدر   مادر  یشاکرم که از ر   یرا به  یخدا

راه کهب علم   دانش    در  جودشان  هی  از سا  رمیها شاخ   برگ گآن  شهی  از ر  میاسایبار  جودشان ب

 . م یتسش ننا

د     نیا  که است بر بودنم چرا  یلیاست بر سرم   نامشان د   یکه بودنشان تاج اضتخار  ی ی ا د

زندگی پر از  ی اد  نیدر ا  را ام بوده اند دستم را گرضت د   راه رضتن  یههت  هی جود پس از پر ردگار ما

 ضراز   نشیب آموخت د.

 

 تقدیم به 

یا ری د هوز      پدر   مادر عزیز   مهربانم که در سختی ها   دشواری های زندگی هنواره 

 اند. بوده می  مطنئن برا ضداکار   پشتیزانی محکم 

 

 سیده عشرد هاشنی 

 

 

  



 

 

 

 مقدمه:

مرحله تهتی های استخدامی آموزش   پر رشت آزمون سردضتریت  های استخدامی اعم از آزمونتنام آزموندر  

این درس تشابه بهیار زیادی با    بخشی از سوا د به سوا د هوش   استعداد اختصاص می یابد.  آزمون قضا د

 های کتزی دکتری دارد   عندتاً شامد بخش های زیر است: درس »استعداد تحصیلی« در آزمون

 ( درک مطلب 3   ( تحلیلی   هوش2   ( استد ل م طقی 1

 ها   ذکر مثال خواهیم پرداخت. که در ادامه به تو یح هر یک از بخش

 زم به ذکر  بهیار کم   ناکاضی باشد.    کتابت به تصور برخی د ستان حجم  نکته قابد توجه این است که منکن اس

بیشتر سعی بر آن شده تا نحوه خواندن   ضهم سوالت تک یک های پاسخدهی   نکاد کلیدی    است در این کتابت

  تهلط بر به    نیاز     های ضوق ا ذکرتآموزش داده شود. عس ه بر آن با توجه به حجم زیاد مطا ب مورد نیاز در آزمون  

 ت از زیاده گویی پرهیز شده است.مطا ب

 

 های مربوط به هوش و استعدادسرفصل

 درک مطلب   -1

 مهاتد تحلید م طقی  -2

 رابطه بین اشکال   اعداد  -3

 ای( )معاد د خطی   چ د جنله مهاتد کنی  -4

 ( نامعاد ه) مهاتد کنی - 5

 ( نهزتت درصدت سود   بهره)  مهاتد کنی  -6

 

تر ههت دت زیرا که نیازی به تحلید که سوا د درک مطلب نهزت به بقیه سوا د آسان  :درک مطلب (1

های مورد نظر برای تحلید در ن خود متن گ جانده شده مهئله ندارند یا اگر نیاز به تحلید دارندت ضرض

 .ندا
 

نیازم د تفکر   پردازش ذه ی بیشتری است که در این بخش ت دیگر   معنو ً:  مسائل تحلیل منطقی (2

اندت بلکه نیازم د تجزیه   تحلید متن مان د درک مطلبت پاسخ سوا د مهتقیناً در متن گ جانده نشده

 های م طقی از متن است.  یاضتن استد ل

 



 

 

 

ر د دا  لب شود   انتظار میاراته میدر بعضی از مهاتد اعداد مختلفی    :ی بین اعداد و شکلرابطه (3

 ابتدا ر ند مهئله را پیدا کرده   سپس عدد مجهول در دسته آخر را حدس بزند. 

 

معادالت  ( یکی از سوا د رایج در مهاتد هوش   استعداد تحصیلی مهاتلی است که بر اساس تشکید  4

ر د که مهاتد را به صورد دا  لب انتظار میشوندت در ای گونه مهاتد از  حد می  ای خطی و چند جمله 

های د   اند از حد دستگاهگونه مهاتد عزاردرا حد ک دت این هاآ رده   آنعزارد   معاد د ریا ی در

ای درجه د م که معاد ه   د  مجهول سه معاد ه   سه مجهولت معاد د خطی )درجه یک(   چ د جنله

  رد. آهای حقیقی یا مضاعف    ... را بدست هو د یا ریشهها مجر د دا  لب در آنانتظار می

 

نظریه مجنوعهها:  نظریه مجموعه  - 1-4 از بخش  مهاتد هوش سوا تی  ا قاد در  ها مشاهده  گاهی 

هات در این گونه مهاتد معنو ً  های مهاتد چه در بخش بررسی کاضی نزودن  دادهشود . چه در بخش می

های مکند هایشان یا حتی مجنوعههای زیر مجنوعهحتی تفا د خود مجنوعهاز اجتنار یا اشتراک یا  

ها مهلط بودت  ی جزر مجنوعهگونه مهاتد باید به قوانین پایهشودت برای حد اینها استفاده می)متنم( آن

ها باید مطا عه ک م برای درک   حد آسان تر این دسته از مهاتد حتنا جزر مجنوعهب ابراین توجه می

 شود.

بعضی از سوا د رایج مهاتد در بخش هوش را حتی گاهاً ریا یت از دستگاه    دستگاه اعداد:   - 2-4

گیرند عزارد شنارش اعداد خواص اعدادت نظریه اعداد ههت دت مفاهینی که معنو ً مورد پرسش قرار می

 هات.... هات یاضتن ریشه ا لت باقی ماندهاند از ک م م ت ب م م ت مربع کامد )مجذ ر ها(ت تجزیه اعداد بر پایه

 

های هوش ها   تهتتوان انتظار داشت در آزموننیز دسته ای از سوا تی ههت د که می  ( نا معادله:5

 شوند. ها   مهاتد شنارش ترکیب میمهاتد معنو  با مهاتلی از قدر مطلق ظاهر شوندت این دسته از

 

آمار توصیفی بر بخوریم که معنو ً شامد میانگین   منکن است به یک یا د سؤال از  آمار توصیفی :   - 1-5

د تساده میانگین  زنی ت مٌد ت میانه   انحراف معیار ههت د که با استفاده از بخش ریا ی به حد این مها

 پردازیم.  می

گونه مهاتد در بخش هوش معنو ً به صورد محاسزه مجنوعه جنسد این  ها و تصاعد:دنباله  - 2-5

 شوند.اُم در یک دنزا ه یا یک سری   چ د نقطه ظاهر می  nمتوا یت جنله 

 



 

 

 

هات  ها شاهد مهاتلی ههتیم که با مفهوم درصدِ کهرمعنو  در آزمون  ( نسبت، درصد، سود و بهره: 6

ی معاد د گونه مهاتد باید به محاسزهترکیزی سر   کار دارند. در اینهات بهره ساده    سودت زیانت تخفیف

ی یک کا ت قینت ضر شت درصد سودت  تعداد به ارزشت درصد اضزایشت یا کاهش ارزشت مقدار تنام شده

محاسزه تخفیفت  قینت    تغییراد  از  ناشی  یا  رر  سود  مقدار  تخفیفت  بهرهدرصد  نهایتاً  ی  ی  ام   

 اری بپردازیم.ذگگذاری   مقدار سود بعد از سرمایهارت سرمایهی مقدمحاسزه

 

خوریم که در آنها باید  به های هوش به مهاتلی بر میمعنو  در تهت  ها:سرعت وقوع رخداد  - 1-6

 ی سرعت   زمان برای انجام کارت  ی مهاضت پر شدن مخازن  .... بپردازیم. محاسزه

این   پرسش در  از محاسزهمهاتد عزاردمفاهیم مورد  یا  اند  نهزی   متوسط  ی مهاضتت زمانت سرعت 

 ی نرخ تقهیم کار بین چ د کارگر  ..... محاسزه

 

ی محیط   مهاحت شوند مربود به محاسزه مهاتلی که ازاین بخش مشاهده می  مسائل هندسی:  - 2-6

   حجم اشکال   احجام ه دسی است.
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 بخش کالمی

 

ها از نظر ظاهر    های مختلفی تشکید شده است. هر چ د این قهنتبخش کسمی از قهنت

ها مفهوم موردنظرت در قا ب کلناد آشکاری دارندت   ی از این نظر که در هنه آننور سوا د با هم تفا د  

 گرددت شزیه ههت د.  عزاراد ذکر می

 های زیر تشکید شده است: های هوشت معنو  از قهنتبخش کسمی آزمون

 بندی کلماتطبقه  - 1

 )استدالل کالمی(  نسبت کالمی   - 2

 طبقه کلمات   - 3

 مترادف کلمات متضاد و   - 4

 معنی لغات   - 5

 درک مطلب  - 6

 روابط عددی   - 7

 

سوا د این بخشت شزاهت کنتری به سوا د هوش دارد. بعضی از سوا د مان د: معانی  غاد  

های ضارسی دارند. برخی  های زیادی به آزمونیا کلناد متضاد   مترادف   چیزهایی از این نورت شزاهت

 ک د. های ریا یاد عنومی شزاهت پیدا میط عددیت به آزمونها مان د مهاتد ریا ی   ر اباز قهنت
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 طبقه بندی کلمات

 

شود که این های چهار گزی ه ای( داده می)در آزمون  در این قهنت از آزمونت معنو  چهار کلنه

بر اساس کلناد جز یکیت بقیه از جهتی با هم شزاهت دارند. شنا باید شزاهت مورد نظر را پیدا کرده    

ای را که با سه کلنه دیگر) از  حاظ عامد مشترک( ضرق داردت مشخص ننایید. مثس کلناد زیر آن کلنه

نور  زقه از  سوا تی  قا ب  در  ریختهرا  کلناد  بگیرید. ب دی  نظر  در  سوا د   شده  این  تنامی  )در 

ک دت  ارند   یکی ضرق میدستورا عند چ ین است( از چهار کلنه زیرت سه کلنه از جهتی با هم شزاهت د

 ای را که با دیگر کلناد تفا د داردت پیدا ک ید. کلنه

 میخ   (4   نجار   (3   اره  (2   چوب  (1

         

یرند. چون هنگی  ساتد گکلناد چوبت اره   میخ در یک  زقه قرار می  است. 3پاسخ صحیح گزینه  

  سیله.نجاری ههت دت در حا ی که نجارت خود عامد نجاری است نه 

 

 بلبل  (4  پروانه   (3   گل   (2   اسب   (1

 

گزینه   سه   است.  2پاسخ صحیح  نام  دیگر  کلنه  سه  چون  است.  گد  سوال  این  در  متفا د  کلنه 

 جاندار)حیوان( است در حا ی که گد یک گیاه است. 

 

 تمساح   (4   موش   (3   گاو  (2   (ببر1

 

سه کلنه بزرت گا    موش هر سه پهتاندار ههت دت در حا ی که تنهاحت  است.    4پاسخ صحیح گزینه  

 پهتاندار نیهت.

 

 )استدالل کالمی( نسبت کالمی

 

در این گونه از سوا د رابطه بین کلناد موردنظر استت معنو  در متن سوال نوعی رابطه یا  

ای را بین د  کلنه دیگر شود که چ ین رابطهنهزت بین د  کلنه مشخص شده   از شنا خواسته می

هات یک شود که بین د تای آنترتیب که در متن سوال سه کلنه یا سه عزارد داده میبرقرار ک ید. بدین
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ها داده شده  نور رابطه  جود دارد. شنا باید این رابطه را کشف کردهت آنگاه از بین کلناتی که در گزی ه

 ک دت انتخاب ننایید. ای که رابطه مورد نظر را بهتر   بیشتر با کلنه سوم برقرار میاستت کلنه

 

 به: مثال( نسبت آهو به حیوان مثل نسبت گندم است  

 آرد (4   زمین (3   گیاه  (2   انهان (1

 

نهزتی که آهو با حیوان دارد این است که آهو نوعی حیوان است. در د    است.   2پاسخ صحیح گزینه  

هات  کلنه بعدی نیزت کلنه ا ل باید یک چیز خاص در مقابد چیزی کلی تر یا عام آ رده شود. در بین گزی ه

  یژگی را داردت گیاه استت به  وری که گ دم نوعی گیاه است.ای که چ ین ت ها گزی ه

 

 مثال( نسبت دانش به علم مثل نسبت آموزگار است به: 

 درس (4   دانش  (3  آموزش  (2   معلم  (1

 

دانش   علم هر د  به یک مفهوم ههت د. ضقط یکی ضارسی   دیگری عربی    است.  1پاسخ صحیح گزینه  

است. هنین رابطه باید بین د  کلنه دیگر برقرار شودت ت ها گزی ه مورد نظر که با آموزگار هم مع ی است 

 می باشد.  1  عربی گزی ه 

 

ب دی کلنادت  نکته بهیار مهنی که باید تذکر داد این است که در ای جا مان د بخش  زقه  نکته:

ای را کشف کرده که تا حدی سطحی بوده   به بطهاباید به دنزال رابطه اساسی بود. اگر شنا نهزت یا ر

رابطه   وانیدتظاهر کلناد بهتگی پیدا ک دت باید به بررسی   کا ش بیشتری بپردازید. ضقط در صورتی می

ا ک ید. نکته دیگر ای که یدهای  زم توانهته باشید رابطه دیگری پ شده را بکار برید که بعد از بررسیکشف

های دیگری نیز اراته ضرم این سوا د معنو  بصورتی است که دیده شد.   ی گاهی این سوا د در قا ب

گردد. آنگاه در هر گزی هت  لنه سوم معرضی ننیشودت   ی کگردد. مثس نهزت د  کلنه در متن داده میمی

 شود. مثد: د  کلنه یا د  عزارد داده می

 

 نسبت خباز به آرد مثل:  مثال(

 ب ا است به ساختنان  (2   خیاد است به  زاس (1

 باض ده است به نخ  (4    نجار است به میز (3

 است.  4پاسخ صحیح گزینه 
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 طبقه کلمات 

 

نیز   سوا د  نور  این  در  در  ذه ی  ضرای د  سوال    ضرم  است   ی  مطرح  کلناد  بین  ارتزاد 

گونه سوا د ب دی کلناد   یا با نهزت کسمی متفا د است. در اینپاسخگویی به آن تا حدی با  زقه

ها  خواه د که مشخص ک ید کلنه داده شده با کدام یک از گزی هشود   از شنا مییک کلنه داده می

 ل زیر را در نظر بگیرید: ت اسب دارد. مثس سوا

 

 نخل:

 برگ  (4   درخت (3   گد  (2   ریشه  (1

 

  این نور سوال نهزت به سوا د دیگرت کنتر مورد استفاده قرار می گیرد.  است.  3پاسخ صحیح گزینه  

 نخد یک درخت است.

 

 شعر: 

 ه ر (4  استد ل (3  ضلهفه  (2   علم  (1

 

 تری دارد تا با کلناد دیگر.شعر یک ه ر است   این کلنه رابطه اصو ی است. 4پاسخ صحیح گزینه 

 

هات شاید  ست که بین کلنهت متن   گزی ها  ای درباره این سوا د باید تذکر داد این نکته  نکته:

با گزی ه ارتزاد کلنه متن  برقرار کردت  ارتزاد  از جهاتی مختلفت  انحراضی هر چ دکه بظاهر بتوان  های 

است موجه ب ظر برسدت   ی ارتزاد چ دان م طقی   قابد قزو ی نیهت. مثس درمورد سوال با   منکن  

هنانطور که گفته شدت در شعر مفاهیم علنی یا ضلهفی منکن است بکار ر د   یا بصورد استد  ی از آن 

 استفاده گردد. 
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 کلمات متضاد و مترادف 

 

معنو  تعدادی از سوا د به کلناد متضاد   مترادف اختصاص های هوش  در بخش کسمی آزمون

توان گونه سوا د بیشتر در زمره سوا د ادبیاد ضارسی استت   ی از جهاتی مییاضته است هر چ د که این

گونه سوا د یک کلنه در متن داده شده   از شنا خواسته سوا د هوشی قرار داد. در این  ءآنها را جز

 ضاد   یا مترادف را  در بین چهار گزی ه پیدا ک ید. شود که متمی

 

 مثال( متضاد کلمه )امید( چیست؟

 مایوس  (4      یاس  (3  پژمرده   (2  اضهرده  (  1

 است.   3پاسخ صحیح گزینه 

 

 متضاد )فقر( چیست؟ مثال( 

 ثر د (4   ضاقد  (3   غ ا  (2  ت گدستی   (1

 است.  2پاسخ صحیح گزینه  

 

 مثال( متضاد)تخریب( چیست؟

 ساختن (4   ترمیم  (3   تزیین (2   یران کردن (1

 است.   3پاسخ صحیح گزینه 

 

 معنی لغات 

 

شود که مع ی  گونه سوا دت معنو  یک کلنه در متن داده شده   از شنا خواسته میدر این

 انتخاب ک ید. م اسب آن را از میان چهار گزی ه داده شده 

 

 مثال( محجوب یعنی؟ 

 ترسو (4   با حیا (3  با تربیت (2  مهربان (1

 است.   3پاسخ صحیح گزینه 
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 درک مطلب

 

ک  د.  مطرح می  ده د بعد از آن یک سری سوا د راگونه سوا دت مت ی را به شنا اراته میدر این

انتظار می م ظور  از شنا  از خواندن متنت  بعد  نتیجهر د که  یا  دریابید    را  نویه ده متن  گیری اصلی 

م طقی از متن داشته باشید   یا ا سعاد خاصی را در متن بیابید   یا ع وان م اسزی را برای متن انتخاب 

ه ضراموش نک ید که هنه این کارها را باید با سرعت   دقتت انجام دهید. برای پاسخ دادن به تک ید. ا ز

شده را مر ر ک ید تا متوجه شوید که  راح سوال بعد از خواندن متنت های مطرحی هاین سوا دت ابتدا گز

سپست متن داده شده را به دقت مطا عه کرده   مطا ب مهم   جنسد کلیدی  چه انتظاری از شنا دارد. 

 توانید زیر آن خط بکشید( تا اگر بعد از جواب دادن به سوا د دیگر خواستید بهرا مشخص ک ید) می

سه راه حد کلی برای پاسخگوتی به سوا د درک مطلب   این سوال بپردازیدت زمان را از دست نداده باشید. 

 شود: پیش هاد می

 ها. خواندن دقیق تنام متن   سپس پاسخگوتی به سوال (1

پیدا متن      تحلیدها(   سپس  ( ابتدا خواندن سریع متنت سپس رجور به سوا د) بد ن خواندن گزی ه2

 ها. سوال کردن پاسخ

   نهایتا یاضتن جواب سوا ها.   ها(ت سپس خواندن دقیق متن)بد ن خواندن گزی ه  ها( ابتدا خواندن سوال3

 

توان به راحتی به شود. زیرا با توجه به پیچیدگی نهزی درک مطلبت ننیر ش ا ل توصیه ننی

حهاس خواهد شد. ب ابراین پیش هاد ما  های مطرح شده پاسخ داد   نیاز به رجور د باره به متن اسوال

از ر ش پیدا  استفاده  را  پاسخ سوال  یاضتن  راحتی محد  به  یا سوم است. در ر ش د مت شنا  های د م 

می  ک یدمی تحلید  به  سپس  را    سوا د  پاسخ  متنت  خواندن  ه گام  شنا  سومت  ر ش  در          پردازید. 

 ک ید. ذاری میگنشانه

 

 این بخش درمورد متن  جود دارندت از چ د دسته کلی ههت دت از جنله: سوا تی که معنو  در

 بهترین ع وان برای متن یا مو ور کلی متن  (1

 ( بعد یا قزد از متن چه مو وعی دنزال خواهد شد. 2

 ( بررسی  جود یا عدم  جود یک مو ور در متن3

 ( بررسی صحت یک مو ور با توجه به متن4

 ...   

 



 ........................... هوش   استعداد....................................................................................... ................................................................................. 

7 

 

از آن دقت داشته   باشیم که پاسخ سوا د در متن ههت د   نیازی به دانهتن مواردی خارج 

)مثس دانش قزلی درمورد مو وعی خاص(  جود ندارد حتی اگر احهاس کردید که  متن با دانش صحیح 

های خاصی برای شنا در ت اقض استت ضقط متن را در نظر داشته باشید. ه گام بررسی این متونت تک یک

ک یم  به سوا د   یاضتن محلی از متن که پاسخ در آنجا گ جانده شدهت  جود دارد. سعی می پاسخدهی  

 ها بپردازیم. در این درس امهت تا حد امکان به بررسی این تک یک

 

 تکنیک اول 

سعی ک ید در انتهای هر پاراگرافت ایده   مو ور آن پاراگراف را ب ویهید. استفاده از این ر ش 

 ک د. ها در متن   هنچ ین یاضتن ایده اصلی متن ساده مییاضتن پاسخ سوال کار شنا را برای

 

 تکنیک دوم 

ابتدا معرضیت سپس تحلید   استد ل   نهایتا نتیجه گیری    هر متن معنو  سه بخش دارد. 

ابتدای ها نیز تعنیم داد. در توان به پاراگرافتا حد دی می ش راخها. این سه بها   ضرصتبررسی چا ش

گیری   استد ل   نهایتا نتیجه  دهر پاراگراف یک معرضی کوچک از مو ور آن پاراگرافت مقداری تحلی

توانید مو ور هر پاراگراف را به راحتی پیدا ک ید   در ادامهت یاضتن  جود دارد. با توجه به تک یک د م می

 شود. تر میبرای شنا ساده ها از متن نیز پاسخ

 

 تکنیک سوم

تری به آن اشاره شده است یا  ای بدهید که در متن بصورد مهتقیمهنیشه ا  ویت را با گزی ه

 تری در متن قابد اثزاد است. عزارتی آن گزی ه با د ید محکم به

 

 تکنیک چهارم

آ رند.  ای عین متن ههت دت درصد صحیح بودن آن گزی ه را پایین میهایی که شامد جنلهگزی ه

از آن ها تغییرکرده است گزی هبرعکس   یا د  کلنه  هایی که شزاهت زیادی به متن دارند   مثس یک 

  وری که مفهوم را تغییر ندهد(ت با احتنال زیادیت پاسخ صحیح خواه د بود.)به

 

 تکنیک پنجم 

تفضیلی مثد  های  ها با قیدهایی با ا نی ان رخداد با  مان د هنیشهت حتنا با صفتاگر در گزی ه

هایی    به جای آن گزی ه  برترین یا ... مواجه شدید. بدانید که به احتنال زیاد آن گزی ه پاسخ صحیح نیهت



 ....................................................................... موسهه آموزش عا ی ضا د .......................................................................................................

8 

 

ده د مان د بعضی ا قادت اغلب   ... یا دارای صفاد که قیدهایی که ا نی ان کنتری از  قور رخداد می

 پاسخ صحیح مهئله ههت د.تر   ... ههت دت با احتنال زیادی  اضضد مثد بهتر یا سریع

 

 تکنیک ششم 

ها مراجعه ای خط کشیده شده استت هنانجا به سوالاگر در متن مشاهده کردید که زیر کلنه

ها معنو  به مفهوم   یا کلیت متن مربود گونه سوالاینک ید   سوال مربود به آن کلنه را پیدا ک ید.  

توان پاسخشان را حدس زد. معنو  پس به سرعت میشوند. نیهت د   نهایتا به هنان پاراگراف محد د می

 اند. ای دیگر دارند که حا  جایگزین آن شدهاین کلناد  ابهتگی به کلنه

 

 تکنیک هفتم 

آ را به هم  صد  زیر کلناد ربطی خط بکشید. کلناد ربطی  ن کلناتی ههت د که د  جنله 

خودت د ید بیا رند )زیرا(ت یا قطعی بودن آن را   ک  د. کار این کلناد این است که برای جنله قزد ازمی

ب ابراینت بدین ترتیب(   ... این جنسد مهم ههت د  ای بگیرند )رد ک  د )  یت اما(ت یا از جنله قزلی نتیجه

 گیرند.   معنو  مورد پرسش قرار می

 

 تکنیک هشتم

توان د مع ی  های نگارشی می عسمتها را با دقت تنام بخوانیدت کلناد متضادت قیدهات حتی  گزی ه

نهایتا پاسخ صحیحی شود که  ها د  کلنه متضاد استفاده میجنسد را تغییر ده د. گاهی ا قاد در گزی ه

دهد(  رساند که در متن به صورد مثزت ذکر شده است. به ع وان مثالت )به بدترین شکد رخ ننیرا می

 دهد( را برس د. یا )به شکد خوبی رخ می دهد(می تواند مفهوم )به بهترین شکد رخ می

 

 تکنیک نهم

را   ا   را به جدت مدیریت زمان  ای که  اقعا درک مطلب شخص  از  بیشتر   بخش درک مطلبت 

س جد. زیرا چا ش پیش ر  درمورد حد این دسته از مهاتدت بیشتر کنزود  قت است تا یاضتن پاسخ می

توانید برای یک سوال ه شده است. پس اگر دیدید ننیصحیح. پاسخ صحیح تنام سوا د در متن گ جاند 

 به پاسخ صحیحی دست پیدا ک یدت از آن بگذرید    قت خود را بیهوده هدر ندهید. 

 

  مثال

تواند بهته اند که خسقیت میر انش اسان علوم اجتناعی به این نکته پی برده در  ول چ د سال گذشته

ها است    آید در باب هنین موقعیتتغییر ک د. ا زته سوا ی که پیش میها   ضضات در اضراد  به موقعیت
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؟ یک پاسخ )ضاصله یا مهاضت ر انی( است. بر  زق نظریه سطح ک در میتچه شرایطی اضراد را خسق  ای که

ک یمت در چارچوب این نظریه است. هنچ ین ادراکیت هر چیزی که در  حظه اک ون آن را تجربه ننی

دیدمان در باب یک مشکد خاصت نظیر تسش برای گرضتن یک زا یه دید جدید از اضراد دیگر یا  تغییر  

یه سطح ادراکیت ضاصله ربر  زق نظتفکر در مورد یک سوال غیر معنول نیز در محد ده قابد تعریف است.

ه   چکیده در ر انی تاثیر زیادی ر ی ذه نان از اشیاء دارد: به نحوی که مثس خزرهای د ر به نحو خسص

شوند. یک گیاه ذرد را در نظر تر   بازتر در ذهن ننایان میب دد   چیزهای نزدک محکمذهن نقش می

گردد. اما یک ننایش چکیده    اندازه ت رنگت مزه   بوی آن بر میبگیرید. یک ننایش محکم   بازت به شکد  

ا رشد ب گرد. این  رز یا یک گیاه سریع  خسصهت منکن است به ذرد صرضا به ع وان م زعی برای انرژی 

 د. نظیر م زعی برای کخواه ناخواه ما را به تفکر درمورد مو وعاد دیگر در ذرد جلب  نگاه منکن است

 اتانول یا استفاده از گیاهان خاص برای مصرف کودکان.  

چکیده   خسصهت به اضراد  دهدت این است که چطور تفکر به اصطسح  ب ابراین چیزی که این مثال نشان می

ا رشد )ذرد(   سوخت خودر ها )اتانول( را ظاهرا نامرتزط مثد گیاهان سریعک د که مفاهیم  کنک می 

تر تاثیر ضاصله ر ی خسقیت بررسی شد. در در مطا عاد دقیق  به هم پیوند ده د   مفهومی نو بهازند.

نقد را به ع وان یک های حند    ز انوار راهک  دگان خواسته شد که ضهرستی اا  ین بررسیت از شرکت

ک  دگانی که از راه د ری آمده  شدت شرکتبی ی میآزمون کلی از خسقیت تهیه ک  د. هنان  ور که پیش

ک  دگان راه نزدیک اراته کردند.  های حند   نقد را نهزت به شرکتبودندت تعداد بیشتر   بهتری از راه

ابهی حاصد شد. مثس یک مشکد مطرح شده بدین نحو بود: یک زندانی  در د مین بررسی نیز نتایج مش

به ضکر اضتاد که از قلعه ای که در آن محزوس بود ضرار ک د. در اتاق خود   ابی پیدا کرد که تا نصف راه 

  سپس د     کرد. زندانی این   اب را به د  تکه تقهیم کردرسیدن به خارج قلعه   زمین را تامین می 

ه هم گره زد   ضرار کرد. حا  بگویید چگونه؟ به این گونه مهاتدت )مهاتد بی شی( گوی د. جواب تکه را ب

این بود که زندانی   اب را از درازا به د  قهنت جدا کرده بود که توانهت ا یاف را به هم گره بزند   ضرار 

از شرکتک د. به یک دسته  بی شیت  که  برای چ ین مهاتد  گفته شد  به  سیله یک واسک  دگان   د 

موسهه در کا یفرنیات یع ی د  هزار کیلومتر د رتر )شرایط ضاصله(   به دسته دیگر گفته شد در ای دیانات  

کیلومتر د رتر )شرایط بد ن ضاصله(  رح شده است. به سومین گر هت به ع وان شاهدت هیچ ا سعاتی    2

ک  دگان در شرایط ضاصله   مهاتد بیشتری شرکترضتت  از موقعیت داده نشد. هنان  ور که انتظار می

تر رسیدندت آسان را نهزت به گر ه شاهد   گر ه بد ن ضاصله حد کردند. چون مهاتد د رتر به نظر می

 شدند. حد می

ترین نشانه دال بر ضاصله ر انیت به خسقیت  این دسته از مطا عادت نشان دادند که حتی کوچک

گفتن این   های مختلف کامس نامرتزط بودت صرضا موقعیت جغراضیایی آزمایش اگر چه   ک د. بیشتر کنک می

شد. در تحقیقاد دیگری تر م تهی میآی د( به تفکر خسق مو ور که )این مهاتد از جای خیلی د ر می
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  دگان کدادت از شرکتکه تاثیر عنلکرد مهاضت موقتی را ر ی خسقیت   بی ش اضراد مورد س جش قرار می

زندگی خواس  بعد  یکهال  شد  نزدیک(. ته  )آی ده  بعد  ر ز  یک  یا  د ر(    )آی ده  ک  د  تصور  را           شان 

کردندت مهاتد بی شی بیشتری نهزت به کهانی  ک  دگانی که یک ر ز را در آی ده د ر تصور می شرکت

 که ر ز بعد را تصویر کرده بودند ت حد کردند. 

. به ما می گوید که با برداشتن چ د قدم ساده نظیر سفر به مهنی دارداین تحقیقادت کاربردهای علنی  

های غیر معنول یک مکان د رتر   حتی ارتزاد با اضرادی که برای ما آش ا نیهت د   پیدا کردن جانشین

که شاید یکی از تاثیراد محیط   برای موارد  اقعیت خسقیت خود را اضزایش دهیم. بهتر است ا اضه شود

آ ردت  های د رتری براینان ضراهم میها   غذا از مهاضتدسترسی اضراد را به موسیقیت دیدنی  مدرن که

هات بلکه ضراهم  ک د. نه به خا ر مواجه شدن با انوار ایده این باشد که به اضزایش خسقیت اضراد کنک می 

 ای( یاد شد. ای(   )خسصهشدن زمی ه آنچه که از آن به ع وان )تفکر چکیده

 

 دهد؟یک از پرسش های زیر، پاسخ میمتن فوق، به کدام - 1

 ده د؟ هایی از خود نشان میها   ضضاهای مختلفت چه نور خسقیتاضراد در موقعیت (1

 دهد؟اضزایش می  ( چگونه اضزایش مهاضت یا ضاصله ر انیت خسقیت را2

 ( تعریف خسقیت بر  زق نظریه سطح ادراکی چیهت؟ 3

 موجود برای آموزش ضاصله ر انی کدام د؟ های ( ر ش4

 

 کند؟کدام مورد، نظر نویسنده درباره مسافت روانی را به بهترین نحو بیان می  - 2

 داند که با خسقیت هنزهتگی دارد.ای میآن را سرآغاز تفکر خسصه (1

 ( آن را یک  یژگی ضردی می داند که تحت تاثیر خسقیت ضردت کم یا زیاد می شود. 2

 ک د. داند که به درک بهتر  حظه اک ونت از  ریق رشد خسقیت کنک می ( آن را عامد مهنی می3

 داند. های محیط مدرن می( آن را یکی از  یژگی 4

 

 دهد؟کدام مورد، ساختار اطالعاتی متن را به بهترین شکل ممکن، نشان می  - 3

   دهد.هایی از آنت اراته میک د   مثالمفهوم ضاصله ر انی را تعریف   توصیف می (1

 ک د. گیری میشنرد   نهایتا از آن ها نتیجههای گوناگون را برمی( نتایج پژ هش 2

 سازد. هایی مطرح میپرسشی را مطرحت با اراته د ید   شاهد به آن پاسخ   در پایانت توصیه (3

 دهد. کارگیری مفهوم ضاصله ر انی اراته می( پیش هادهایی برای به4
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 نویهیم.را می  خالصه هر پاراگراف دهی به این مهئلهت ابتدا برای پاسخ

 ک د؟ تعریف خسقیت چیهت؟ تر میچه چیزهایی انهان را خسق  :پاراگراف اول

 ک  د؟ تاثیر ضاصله ادراکی ر ی ذهن. تفکراد چکیده چگونه به خسقیت کنک می : پاراگراف دوم

 . تعریف مهاتد بی شی. تاثیر ضاصله بر خسقیت : پاراگراف سوم

 مثال   تایید برای پاراگراف سوم.: پاراگراف چهارم

کاربرد تحقیقاد صورد گرضته. احتنال تاثیر زندگی مدرن بر زیاد شدن خسقیت. ارتزاد   :پاراگراف پنجم

 ای. ضاصله ر انیت خسقیت   تفکر خسصه ای یا چکیده

 

 دهیم.نیم و به آن ها پاسخ میکها را با دقت بررسی میحال سوال

 

سوال  -1 از دسته  که  ا لت  سوال  به  پاسخ  متن  در  مو ور  یاضتن  تنام های  چکیده  به  توجه  با  استت 

ت گزی ه د م صحیح است   تنرکز اصلی متن با مثال    2     1های  ها   ا زته توجه به پاراگرافپاراگراف

 ها بر ر ی تاثیر ضاصله ر انی بر اضزایش خسقیت است.تاییدیه

 

توجه به جنسد انتهایی  گردد. با  هایی است که به دنزال مو ور خاصی در متن میاین سوال از سوال  -2

ای است. پس گزی ه پاراگراف پ جمت تاثیر ضاصله بر اضزایش خسقیت بخا ر ضراهم شدن زمی ه تفکر خسصه

 ا ل صحیح است. 

 

ک د. با توجه به چکیده  این سوال ساختار متن را از نظر تعریف   مثال   استد ل   ... بررسی می  -3

های ا ل )پرسش(ت د م تا چهارم )مثال(   پ جم )توصیه(ت گزی ه پارگرافها   با توجه به ساختار  پاراگراف

 سوم صحیح است. 
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 مسائل تحلیل منطقی 

 

بخش مهاتد تحلید م طقی معنو  نیازم د تفکر   پردازش ذه ی بیشتری است. در این بخشت  

بلکه نیازم د تجزیه   تحلید اند  دیگر مان د درک مطلبت پاسخ سوا د مهتقینا در متن گ جانده نشده

های م طقی از متن است. متن این بخش کوتاه بوده   حد د یک تا د  پاراگراف  متن   یاضتن استد ل

از این دستت تامد بیشتری داشته باشد زیرا دهی به سوالاست. بهتر است دا  لب ه گام پاسخ هایی 

 پردازیم. های این بخش می امکان اشتزاه بیشتر است. حال به تو یح برخی از سوال

در کد د  نور استد ل داریمت یکی استد ل استقرایی   دیگری استد ل است تاجی. استد ل استقرایی  

رس د. به ع وان مثالت اگر ما از یکی از محصو د هایی است که از جزء به کد می  هنان دسته از استد ل

را ی بودیمت بعد از هنین یک ننونهت حکم   نتیجه شرکت سامهونگ استفاده کردیم   از کیفیت آن  

ک یم که ) هنه محصو د سامهونگ با کیفیت ههت د(. در ای جا ما از استد ل استقرایی  کلی صادر می

 ایم. استفاده کرده

ها خیلی قابد ا نی ان نیهت د. برعکس این مو ور استد ل است تاجی است که این دسته از استد ل

ها به گوییم هنه انهانکد به جزء است   تقریزا هنیشه درست است. به ع وان مثالت می هنان استد ل

 آب نیاز دارند. علی انهان است. ب ابراین علی به آب نیاز دارد. 

بهتر است در حد ای گونه مهاتدت مهاتد را توسط شکد ترسیم ک ید . حال به بررسی انوار سوا د بخش  

 پردازیم. تحلید م طقی می 

 

 هاشده در گزینهتضعیف یا تقویت فرض مطرح 

 

سوالاین استد ل گونه  کردن  رد  یا  پذیرضتن  د ید  به  معنو   گرضتن  ها  نظر  در  با  متن  های 

شود که اگر آن پردازد. به ع وان مثال در یک گزی ه ضر ی مطرح میها میهای  رح شده در گزی هضرض

ایم. یا به ر د. در این صورد استد ل متن را تضعیف کردهسوال میرا در نظر بگیریمت استد ل متن زیر 

یابد    شود که با در نظر گرضتن آنت استد ل متن استحکام می ع وان مثالت ضر ی در گزی ه مطرح می

گونه مهاتد باید دقت ایم. در ایندر این صورد استد ل متن را تقویت کرده  شود.تر میقابد ا نی ان

هایی که دارای ضرض شدهت با استد ل متن هنخوانی داشته باشد. معنو  گزی هرض مطرحک یم که ض

 نامربود ههت د را باید حذف ک یم تا به پاسخ درست برسیم. 
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 نتیجه گیری 

 

استد ل نتایج  از  استفاده  با  سوا دت  برخی  استد لدر  متنت  مطرح های  جدیدی  نتایج  ها   

های متن را به ع وان ضرض استد ل دیگری در نظر گرضته   به استد ل استد لشود. یع ی نتایج  می

پردازد. ای گونه مهاتد را معنو  باید با توجه به نور استد  شان بررسی کرد.  مو ور جدید دیگری می 

 اگر ضرض) نتیجه استد ل متن( درست باشد   استد ل است تاجی باشد) کد به جزء( احتنا  آن گزی ه 

صحیح است   ی در غیر ای صوردت نیاز به بررسی   تامد بیشتری  جود دارد. گاهی ا قاد نیز با ضر یاد 

 ک ید. های موجود در متنت خودتان به مو ور جدیدی دست پیدا می   استد ل

 

 روابط بین عبارات استدالل 

 

ای خاص  جود گاهی ا قاد بین ضرض   نتیجه استد لت یا د  ضرض در یک استد ل رابطه

 ای داشته باش د. طهبتوان د با هندیگر چ ین رامی  ضرض  دارد. این د 

 

ای است که ارزش آن دقیقا مخا ف ارزش گزاره ا  یه نقیض یک گزارهت گزاره  یکی ناقض دیگری باشد.  (1

باشد(  عددی ا ل    7عددی ا ل است( به صورد ) چ ین نیهت که    7باشد. به ع وان مثال نقیض گزاره)  

 شود.عددی ا ل نیهت( نوشته می 7یا ) 

 

 به ع وان مثال گزاره ( برای رسیدن به نتیجه صحیحت د  ضرض ا  یه باید حتنا هنزمان صحیح باش د.  2

گزاره ای درست است    ی گزاره ) تهران پایتخت ایران است   بغداد پایتخت   ا ل(  5ز ج است      2)  

از گزارهای  ( گزاره  یونان است های موجود در ترکیب ) بغداد پایتخت یونان نادرست است. چون یکی 

 است( نادرست است.

 

ز ج است   2ع وان مثال گزاره ) عدد    ها صحیح باشد. به( برای رسیدن به نتیجه صحیحت یکی از عزارد3

ا ل است(. گزاره ای درست است چون حداقد   1ها )  ا ل است( با  جود نادرست بودن یکی از گزاره  1یا  

بر د  بخشپذیر است یا پایتخت   125ای درست است. گزاره )  ز ج است(    گزاره  2ها ) عدد  یکی از گزاره

 .چون هر د  گزاره نادرست است.ای نادرست استعراق بیر د است( گزاره

 

نتیجه4 ا قادت  بعضی  ضرض(  یا  ضرض  از  است.گیری  نظر  مورد  انوار   هایی  از  استفاده  با  ای صورد  در 

گیری را انجام دهیم. نتیجه این عزارد ت ها  قتی غلط است که ضرض ترکیزاتی که در با  آمدت باید نتیجه
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یک گزاره نادرست است. چون   (1>2آنگاه     2>3زاره ) اگر  صحیح باشد   نتیجه غلط. به ع وان مثالت گ

 باشد. ضرض درست اما نتیجه غلط می

 

 های متن یافتن پیش فرض

 

خواه د که ضر ی را پیدا ک یم که با توجه به آنت نویه ده در متن استد ل  گاهی ا قاد از ما می

علی  زاس گرم پوشیده است(. قزول شود )  گوی د ) هوا سرد است( سپس گفته میکرده است. مثس می 

ها در هوای سردت  زاس این ادعا از نظر م طقی با د  ضرض دیگر) ترکیزی( برقرار است. یکی ای که ) انهان

 پوش د(   دیگری ای که ) علی انهان است(. گرم می 

 

 های شبیه به استدالل موجود در متن استدالل

 

موجود در متن توجه ک یم. ای که نتیجه با علم ما صحیح ها باید به  رز استد ل  در ای گونه سوال

ها   نور استد ل نویه ده در انتخاب پاسخ صحیح باشد یا نه خیلی اهنیت ندارد. مفر  ادت نتیجه گیری

 موثر است.

 

ر ز از بدن ضرد  120گزی دت بعد از ها سک ی میگلزول های قرمز خون که انگد تب ما ریا در آن  مثال(

های قرمز سفر ک دت هر تزی در ضردی که تواند به نهد جدیدی از گلزولشوند   چون انگد ننیمیدضع  

گذردت مشاهده شودت در اثر انگد  کن شده از ما ریا می ر ز از تاریخ رضتن  ی به م طقه ریشه  120بیش از  

 ما ریا نیهت.

ای استخراج شده  ده   در نهایت نتیجهک ید در این مثال ابتدا مقدماتی بیان شهنانطور که مشاهده می 

 است.

 شود. انگد ما ریا ر ی گلزول قرمز خون ساکن می : 1مقدمه

 شود. ر ز از بدن دضع می120گلزول قرمز خون بعد از  :2مقدمه

 های قرمز سفر ک د.تواند به نهد جدیدی از گلزولانگد ننی : 3مقدمه

از    نتیجه: بیش  تاریخ رضت  120هر تزی که  از  به م طقه ریشهر ز  از ما ریا مین  ی  گذرد.  کن شده 

 مشاهده شودت در اثر انگد ما ریا نیهت. 
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 یادآوری 

 

 گوییم. )غیر تکراری( مجنوعه می   د  به د  متنایز     کامس مشخصای از اشیاء  به دسته:  تعریف مجموعه

 {2,3,5,7 }که برابر است با  10به ع وان مثال مجنوعه اعداد ا ل کوچکتر از 

 

به  دهیم.نشان می   øیا  {}ای که هیچ عضوی نداشته باشد. مجنوعه تهی را با  مجنوعه مجموعه تهی:

 ع وان ننونه مجنوعه اعداد  زیعی کوچکتر از صفر برابر تهی است.

 

گوییم هر گاه تنام عضوهای د  مجنوعه برابر باش د را برابر می  A     Bد  مجنوعه    دو مجموعه برابر: 

 باشد.  Aدر مجنوعه  B  هر عضو مجنوعه  Bدر مجنوعه  Aعزارد دیگر هر عضو مجنوعه یا به

𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵,𝐵 ⊆ 𝐴 

 

باشد   می Bمجنوعه زیر Aباشدت مجنوعه  Bت عضو مجنوعه  Aاگر هر عضو مجنوعه  زیر مجموعه:

𝑨به صورد   ⊆ 𝑩  چ ین اگر هم  شود.ننایش داده میA  زیرمجنوعهB نویهیم  نزاشد می𝑨 ⊈ 𝑩 

 

اشتراکی با هم نداشته باش دت گوییم د    هیچ: هر گاه د  مجنوعه دو مجموعه جدا از هم :1حالت

 مجنوعه جدا از هم )مجزا( ههت د.  

A   B   د  مجنوعه جدا از هم ههت د اگر 

𝐴 ∩ 𝐵 = {} 

 Bاعداد ضرد:  A اعداد ز ج:   مثال(

 
  B  هم در مجنوعه  Aعضوهای یک مجنوعه که هم در مجنوعه  : دارای وجه اشتراک :2حالت  

𝑨باشد. این مجنوعه را به صورد   ∩ 𝑩 از عضوها که در هر    بعضی دهیم. یا به عزارتی دیگرنشان می

 د  مجنوعه  جودداشته باش د.

 B: 15تا  5اعداد  A: 10تا  1اعداد 
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 Bمجنوعه زیر Aباشدت مجنوعه  Bت عضو مجنوعه   Aعضو مجنوعه   هر  اگر زیر مجموعه:  :3حالت  

 باشد   به صورد می

 𝐴 ⊆ 𝐵   عضو مجنوعه  ا زاما هر    شود.ننایش داده میB    ت عضو مجنوعهA  .چ ین اگر  همنیهتA  

𝐴نویهیم  نزاشد می Bزیرمجنوعه  ⊈ 𝐵 

A :دانشجویان رشته حقوق B:دانشجویان  
 

 هر یونانی، فانی است. هر انسانی یونانی است. پس هر انسانی فانی است. مثال(  
 مجنوعه بودن است. کلنه هر به مع ی زیر توضیح:

یونانی  ⊆  ضانی

انهان ⊆  یونانی 

 در نتیجه هر انهانی ضانی است. 

 

برخی استادان خوش نمره هستند. هر استادی، دارای مدرک دکتری است. پس برخی از مثال(  

 کسانی که دارای مدرک دکتری هستند، خوش نمره هستند.

برخی یا بعضی به مع ی اشتراک   هر یا هنه یا تنام به مع ی زیرمجنوعه بودن است. با این   توضیح:

 تفاسیر

 استادان    خوش ننره  جه اشتراک دارند. 

 

استاد ⊆  دکتری

 هاخوش ننره ههت د. توان گفت که برخی دکتریدر نتیجه می
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 سواالت مربوط به بخش کالمی 

 

 مثل:رابطه چوب با منبت کاری،   - 1

 کاغذ است با نقاشی  (2  س گ است با مجهنه (1

 نقشه است با  راحی (4  گچ است با گچزری (3

 عه، مثل دامپروری است به: رکشاورزی به مز- 2

 مرتع (4  زراعت (3 دامداری (2  دام (1

 نسبت............به تیغ، مثل فرو رفتن است به...................   - 3

 میخ  - برندگی (2   نیزه - برندگی (1

 کارد   -نیزه (4   دست -شنشیر (3
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 دانشجوی گرامی  

 

های موسسه فاضل بدلیل حل مسائل متنوع، ارتبــاز زنــده و دو طرفــه بــین دانشــجو و  حضور در کالس

هــای کالســی کــه  و آزمــون  استاد، قرار گرفتن در جو کنکور، ایجاد انگیزه رقابت، رفع اشکاالت دانشــجو

توان آنرا با مطالعــه یــ  یــا  نــد  شوید انتخابی است که نمیضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می

 کتاب مقایسه کرد.

 

شرک  در کنکورها  ه اهنگ کشور  موسسه راضل به ش ا این امکان را مری دهرد کره 

ج واقعه قبل از وقوع بایرد جایگاه واقعی خود را در رتبه بند   کشور  بیابید چرا که عال

 کرد.

  



 قدردانی و سپاس 

و     92در کـانون وکـالی دادگسـتری فـارس سـا     7با تشکر از آقای  عبدالرضا سعیدی رتبـه  

 که در تصحیح و ویراستاری این کتاب زحمت بسیاری کشیدند.  سرکار خانم مریم تابع بردبار  

  



 مزایای این کتاب : 

تا   • است  مدنی  قانون  های  فصل  سر  ترتیب  با  موضوعی  های  تست  حاوی  حاضر  کتاب 

 دانشجویان بر اساس ترتیب مواد قانون مدنی تست های مربوطه را حل نمایند. 

سپس تست ها ذکر گردیده است تا استفاده  مواد قانون مدنی و  عنوان  در این کتاب ابتدا   •

تثبیت  ذهن  در  و  نموده  حل  را  مربوطه  های  تست  بالفاصله  مواد  مطالعه  با  کنندگان 

 نمایند. 

در این کتاب سعی شده است پاسخ های کامال تشریحی در اختیار استفاده کنندگان قرار   •

 گیرد.  

 تست به صورت تالیفی در این کتاب آمده است.   1000حدود  •

 

 



 فهرست مطالب
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 ق.م.  10تا  1مواد 

 در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم 

 انتشار کدامیک از موارد زیر در روزنامه رسمی الزامی است؟  -1

 ( آیین نامه ها2   ( قوانین به معني خاص 1

 ( همه موارد 4    ( تصویبنامه3

 این صورت: تصویب مجلس می رسد. در عهدنامه ای توسط مقام دولتی امضا و سپس به    -2

 ( محاکم داخلي موظف به اجرای عهدنامه و استناد به آن هستند. 1

 ( محاکم داخلي ممنوع از اجرای عهدنامه و استناد به آن هستند. 2

( محاکم داخلي موظف به اجرای عهدنامه و استناد به آن هستند مگر اینکه مقام دولتي آن را مختص روابط  3

 المللي بداند. بین  

 در روزنامه رسمي، محاکم داخلي موظف به اجرای عهدنامه و استناد به آن هستند.تشار عهدنامه  ( در صورت ان4

زن با مذهب مالکی و شوهر با مذهب حنفی که هر دو فرانسوی هستند می خواهند در ایران  -3

 ازدواج نمایند. ازدواج آنان تابع:

 (مذهب مالکي است. 1

 است.   (مذهب حنفي2

 (قانون فرانسه است. 3

 (قانون مدني ایران در زمینه نکاح است. 4

مردی دارای مذهب حنفی با زنی که مذهب مالکی دارد ازدواج می کنند. بعد از مدتی زوجه فوت  -4

 می کند. هم اکنون تعیین ارث زوج از ماترک زوجه براساس چه قاعده ای صورت می گیرد؟ 

 ه مذهب زوجه( قواعد و عادات مسلم2   وهر ( قواعد عادات مسلمه مذهب ش 1

 ( قواعد و عادات مشترک مذهب زوج و زوجه 4    ( قواعد مذکور در قانون مدني 3

مردی شیعه اسماعیلیه است و با زنی که از مذهب حنفی است ازدواج نموده و فرزندی مسلمان و  -5

ت زوجه برای فرزند خوانده، پس از فوشیعه را به فرزند خواندگی می پذیرند. در صورت وصیت کردن 

 ذهبی بر این عمل حقوقی جریان می یابد؟ موصی، قواعد و عادات مسلمه چه م

 ( مذهب شوهر 1

 ( مذهب زوجه 2

 ( مذهبي که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است. 3

 ( مذهب شیعه 4

 .ستنداالجرا ه قوانین ................ پس از انتشار در سراسر کشور الزم -6

 بالفاصله (2 روز  15 (1

 یك ماه (4 مهورید رئیس جپس از تای (3
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 : قوانین مربوط به ارث  -7

 برای اتباع ایران طبق قانون مدني است هرچند در خارج از کشور فوت کنند (1

 برای اتباع خارجه طبق قانون ایران یا قانون کشور متبوع است به نحو تخییر (2

 تابع اقامتگاه است (3

 .نون ایران استصورتي که در ایران فوت کنند طبق قابرای اتباع خارجه در   (4

قانون مدنی مقرر می دارد »قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده  10ماده  -8

اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است« منظور از »قانون« در این ماده چهه قهانونی 

 است؟

 تفسیریقانون   (2 قانون تکمیلي (1

 2و    1گزینه  (4 قانون امری (3

 است؟  زیر  موارد از  یک کدام  تابع مسیحی ایرانی  وارث  ت اهلی  -9

 .است ایران قلمرو در حاکم قانوني مقررات تابع دو هر (1

 .است فرد تبعیت مورد دین  در رایج شرعي قواعد تابع دو هر (2

 .است متوفي دین در رایج مسلم قواعد تابع ارث و ایران قانون تابع اهلیت (3

 .است شخص دین در رایج مسلم قواعد بع تا اهلیت ولي ایران قانون تابع ارث (4

 

 

 قانون مدنی   182تا   11ماده 

 در بیان اموال و مالکیت به طور کلی

 دین مربوط به اجاره بهای  مال غیر منقول، چه نوع مالی به شمار می آید؟ -10

 (مال منقول 1

 (مال غیر منقول 2

 منقول (در حکم مال  3

 (در حکم مال غیرمنقول 4

رضا خریداری کرده و برای تادیه ثمن، یک فقره چک در وجه  ه موجب عقد بیع ازعلی، زمینی را ب -11

معین به رضا تسلیم نموده است. تعهد رضا به تسلیم زمین به علی و تعهد علی به تادیه وجه چک، به 

 ترتیب کدامیک از موارد زیر است؟

 منقول   غیر  -( غیر منقول1

 منقول   -( منقول2

 منقول   -( غیر منقول3

 غیر منقول   -نقول( م4
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 قانون مدنی   300تا   183مواد 

 طور کلی در عقود تعهدات به  

ایجاب فروش تلفن همراه را با اشاره به   96/ 2/ 1علی در حالی که قادر به تکلم است در مورخ  -123

هشتصد هزار تومان را بابت   96/ 3/ 1مبلغ یک میلیون تومان به حسین می دهد و حسین در مورخ 

برای امر  هشتصد هزار تومان را  96/ 3/ 7رخ خرید تلفن به حساب علی واریز می کند و علی در مو

 شخصی اش هزینه می کند. در این صورت: 

 ( قراردادی بین علي و حسین واقع نشده است و علي ضامن مبلغي است که هزینه کرده است. 1

 بین علي و حسین منعقد شده است.   1/3/96( قرارداد در مورخ  2

 د شده است. بین علي و حسین منعق  7/3/96( قرارداد در مورخ  3

 علي و حسین منعقد نشده و علي، ضامن مبلغي که هزینه کرده نیست.( قراردادی بین  4

میلیون تومان و به صورت نقدی به رضا  می  30حسین، ایجاب فروش اتومبیل خود به مبلغ  -124

دهد و رضا خرید اتومبیل به همین مبلغ و به صورت قسطی را اظهار می کند. سپس حسین حق  

 محمود می دهد. در این صورت:        سال به   10ع ازخودرو را برای انتفا

 ( حسین به صورت فضولي حق انتفاع را به محمود منتقل کرده و تنفیذ این معامله فضولي با رضا است. 1

 ( حسین مي تواند با قبول پیشنهاد رضا عقد بیع را ایجاد کند و حق انتفاع محمود صحیحا ایجاد شده است. 2

حسین، بیع ایجاد شده و تنفیذ معامله واگذاری حق انتفاع به محمود، با رضا  شنهاد رضا توسط ذیرش پی( با پ3

 است. 

( در صورت پذیرش پیشنهاد رضا توسط حسین، رضا مي تواند معامله واگذاری حق انتفاع به محمود را فسخ 4

 کند.  

خ  ود و معلق علیه در تاریعقد بیع معلقی بین الف و ب منعقد ش 1394/ 1/ 1اگر در تاریخ -125

غاز  آکه پس از تحقق شرط ،آثار عقد از  کرده باشندشرط ، ضمن عقد تحقق یابد و طرفین  1394/ 3/ 1

 مترتب گردد در این صورت:

 به مالکیت طرف متقابل در مي آید.   1/3/1394(هر یك از عوضین از تاریخ  1

 بل در مي آید. به مالکیت طرف متقا  1/1/1394( هر یك از عوضین از تاریخ  2

  1/1/94به مالکیت طرف مقابل در مي آید ولي منافع عوضین از تاریخ  1/3/1394از عوضین از تاریخ  ( هر یك3

 به طرفین تعلق مي گیرد.

 (چنین شرطي عقد را باطل مي کند.4

 حسین، رضا را اکراه نموده تا خودروی خود را به صورت عقد معلق )با شرط تعلیقی»اعالم نتیجه-126

«(به محمد بفروشد. رضا عقد معلق را منعقد نموده و بعداً این عقد 95وکالت قبولی محمود در آزمون 

 را تنفیذ می کند. در این صورت: 

 (منافع خودرو از روز انعقاد عقد به بعد محاسبه و به محمد تعلق مي گیرد.1

 محمد تعلق مي گیرد.بعد محاسبه و به  (منافع خودرو از لحظه اعالم نتیجه قبولي محمود در آزمون وکالت به  2
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 (منافع خودرو از لحظه تنفیذ رضا به بعد محاسبه و به محمد تعلق مي گیرد.3

 (منافع خودرو و نیز مالکیت خودرو از لحظه انعقاد عقد معلق به محمد تعلق مي گیرد.4

 کدامیک از عقود معلق زیر صحیحاً منعقد می شوند؟   -127

 ارد ( همه مو4   وقف  (3   ( ضمان2  ( نکاح 1

 کدام مورد زیر، عقد خیاری محسوب می شود؟ -128

 ( واجد خیار شرط باشد.2    (واجد خیار تخلف شرط باشد                        1

 ( واجد یکي از خیارات مختص باشد4    (واجد یکي از خیارات مشترک باشد                3

 نیستند؟کدامیک از عقود زیر، تشریفاتی   -129

 قرارداد انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت(  1

 ( قرارداد انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود 2

 1316قانون بیمه مصوب    3و    2( قرارداد بیمه موضوع مواد  3

 ( هیچ کدام4

 کدام یک از موارد زیر، استثنای اصل رضائی بودن عقود است؟ -130

 قد معلق (ع4  قد اجاره (ع3  (بیع صرف 2  عقد حواله (1

در خصوص زمان و مکان وقوع عقد مکاتبه ای، کدام نظریه در حقوق ایران، مورد پذیرش قرار  -131

 گرفته است؟ 

 اخیر عقد تحقق مي یابد.   ء (در مورد زمان انعقاد عقد، نظریه اعالم قبول و در مورد مکان وقوع عقد،جایي که جز1

در مورد مکان وقوع عقد،جایي که قبول به اطالع طرف عقد مي الع قبول و  ( در مورد زمان انعقاد عقد،نظریه اط 2

 رسد. 

( در مورد زمان انعقاد عقد،نظریه وصول قبول و در مورد مکان وقوع عقد،جایي که قبول به اقامتگاه طرف عقد،  3

 واصل شود. 

طرف عقد مي ل به اطالع ( در مورد زمان انعقاد عقد،نظریه ارسال قبول و در مورد مکان عقد،جایي که قبو4

 رسد. 

علی، کتاب متعلق به رضا را به محمود می فروشد و در ضمن قرارداد، شرط می گذارد که تلفن  -132

همراه محمود، متعلق به حسین باشد. بعد از اینکه رضا از عقد فضولی آگاه شد مجددا ایجاب فروش 

 ورت: کتاب را محمود می دهد و محمود هم قبول می کند. در این ص

 قبول حسین، تلفن همراه به مالکیت او در مي آید. ( با  1

 ( حتي با قبول حسین، تلفن همراه به مالکیت او در نمي آید. 2

 ( مالکیت حسین به محض عقد رخ داده و نیازی به قبول او ندارد. 3

 ( با قبول حسین و پذیرش آن از سوی رضا، تلفن همراه به مالکیت حسین در مي آید.4

 تعهد به سود ثالث :تحقق ای بر-133

 (وجود او به هنگام ایجاد تعهد ضروری است مگر در بیمه عمر . 1
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 (وجود او به هنگام ایجاد تعهد ضروری نیست ولي در هنگام اجرای تعهد ضروری است . 2

 (قبول ثالث ضروری نیست و ذینفع ) ثالث ( نمي تواند از پذیرفتن آن خودداری کند . 3

 (هیچکدام 4

سال نفقه  2در ضمن عقد بیعی که با محمود منعقد نموده، شرط کرده که محمود  حمدم -134

فرزندش را که هنوز متولد نشده بپردازد. سپس نطفه فرزند محمد منعقد شده و بعد از طی دوران  

 حاملگی، متولد می شود. در صورت امتناع محمود از پرداخت نفقه فرزند محمد:  

 ود به وفای به شرط ندارد. محمار  ( محمد هیچ حقي در اجب1

 ( محمد از باب والیت بر فرزندش و نیز اصالتأ حق الزام محمود به وفای به شرط را دارد. 2

 ( تعهد به نفع ثالث در فرض مساله باطل است. 3

 ( محمد، تنها حق فسخ عقد بیع را دارد و حق الزام محمود را ندارد. 4

یون تومان( خود به طلبکارانش است اقدام به )یکصد میل میزان بدهیعلی در حالی که غافل از  -135

مصالحه اتومبیل خود به مبلغی بسیار نازل تر از قیمت بازار به رضا می نماید. منتقل الیه که از  

 وضعیت علی آگاه است ایجاب صلح را قبول می نماید. در این صورت:

 وقیف و به فروش رسانند. ند آن را تو مي توان  ( طلبکاران علي بر عین مال در ید رضا حق دارند1

 ( عقد صلح بین علي و رضا صحیح بوده ولي در برابر طلبکاران علي غیرقابل استناد است. 2

 ( عقد صلح بین علي و رضا و در برابر طلبکاران نیز صحیح و قابل استناد است. 3

 لبکاران علي است. در برابر طدی و عرفي  ( عقد صلح صحیح بوده ولي رضا ضامن ما به التفاوت قیمت قراردا4

چنانچه مدیون برای فرار از دین، اموال خود را به یکی از نزدیکانش بفروشد، کدام مورد صحیح   -136

 است؟

(در صورت اطالع خریدار قصد فروشنده برای فرار از دین، معامله باطل است، اعم از اینکه معامله صوری باشد یا  1

 خیر.

 باطل است که قصد فرار از دین محرز باشد.  ، در صورتيصوری باشد  (چنانچه معامله2

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

(چنانچه معامله صوری نباشد، صحیح است، لیکن اخذ مال مورد انتقال از خریداری که از قصد فرار از دین آگاه  4

   ممکن است.  بوده، جهت وصول طلب

بعد از صدور حکم محکومیت علی به پرداخت دین به حسین و صدور برگ اجرائیه، علی خانه  -137

اش )مستثنیات دین( و اتومبیلش را به رضا و اوالد او نسالً بعد نسل وقف می کند در حالی که رضا از  

 وضعیت دین علی به حسین و صدور اجرائیه آگاه نیست. در این صورت:

 است.  ومبیل صحیحخانه و ات   ( وقف1

 ( وقف خانه صحیح و وقف اتومبیل، غیر نافذ است. 2

 ( وقف خانه در برابر حسین غیر قابل استناد و وقف اتومبیل، غیر نافذ است.3
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 ( وقف خانه و وقف اتومبیل در برابر حسین، غیر قابل استناد است. 4

 ندارد:خرید و فروش آنچه که در عرف ارزش داد و ستد  -138

در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالي و معنوی داشته باشد صحیح است هرچند که فروش آن   ورتي که( در ص1

 معقول نباشد 

 ( صحیح است.2

( در صورتي که در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالي و معنوی داشته باشد و فروش آن معقول باشد صحیح 3

 است. 

 ( باطل است مطلقا . 4

سالگی رسیده، فرزند خود  21رورشگاه آورده و اکنون به سین را که از پ رزندی به نام حعلی، ف -139

تصور کرده و خانه اش را تحت تأثیر اکراه حسین به وی هبه می کند و حسین هم هبه را قبول می 

 کند. در این صورت: 

 ( عقد هبه باطل است. 1

 مي شود. تنفیذ، متعلق به حسین  منافع موهوبه از زمان  ( عقد هبه با تنفیذ علي صحیح و نافذ مي شود و  2

 ( عقد هبه با تنفیذ علي، صحیح و نافذ مي شود و منافع موهوبه از زمان عقد، متعلق به حسین مي شود. 3

 ( عقد هبه صحیح است.4

فروشنده ملکی به اعتبار اینکه خریدار، دوست برادر اوست، در فروش خانه به وی تخفیف می  -140

برادر او خریدار را نمی شناسد و او در شخص طرف داد، متوجه می شود که اما بعد از امضای قراردهد 

 اشتباه کرده است. این معامله ... . 

 صحیح است.  (4 جایز است.   (3  باطل است.   (2  غیر نافذ است.   (1

 شود؟اشتباه در وصف مورد معامله، چه زمان باعث ایجاد حق فسخ برای متضرر می  -141

 تباه در وصف اساسي زوج در عقد نکاح ( اش2   ي مورد معامله( اشتباه در وصف اساس1

 3و    2( گزینه های  4   ( اشتباه در وصف مهم مورد معامله 3

ماه از تاریخ   3علی، تحت تاثیراکراه، تلفن همراه خود را به محمود می فروشد و بعد از گذشت  -142

لی، متعلق  فاصله مابین عقد و تنفیذ ع ن صورت منافع تلفن همراه درعقد، آن را تنفیذ می کند. در ای 

 به کیست؟  

     ( علي1

   ( محمود 2

 ( بالمناصفه متعلق به علي و محمود است. 3

 ( متعلق به علي است مگر اینکه قصد او تنفیذ عقد از زمان عقد باشد.  4
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 ( ق.م  337تا   301مواد )

 داد حاصل می شود که بدون قراردر الزاماتی  

 احراز تقصیر وارد کننده زیان در دعوای مسئولیت مدنی، به عهده کدام مرجع است؟ -337

مربوط به طرح دعوای خسارت علیه خسارت علیه قضددات، دولددت و  (دادگاه عمومي در کلیه موارد، به جز موارد  1

 کارفرمایان مشمول قانون کار در خصوص حوادث کار

ر کلیه موارد، به جز موارد مربوط بدده طددرح دعددوای مطالبدده خسددارت علیدده دولددت، قضددات و  عمومي د (دادگاه2

 شونداشخاصي که مرتکب اعمال ضد رقابتي مي

دعوای خسارت در کلیه موارد، به جز مواردی که برای احراز تخلف وارد کننده زیان،  (دادگاه رسیدگي کننده به 3

 ست.مرجع انتظامي خاص پیش بیني شده ا

 (دادگاه عمومي رسیدگي کننده به دعوای خسارت در کلیه موارد4

 ؟نیستدر رابطه با شرایط ضرر قابل جبران در نظام حقوقی ایران، کدام گزینه صحیح    -338

 ( مسلم، مستقیم و شخصي بودن ضرر از جمله شرایط ضرر قابل جبران است. 1

 ه شرایط ضرر قابل جبران است. ( قابلیت پیش بیني مقدار ضرر و ماهیت ضرر از جمل2

 از جمله شرایط ضرر قابل جبران است.   ( قابلیت پیش بیني علت یا ماهیت ضرر3  

 ( ضرر باید ناشي از لطمه ای باشد که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده باشد. 4

 قابلیت پیش بینی ضرر، در کدام مورد شرط است؟   -339

 (مسئولیت دارنده اتومبیل1

 به مصرف کننده، ناشي از عیب تولید کاال وارده    (خسارت2

 صدمه های بدني که در آینده ظاهر مي شود. (خسارات ناشي از  3

 ( مسافری که سابقه بیماری دارد و در اثر ترمز ناگهاني قطار، دچار حمله قلبي شود.4

نقش   در مواردی که شخصی به عنوان سبب و دیگری به عنوان مباشر در وقوع خسارت بدنی-340

 دارند کدام مورد صحیح است؟ 

 (مباشر مسئول است نه مسبِّب . 1

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

 (عاملي که خسارت مستند به او است مسئول است .3

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

به موجب قرارداد به مهد کودک سپرده انهد در والدین صغیری نگهداری او را در ساعات اداری -341

ری خسارت وارد می سازد ، کهدام مهورد در خصهوص مسهئولیت جبهران مین مدت، صغیر به دیگ ه

 خسارت، صحیح است؟

 (اصوال والدین مسئول جبران خسارت هستند، مگر اینکه ثابت کنند تفصیری در تربیت طفل نکرده اند1
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 او ، جبران خسارت شود(صغیر مسئول است و باید از مال  2

 دارند  (صغیر، مهدکودک و والدین ، مسئولیت تضامني3

 (مهد کودک در هر حال مسئول جبران خسارت است4

کامران باغی را اجاره نموده و به رغم پایان مدت و مطالبه مالک، آن را تحویل نمی دهد. پس از   -342

تان را آبیاری می کنند و به علت ورود پسآب آن، کارگران کامران به دستور وی از نهر کنار باغ، درخ

داخل نهر، برخی درختان باغ خشک می شوند. با توجه به عدم اطالع کامران و های کارخانه مجاور به 

 کارگران از آلودگی آب، مالک جهت مطالبه خسارت خود، به چه اشخاصی می تواند رجوع کند؟ 

 (فقط کامران 2    (کامران و مالك کارخانه 1

 (کارگران، کامران و مالك کارخانه 4     لك کارخانه ط ما(فق3

حسین و محمود، کودکانی هستند که اولیای آنان، قراردادی رایگان با علی منعقد کرده اند تا -343

وی به مدت کوتاهی ایشان را نگهداری و مواظبت نماید. در این مدت در زمانی که علی، غافل از حال 

زشک  ر محمود وارد می نماید و سپس علی، محمود را بالفاصله نزد پ کودکان بوده حسین جنایتی ب 

حاضر می نماید در حالی که به پدر محمود دسترسی نداشته است. پزشک موفق به مداوای محمود 

 نشده و محمود فوت می کند. در این صورت: 

 ( مطلقا  پزشك ضامن دیه محمود است. 1

 ( ممکن است علي ضامن دیه محمود باشد. 2

 ممکن است پدر حسین، ضامن دیه محمود باشد. (  3

 حسین، ضامن دیه محمود باشد. ( ممکن نیست  4

هرگاه چند سبب به صورت طولی موجب ورود زیان شوند در حقوق ایران کدامیک از اسباب،  -344

 مسئولیت مدنی دارد؟ 

أثیر یا سبب مؤخر در ( اصوال  سبب مناسب )متعارف( مسئولیت دارد و در جنایات، اصوال  سبب مقدم در ت1

 حدوث، مسئولیت دارد. 

 مناسب )متعارف( مسئولیت مدني دارد.   ( مطلقا  سبب2

 ( مطلقا  سبب مقدم در تأثیر یا سبب مؤخر در حدوث، مسئولیت مدني دارد. 3

( اصوال  سبب مناسب )متعارف( مسئولیت مدني دارد و در جنایات، مطلقا  سبب مقدم در تأثیر یا سبب مؤخر در  4

 حدوث، مسئولیت مدني دارد. 

نار شارع عمومی دپو نموده و دیگری پوست میوه های لغزنده را شخصی ضایعات فلزی را در ک-345

در نزدیکی آن ها ریخته است. اگر رهگذری به واسطه عبور از روی پوست میوه ها لغزیده و بر روی  

ای او قطع شود، مسئول دانستن ضایعات بیفتد و آسیب ببیند و به علت سهل انگاری پزشک معالج پ

 نظریات راجع به اجتماع اسباب است؟پزشک بر مبنای کدام یک از  
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 (سبب نزدیك 2     (سبب مقدم در تاثیر1

 (سبب اقوی 4     (سبب متعارف و اصلي3

در حالت علم اجمالی به ورود زیان توسط یکی از چند شخص و عدم علم تفصیلی به انتساب  -346

 ایشان: زیان به یکی از 

 ي کنیم.(با توسل به قاعده قرعه، شخص مسوول را انتخاب م1

 (حکم به مسوولیت تضامني اشخاص مي نمائیم. 2

(اصل بر تقسیم به تساوی مسوولیت بین اطراف علم اجمالي است مگر در موارد استثنایي که راه حل قانون  3

 مجازات با وحدت مالک جریان مي یابد. 

 ان محکوم نماید.از اشخاص را به جبران زی  (قاضي مخیر است که هر یك4

قوقی ایران، در حالتی که عامل زیان، عمداً و با سوءنیت یا خطای فاحش و قابل در نظام ح-347

 سرزنش به زیان دیده ضرر وارد می کند:

 (فقط مي توان جبران خسارت وارده به زیان دیده را از دادگاه درخواست نمود. 1

 اه درخواست نمود. سارت تنبیهي را از دادگ(فقط مي توان پرداخت خ2

جبران خسارت وارده به زیان دیده و در برخي موارد، پرداخت خسارت تنبیهي را از دادگاه درخواست  (مي توان 3

 نمود. 

 ( مي توان جبران خسارت وارده به زیان دیده و پرداخت خسارت تنبیهي را از دادگاه درخواست نمود. 4

 به شخص ثالث وارد آورند:رگر مجتمعاً زیانی هرگاه چند نفر کا  -348

منا  مسئول جبران خسارت وارده بوده و میزان مسئولیت هر یك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یك،  ( متضا1

 از طرف دادگاه تعیین مي شود.

 ( مشترکا  مسئولیت مدني دارند. 2

ر یك، با توجه به نحوه مداخله ایشان، از طرف  ( مشترکا  مسئولیت جبران خسارت دارند و میزان مسئولیت ه3

 دادگاه تعیین مي شود. 

 ( میزان مسئولیت هریك از ایشان با توجه به درجه تقصیرشان از سوی دادگاه تعیین مي شود.4

شهود، امها شخصی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به دلیل تقصیر قاضی بازداشت می-349

 شود؟جبران می گردد خسارت این شخص به چه نحوشود و تبرئه میبعدا بی گناهی اش ثابت می

شود ، اما دولت پددس از جبددران خسددارت  (خسارت زیان دیده توسط دولت و از محل صندوق خاصي جبران مي1

 تواند به قاضي مقصر مراجعه کند.مي

به قاضي مقصر برای    شود ، و حق مراجعه(خسارت زیان دیده توسط دولت و از محل صندوق خاصي جبران مي2

 دولت وجود ندارد.

 مقصر، شخصا  مسئول جبران خسارت است.(قاضي  3
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(به دلیل حاکمیتي بودن عمل قضاوت و دادگستری دولت و قاضي در این خصوص، مسددئولیت مدددني ندددارد و  4

 قاضي صرفا  مسئولیت انتظامي دارد

است لباس مجروح را پاره کند و اگر حسین برای جلوگیری از خون ریزی فردی که مجروح شده -350

 مانع خونریزی استفاده نماید در این صورت:   از آن به عنوان

 ( حسین، ضامن خسارت ناشي از پاره کردن لباس است. 1

 ( حسین به دلیل قاعده اضطرار از مسئولیت مدني معاف است. 2

 ( حسین به دلیل قاعده احسان از مسئولیت مدني معاف است. 3

 و قاعده اضطرار از مسئولیت مدني معاف است.  ل قاعده احسان  ( حسین به دلی4

شخصی برای خاموش کردن اتومبیل که آتش گرفته است از پتو و لباس خودش استفاده می -351

کند و پتو و لباس تلف می شود. در صورتی که شرایط اداره مال غیر وجود نداشته باشد کسی که ضرر  

 دارد؟ ابر زیان دیده مسئولیتی در برازا و دفع شده چه 

 ( هیچ مسئولیتي1

 ( اگر از فعل زیان بار عامل استفاده کرده باشد باید خسارت عامل را تا حدی که استفاده کرده جبران کند. 2

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

 جبران کند.خسارت عامل را  در هر صورت باید  (  4

در نتیجه عدم استحکام بنا و عدم رعایت ضوابط قانونی، ساختمانی نوساز به علت زلزله خراب -352

 می شود. تقسیم مسئولیت چگونه است؟ 

 (با علم عامل انساني و عدم پیشگیری، مسئولیت بر عهده اوست و در غیر اینصورت، از مسئولیت معاف است. 1

 د به تنهایي تمامي خسارت را جبران کند. منتسب مي شود و او بایخسارت به عامل انساني  (تمام  2

 (با توجه به وجود قوه قاهره، مسئولیت از عهده عامل انساني برداشته مي شود. 3

 (مسئولیت به نسبت تاثیر عوامل انساني و قوه قاهره تقسیم مي شود. 4

لی کمک می خواهد و او هم اتومبیل خود از جوی یا گوداشخصی از دیگری برای بیرون آوردن -353

کمک وی می شتابد. در هنگام بیرون آوردن ماشین، سپر آن کنده شده و آسیب می بیند. حکم   به

 مسئله از لحاظ قواعد ضمان قهری چیست و مبنای آن کدام قاعده است؟ 

 اقدام مالك   -(ضامن نیست2    ضرورت -(ضامن نیست1

 اتالف   -(ضامن است4    ان احس -(ضامن نیست3

هرگاه شخصی بدون آگاهی از ممنوعه بودن مکان، وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مورد  -354

 اصابت تیر قرار گیرد، حکم قضیه چیست؟

 (ضارب، ضامن دیه اوست 2  (دیه مضروب باید از بیت المال پرداخت شود. 1

 ضارب، ضامن است. (عاقله  4  (اقدام به ضرر خود کرده و کسي ضامن نیست 3
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 (  807  تا  338مواد ) 

 عقود معین   

 کدام یک از بیع های زیر باطل نیست؟  -427

 ( بیعي که مقدار و جنس و وصف مبیع کلي، در عقد ذکر نشود.1

 ( بیع دین به دین2

 ( بیع کالي به کالي3

 ثمن، مجهول مانده است. مبیع یا  اجل پرداخت  ( بیعي که  4

 در صورتی که ثمن کلی باشد برای صحت بیع، مقدار و جنس و وصف آن:  -428

 ( باید در عقد ذکر شود یا نزد طرفین به نحوی از انحاء معلوم باشد. 1

 ( کافي است در سند قرارداد ذکر شود اگرچه در عقد ذکر نشود. 2

 معاطات واقع شود یا نمونه ای برای این مقصود انتخاب شود. قرارداد به صورت  ( باید در عقد ذکر شود یا  3

 ( باید در عقد ذکر شود یا نمونه ای برای این مقصود انتخاب شود. 4

پس از فروش یک تن از پنج تن گندم موجود در انبار، خریدار یک تن از گندم ها را بدون اذن  -429

. وضعیت معامله و ید خریدار چگونه  ست وی تلف می شودفروشنده تصرف می کند و گندم ها در د

 است؟

 (بیع باقي و ید خریدار اماني است. 2   (بیع منفسخ و ید خریدار اماني است.1

 (بیع باقي و ید خریدار ضماني است. 4   (بیع منفسخ و ید خریدار ضماني است.3

ن تومان فروخته و میلیو 200ه مبلغ حسین به عنوان بایع، خانه ای را به رضا به عنوان خریدار ب -430

ماه بعد از عقد بیع قرار داده شده است. در صورت حلول اجل و اخذ  3موعد تسلیم هر دو عوض، 

 مهلت عادله جهت تادیه ثمن:

 ( طرفین حق حبس دارند. 2    ( طرفین حق حبس ندارند. 1

 ( فقط رضا حق حبس دارد. 4    ( فقط حسین حق حبس دارد. 3

 شامل کدام نوع مبیع می شود؟حبس  بیع،حق در عقد-431

 (همه موارد  4 (کلي في الذمه 3  (عین معین 2  (کلي در معین1

حسین، از طریق پست الکترونیک، ایجاب فروش تلفن همراه معینی به علی می دهد. علی هم  -432

روش علی متعاقباً پیشنهاد فروش آن را به محمد می دهد. محمد در حالی که مجنون است پیشنهاد ف

 بول می کند و تلفن همراه مزبور را قبض می نماید. در این صورت:را ق

 ( علي مالك تلفن همراه است و محمد در حکم غاصب بوده و در برابر او مسئولیت دارد. 1

 ( حسین مالك بوده و علي و محمد در برابر او مسئولیت تضامني دارند. 2

 تضامني دارد.علي مسئولیت  ( علي مالك بوده و محمد در برابر حسین و  3

 ( حسین مالك بوده و تنها محمد در برابر او مسئولیت دارد. 4
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حسین، سه اصله درخت سیب را در زمین علی بدون اذن وی می کارد. علی ازجریان مطلع  -433

کیلوثمره دهند.  300شده و درختان را آب داده و موجب نمو و رشد آن می شود تا اینکه درختان 

کیلو  600کیلوی باغ خودش قرار می دهد. هم اکنون  300و در انبار در کنار تان را چیده ثمره درخ

کیلو از آن را به صورت کلی در معین به حسین می فروشد. در این   300سیب در انبار است و علی 

 حالت:

 کیلو را برداشته و تصرف کند. 600( حسین مي تواند تمام  1

 برداشته و تصرف کند. را    کیلو  300( حسین مي تواند تنها  2

 کیلو را برداشته و تصرف کند.   300( حسین فقط با اذن علي یا تعیین مصداق به وسیله علي، مي تواند  3

 کیلو را برداشته و تصرف کند.   600( حسین بعد از اذن علي مي تواند  4

یدار  ش خرپس از انعقاد قرار دادپیش فروش ساختمان ، در صورت انتقال حقوق و تعهدات پی-434

 نسبت به واحد پیش فروش شده : 

 (پیش خریدار عهده دار پرداخت بها یا عوض قرار داد نیست .1

 ( پیش خریدار عهده دار پرداخت بها یا عوض قرار داد است . 2

( پیش خریدار عهده دار پرداخت بها یا عوض قرار داد است اگر بدون رضایت فروشنده به چنین عملي مبادرت  3

 کرده باشد  

 (پیش خریدار عهده دار پرداخت نیمي از بها یا عوض قرار داد است . 4

حسین در قالب یک سند عادی، تواقفی مبنی بر پیش فروش ساختمان با علی منعقد می کند. -435

ین به موجب این توافق، متعهد به احداث واحد ساختمانی مشخص در زمین خودش می شود. رضا  حس 

لی را به احمد حواله می دهد و احمد و علی این حواله را قبول می ضامن حسین شده و سپس رضا، ع

 کنند. در این صورت: 

 (قرارداد پیش فروش ساختمان و ضمان و حواله منعقد شده است. 1

 قرارداد پیش فروش ساختمان و ضمان و حواله منعقد نشده است. (  2

 له منعقد نشده است. ( قرارداد پیش فروش ساختمان منعقد شده ولي عقد ضمان و عقد حوا 3

 ( قرارداد پیش فروش ساختمان و ضمان شده ولي عقد حواله منعقد نشده است. 4

 فروش ساختمان و آپارتمان صحیح است؟در کدامیک از گزینه های زیر در مورد قرارداد پیش   -436

ش  ( در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیش فروش شده بدون رضایت پی 1

 فروشنده، پیش خریدار عهده دار پرداخت بها یا عوض قرارداد است. 

ز درجه اعتبار ساقط  ( پس از انتقال قطعي واحد پیش فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش فروش ا2

 مي شود. 

 ( قرارداد پیش فروش، یك قرارداد تشریفاتي است. 3

 ( همه موارد 4
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 (  949 تا  808)مواد  

 شفعه ، وصیت، ارث 

بعد از پدید آمدن حق شفعه، در صورتی که معلوم شود مبیع، حین البیع معیوب بوده و مشتری  -807

 از بایع ارش گرفته باشد:  

 ( شفیع برای اخذ به شفعه، موظف به پرداخت ثمن معامله به مشتری است.1

 ( شفیع برای اخذ به شفعه، قیمت روز ثمن را باید به مشتری بپردازد. 2

 به شفعه، قیمت روز مبیع را باید به مشتری بپردازد. اخذ  ( شفیع برای  3

 ( شفیع برای اخذ به شفعه، معادل ثمن منهای ارش را به مشتری مي پردازد 4

زهره و آناهیتا در زمینی شریک هستند. زهره سهم خود را به مریم از طریق عقد بیع انتقال -808

 است. بر فرض وجود حق شفعه برای آناهیتا:شده ماه قرارداده   3داده و برای زهره خیار شرط به مدت 

 ( اگر زهره و مریم عقد بیع را اقاله نمایند این اقاله باطل است. 1

 ( در صورت اِعمال حق فسخ توسط زهره، اِعمال بعدی شفعه توسط آناهیتا صحیح نیست.2

 کن نیست. مم( در صورت اِعمال شفعه توسط آناهیتا، اقاله بعدی عقد بیع بین زهره و مریم  3

 ( در صورت اِعمال حق شفعه توسط آناهیتا، فسخ بعدی عقد بیع توسط زهره ممکن نیست. 4

 ؟ نیستدر کدام مورد، حق شفعه ثابت -809

 ( آنجا که یکي از دو شریك زمین، سهم خود را در قالب بیع به عنوان ثمن به شخصي انتقال دهد. 1

 ین مشاع، آپارتمان خود را در قالب مبیع بفروشد. مز( آنجا که یکي از دو مالك آپارتمان بر روی  2

 ( آنجا که یکي از دو شریك زمین، سهم خود را در قالب بیع خیاری به شخصي منتقل کند.3

 ( آنجا که یکي از دو شریك زمین، بخشي از ملك خود را به شخصي به عنوان مبیع مي فروشد. 4

 کسی ضامن درک مبیع است؟  هچدر مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند -810

 ( بایع 1

 ( مشتری 2

 ( در صورتي که مبیع به تصرف مشتری داده شده باشد مشتری ضامن درک است. 3

 ( در صورتي که مبیع به تصرف مشتری داده نشده باشد مشتری ضامن درک است. 4

 حق شفعه:-811

 (قابل انتقال به وصیت است. 1

 صلح سهم مشاع، ایجاد مي شود.ر  اث(از طریق صلح قابل انتقال است و بر  2

 (از طریق بیع سهم مشاع در قالب ثمن، پدید آمده و از طریق ارث قابل انتقال است. 3

 (به نسبت سهم هر وارث، به ارث مي رسد اما اجرای حق باید به طور جمعي باشد تا تبعیضي رخ ندهد4

 اگر مال مورد شفعه مستحق للغیر در آید چه کسی ضامن است؟-812

 (مشتری در صورتي ضامن است که مال مورد شفعه در هنگام اخذ به شفعه به تصرف او داده شده باشد. 1

 (مشتری مطلقا  ضامن درک است. 2
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 (بایع مطلقا  ضامن درک است. 3

 (هر یك از بایع و مشتری،متضامنا  ضامن درک مال مورد شفعه اند. 4

 ..................... مشتری نسبت به خرابی و عیب و تلفی که........ -813

 (قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست. 1

 ( قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست در صورتي که تعدی یا تفریط نکرده باشد. 2

 . شدبا( بعد از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست در صورتي که تعدی یا تفریط کرده  3

 ( قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن است. 4

حسین و علی، صاحبان مشاع آپارتمانی هستند. حسین سهم خود در آپارتمان را به رضا انتقال -814

 می دهد. در این صورت:

 ( علي حق شفعه نسبت به مشاعات ساختمان دارد. 1

 د. رضا دارمالکیت  ( علي حق شفعه نسبت به بخش اختصاصي در  2

 ( علي حق شفعه نسبت به تمام مالکیت رضا در مشاعات و قسمت اختصاصي دارد.3

 ( علي حق شفعه ندارد. 4

 کدامیک از موارد زیر داللت بر اسقاط حق شفعه می نماید؟  -815

 ( رد پیشنهاد فروش سهم شریك که این پیشنهاد به شریك دیگر ارائه شده بود. 1

بیع بین بایع )شریك فروشنده( و خریدار قرار داده شده است   شریك سابق در خیاری که برای( اسقاط حق 2

 توسط شریك سابق اسقاط شود. 

 ( شریکي که حق شفعه دارد بعد از آگاه شدن از حق شفعه، سهم خود را به شخص دیگر انتقال دهد. 3

 ( شریك سابق، ضامن درک مبیع در عقد بیع سهم شریك دیگر شود.  4

مجری مشترک است، الف ملک خود را فروخته است در این صهورت  لف و ب درملک شخص ا -816

 شخص ب:

 دارای حق شفعه است (1

 دارای حق شفعه نیست (2

 ك خود را با مجری فروخته باشد  لدر صورتي دارای حق شفعه است که الف ما (3

 در صورتي دارای حق شفعه است که در خود ملك نیز مشاعا شریك باشد (4

ال خود را به ثالث فروخته و برای خود به مدت یکسال حق مال غیر منقول میکی از دو شریک  -817

 فسخ لحاظ کرده است، آیا شریک دیگر می تواند اخذ به شفعه نماید؟

 بله زیرا خیاری بودن بیع مانع اخذ به شفعه نیست (1

 پس از انقضای مدت خیار شرط و عدم فسخ مي تواند (2

 ع حق شفعه است  خیر زیرا وجود خیار مان (3

 مادام که مدت خیار منقضي نشده است نمي تواند (4

 اگر مال مورد شفعه مستحق للغیر در آید چه کسی ضامن است؟ -818
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 مشتری در صورتي ضامن است که مال مورد شفعه در هنگام اخذ به شفعه به تصرف او داده شده باشد (1

 مشتری مطلقا ضامن درک است (2

 بایع مطلقا ضامن درک است (3

 درک مال مورد شفعه اندتری متضامنا  ضامن  هر یك از بایع و مش (4

چنانچه پس از اخذ به شفعه مال در دست مشتری بدون تعدی و تفریط تلف شهود بهه عههده  -819

 کیست؟

 شفعه منفسخ مي شود و تلف از مال مشتری است (1

 تلف از مال شفیع است (2

 تلف از مال فروشنده است (3

 شفیع استتلف بر عهده مشتری و   (4

 هت، قبول با چه کسی است؟یر محصور و جدر وصیت بر غ-820

 (قبول شرط نیست4  (حاکم3    (وصي2  (موصي لهم1

 درکدام یک از موارد زیر موصی له نمی تواند وصیت تملیکی را رد کند؟ -821

 (در هر صورتي مي تواند  1

 (قبل از فوت موصي مي تواند. 2

 و موصي به را قبض کند.(بعد از فوت موصي،وصیت را قبول  3

 از قبض موصي به توسط موصي به عد  (ب4

 وصیت به مال آینده:-822

 ( در صورتي که موصي به، در آینده قابلیت به وجود آمدن داشته باشد صحیح است.1

( در صورتي که موصي تصور وجود عین نماید و سپس معلوم شود موجود نبوده و بعدا  قابل به وجود آمدن  2

 ح است.باشد صحی

ي در حین فوتش باشد و برخي ورثه، مازاد بر ثلث را تنفیذ و برخي رد  از ثلث دارایي موص ( در صورتي که بیش3

 کنند بخش مازاد بر ثلث باطل مي شود. 

( در صورتي که مال کلي باشد تعیین فرد آن با ورثه نبوده و با شخصي است که وصي در وصیت مشخص مي 4

 کند.

 ت موصی قبول نماید:صورتی که موصی له وصیت را بعد از فودر  -823

 ( دیگر حق رد آن را ندارد. 1

 ( اگر موصي به را قبض کرده باشد دیگر حق رد آن را ندارد. 2

 ( حق رد آن را دارد. 3

 ( حق رد آن را دارد اگر موصي به را قبض کرده باشد. 4

 ؟ نیستدر تحقق وصیت تملیکی، کدام مورد شرط -824

 وجود موصي له در زمان وصیت (  1
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 زمان تملك موصي به  وصي له در( وجود م2

 ( اهلیت تملك موصي له در زمان انشاء وصیت و زمان تملك3

 ( هیچکدام 4

 اگر بعد از وصیت کردن به نفع حمل، حمل در نتیجه جرمی سقط شود:-825

 ( موصي به، به ورثه حمل مي رسد مگر اینکه جرم، مانع ارث باشد. 1

 زنده متولد شده و سپس بمیرد.وصي به، به ورثه حمل مي رسد اگر حمل  ( م2

 ( موصي به، به ورثه حمل مي رسد. 3

 ( موصي به، به ورثه حمل نمي رسد.4

موصی و موصی له در یک حادثه فوت می کنند، اما تقدم و تاخر فوت ایشان نسبت به هم  -826

ه باشد،  ز وقوع حادثه قبول کرده یا قبول نکردمعلوم نیست. بر حسب اینکه موصی له، وصیت را قبل ا 

 ال چه وضعیتی خواهد داشت؟ وصیت یاد شده، به ترتیب، اصو

 صحیح  -(باطل2     باطل  -(صحیح1

 باطل   -(باطل4     صحیح  -(صحیح3

 در چه صورت موصی له نمی تواند وصیت را رد کند؟  -827

 باشد.   ( در حالتي که بعد از فوت موصي، موصي به را قبض کرده1

 موصي به را قبض کرده باشد. از فوت موصي، وصیت را قبول و  ( در حالتي که موصي له، بعد  2

 ( در حالتي که موصي له، بعد از فوت موصي، وصیت را قبول کرده باشند. 3

 ( در حالتي که موصي له، پیش از فوت موصي، وصیت را قبول کرده باشند. 4

دیگری هم   معین شوند و یکی از ایشان فوت کرده واگر سه نفر وصی ضمن یک وصیتنامه -828

 منعزل شود در این صورت: 

 (وصي باقي مانده مي تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد و اجرا کند. 1

 (وصي باقیمانده سمتش از بین مي رود. 2

 (حاکم باید امیني بجای متوفي  و امیني بجای وصي منعزل برگزیند. 3

 تصویب حاکم،نافذ است. (تصمیمات به مباشرت وصي و  4

برای همسرش وصیت می کند و ضمن آن شرط می کند که از  خصی خود را حسین منزل ش-829

 سال اجاره می دهد. در این حالت:   50وصیت رجوع نخواهد کرد. آنگاه منزل را برای 

 ( رجوع از وصیت صورت گرفته است.1

 است. ( رجوع از وصیت صورت نگرفته ولي وصیت قابل رجوع  2

 له( مي رسد.   مابقي مال االجاره به همسر حسین )موصي( در صورت فوت حسین در اثنای اجاره،  3

 ( اگر حسین اجاره را فسخ کند وصیت همچنان باقي مي ماند. 4
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 ( 1256تا    1207اشخاص و محجورین )مواد 

 قیمومت   حجر و

 دارد؟ قبول عاریه و نیز عقد نکاح توسط صغیر ممیز و سفیه چه حکمی -896

 ( قبول عاریه، غیر نافذ و عقد نکاح ایشان باطل است. 1

 ( قبول عاریه و عقد نکاح ایشان، هر دو غیر نافذ است. 2

 ( قبول عاریه، غیر نافذ و عقد نکاح صغیر ممیز باطل و عقد نکاح سفیه صحیح است.3

 قبول عاریه، نافذ و عقد نکاح ایشان غیر نافذ است.    (4

یت( با محمد )محجور( در حین ورزش بدون ارتکاب تقصیر، شیشه منزل حسین )دارای اهل-897

متعلق به محمد )محجور( را می شکنند و قیم محمد اصالتاً از سوی خودش و از باب نمایندگی از سوی 

 سین می نماید. در این صورت:محمد مبادرت به انعقاد عقد ضمانت از ح

ذ دادستان صحیح شده و قیم موظف به پرداخت تمام خسارت  (  عقد ضمان در صورت غبطه مولي علیه و تنفی1

 وارده است. 

 ( عقد ضمان حتي در صورت غبطه مولي علیه و تنفیذ دادستان هم نافذ نمي شود. 2

 ف به پرداخت نیمي از خسارت وارده است. ( عقد ضمان در صورت تصویب دادستان صحیح است و قیم، موظ3

 تنفیذ دادستان صحیح و تعهد قیم به اندازه تمام خسارت وارده نیست.  ( عقد ضمان در صورت غبطه محمد و  4

علی پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد ازدواج کرده و بر اثر عارضه جنون، مجنون گشته در  -898

 درش زنده باشند. برای تعیین قیم وی توسط دادگاه: حالی که پدر، مادر و زوجه او و نیز پدر پ

 مقدم شده و دادگاه نمي تواند زوجه را به عنوان قیم تعیین نماید.( پدر و مادر بر زوجه  1

( در صورتي که پدر پدر علي، حاضر به دادن تضمین شود بر سایر افراد یاد شده در نصب برای سمت قیمومت  2

 مقدم مي شود. 

 نماید.ند بر اساس مصلحت محجور، زوجه و پدر و مادر وی را به عنوان قیم معین  ( دادگاه مي توا3

( دادگاه از بین افراد یاد شده مي بایست فردی را که حاضر به دادن تضمین باشد با رعایت االقرب فاالقرب  4

 تعیین نماید.

، قرار دارد کار  ساله  13ساله ای برای شستشوی منزلی که به او ارث رسیده با پسر  12دختر -899

 منعقد می نمایند. وضعیت این قرارداد چیست؟ 

 ارداد، باطل است. ( این قر1

 ( این قرارداد از طرف پسر غیر نافذ و منوط به تنفیذ ولي یا قیم او است 2

 ( این قرارداد از هر دو طرف غیر نافذ است و منوط به تنفیذ ولي یا قیم ایشان است. 3

 ر غیر نافذ و منوط به تنفیذ ولي یا قیم او است.( این قرارداد از سوی دخت4

 های زیر، بیان کننده سلب حق مدنی به طور جزیی است؟  کدام یک از گزینه-900

 (اسقاط حق شفعه 1

 (اسقاط حق عزل وکیل 2
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 (شرط سلب حق اجاره دادن عین مستاجره بر مستاجر 3

 (همه موارد 4

ه است که زن )مستخدم( تا مدت یک سال در قرارداد استخدام مهماندار هواپیما شرط شد-901

 ازدواج نکند. چنین شرطی: 

 صحیح است.(  1

 ( باطل است و موجب بطالن قرارداد استخدام مي شود. 2

 ( باطل است ولي موجب بطالن قرارداد استخدام نمي شود. 3

 ( باطل است و برای مشروط له، حق فسخ ایجاد نمي کند.4

ای مولی علیه خود منعقد می کند ولی در تمیز مصلحت او اشتباه ولی قهری والیتاً قراردادی بر-902

و به تصور اینکه عملی مفید و دارای مصلحت برای او انجام می دهد و قراردادی منعقد نموده که   کرده

 نهایتا به زیان مولی علیه تمام شده است. در این صورت:

 ز خروج از حجر است.( قرارداد غیر نافذ و منوط به تنفیذ مولي علیه بعد از ا1

 ( قرارداد باطل است. 2

 در صورت تقصیر ولي قهری، او در برابر مولي علیه مسئولیت مدني دارد.   ( قرارداد صحیح بوده و3

 ( قرارداد بعد از خروج مولي علیه از حجر، توسط او قابل فسخ است. 4

 هرگاه زن شوهرداری، محجور باشد اقامتگاه او:   -903

 ش مي باشد خواه شوهرش محجور باشد یا نباشد. ( اقامتگاه شوهر1

 قیم او است خواه شوهرش محجور باشد یا نباشد. ( اقامتگاه ولي یا  2

 ( اقامتگاه ولي یا قیم او است اگر شوهرش نیز محجور باشد. 3

 ( اقامتگاه شوهرش است اگر شوهرش محجور نباشد. 4

 یم در این زمینه چه اختیاری دارد؟    در صورتی که پزشک، ازدواج مجنون را الزم بداند ق -904

 ( مي تواند با اجازه دادستان برای مجنون ازدواج نماید. 1

 ( نمي تواند برای مجنون ازدواج نماید. 2

 ( مي تواند برای مجنون ازدواج نماید. 3

 ان مي تواند برای مجنون ازدواج نماید.  ( به اذن دادگاه و بدون نیاز به اجازه دادست4

وای راجع به مال منقول مولی علیه را که در دادگاه مطرح بوده،با رعایت مصلحت او به قیم،دع-905

صلح خاتمه داده و در دفترخانه اسناد رسمی،صلح نامه ای تنظیم نمود.این صلح از لحاظ حقوقی چه 

 وضعیتی دارد؟ 

 و فصل نمود. ده صلح صحیح نیست و فقط با رای دادگاه مي توان حل  (چون دعوا در دادگاه مطرح بو1

 (با اطالع قبلي دادستان،صلح صحیح است. 2

 (چون با رعایت مصلحت  محجور بوده صلح صحیح است و نیازی به تصویب دادستان ندارد. 3

 (با تصویب دادستان صحیح است. 4
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 ( 1206تا     1034نکاح و طالق )مواد  

عنوان هدیه به زن می دهد . زن  کیلو پسته به  10زن و مردی پیمان نامزدی منعقد کرده و مرد -928

کیلوی دیگر در اثر   5کیلو از پسته ها و از رفتن  5مرد در حادثه ای فوت می کنند. در صورت بقای  و

 تقصیر زن: 

 کیلو پسته را از ماترک زن اخذ نمایند.   5(ورثه مرد فقط مي توانند  1

قیمت آن   کیلوی تلف شده مثل یا 5نمایند و نسبت به کیلو پسته را از ماترک زن اخذ  5(ورثه مرد مي توانند 2

 را بخواهند. 

کیلوی تلف شده، قیمت آن را   5کیلو پسته را از ماترک زن اخذ نمایند و نسبت به  5( ورثه مرد مي توانند 3

 بخواهند. 

 (ورثه مرد استحقاق دریافت چیزی از ماترک زن ندارند. 4

وجه امزدی، وجه التزامی تعیین شده است. چنین برای جبران خسارت ناشی از بهم زدن ن-929

 التزامی:  

 (این وجه التزام مطلقا قابل مطالبه است. 1

 (این وجه التزام مطلقا  قابل مطالبه نیست.2

(اگر مقصود طرفین این باشد که در صورت بهم خوردن وعده ازدواج بدون علت موجه، وجه التزام پرداخت شود  3

 قابل مطالبه است. 

 ام (هیچکد4

 هدایای دوران نامزدی چگونه خواهد بود؟ اگر یکی از نامزدها فوت کند وضعیت-930

 (هبه محسوب شده و متعلق به دریافت کننده هدیه خواهد بود. 1

 (در صورتي که عین هدایا موجود باشد قابل مطالبه خواهد بود. 2

 شود قابل مطالبه خواهد بود. (اگر عین هدایا موجود نباشد قیمت هدایایي که عادتا  نگاه داشته مي  3

 مثل یا عین هدایا قابل مطالبه خواهد بود.   (در هر صورت4

مردی با زنی که در عده طالق بائن است عقد نکاح منعقد می نماید در چه حالت،حرمت ابدی -931

 بین مرد و زن ایجاد می شود؟

 و که نزدیکي هم صورت نگرفته باشد.(در صورتي که مرد در حین عقد نکاح،عالم به معتده بودن زن باشد و ل1

 در صورتي که مرد در حین عقد،عالم به معتده بودن زن باشد و نزدیکي هم صورت گرفته باشد. (فقط  2

 (در صورتي مرد در حین عقد، جاهل به معتده بودن زن باشد و نزدیکي هم صورت نگرفته باشد .3

 (در هر صورت .4

 ت؟ تحقق حرمت نکاح، مشروط به وقوع عمل زناشویی اسدر کدامیک از موارد زیر،  -932

 ( عقد نکاح بین مرد با زن در حال احرام 1

 ( عقد نکاح با زني که در عده طالق بائن است با علم به در عده بودن زن و حرمت نکاح با او. 2

 ( عقد نکاح مرد با زن، نسبت به ایجاد حرمت نکاح بین آن مرد با نوه زن. 3
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 مادر رضاعي زن.د با زن، نسبت به ایجاد حرمت نکاح بین مرد با  ( عقد نکاح مر4

 مردی با زنی زنا می نماید. در این صورت:   -933

 (نکاح زاني با دختر زانیه و مادر زانیه و خود زانیه حرام است. 1

 (نکاح زاني با خواهر زانیه حرام نیست.2

 رام است. ( نکاح زاني با زانیه و نیز نکاح زاني با خواهر زانیه ح3

 (نکاح زاني با زانیه حرام است. 4

ازدواج کارمند رسمی وزارت امور خارجه با زنی که قبال بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده  -934

 است، چه حکمی دارد؟ 

 (نفوذ نکاح، موکول به اجازه کتبي وزارت امور خارجه است. 1

 ر خارجه نیست.(نکاح صحیح است و مانع ادامه خدمت زوج در وزارت امو2

 ه خدمت کارمند مذبور در وزارت امور خارجه منعي ندارد. (نکاح باطل است، بنابراین ادام3

 (نکاح صحیح است، اما زوج صالحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهد داشت4

 در مورد ازدواج مجنون ادواری، اختیار انعقاد نکاح:-935

 (برای ولي وجود دارد اما برای قیم وجود ندارد.  1

 رای ولي وجود ندارد. (برای قیم وجود دارد اما ب 2

 (برای ولي یا قیم وجود دارد. 3

 ( برای ولي یا قیم وجود ندارد. 4

حسین، طی وکالتی که به مریم می دهد به وی اختیار می دهد که هر زنی را که صالح دید به  -936

 درآورد. سپس مریم خودش را به عقد حسین در می آورد. در این صورت: عقدش 

 ( این نکاح، نافذ است. 1

 ( این نکاح، غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ حسین است. 2

 ( این نکاح، باطل است. 3

 ( این نکاح، نافذ است ولي تنفیذ مهر موکول به اجازه حسین است. 4

لی مبادرت به انعقاد نکاح نموده و سپس به دلیل انجام اعمال مریم بعد از صدور اذن پدر، با ع -937

ن پدر، زایل شده است. اگر قبل از نزدیکی بین علی و مریم بر اثر  ورزشی، بکارتش بعد از صدور اذ 

 طالق مفارقت حاصل شود:

 ( مریم برای ازدواج مجدد نیاز به اذن ولي دارد.1

 اه دارد. ( مریم برای ازدواج مجدد نیاز به اذن دادگ2

 ( مریم برای ازدواج مجدد، حسب مورد نیاز به اذن ولي و یا اذن دادگاه دارد. 3

 مریم برای ازدواج مجدد، نیازی به اذن ولي و یا اذن دادگاه ندارد. (  4
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 (  1335تا     1257)مواد  

 اثبات دعوا ادله 

 آیا انکار بعد از اقرار مسموع است؟ -1018

 (انکار بعد از اقرار در هیچ صورتي مسموع نیست 1

 بعد از اقرار مسموع است به قید سوگند.   (انکار2

 (ادعای فساد و اشتباه از سوی مقر پذیرفته مي شود ولي برای ضرر زدن به اقرار باید ادعاها اثبات شود. 3

 اه پذیرفته مي شود و نیاز به اثبات ندارد. (ادعای فساد و اشتب4

 در تعارض اماره قانونی با اماره قضایی:-1019

 (باید هر دو را جمع نمود 2   ساقط مي شوند. (هر دو از اعتبار  1

 (تقدم با اماره قضایي است. 4    (تقدم با اماره قانوني است. 3

اقرار معلق می نماید. در صورتی که  سعید به نسب فرد کبیر دیوانه ای به عنوان فرزند خود -1020

 یتی دارد؟تحقق نسب سعید با مقرله بر حسب عادت و قانون ممکن باشد این اقرار چه وضع

 ( صحیح است به شرطي که منازعي در بین نباشد. 1

 ( صحیح نیست.2

 ( صحیح است.3

ه و منازعي هم در بین  ( صحیح است به شرطي که مجنون پس از افاقه، اقرار سعید به نسب را تصدیق نمود4

 نباشد 

کهرده شخصی مدعی است پولی را به عنوان قرض به دیگری پرداخته و مقتهرض ادای دیهن ن-1021

 است، کدام مورد از اقرارهای زیر تجزیه پذیر است؟

 (از مدعي پول گرفته ام ، اما نیمي از مدعي به را پرداخت کردم.1

 غرامت تلف اموال من بوده است(از مدعي پول گرفته ام اما بابت  2

 (از مدعي پول گرفته ام، اما تأدیه آن در یك سال آینده شرط شده است3

 ه ام، اما بابت خدمات مربوط به تعمیر اتومبیل وی بوده است(از مدعي پول گرفت4

حسین در اقرار خود به نفع رضا گفته است: »مدیون بودن خود به مبلغ یک میلیون تومان می -1022

 هزار تومان آن«. در این حالت:  100یرم به استثنای پذ

 ( اقرار صورت گرفته باطل است. 1

هزار تومان عالوه بر   100خواهد بود و رضا نمي تواند دین حسین به ( حسین مدیون به نهصد هزار تومان 2

 نهصد هزار تومان را اثبات نماید. 

هزار تومان از یك میلیون را اثبات    100مدیونیت به  ( حسین مدیون به یك میلیون تومان است و وی باید عدم  3

 نماید. 
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هزار تومان عالوه بر نهصد هزار   100سین به ( حسین مدیون به نهصد هزار تومان است مگر اینکه رضا دین ح4

 تومان را اثبات نماید. 

ن سند مبادرت به تنظیم سند رسمی نموده اند. اعتبار تاریخ ای 95/ 7/ 1حسین و رضا در مورخ -1023

 و مفاد آن نسبت به محمود چگونه است؟ 

 رده باشد. ( تاریخ آن معتبر است ولي مفاد سند در صورتي معتبر است که قانون تصریح ک1

 ( مفاد سند معتبر است ولي تاریخ سند در صورتي معتبر است که قانون تصریح کرده باشد. 2

 ( تاریخ و مفاد سند معتبر است. 3

 تبر نیست. ( تاریخ و مفاد سند، مع4

 تاریخ تنظیم اسناد عادی درباره چه اشخاصی معتبر است؟   -1024

 ثه آنان و کسي که به نفع او وصیت شده است. ( اشخاص که در تنظیم آن شرکت داشته اند و ور1

 ( اشخاصي که در تنظیم آن شرکت داشته اند و نیز اشخاص ثالث. 2

 ثالث. ( طرفین سند و قائم مقام آنان و اشخاص  3

 ( نسبت به همگان به مانند اسناد رسمي.4

 شهادت کدام شاهد پذیرفته می شود؟ -1025

 است. ( شهادت شاهدی که عدالت او احراز نشده  1

 ( شهادت شاهدی که با کسي که به نفع او شهادت مي دهد قرابت نسبي دارد.2

 وی باشد. ( شهادت شاهدی که در لفظ، مخالف با دعوی ولي در معني، موافق با دع3

 3و    2( گزینه های  4

 در مورد اقرار سفیه کدام گزینه صحیح است؟ -1026

 اقرار سفیه در امور مالي مؤثر و نافذ است  (1

 سفیه در امور مالي مؤثر نیست مگر اینکه قیم آنرا تنفیذ نماید   اقرار (2

 اقرا سفیه در امور غیر مالي در صورتي صحیحي است که دارای آثار مالي نباشد  (3

 اقرار سفیه در امور غیر مالي مؤثر است هر چند دارای آثار مالي باشد  (4

 ر چه صورتی صحیح است؟ اقرار به نسب در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده د  -1027

در صورتي که اقرا به نسب اوالد بر حسب عادات و قانون ممکن باشد ثانیا  به شرط آنکه منازعي در بین   (1

 نباشد 

ه اقرا به نسب اوالد بر حسب عادات و قانون ممکن باشد ثانیا   صغیری که به نسب او اقرا شده  در صورتي ک (2

 تصدیق نماید 

 بر حسب عادت و قانون ممکن باشد کافي برای صحت اقرار است  همین که اقرار به نسب اوال   (3

 همین که صغیری که به نسب او اقرا شده تصدیق نماید صحت اقرار کافي است  (4

 ار بعد از اقرار........انک -1028

 مسموع نیست همچنین اگر مقر ادعا کند که اقرار او مبني بر اشتباه یا غلط بوده شنیده نمي شود  (1

 نین اگر مقرر ادعا کند که اقرار او مبني بر اشتباه یا غلط بود شنیده مي شود مسموع است همچ (2
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 مي شود اه یا غلط بوده شنیده  ني بر اشتبمسموع نیست لیکن اگر مقرر ادعا کند که اقرار او مب (3

 مسموع نیست لیکن اگر مقرر ادعا کند که اقرار او مبني بر اشتباه یا غلط بوده شنیده نمي شود  (4

 د رسمی نسبت به چه کسانی معتبر است؟ اسنا  -1029

 اسناد رسمي فقط نسبت به طرفین آن معتبر است  (1

 همچنین اشخاص ثالث معتبر است اسناد رسمي نسبت به طرفین و وراثت و قائم آن و   (2

اسناد رسمي نسبت به طرفین و وراثت و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در   (3

 قانون تصریح کرده باشد   صورتي است که

اسناد رسمي نسبت به طرفین و وراثت و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث مطلقا  اعتبار   (4

 د ندار

هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم شود لیکن مامور صالحیت تنظیم آن سند  -1030

 را نداشته باشد:

 سند عادی محسوب مي شود  (1

 ورتي که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی محسوب مي شود سند در ص (2

 حسوب نمي شود سند م (3

 اعتبار سند رسمي را دارد  (4

 است؟ کدام گزینه صحیح   -1031

 تقاضای قسم و همچنین قسم یاد کردن قابل توکیل است (1

 تقاضای قسم و همچنین قسم یاد کردن قابل توکیل نیست (2

 اد کردن قابل توکیل است تقاضای قسم قابل توکیل نیست لیکن قسم ی (3

 ت لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیستستقاضای قسم قابل توکیل ا (4

 ماید، آن اقرار چه وضعی دارد؟اگر کسی اقرار به نفع متوفی ن  -1032

 اقرا باطل است چون متوفي فاقد اهلیت است  (1

 اقرار به نفع متوفي درباره ورثه وی مؤثر است  (2

 درباره ورثه مؤثر است که آنان اقرار را تصدیق نمایند اقرار به نفع متوفي در صورتي   (3

 اثری ندارد   اقرار درباره متوفي فقط نسبت به مقر مؤثر است و نسبت به متوفي و ورثه (4

 اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث:   -1033

 به طور مطلق اعتبار دارند.   (1

 در صورت تصریح قانون معتبر است.   (2

 مطلقا اعتبار ندارد.   (3

 هر گاه در متن سند ذکر شود.    معتبر است (4

 از  حکایت  که  باشد  مندرجاتی  بوده ابرازکننده دست  در  که  سندی حاشیه  یا ذیل در  هرگاه  -1034

 : نماید  سند  مفاد از قسمتی  یا تمام افتادن اعتبار  از یا  ی اعتبار  بی

 .نیست معتبر مزبوره مندرجات (1
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 .باشد داشته ضاء ام و تاریخ آنکه بر مشروط  است معتبر مزبوره مندرجات (2

 .باشد  نداشته امضاء  و تاریخ چه اگر است معتبر مزبوره مندرجات (3

 .باشد عادی سند اگر است معتبر مزبوره مندرجات (4

 مطابق قانون مدنی، عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق  می گیرد .....   -1035

 سند را از رسمیت خارج مي کند.   (1

 خارج نمي کند.  سند را از رسمیت   (2

 موجب مي شود که سند عادی تلقي شود.   (3

 موجب مي شود که سند، مسلم الصدور باشد.   (4
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ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته   3از ماده  1ر.ک به حاشیه صحیح است.  1گزینه -1

 مرحوم دکتر کاتوزیان. 

کنوني نوشته ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي  9ماده  از 4ر.ک به حاشیه صحیح است.  4گزینه -2

 مرحوم دکتر کاتوزیان. 

 صحیح است.  3گزینه  -3

ق.م و احوال شخصیه ایرانیان   7ق.م توجه کنیم که احوال شخصیه خارجیان بر اساس ماده  7به استناد ماده 

تعیین   10/05/1322در محاکم مصوب غیرشیعه بر اساس قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه 

 شود. وضعیت مي  

 صحیح است.   2گزینه  -4

 .10/5/1322ر.ک به ماده واحده قانون اجازه رعایت اصول احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب  

 صحیح است.  2گزینه  -5

 10/5/1312ه در محاکم مصوب  از ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیع  2ر.ک به بند  

 قانون مدني  2ر ک: ماده    صحیح است.  1گزینه -6

 قانون مدني  7و    6مواد    .ک  .ر  صحیح است.  1گزینه -7

قاون امری است نه تکمیلددي، تراضددي بددر قددانون    10مقصود از واژه »قانون« در ماده   صحیح است.  3گزینه -8

 مدني  قانون  10ماده    5تکمیلي حکومت مي کند. رک: حاشیه  
 و طالق  و نکاح  قبیل از شخصیه احوال  به مربوط قوانین مدني قانون 7 ماده طبق صحیح است.  3گزینه -9

 احوال.بود خواهد مجری باشند خارجه در مقیم آنکه لو  و ایران اتباع کلیه مورد در ارث و اشخاص اهلیت

 غیر ایرانیان  شخصیه احوال رعایت  جازها  قانون طبق .است شده مستثني قاعده این از  شیعه غیر ایرانیان شخصیه

 به آنان مذهب که شیعه غیر ایرانیان ارثیه حقوق و  شخصیه احوال  به نسبت 1312 مصوب محاکم در شیعه

 مقررات که مواردی  در جز را  آنان  مذاهب در متداوله  مسلمه عادات و قواعد باید محاکم شده، شناخته رسمیت

 و وصیت ارث، طالق، و  نکاح بر  حاکم قواعد  به راجع قانون دراین .کنند ترعای  باشد عمومي انتظامات به راجع

 قاعده تابع  شیعه  غیر ایرانیان  اهلیت  بنابراین.است  نشده مستثني اهلیت ولي شده  تکلیف  تعیین فرزندخواندگي

 است  آن از حاکي مذهب عنوان از استفاده به توجه با بویژه فوق قانون ظاهر.است مدني قانون 7 ماده   موضوع عام

 قانون  7 ماده در مقرر حکم تابع مسلمانان غیر و است شیعه غیر مسلمان ایرانیان به راجع تنها قانون حکم که

 عنوان با کرد تصویب  قانوني 1372 سال در نظام  مصلحت تشخیص مجمع ابهام  این  رفع  برای .هستند مدني

 مسیحي  و زرتشتي،کلیمي ایرانیان دیني یماتتعل و شخصیه احوال  به  راجع مطروحه دعاوی به رسیدگي قانون

 .است شده تاکید ها کلیمي و زرتشتیان مسیحیان، به نسبت  1312  قانون در مقرر احکام شمول به آن در که

ق.م.»کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال االجاره عین   20.براساس ماده صحیح است 3گزینه -10

حکم منقول است و لو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله   مستاجره از حیث صالحیت محاکم، در

 باشد«.

 صحیح است.  3گزینه  -11
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 آن در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.   2ق.م و حاشیه    20ر.ک به ماده  

 صحیح است.  4گزینه -12

اما نه فروشنده، آن را به اعتبار وجود در باغ فروخته است و نه  است زیرا هر چند که میوه ها همچنان بر درخت 

خریدار، توجهي به اتصال موضوع معامله به زمین دارد. بنای معامله بر چیدن میوه ها و حمل آن به انبار یا دکان  

 . 53ص  مشتری است. ر.ک. به: دوره مقدماتي حقوق مدني )اموال و مالکیت( از مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان،

 صحیح است.    1گزینه -13

 ، )غیرمنقول حکمي( است.3ق.م( و گزینه  20، منقول حکمي )ماده  2گزینه

 صحیح است.  2گزینه -14

ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته  20از ماده  2ق.م و حاشیه  18از ماده  2ر.ک به حاشیه 

 مرحوم دکتر کاتوزیان 

ق.م در کتاب قانون مدني 20از ماده  5و4و3ق.م و حاشیه  18از ماده  4ه حاشیر.ک: صحیح است.  1گزینه -15

   در نظم حقوقي کنوني از مرحوم دکتر کاتوزیان.

 صحیح است.   1گزینه  -16

 ق.م.   20ر.ک. به ماده  

 صحیح است.  3گزینه  -17

وم دکتر کاتوزیان و  نوشته مرح از کتاب دوره مقدماتي حقوق مدني اموال و مالکیت    48تا    46ر.ک به شماره های  

ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي  17از ماده  2و  1ق.م و حواشي  13از ماده  2نیز ر.ک به حاشیه 

 کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. 

ق.م بیانگر فرض قانوني است و امکان اثبات خالفش   17، با لحاظ ماده 1گزینه  صحیح است.  1گزینه -18

ق.م حاکي از اماره    35طبق ماده    3ق.م بیانگر اماره فراش و گزینه    1158بر اساس ماده    2ای  ا گزینه هنیست. ام

 بیان کننده اماره ترصیف و سرتیر بوده و خالف مفاد تمام این اماره ها قابل اثبات است.   4ید و تصرف و گزینه  

 صحیح است.  4گزینه  -19

ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي  20از ماده  3و  2حواشي ق.م و  18از ماده  4و  1ر.ک به حواشي 

 کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. 

   صحیح است.  3گزینه  -20

 از کتاب اموال و مالکیت از مرحوم دکتر کاتوزیان  60ق.م و صفحه    18ر.ک به ماده  

 صحیح است.    1گزینه -21

ل است یك مال منقول به حساب مي آید و  وعش که منقو زیرا اجرت المثل تصرف در مال منقول، به تبع موض 

ق.م( است. همچنین توافق   20چون دیون و تعهد محسوب مي شود در حکم منقول یا منقول حکمي )ماده 

طرفین بر پرداخت مبلغي بجای چنین اجرت المثلي هم منقول حکمي است چون موضوع این توافق، دیني است  

 نقول حکمي است. لیه دیون، مکه طرفین بر آن توافق کرده و ک

   صحیح است.  4گزینه -22
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از کتاب اموال و   64تا  62ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني و صص  20از ماده  5ر.ک به حاشیه 

مالکیت، هر دو کتاب از مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان. در مواردی که شرکت مدني وجود دارد رابطه مالکیت بین  

شده و اگر مال موضوع شرکت، مال غیرمنقول باشد حق شریك هم به تبع مال  لشرکه قطع نشریك و مال ا

موضوع شرکت، غیرمنقول است و اگر مال موضوع شرکت، مال منقول باشد حق شریك هم به تبع مال موضوع  

 شرکت، منقول است. 

 کاتوزیان.از کتاب اموال و مالکیت نوشته مرحوم دکتر ناصر    45ر.ک به بند شماره  

 صحیح است.  1ه گزین -23

ق.م. توجه   946و  20ق.م و حواشي آن در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني و مواد  17ر.ک به ماده 

کنیم که تراکتور در فرض مسأله، غیر منقول حکمي است که فقط از جهت صالحیت محاکم و توقیف اموال، آن  

تقسیم مال مشاع و وصیت و اجرت المثل و ... آن را   یر جهات مانند ارث،را در حکم غیر منقول مي دانیم و از سا

منقول ذاتي یا مادی مي نامیم. از این رو دادگاه صالح برای رسیدگي به دعوای اثبات مالکیت تراکتور، دادگاه  

 آ.د.م( همچنین اجرت المثل اموال منقول، منقول است.   11عمومي محل اقامت خوانده است )ماده  

 صحیح است.  2زینه گ -24

 ق.م 315و    311و    32ق.م و مواد  33از ماده    2و    1.ک به حواشي  ر

 صحیح است.  3گزینه   -25

 ق.م درکتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.  23از ماده    2و    1ر.ک به حواشي  

حقوقي کنوني  قانون مدني در نظم ق.م در کتاب 35از ماده  8و  7و  5.ر.ک:حواشيصحیح است 2گزینه -26

 از مرحوم دکتر کاتوزیان. 

 صحیح است .  4گزینه -27

ق.م از کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر ناصر   35ذیل ماده  7و  6ر.ک به حواشي 

 کاتوزیان .

 صحیح است.  3گزینه    -28

قي کنوني نوشته مرحوم دکتر  درکتاب قانون مدني در نظم حقواز این ماده  9ق.م و حاشیه  35ر.ک به ماده 

 کاتوزیان. 

 صحیح است.   1گزینه -29

از کتاب اموال و مالکیت نوشته مرحوم دکتر   208تا  208ق.م و صص  35از ماده  9و  8ر.ک به حواشي   

کاتوزیان. توجه کنیم که در سوال، علي، اقرار به مالکیت حسین بر منافع ننموده است و فقط اقرار به تصرف  

 کنوني مقدم است. افع نموده است. در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنوني، تصرف  حسین بر من

 صحیح است.   2گزینه  -30

از   12از کتاب دوره مقدماتي حقوق مدني اموال و مالکیت مرحوم دکتر کاتوزیان و حاشیه  206ر.ک به شماره 

تر کاتوزیان. در مورد خرید و فروش  ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دک 35ماده 

ندی تنظیم نمي شود و فروشنده در برابر گرفتن پول، مبیع را تسلیم مي کند. در  بسیاری از اموال منقول، س

انتقال اشیاء کم بها ایجاب و قبول نیز گفته نمي شود و مردم اراده خود را با دادن و گرفتن آنها بیان مي 
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بنای کار خود را  با دست به دست شدن این اموال همراه مي داند و خردمندان نیز کنند.عرف، انتقال مالکیت را 

بر اعتماد به تصرف مي نهند. در چنین مواردی تصرف داشتن دلیل بر مالکیت است و گاه نیز نشانه انتقال  

رد.  محسوب مي شود. اگر از متصرف نیز دلیل مالکیت خواسته شود نظام داد و ستد و تجارت بر هم مي خو

دادرس مي تواند با توجه به قرائن و اماره های خاص   بنابراین اگر متصرف نیز به مالکیت گذشته مدعي اقرار کند

 دعوی، متصرف را مالك کنوني بشناسد و بار اثبات دعوی را به دوش مالك سابق گذارد. 

 صحیح است.    1گزینه -31

از   10قانون اجرای احکام مدني و نیز ر.ک به حاشیه    63آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمي و ماده    56ر.ک ماده  

 ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.  35ماده  

   صحیح است.  1گزینه  -32

 ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.    35ا زماده     5ر.ک به حاشیه  

   صحیح است.   1 گزینه -33

 صحیح است .  2گزینه -34

 ق.م.   53ر.ک به ماده  

 صحیح است.  3گزینه -35

ق.م از آنجا که هوشنگ، خود ملزم به قرارداد واگذاری حق انتفاع است و خریدار، قائم مقام   53با استناد به ماده 

اد واگذاری حق انتفاع است  ق.م قائم مقام، موظف به رعایت آثار قرارد 219هوشنگ است و اینکه بر اساس ماده 

افعي که حق استفاده آن برای بهروز است استفاده کند و باید حق بهروز نسبت به  لذا خریدار نمي تواند از من

استنفاده از منافع را مراعات کند و در صورتي مي تواند از منافع، بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع، فسخ 

 شود. 

 صحیح است.  3گزینه   -36

ق.م و حواشي آن درکتاب قانون مدني در نظم  44ماده نظر دکتر کاتوزیان. ر.ک به  -ر طبق نظر قانون مدنيب

 حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.

 صحیح است.  2گزینه  -37

ق.م و حاشیه آن در کتاب قانون مدني در نظم  52ق.م و ماده  46ق.م و ماده  47از ماده  3و  2ر.ک به حواشي 

عدی یا تفریط منتفع نسبت به مال مورد انتفاع، ید او از  حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. در صورت ت

 اماني به ضماني مبدل مي شود اما عقد موجد حق انتفاع با ضماني شدن ید منتفع، منفسخ نمي شود. 

 صحیح است. 2گزینه  -38

نیز   ي در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان وق.م در کتاب قانون مدن 47از ماده  4ر.ک به حاشیه 

 ق.م 44ماده  

 صحیح است.   1گزینه  -39

از این ماده در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر   2ق.م و حاشیه  44ر.ک به ماده 

 ناصرکاتوزیان.  
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قاف و امور خیریه.  قانون تشکیالت و اختیارات سازمان و او 8رجوع شود به ماده  صحیح است.  3گزینه -122

دیگر موردی   63قانون است این است که با تصویب قانون فوق در سال  91: که طبق نص ماده 1ایراد گزینه 

 است   برای اجرا این ماده باقي نمانده

 صحیح است.  3گزینه    -123

اله با اینکه  ق.م. در این مس  194از ماده  7و  5ق.م و حواشي  193ق.م و ماده  192از ماده  1ر.ک به حاشیه 

علي قادر به تکلم بوده است اما ابراز ایجاب یا قبول از طریق اشاره برای همه افراد امکان پذیر است نه خصوص  

حسین مبلغي را پرداخت نموده که در ایجاب علي بیان نشده است لذا عمل حسین ایجاب  افراد الل. از آنجا که 

صد هزار توماني که به حسابش واریز شده است( همراه شده و  متقابلي است که با قبول علي )تصرف علي در هشت

 از این تاریخ، عقد تشکیل شده محسوب مي شود.

 صحیح است.   2گزینه  -124

ایقاع(   -از کتاب اعمال حقوقي )قرارداد 73ق.م و نیز بند شماره  53ق.م و ماده  194ماده  از 7ر.ک به حاشیه 

 نوشته مرحوم دکترکاتوزیان. 

ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني 189از ماده  4ر.ک به حاشیه صحیح است.  2 گزینه-125

 نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. 

 صحیح است.   2گزینه -126

ایقاع« نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان و نیز   -از کتاب اعمال حقوقي »عقد  105و  104و  27و  26صص ر.ک به 

قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. توجه کنیم  ق.م در کتاب189از ماده  4حاشیه 

به وجود نمي آید مگر اینکه  که در عقد معلق، تحقق شرط تعلیقي در آینده موثر است و اثر عقد در گذشته 

 برخالف آن تراضي شده باشد. 

 صحیح است.  3گزینه    -127

مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.  ق.م درکتاب قانون  189از ماده  3ر.ک به حاشیه 

ضمان ضم  الزم به ذکر است که عقد ضمان نقل ذمه به ذمه اگر به صورت معلق منعقد شود باطل است اما عقد

 ذمه به ذمه )ضمان تضامني( مي تواند به شکل معلق منعقد شود. 

 صحیح است.  2گزینه -128

آن از این ماده در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم    1یه  ق.م و حاش  188با استناد به ماده  

هستند و به معني درج حق فسددخ در عقددد  دکتر ناصر کاتوزیان. توجه کنیم که شرط خیار و خیار شرط مترادف 

شددرط  برای یك طرف یا دو طرف یا ثالث یا همه افراد یاد شده با هم است. عقدی که در آن اینگونه حق فسددخ، 

 شده است عقد خیاری است.

 صحیح است.  4گزینه   -129

و سوم: بهار   از »قواعد عمومي قراردادها« نوشته دکتر سید حسین صفایي، چاپ بیست 52و  51ر.ک به صص 

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب   19ماده  2، تبصره ی 1. مستند تشریفاتي بودن در مورد گزینه 1395

است. قرارداد   1316و  قانون بیمه مصوب  2مواد  3ق.ت و در مورد گزینه  103ماده  2و در مورد گزینه  1356
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ود و قرارداد بیمه با تنظیم نوشته یا سند عادی  مي بایست با سند رسمي منعقد ش 2و  1مذکور در گزینه های 

 منعقد مي شود. 

 صحیح است.  2گزینه   -130

.م،اراده باطني به تنهایي برای تحقق عقد کافي نیست و  ق 191زیرا بر اساس ماده صحیح است.  1گزینه -131

و اعالم شود و با ابراز   نیاز به اراده ظاهری و مبرز دارد.از این رو زمان تحقق عقد زماني است که قبول ابراز

 قبول،جز اخیر عقد تحقق یافته و عقد منعقد مي شود. 

 صحیح است.  2گزینه-132

به ترتیب واقع مي شود. قرارداد اول که فروش کتاب رضا از سوی بایع   زیرا در فرض مورد سوال، دو قرارداد

تملیك مال به نفع ثالث شده   فضولي )علي( به محمود )مشتری اصیل( صورت گرفته و در ضمن آن شرط نتیجه

است. اگر این قرارداد توسط مالك )رضا( تنفیذ مي شد عقد فضولي، صحیح شده و با قبول حسین، تلفن همراه  

د اموال حسین مي شد. اما چون رضا، با ایجاب مجدد فروش کتاب به محمود، به طور ضمني معامله فضولي را  وار

رط نتیجه ای که ضمن آن آمده هم باطل مي شود و  بالنتیجه حسین  رد نموده و عقد فضولي باطل شده لذا ش 

شرط ضمن عقد بوده باطل شده   حتي با قبول هم نمي تواند مالك تلفن همراه شود چون ایجاب این قبول، که

است. توجه کنیم که تعهد به نفع ثالث، نیازی به قبول ندارد ولي تملیك به نفع ثالث، ایجابي است که نیازمند  

ق.م و بند   236آن و ماده  3و حاشیه  251ق.م و ماده  196از ماده  11و  5ول ثالث است. ر.ک به حواشي قب

 حوم دکتر کاتوزیان. کتاب اعمال حقوقي از مر  294شماره  

 صحیح است .  2گزینه  -133

 .کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیانق.م از کتاب قانون مدني در نظم حقوقي    196ماده    11و    9ر.ک به حواشي  

   صحیح است.   2گزینه  -134

یان و  ق.م در کتاب قانوني مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوز 196در ماده  9ر.ک به حاشیه 

 کتاب اعمال حقوقي نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.   188و    187بندهای  ق.م و نیز ر.ک به    1183ماده  

 صحیح است.  3گزینه  -135

. از آنجا که علي در حال  1394قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالي مصوب  21ق.م. و ماده  218ر.ک. به ماده 

امله واقع شده صحیح و قابل  انگیزه فرار از دین نداشته لذا مع  انتقال مالش جاهل به وضعیت بدهي خویش بوده و

استناد است. اگر علي عالم به قضیه بود و مالش را به هر نحو منتقل مي نمود معامله بین خودشان )علي و رضا(  

 صحیح و در برابر طلبکاران غیرقابل استناد بود. 

و با   1394وه اجرای محکومیت های مالي مصوب قانون نح 21با استناد به ماده  صحیح است.  4گزینه -136

لحاظ نظرات حقوقدانان، معامله مذکور در سوال، بین طرفین آن صحیح بوده و در برابر طلبکاران، غیر قابل  

جهت وصول   استناد بوده و طلبکاران مي توانند تقاضای ابطال چنین معامله ای نمایند و مال مورد معامله را

نادرست است. زیرا   2با توجه به مطالب فوق، ناصحیح هستند. گزینه  3و  1. گزینه های  طلب خود توقیف نمایند

 معامله صوری به دلیل فقدان قصد انشاء، باطل است خواه قصد فرار از دین محرز باشد یا نه

 صحیح است.  3گزینه  - 137
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 تاثیر  تحت  اگر نتیجه در است طرفه یك حقوقي اعمال از نافذ  غیر عقد رد  – است  صحیح  2 گزینه-297

 فضولي عقد بر اثری رد عمل نبود اکراهي دلیل به .است تافذ غیر حقوقي اعمال سایر مانند شود واقع اکراه

 .ماند مي باقي نافذ غیر بصورت همچنان نیز عقد درنتیجه ندارد

 رد  یا تنفیذ صورت این نیست،در فضولي عقد بطالن موجب اصوال  مالك فوت – است صحیح  3 گزینه-298

 .رسد مي ورثه به فضولي معامله  موضوع مال در آنها از یك هر سهم با متناسب

 اصیل نفع به شرط که جایي در شرط به علم با مشروط فضولي معامله تنفیذ – است صحیح 2 گزینه-299

 مي آن بطالن موجب و است فضولي عقد ضمني رد و مالك  توسط جدید عقدی ایجاب انشاء  معنای به  است

 .گردد مي باطل هم آن ضمن شرط عقد شدن باطل با شود

 .است شرط مالك رضای مدني قانون طبق ليفضو معامله نفوذ  برای – است صحیح 3 گزینه-300

 .است درست 2 گزینه مدني قانون 258 ماده طبق – است صحیح 2 گزینه -301

. اگر چه مشهور فقها و حقوقدانها ماهیت حقوقي تسلیم در عقددد کلددي )وفددای بدده  صحیح است 3گزینه -302

ه حقوقي محسوب مي شود، در تعریف واقعدده  عهد( را ایقاع مي دانند لکن بنا بر نظر دکتر کاتوزیان این عمل واقع

حقوقي نیز آورده اند که عمل مادی است که دارای آثار حقوقي است در صورت سوال اثر حقوقي )تسددلیم( بددری  

ق.م    362مدداده    1معین نیز بنا بر نص بند   الذمه شدن مدیون است. در مورد ماهیت وفای به عهد در انتقال عین

انتقال مالکیت صورت مي گیرد همگان بر این اعتقاد هستند که واقعه حقوقي ارادی   به این علت که به مجرد بیع

 است.

هر کس مالي به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بدده زبددان   265طبق ماده  صحیح است.  1گزینه -303

گددوئي قددبال     ه دیگری مي دهد اماره بر این است که دارد دینش را بدده او ادا مددي کندددساده یعني هر کس مالي ب

طلبکار بوده و از آنجایي که خالف اماره حرف مي زند، مدعي محسوب مي شود و با رااثبات به دوش مدعي است  

 لذا الف باید عدم مدیون بودن خود را به )ب( برای اثبات ادعایش ثابت کند.

واقعه حقوقي  267ماهیت حقوقي ایفای دین از جانب غیر مدیون موضوع ماده  حیح است. ص 3گزینه -304

است و در صورت سوال به این علت که الف با قصد تبرع دین دیگری را پرداخته، ولو با اجازه او بوده اما دیگر  

 آن رجوع کنید.   2  و زیر نویس  267حق رجوع برای گرفتن آنچه بابت دین او پرداخته نخواهد داشت، به ماده  

د، با این توضیح که در تعهدات دادگاه اختیار تغییددر  ق. م رجوع کنی 268به ماده  صحیح است.  4گزینه -305

 مفاد قرارداد را بدون رضایت طرفین یا وجود نص قانوني ندارد.

کدده بحددث از    موضوع تعهد انجام کار یا عدم انجام کار است و با توجه به ماده فوق  صحیح است.  2گزینه -306

یا کلي است، در مورد عین معین هم ایددن مدداده   مالکیت مي کند از شمول آن خارج است و یا تسلیم عین معین

صدق نمي کند زیرا با وقوع عقد مالکیت عین معین به متعهد له منتقل مي شود و متعهد دیگر مالك نیسددت در  

ماده تنها ناظر به مواردی است که تعهددد کلددي  مورد تسلیم امانت هم همین منوال جاری است. پس موضوع این 

 رجوع کنید(  269که از آن خود اوست باید تسلیم کند )به حواشي ماده  بوده و متعهد مصداقي را  

متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسددمتي از موضددوع    277. طبق ماده  صحیح است 4گزینه -307

 کند نیمي از تعهد الف انجام گرفته است.  تعهد نماید لذا در فرض سؤال اگر ب قبول
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،  280، 279صه اصلي قانون تکمیلي، جواز توافق بر خالف آن است. به مواد مشخ صحیح است.  4گزینه -308

 ق. م رجوع کنید.  281

به این دلیل که عقود جایز برای انحالل نیازی به اقاله ندارند و هر کدام از طرفین   صحیح است.  1گزینه -309

مده اند، همچنین با توجه بدده مدداده  رضایت یکدیگر حق فسخ آن را دارند. اقاله را ویژه عقود الزم محسوب نبدون 

که اقاله عقد را مختص طرفین عقد قرار داده اگر وراث متوفي تصمیم بدده بددرهم زدن معاملدده قبلددي داشددته   283

د که احکام خاص خود را دارد نه احکام اقاله  باشند و این کار را انجام دهند در واقع قرارداد جدیدی امضا کرده ان

 ق. م. در نظم کنوني رجوع کنید.  566ماده    1و زیرنویس    283ماده    9ه زیرنویس  نیز ب  3را، برای گزینه  

اگر چه تلف مورد عقد مانع از فسخ  اقاله نیست، امددا در فددرض سددؤال تلددف مبیددع    صحیح است.  1گزینه -310

مي شود،  ي بعد از تسلیم شده که به عهده بایع است و باعث انفساخ معامله      باعث به وجود آمدن ضمان معاوض

 ق.م. رجوع کنید.  453و    286به مواد  

. با توجه به اینکه به شرط عمل نشده الف طبق قواعد عمومي شروط حق فسخ ابراء  صحیح است 4گزینه  -311

ق.م. در   289مدداده  8نیز به حاشیه شددماره  2خواهد داشت، در این صورت ب دوباره بدهکار اوست. برای گزینه 

 ید.نظم حقوق کنوني مراجعه کن

را همان انتقال دیددن و طلددب مددي دانددد لددذا   292ماده  3و  2دکتر کاتوزیان بند  صحیح است.  3گزینه -312

تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق نمددي گیددرد و از بددین مددي   293استدالل مي کنند که با توجه به ماده 

 و حواشي آن رجوع کنید.  293و    292رود، به ماده  

گفته و باقي شروط آن را مدداده    294ابل دو دین را ماده  رکن اصلي تهاتر یعني تق ت. صحیح اس 4گزینه -313

. تهاتر به این علت که قهری است و عمل حقوقي محسوب نمي شود در آن شرایط اساسي صحت معددامالت  296

 مثل قصد و رضا و اهلیت و غیره شرط نیست.

 300ر.ک ماده    صحیح است.  2گزینه -314

 .هستند حقوقي عمل ماهیتا  همه گزینه این در  مندرج موارد است.  صحیح 2 گزینه-315

 است کرده رابیان تعهد سقوط اسباب از  مورد شش تنها مدني قانون 264 ماده – است صحیح 3 گزینه-316

 فوت   قرارداد، فسخ مانند دارند وجود تعهد  سقوط برای دیگری  متعدد  اسباب ماده این در مندرج موارد بر افزون

 تعهد تنها که اقاله جز به  ماده این در  مقرر اسباب.غیره هستندو متعهد شخص  به قائم که تعهداتي در دمتعه

 .هستند  قراردادی و قهری تعهدات سقوط موجب کند مي ساقط را قراردادی منشاء  دارای

 .است شرط  تعهد سقوط  برای تعهدات سقوط اسباب تمام  در دین بودن آزاد  – است صحیح 1 گزینه-317

 تعهد باید  متعهد  خود است فعل ترک  آنها موضوع که تعهداتي در معموال  گرچه – است صحیح 2 گزینه -318

 ایفای امکان فعل ترک بر تعهدات برخي در نیست پذیر امکان مدیون غیر ثالث  جانب از آن ایفای و کند ایفاء  را

 یا  عرضه طریق از رقابت عدم بر تعهد مانند .است تصور قابل  مدیون غیر توسط تعهد

 در او بودن ماذون به منوط را مدیون به دین کننده ایفا ثالث رجوع مدني قانون 267 ماده .خاص محصول تولید

 پرداخت  مانند کند، رجوع اصلي مدیون به تواند مي ثالث نیز تادیه در اذن بدون مواردی در است کرده تأدیه

 .ثالث  شخص توسط تجارتي سند وجه
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 صحیح است.  3گزینه  -979

 .1199ق.م. + ماده    1201ر.ک به ماده  

 1038و    1037توضیح: رجوع شود به مواد    صحیح است.  2گزینه -980

ممنوعیت نکاح با دختر برادر زن و دختر خواهر زن    1049توضیح: به موجب ماده   صحیح است.  1گزینه -981

 ح صحیح استمطلق نیست و اگر زن اجازه دهد نکا

 1051و    1050توضیح: رجوع شود به مواد    صحیح است.  4گزینه -982

 1068ماده    2و    1توضیح: رجوع شود به زیرنویس    صحیح است.  2گزینه -983

 1072توضیح: رجوع شود به ماده    ست. صحیح ا 3گزینه -984

 1085توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  3گزینه -985

 1089توضیح: رجوع شود به ماده    . صحیح است 1گزینه -986

 1093توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  2گزینه -987

 1109توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  3گزینه -988

 1113توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  1گزینه -989

 1030توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  3گزینه -990

 1101توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  1گزینه -991

 1117توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  3گزینه -992

   1132  –  1129  –  1124  –  1121توضیح: رجوع شود به مواد    صحیح است.  3گزینه -993

 1151توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  4گزینه -994

 1170ماده    3توضیح: رجوع شود به زیرنویس    صحیح است.  3گزینه -995

 1156توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  4گزینه -996

 1125ماده    1توضیح: رجوع شود به زیرنویس    صحیح است.  1گزینه -997

 1201توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  1گزینه -998

 1058ماده    1توضیح: رجوع شود به زیرنویس    صحیح است.  3گزینه -999

 1160توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  4گزینه -1000

 1203و    1202توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  1گزینه -1001

 با است، نکرده  مقرر صریحي حکم طالق بر حاکم قانون درباره مدني قانون – است  صحیح 3 گزینه-1002

 مي واقع زوج اراده به و است شخصیه احوال به مربوط امور  از مدني قانون 6 ماده طبق طالق  چون  این وجود

 .دانست زوج متبوع دولت  قانون تابع آنرا  باید شود

 92 خانواده حمایت  قانون 21 و 20 موارد ماده طبق – است صحیح 4 گزینه-1003

 است شوهر اقامتگاه همان دار شوهر زن اقامتگاه مدني قانون 1005 ماده طبق – است صحیح 3 گزینه-1004

 ازدواج که مردی  اگر بنابراین است، قیم یا ولي اقامتگاه  همان محجور اقامتگاه ن قانو این 1006 ماده براساس  و
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 اساس  بر آن تبع به و بود خواهد قیم یا ولي اقامتگاه تابع اقامتگاهش فوق ماده طبق باشد محجور است کرده

 داللت وجود با شود، مي محجور شوهر قیم یا ولي اقامتگاه همان هم او زن  اقامتگاه مدني قانون 1006 ماده

 اعتبار  به شوهر از  زن  اقامتگاه تبعیت چون  حقوقي دکترین در  غالب نظر بنابر  مذکور نتیجه بر فوق مواد ظاهر

 اقامتگاه نتیجه در نیست محقق مبنا این  شوهر، بودن محجور فرض در و است  خانواده بر او ریاست و مدیریت

 .شود مي زایل تبعیت و کرد  قلمداد زن مورا مهم مرکز همان باید  است محجور شوهرش که را زني

 .خانواده حمایت  قانون 23 ماده تبصره طبق – است صحیح 3 گزینه-1005

 را  غایب شخص زوجه طالق برای حکم که مدني قانون 1029 ماده حکم – است صحیح 3 گزینه-1006

 گرفتن صدد در زوجه و هشد غایب زوج که است فرضي به ناظر کرده غیبت تاریخ از سال 4 انقضای به منوط

 اساس بر و نیست شرط خاصي مهلت انقضای بدهد طالق بخواهد شوهر و باشد غایب زوجه اگر است طالق

 دادگاه  از سازش امکان عدم گواهي گرفتن  از بعد را خود زن بخواهد که وقت هر تواند مردمي عمومي قاعده

 .دهد طالق خانواده

 این  کند نمي ایجاد زوجیت علقه نکاح وعده مدذني قانون 1035 ماده طبق – است صحیح 2 گزینه-1007

 خالف بر  قرارداد  این  طرفین  فسخ حق  نتیجه در  است عمومي  نظم بر مبتني آن  جواز  است،  جایز عقود  از  قرارداد 

 .نیست  اسقاط قابل جایز عقود سایر

 مجنون  برای نکاح عقد طشرای باره در خانواده حمایت قانون و مدني قانون – است صحیح 4 گزینه-1008

 پزشك  که صورتي در حسبي امور قانون 88 ماده طبق وجوداین با .اند نکرده مقرر حکمي قیم یا ولي توسط

 زوجه طالق هرگاه و نماید ازدواج مجنون برای تواند مي دادستان اجازه با قیم بداند الزم را مجنون ازدواج

 حدود به راجع حکمي قانون این در .دهد مي طالق قیم دادگاه تصویب و دادستان پیشنهاد به باشد الزم مجنون

 فوق  قانون 73 ماده طبق چون این وجود با است، نشده مقرر مجنون از نمایندگي به نکاح عقد برای ولي اختیار

 مجنون ولي اگر ندارند، او امور در دخالت  حق دادگاه و دادستان باشد، داشته وصي یا ولي محجور که صورتي در

 رعایت  برای ولي نیست الزم دادستان یا خانواده دادگاه از اجازه اخذ کند منعقد نکاح عقد او برای خواهدب

 .باشد شده اخذ باید مجنون برای ازدواج بودن الزم بر مبني متخصص پزشك نظر محجور  مصلحت

 مقدار  نکاح نضم اگر  قضایي رویه و حقوقي دکترین  در غالب دیدگاه بر بنا -است  صحیح  1 گزینه-1009

 باشند  کرده توافق را قیمتي مهر موضوع طال برای طرفین عقد در و باشد شده تعیین مهر  عنوان به طال معلومي

 .کند مطالبه را آن روز قیمت یا مهر موضوع طالی عین تواند مي زن مهریه، مطالبه زمان در

 نکرده  قلمداد نکاح انحالل باباس از را  فرضي موت حکم صدور مدني قانون – است صحیح  4 گزینه-1010

 زن  مقرر مهلت انقضای و شرایط رعایت با زوج شدن غایب از بعد قانون این 1156 و 1029 مواد براساس است

 حکم  صدور صرف نتیجه در شد خواهد منحل نکاح طالق صیغه اجرای با  و کند طالق تقاضای حاکم از باید

 نکاح انحالل سبب نیز زوجه برای فرضي موت حکم صدور المتقاب  و ندارد اثری چنین زوج برای فرضي موت

 .دارد وجود نظر اختالف موضوع به راجع حقوقي دکترین در مدني قانون  سکوت دلیل به .شد نخواهد

 عدم صورت در که شود شرط نکاح عقد در اگر مدني قانون 1081 ماده طبق است.  صحیح 4 گزینه-1011

 فرضي در ماده  حکم .است باطل  شرط  ولي صحیح مهر و  نکاح  بود خواهد  لباط نکاح  معین  مدت  در  مهر تادیه

 اعطای ولي، است مجرا نیز باشد شده قید  معین  مدت در  مهر تادیه عدم دلیل به  نکاح انفساخ یا  فسخ شرط که
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 و نیست ماده این در مقرر حکم مشمول معلوم مهلت در مهر تادیه عدم صورت در طالق برای زوجه به وکالت

 .است تبرمع

 مقرر  مجدد ازدواج شرایط خصوص  در حکمي 1392 خانواده حمایت قانون – است صحیح 4 گزینه-1012

 4 بند  موجب به خانواده دادگاه های صالحیت بیان مقام در 2 ماده در فقط گذاشته مسکوت را موضوع و نکرده

 اخذ بدون ازدواج ثبت  قانون 56 ماده در و داده قرار دادگاه این صالحیت در را مجدد ازدواج تقاضای به رسیدگي

 برای  اسالمي مجازات قانون  موضوع چهار  درجه محرومیت مستوجب ازدواج تجویز مورد در شده صادر حکم

 در1353 خانواده  حمایت  قانون اینکه به  نظر  و مذکور  موارد به توجه  با  .است شده قلمداد  سردفتری به اشتغال

 و  16 مواد  مقرارات  تابع همچنان زوج  مجدد ازدواج است  نشده  نامبرده نسوخم قوانین جزء  قانون  این 58 ماده 

 .است 1353 خانواده حمایت قانون 17

 .خانواده حمایت قانون  48 ماده 1 بند طبق – است صحیح 3 گزینه-1013

 .مدني قانون 1093 ماده طبق – است صحیح 4 گزینه-1014

 عقد ولي است  باطل مدني قانون 1069 ماده  طبق و منوعم نکاح در خیار  شرط است.  صحیح 2 گزینه-1015

 .کند نمي  باطل موقت یا باشد دائم اینکه از اعم را نکاح

 .مدني قانون 1054 و 1050 مواد طبق  -است  صحیح 4 گزینه-1016

 قبل گردد معلوم و باشد معین عین مهر هرگاه مدني قانون 1084 ماده طبق – است صحیح 3 گزینه-1017

 صورتي در.است تلف و عیب ضامن شوهر شود تلف یا معیوب تسلیم  از قبل و عقد از بعد یا و بوده عیوبم عقد از

 را توافق تواند مي زوجه شود حادث تسلیم از قبل و عقد از بعد مهر موضوع معین عین شدن معیوب یا تلف که

 .دبگیر  را عیب  ارش یا کند مطالبه را آنرا قیمت یا مثل و  فسخ را مهر به جع

 صحیح است.   3گزینه -1018

 ق.م.   1277ر.ک به ماده  

 صحیح است.   4گزینه -1019

قانون مدني درکتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر   1324ماده  1ر.ک به حاشیه 

 کاتوزیان. 

 صحیح است.  2گزینه -1020

ظر مرحوم دکتر کاتوزیان، استثنای بخش  ق.م. هرچند که از ن 1273از ماده  5ق.م و حاشیه  1268ر.ک به ماده 

ق.م در مورد صغیر بیان شده اما با وحدت مالک و نظر فقهای امامیه، شامل مجنون هم مي  1273اخیر ماده 

ي(  از کتاب مختصر حقوق خانواده نوشته دکتر سید حسین صفایي و دکتر اسدا... امام  342شود )ر.ک به شماره 

 ق.م موثر نبوده و باطل است.   1268بر طبق ماده  اما توجه کنیم که اقرار معلق  

 صحیح است.  1گزینه -1021

بیانگر اقرار تجزیه پذیر)یعني اقددرار دارای دو جددزء مختلددف األثددر   1ق.م.گزینه  1282و  1283با استناد به مواد 

به اثبات  ق.م(است.بخش اول سخن اظهارکننده، اقرار است و بخش دوم،ادعایي است که نیاز   1283موضوع ماده 

ق.م(است. در این سدده   1282د یا وصف)موضوع ماده ، اقرار مقیَّد به قی4و3و2دارد.اما اقرارهای مندرج در گزینه 
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گزینه،مقرٌّله نمي تواند اقرار را تجزیه کند و نمي تواند از قسمتي که به نفع خودش است بر ضددرر مقددر اسددتفاده  

 دلیلي بر اثبات بي اعتباری بخش دیگر اقامه کند.  نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند مگر اینکه

ق.م در کتاب قانون مدني در نظم حقوقي  1282از ماده  5و  3ر.ک به حواشي ت. صحیح اس 4گزینه -1022

 آن.   3و حاشیه    1283کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.+ بررسي ماده  

 صحیح است.  1گزینه  -1023

 ق.م.   1305و    1290ر.ک به مواد  

 ق.م   1305ر.ک به ماده    صحیح است.   1گزینه -1024

 صحیح است.  4گزینه -1025

ق.م در کتاب قانون   1313ق.م. توجه کنیم که حاشیه ماده  1316ق.م و ماده  1313از ماده  1ک به تبصره ر.

مدني در نظم حقوقي کنوني نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان، نسخ شده است زیرا ایشان در این حاشیه، وجود  

م سابق استناد کرده اند. در حالي که  ق.آ.د. 413ابت نزدیك و ... را مانع پذیرفتن شهادت مي دانند و به ماده قر

این ماده، هم اکنون نسخ شده و در قانون آیین دادرسي مدی جدید هم ماده ای که دال بر مانعیت قرابت بین  

 رد. شاهد و یکي از طرفین دعوی برای پذیرفتن شهادت باشد وجود ندا

 2و    1و زیر نویس    1263توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  4گزینه -1026

 1273توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  1گزینه -1027

 1277توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  3گزینه -1028

 1290توضیح: رجوع شود به ماده  صحیح است.  3گزینه -1029

 1293: رجوع شود به ماده  توضیح  صحیح است.  2گزینه -1030

 1330توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  4گزینه -1031

 1267توضیح: رجوع شود به ماده    صحیح است.  2گزینه -1032

 ق.م.    1290مطابق م    صحیح است.  2گزینه -1033

 ق.م.    1302مطابق م    صحیح است.   2گزینه -1034

 ق.م.    1294مطابق م    صحیح است.   2گزینه -1035
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 دانشجوی گرامی  

 

های موسسه فاضل بدلیل حل مسائل متنوع، ارتباط زنده و دو طرفه بین دانشجو و اســتاد، اــرار  کالسحضور در 

هــای کالســی کــه ضــ ن آن از میــزان  گرفتن در جو کنکور، ایجاد انگیزه راابت، رفع اشکاالت دانشجو و آزمــون

 کتاب مقایسه کرد.  توان آنرا با مطالعه یک یا چندشوید انتخابی است که ن یآمادگی خود مطلع می

 

شرکو در کنکورها  ه اهنگ کشور  موسسه راضل به ش ا این امکان را می ده د ک ه جایه ا  

 واقعی خود را در رتبه بند   کشور  بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

  



 قدردانی و سپاس 

و سـرکار خـان   92در کانون وکالی دادگستری فارس سـا    7با تشکر از آاای  عبدالرضا سعیدی رتبه  

 که در تصحیح و ویراستاری این کتاب زح ت بسیاری کشیدند.   مری  تابع بردبار  

  



 مزایای این کتاب : 

دانشجویان بر کتاب حاضر حاوی تست های موضوعی با ترتیب سر فصل های اانون مدنی است تا   •

 اساس ترتیب مواد اانون مدنی تست های مربوطه را حل ن ایند. 

 مواد اانون مدنی و سپس تست ها ذکر گردیده است.ش اره در این کتاب ابتدا  •

 در این کتاب سعی شده است پاسخ های کامال تشریحی در اختیار استفاده کنندگان ارار گیرد.   •

مشاوران و  اضاوت،    ناسی ارشد سراسری و آزاد، وکالت،این کتاب، حاوی تست های دکتری، کارش •

 است.    98تا  83سر دفتری از سا  
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 كليات و مقدمه

 

 قانون مدني 10تا  1مواد 

 و

 تست هاي مربوطه
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 (10تا    1كليات و مقدمه )مواد  

شخص الف كه تابع مذهب شيعه اسماعيليه است فوت مي كند. ميزان سهم االرث ورثه   -1

 (93خواهد شد؟ )سراسري   معين مرجعيوي بر اساس چه 

 . قانون مدنی 1

 . قواعد و عادات مسلم مذهب متوفی 2

 . قواعد و عادات مسلم مذهب ورثه 3

. قواعد و عادات مسلم مذهب متوفی، مگر اين که يکی از ورثه او مسلمان باشد که تنها در اين صورت 4

 قانون مدنی اعمال خواهد شد. 

مه اي تنظيم نموده، فوت كرده است. زوج و فرزندان  يت ناكه وصزوجه مسيحي ايراني  -2

 زرتشتي ايراني او ورثه وي هستند قانون يا قواعد حاكم در مورد ارث و وصيت كدام است؟   

 (92)آزاد  

 . قانون ايران، چون متوفی و ورثه، ايرانی هستند.1

 . قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پيرو آن است. 2

 متداوله در مذهب متوفی مسلمهواعد . ق3

 . قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی در مورد ارث و قواعد مسلمه متداوله زوج در مورد وصيت4

سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش   17خانم الف كه يك ايراني غير شيعه است و  -3

ند آپارتماني را كه  ي توارده م در زمينه امور مالي و غير مالي، رشيد محسوب مي شود. آيا نامب

 (91در مالكيت دارد بفروشد؟ )وكالت  

 . موضوع تابع مقررات عام قانون مدنی است.1

. چنان چه خانم الف از دادگاه حکم رشد بگيرد معامله آپارتمان صحيح است. در غير اين صورت 2

 معامله غير نافذ محسوب می شود. 

ت، چنان چه خانم الف طبق مقررات مذهب خود يه اسل شخص. با توجه به اين که اهليت جزو احوا3

برای معامله کردن رشيد محسوب شود، انجام معامله توسط او صحيح است. در غير اين صورت معامله 

 غير نافذ محسوب می شود. 

 صحيح است.  2و  1. موارد 4

 (90كدام مورد از مصاديق عقد غير معين است؟ )سراسري    -4

 . قرارداد توزيع انحصاری کاال4 . شرکت سهامی عام 3  دايم نکاح .2 . بيمه حوادث 1

يك تبعه فرانسه كه در ايران اقامت دارد فوت نموده است. تقسيم ارث او بر طبق قانون   -5

 ( 89كدام كشور است؟ )سراسري  

 . در حدود معاهدات، تابع قوانين ايران است. 1
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 . تابع قوانين فرانسه است.2

 قوانين فرانسه است.تابع دات، . در حدود معاه3

 . تابع قوانين ايران است. 4

 (89تبعه ايراني مقيم در كشور خارجي، در رابطه با ارث، تابع كدام قانون است؟ )آزاد    -6

 . قانون ايران  1

 . قانون اقامتگاه 2

ند يل کن. در صورتی که قانون اقامتگاه نسبت به کليه ساکنين حتی اتباع خارجی مقررات خود را تحم3

 بع اقامتگاه واال ايران تا

 . در صورتی که قانون اقامتگاه به قانون ايران احاله کند قانون ايران واال قانون اقامتگاه 4

مصوبات مجلس شوراي اسالمي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس  -7

رد به مجريان ن مواغ ايجمهور ابالغ مي شود و چنان چه رييس جمهور در خصوص امضا يا ابال

 (87روز اقدام نكند .....)وكالت    5و صدور دستور انتشار آن ها ظرف  

 . مجلس رييس جمهور را برای ادای توضيح احضار می نمايد.1

ساعت چاپ  72. به دستور رييس مجلس شورای اسالمی، روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف 2

 و منتشر نمايد. 

به رييس جمهور، دستور چاپ و نشر مصوبه را به روزنامه رسمی می  تذکر ه ضمن. رييس قوه قضايي3

 دهد. 

ساعت چاپ و منتشر  72. به دستور مقام معظم رهبری، روزنامه رسمی موظف است، مصوبه را ظرف 4

 نمايد.

كساني  به  نسبت قراردادهاي خصوصي  "ق.م. از كلمه قانون در عبارت :  10منظور ماده  -8

چه قانوني مي    .اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ استعقد نمودهرا منآن  كه  

 (87)وكالت    باشد؟  

 . قوانين تفسيری يا تکميلی 1

 . قانون بيان شده در شرع مقدس اسالم 2

 . قانون امری 3

 . کليه قوانين شرعی و عرفی مصوب مجلس4

   ر دادگاه ايران تابع چه قانوني است؟اقي دزن عردعواي طالق بين مرد تبعه تركيه و    -9

 (                                                                                                        87)مشاوران  

 . قانون محل دادگاه1

 . ترکيه 2
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 . عراق 3

 ين ز زوجيك ا . به انتخاب زوجين، قانون محل دادگاه يا کشور متبوع هر4

 مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد:   -10

 (85)مشاوران  

 . تاب تعارض با قانون را ندارد.2 . قانون است 1

 . موافقت نامه است. 4 . در حکم قانون است. 3

ند. در صورت  وده ااج نميك مرد مسيحي با يك زن زرتشتي كه هر دو ايراني هستند ازدو  -11

اختالف بين آن ها و اقامه دعواي طالق، دادگاه بايد بر مبناي چه مقرراتي به دعوا رسيدگي  

 (84نمايد؟ )آزاد  

 . بر مبنای قواعد مسلمه مذهب شوهر 1

 . بر مبنای قواعد مذهبی که زن پيرو آن است.2

 ت.کم اسان حاقوانين موضوعه ايران درباره آن. چون هر دو ايرانی هستند،3

. هر يك از طرفين که خواهان باشد، بايد بر مبنای قواعد و مقررات مذهبی که او پيرو آن است 4

 رسيدگی نمايد. 
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 اموال و مالكيت

 

 قانون مدني 182تا  11مواد 

 و

 تست هاي مربوطه
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 ( 18تا    12اموال غير منقول )مواد 

 (96يك از قواعد زير، با ساير قواعد متفاوت است؟ )وكالت    كدام  حقوقيماهيت    -12

 (اموال منقول اختصاص داده شده برای زراعت، در حکم غير منقول است.1

 (طفل متولد در زمان زوجيت، ملحق به شوهر است. 2

 (تصرف به عنوان مالکيت، دليل مالکيت است.3

 کند.تصاص میو اخ تصرف (بنا به طور ترصيف و وضع سر تير، داللت بر4

 (91كدام دسته اعمال حقوقي همه عيني هستند؟ )سراسري    -13

 هبه . حبس، وقف،1

 . سهام بی نام، بيع صرف، وديعه 2

 . بيع صرف، قرض، عاريه3

 مهريه غير منقول . رهن، اجاره مال غير منقول، 4

 (89سرقفلي حقي است .... )آزاد    -14

 . منقول1

 . غير منقول2

 هم غير منقول که جنبه غير منقول آن غلبه دارد. ول و م منق. ه3

 . هم منقول و هم غير منقول که جنبه منقول آن غلبه دارد.4

 (89كدام يك از دعاوي زير تابع غير منقول است؟ )آزاد    -15

 .دعوای راجع به دين ناشی از صلح مال غير منقول1

 .دعوای راجع به اجرت المثل مال غير منقول 2

 به ثمن در بيع مال غير منقول راجع عوای .د3

 .دعوای راجع به اجرت المسمی )مال االجاره( مال غير منقول4

 (87كدام گزينه صحيح است؟ )وكالت    -16

 . بنا يا درخت که بر روی زمين است غير منقول تبعی ناميده می شود. 1

ول تبعی ناميده می ر منقد، غي. اموال منقولی که از طرف مالك اختصاص به زراعت داده شده باشن2

 شود. 

 . ثمره يا حاصل و متعلقات اموال غير منقول مادام که چيده نشده عير منقول تبعی است. 3

 . حق انتفاع و حق ارتفاق از اموال غير منقول را غير منقول تبعی می گويند. 4

 (84حق انتفاع از اموال غير منقول چه نوع مالي است؟ )وكالت    -17

 . غير منقول تبعی است. 2 ت. می اسول حک. منق1

 . چون کليه حقوق منقول است، اين حق هم منقول محسوب می شود. 4 . غير منقول حکمی است. 3
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 الزامات خارج از قرارداد

 

 قانون مدني 337 تا 301مواد 

 و

 هاي مربوطهت تس
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 (730تا    301ايفاي ناروا )مواد  

اداره كننده فضولي مال غير، در فرض پرداخت هزينه ها، در كدام صورت، حق رجوع به -271

 (98)وکالت  مالك را دارد؟

 ( چنانچه تحصيل اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است. 1

 به نفع مالك باشد.سان و ياری نباشد، ولی کننده، ناشی از قصد اح ( چنانچه اقدام اداره2

 ( چنانچه مستاجر به منظور کمال انتفاع، تغييراتی در ملك مالك ايجاد کند. 3

 ( چنانچه تاخير در دخالت اداره کننده، موجب ضرر مالك شود. 4

 ست تصرف كند: اگر كسي مال ديگري را به اشتباه و با اين تصور كه ملك خودش ا  -272

 (87)وكالت  

 . فقط ضامن منافع است و نسبت به عين مسئوليتی ندارد. 1

 . فقط در صورت تعدی و تفريط شامن است. 2

 . ضامن نيست چون سونيت نداشته است. 3

 . در هر حال ضامن عين و منافع است. 4

 (83ان  اگر كسي اشتباها مال غير را تصرف كند، هزينه نگهداري مال: )مشاور  -273

 آن است. . به عهده مالك 1

 . در صورت معسر بودن مالك، بر عهده متصرف است. 2

 . به دليل عدم استحقاق در تصرف، به عهده متصرف است. 3

 . به عهده هر دو می باشد. 4

 

 (327تا   308غصب )مواد  

ان منتقل  بر اساس قانون مدني، اگر مالك به نحوي از انحا، حق خود را به يكي از غاصب -274

 ( 97است؟ )وكالت در خصوص آن غاصب، صحيح   كند، كدام مورد

 ( دارای همان حقی خواهد بود که مالك دارا بوده است.1

 تواند به يکی از الحقين خود رجوع کند.( فقط می2

 ( در صورتی که انتقال مجانی باشد، حق رجوع به غاصبان ديگر را ندارد.3

 ف شده است.کند که مال در يد او تل تواند به غاصبی رجوع( فقط می4

 (97كدام مورد در خصوص مسئوليت ناشي از نگهداري حيوانات صحيح است؟)وكالت    -275

 ( صاحب هر نوع حيوان، تنها در صورتی مسئول است که تقصير او در نگهداری از حيوان اثبات شود.1

ن را اينکه توانايی حفظ حيوا ( چنانچه صاحب حيوان از خطر حمله آگاه باشد، مسئول است، مگر2

 نداشته باشد.
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 ( چنانچه صاحب حيوان از خطر حمله آگاه نباشد، مطلقا مسئول نيست.3

 ( نگهداری حيوانی که شخص توانايی حفظ آن را ندارد، فی نفسه تقصير است. 4

-پس از جبران خسارت زيان تواندنمي گردر بيمه شخص ثالث، در كدام مورد، بيمه -276

 (97جوع كند؟  )وكالت  به راننده مسبب حادثه ر  ديده، 

 ( خسارت، ناشی از مستی راننده مسبب حادثه باشد.1

 ( زيان ديده فاقد گواهينامه باشد.2

 ( خسارت، ناشی از استعمال مورد روانگردان توسط راننده مسبب حادثه باشد.3

 ( راننده مسبب حادثه، از مسروقه بودن وسيله نقليه آگاه باشد.4

دهد، گودرز ثمن فروشد، اما به قبض او نميا فضولتا به گودرز مياحمد اتومبيل جعفر ر -277

معامله را بدون اطالع جعفر به حساب او واريز و اتومبيل را بدون اطالع و رضايت جعفر قبض 

دهد. در صورتي كه پس از  كند و پس از يك هفته، آن را به عنوان امانت تحويل فرامرز ميمي

خصوص ضمان عين و منافع   نزد فرامرز تلف شود. در اه اتومبيل به علت تصادفيك م 

 (97)قضاوت    اتومبيل، كدام مورد صحيح است؟

 ( احمد، گودرز و فرامرز، متضامنا ضامن تلف عين و گودرز و فرامرز، متضامنا ضامن منافع آن هستند.1

 ، ضامن منافع آن است.( احمد، گودرز و فرامرز، متضامنا ضامن تلف عين و فرامرز2

 فقط گودرز و فرامرز، ضامن عين و منافع اتومبيل تلف شده هستند. (3

( احمد،گودرز و فرامرز، متضامنًا ضامن تلف عين و گودرز، ضامن منافع زمان تصرف خود و پس از آن 4

 است.

با  سارقي كه اتومبيلي را سرقت كرده و قطعاتي به آن افزوده است دستگير مي شود. -278

افزايش يافته است، اين قطعات متعلق به چه   يجه عمل او قيمت اتومبيلتوجه به اينكه در نت

 ( 96كسي است؟ )مشاوران حقوقي

 الف( با توجه به اينکه منافع متصله است متعلق به مالك است.

 ب( با توجه به اينکه قطعات اضافه شده است متعلق به سارق است.

 .ندارد متعلق به مالك استق مطالبه قيمت زيادی را ج( با توجه به اينکه غاصب ح

 د( با توجه به اينکه با غاصب به سخت ترين وجه برخورد می شود، حقی در آن ندارد.

در كدام يك از موارد زير، بدون اينكه شخص مديون باشد. ممكن است ملزم به   -279

 (96پرداخت شود؟ )وكالت  

 رض نقل ذمه به ذمه(عقد ضمان در ف2    (مسئوليت تضامنی1

 (مسئوليت اشتراکی4  اع اسباب طولی در مسئوليت مدنیاجتم (فرض3
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 (824تا    808شفعه )مواد  

»ج« مي  »الف« و »ب«، در يك قطعه زمين، شريك هستند. »ب« سهم خود را به  -578

به »د« مي فروشد. كدام مورد  فروشد. »الف« قبل از اين كه اخذ به شفعه كند، سهم خود را 

 (98)وكالت   صحيح است؟

 دارد.( در صورتی که در معامله ميان »الف« و »د« به انتقال شفعه تصريح شود، »د« حق شفعه 1

 ( حق شفعه برای »ج« وجود دارد.2

 د« منتقل می شود.( حق شفعه به قائم مقامی به »3

 ( در صورتی که بيع ميان »الف« و »د« اقاله شود، »الف« حق شفعه دارد.4

كه مالك آپارتمان   ن متعلق به خود را بفروشد شخص جدر صورتي كه الف آپارتما -579

 (97فوقاني وي است: )سردفتري  

 ( در هر حال حق شفعه دارد.1

ر ی عرصه ايجاد شده باشد حق شفعه دارد حتی اگ( در صورتی که فقط همين دو آپارتمان بر رو2

 مجری وممر مشاعی نداشته باشند.

( در صورتی که فقط همين دو آپارتمان بر روی عرصه ايجاد شده باشد حق شفعه دارد به شرط اينکه 3

 باشند مجری يا ممر مشاعی نيز داشته

 ( در هيچ حال حق شفعه ندارد.4

 (94)قضاوت    ؟ دارد تبرمعامال اثري چه شفعه به اخذ-580

 صحيح معامالت وبقيه کند می باطل باشد کرده شفعه به اخذ از بعد مشتری که را ای معامله هر1) 

 هستند

 باشد کرده شفعه دمور به نسبت بيع عقد از وبعد شفعه به اخذ از قبل مشتری که را ای معامله هر2) 

 کند می باطل

 کند می ابطال قابل را معامالت همه3) 

 کند می باطل را معامالت همه4) 

 (93كدام گزينه در مورد اخذ به شفعه صحيح نيست؟ )دكتري سراسري    -581

 . انتقال مالکيت سهم مشاع سبب ايجاد حق شفعه است. 1

 شفعه نيست.  . فروختن سهم مشاع به چند نفر مانع از ايجاد حق2

 . در اخذ به شفعه طرف اصلی تملك خريدار است نه فروشنده 3

 . امتناع از پرداختن ثمن يا تاخير در پرداخت ثمن حق شفعه را ساقط می کند. 4

 به  آن قيمت و شده معيوب مشتري نزد در مبيع شفعه به اخذ و بيع فاصله در اگر -582

 (92)سراسري    چيست؟  تكليف  د،نماي  شفعه  به  اخذ شفيع  و  يابد  تقليل  نصف
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 .است مشتری به المثل ثمن از نيمی رداختپ  به ملزم شفيع و است صحيح شفعه به اخذ .1

 منفسخ می شود و ثمن به شفيع مسترد می شود.  شفعه به اخذ .2

  است. شفيع به ارش پرداخت به ملزم مشتری . است صحيح المثل ثمن همه مقابل در شفعه به اخذ .3

 .است مشتری به المثل ثمن همه پرداخت به ملزم شفيع و است صحيح شفعه به اخذ .4

 ( 89حق شفعه ........ )آزاد    -583

 . با موت شفيع، قابل ارث نيست. 1

 . فوری نيست. 2

 . بعد از موت شفيع به ارث می رسد. 3

 . در بيع خياری ثابت نيست. 4

 (89وت  حق شفعه در كدام مال به وجود نمي آيد؟ )قضا  -584

 . مالی که با بيع انتقال يابد2 . مال مشاع1

 . مال  غير قابل تقسيم4 آن دو نفر باشند. مالی که شرکای 3

خانه اي بعد از فوت مورث، قهرا به پنج فرزندش منتقل مي شود. چنان چه ملك  -585

مايد، مزبور قابل تقسيم باشد، و يكي از ورثه سهم خود را به بيع به شخص ثالث منتقل ن

 ( 88وضعيت اعمال حق شفعه از ناحيه ورثه چگونه است؟ )مشاوران  

 حق شفعه برای هر يك از شرکا جداگانه موجود است. . 1

 . چنان چه اکثريت ورثه اقدام به اعمال حق شفعه عليه ثالث نمايند، حق مزبور جاری است. 2

 لث نمايند، حق مزبور جاری است. . چنان چه ساير ورثه مجتمعا اقدام به اعمال حق شفعه عليه ثا3

 . حق شفعه قابل اعمال نيست. 4

 (87وقي اخذ به شفعه فضولي و اخذ به شفعه اكراهي:  )آزاد  ع حقوض  -586

 . در هر حال بطالن است. 1

 . علی االطالق قابل تنفيذ است. 2

 . چنان چه اخذ به شفعه به مصلحت باشد، تنفيذ آن صحيح است. 3

 ر از حيث وضع حقوقی، حکم يکسان ندارند. . دو مورد مزبو4

 (86ي  حق شفعه ثابت است؟ )سراسر  در كدام يك از موارد زير  -587

 . يکی از مالکان سهم خود را از ساختمان بدون زمين بفروشد. 1

 . افراز ملك قانون ميسر نباشد و يکی از مالکان سهم خود را بفروشد. 2

 اشد و يکی از مالکان سهم خود را بفروشد.. ملك واحدی سه مالك مشاعی داشته ب3

 ی از مالکان ملك خود را بفروشد. ن بستی قرار داشته باشند و يک. دو ملك مستقل در يك کوچه ب4
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 (975تا    956كليات اشخاص)مواد  

 (89اهليت تبعه بيگانه براي انجام بيع در ايران تايع كدام قانون است؟ )آزاد    -669

   ( قانون دولت متبوع تبعه بيگانه 1

 ( قانون ايران  2

 خب يا مورد توافق متعاملين ون منت( قان3

 ( قانون دولت ايران و قانون دولت متبوع تبعه بيگانه4

مطابق قانون ايران اگر زوجين تبعه يك كشور نباشند روابط شخصي آن ها تابع قانون   -670

 (89دولت متبوع كيست؟ )آزاد  

 . زن 2 هر. شو1

 . دولت محل اقامت طرفين4 . دولت محل نکاح 3

 (88كدام عبارت در خصوص اهليت شخص حقوقي صحيح است؟ )سراسري    -671

 . همانند شخص حقيقی اهليت دارد. 1

 . اهليت ندارد و اهليتش به اهليت مديران آن است. 2

 . دارای اهليت است مگر آن چه انحصارا ويژه انسان است. 3

 اقد اهليت است به جز مواردی که به آن تصريح شده باشد. . ف4

ت مرد فرانسوي مقيم آلمان براي خريد يك تخته قالي در ايران تابع قانون كدام هليا -672

 (85كشور است؟ )مشاوران  

 . قانون دولت متبوع 1

 . قانون محل اقامتگاه 2

 . قانون منتخب متعاملين 3

ولی که مطابق قانون ملی اهليت نداشته و يا اهليت ناقص داشته باشد . قانون دولت متبوع، مگر اين 4

 مطابق قانون ايران برای انجام آن عمل اهليت داشته باشد. 

 

 (991تا    976تابعيت )مواد  

در خصوص ايرانياني كه تابعيت خارجي را تحصيل كنند، كدام مورد صحيح   -673

 (95است؟)وكالت  

 ال زايل ميشود.(تابعيت ايرانی آنان در هر ح1

 نند.(موظف هستند ظرف شش ماه ، ترک تابعيت ايران ک2

 (در صورت تاييد تابعيت خارجی توسط هيات وزيران، تابعيت ايرانی آنها زايل می شود .3



 مدنی حقوق ت کنکوری سواال................. ....................................................................................................................

139 

(تابعيت ايرانی آنها باقی است و جز وزارت ، نمايندگی مجلس ، عضويت در شورای نگهبان و قضاوت، 4

 ديگر بالمانع است.اشتغال به مشاغل دولتی 

 (89تابعيت خارجي تحصيل نموده : )آزاد    تبعه ايراني بدون رعايت مقررات قانوني  -674

 . خارجی شناخته شده و اموال غير منقول او فروخته می شود. 1

 . ايرانی شناخته شده و اموال غير منقول او به فروش می رسد. 2

 . از ايران اخراج می شود. 3

 او به رسميت شناخته می شود. . تابعيت خارجی 4

 (83)مشاوران  مورد براي متقاضي شرط نيست؟    براي ترك تابعيت ايران كدام  -675

 سال تمام رسيده باشد.  25. متقاضی به سن 1

 . محکوميت کيفری موثر نداشته باشد. 2

 . خدمت وظيفه را انجام داده باشد. 3

 ده باشند. . هيات وزيران خروج از تابعيت او را اجازه دا4

 

 (1001تا    922اسناد سجل احوال )مواد  

انون مدني اطالع دادن از كدام واقعه به اداره سجل احوال ضروري مقررات ق بر اساس -676

 (89نيست؟  )سراسري  

 . فوت شخص 2 . نکاح موقت 1

 . غيبت شخص4 . والدت شخص 3

گي شوهر را داشته بعد از طالق  آيا زني كه با موافقت شوهر حق استفاده از نام خانواد -677

 (85ند؟ )سراسري  نيز   مي تواند از آن استفاده ك

 . حق استفاده دارد مگر اين که شوهر وخالفت خود را با آن اعالم نمايد 1

 . ادامه استفاده منوط به اجازه دارنده حق تقدم است. 2

 . استفاده بعد از طالق موکول به اجازه شوهر است. 3

 ه ندارد. . حق استفاد4

 

 (1010تا   1002اقامتگاه )مواد 

 (87اي با يكديگر دارند؟ )سراسري  سكونت چه رابطه    اقامتگاه و محل  -678

. در مورد اشخاص طبيعی اقامتگاه محل سکونت و در مورد اشخاص حقوقی اقامتگاه مرکز امور مهم 1

 است. 

 رکز مهم امور است. . محل سکونت غير از مرکز مهم امور شخص است اما اقامتگاه م2
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 که محل سکونت نيز باشد.  . اقامتگاه مرکز مهم امور است به شرط اين3

 . تفاوتی ندارد و به طور مترادف به کار می روند. 4

اگر طرفين معامله براي اجراي تعهدات ناشي از عقد، محلي غير از اقامتگاه حقيقي   -679

 (86به آن معامله ... )سراسري    خود را انتخاب كرده باشند نسبت به دعاوي راجع

 متعهد معتبر است. . محل سکونت و مرکز امور شخص 1

 . محل انتخاب شده اقامتگاه محسوب خواهد شد. 2

 . هم چنان اقامتگاه حقيقی شخص متعهد معتبر است. 3

 . محل انتخاب شده و اقامتگاه حقيقی هر دو معتبر است. 4

 

 (0103تا  1011)مواد   غايب مفقوداالثر

 (98)وكالت   ح است؟تقسيم اموال غايب مفقود االثر بر مبناي كدام مورد، صحي-680

 ( با انقضای مدت يك سال پس از غيبت 1

 ( با درخواست اشخاص ذی نفع، در صورت اثبات نياز مالی آنان با انقضای دو سال از زمان غيبت2

 پذير است. ( پس از صدور حکم موت فرضی، فقط تقسيم اموال منقول امکان3

 دارد.  ( با انقضای مدتی که عادتًا، احتمال فوت غايب وجود4

الفوت تقسيم حكم موت فرضي غايب مفقوداالثر صادر شده و اموال او ميان وراث حين -681

شده است. اگر پس از صدور حكم موت فرضي و تقسيم اموال، غايب پيدا شود، كدام مورد  

 صحيح است؟
غايب حقی  گردد، اما در مورد عوض اموال مصرف شدنی،ود باشد، به غايب بازمی( اگر عين اموال موج1

 ندارد.

( وراث در هر حال در مقابل شخص غايب، موظف به استرداد عين اموال و منافع آن و همچنين 2

 پرداخت مثل يا قيمت اموال تلف شده هستند.

 حقی بر وراث ندارد.گردد، و اال ( اگر عين اموال موجود باشد، به غايب بازمی3

 گردد.وجود باشد، به غايب بازمی( آنچه از عين اموال و منافع و عوض آن که م4

اگر زن بر اساس حكم موت فرضي شوهرش طالق بگيرد و پس از وقوع شوهر مراجعت   -682

 (86نمايد، كدام عبارت صحيح است؟ )سراسري  

 . شوهر نسبت به طالق صادره حق رجوع ندارد. 1

 قبل از شوهر کردن زن برگردد نسبت به طالق حق رجوع دارد.  . اگر2

 از انقضای عده برگردد نسبت به طالق حق رجوع دارد.  ر قبل. اگ3

 . در هر صورت شوهر حق رجوع به طالق را دارد. 4
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 قانون مدني 1179تا  1034مواد 

 و

 تست هاي مربوطه
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 (1119تا   1041واد  نكاح )م 

 (98)وكالت    در نكاح منقطع، كدام مورد صحيح است؟-683

 ( زوجه در صورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر اينکه زوج تمکّن مالی نداشته باشد. 1

 ( علی االطالق، تمکين زوجه تاثيری در نفقه ندارد. 2

 ( زوجه از زمان بارداری، مستحق نفقه خواهد بود. 3

 در صورت ثبت رسمی نکاح، مستحق نفقه است. ( زوجه 4

واسطه »ورزش سنگين« ه واسطه »آميزش حرام« يا به در مواردي كه زوال بكارت ب -684

 (97باشد، شرطيت اذن پدر در نكاح دختري كه ازدواج نكرده، چه حكمي دارد؟ )ارشد  

 (در هر دو مورد الزم است.1

 (در هر دو مورد الزم نيست.2

 ول الزم نيست اما در مورد دوم الزم است.(در مورد ا3

 رد دوم الزم نيست.(در مورد اول الزم است اما در مو4

 (97در عقد نكاح در دو فرض زير، كدام مورد صحيح است؟ )وكالت    -685

 عدم رعايت مصلحت موكل -فرض اول

 خروج از حدود اختيارات توسط وكيل  -فرض دوم

 سخ است و در فرض دوم، نکاح غيرنافذ است.( در فرض اول، نکاح صحيح و قابل ف1

 رنافذ است.بل فسخ است و در فرض دوم، نکاح غي( در فرض اول، نکاح صحيح و غيرقا2

 ( در هر دو فرض، نکاح غيرنافذ و منوط به تنفيذ موکل است.3

 ( در فرض اول، نکاح غيرنافذ است و در فرض دوم، نکاح صحيح و قابل فسخ است.4

   كه اختيار تعيين مهر به شخص ثالث داده شود، كدام مورد صحيح است؟در صورتي    -686

 (97)وكالت  

 ( اصوال شخص ثالث در تعيين مهر به هر ميزان، مختار است.1

 تواند بيش از صد و ده سکه بهار آزادی معين کند.( شخص ثالث نمی2

 تواند بيش از مهرالمثل معين کند.( شخص ثالث نمی3

 واند بيش از مهرالمتعه معين کند.ت( شخص ثالث نمی4

و ر رسمي ازدواج و طالق تنظيم شد، كاهش بعد از اينكه سند رسمي  نكاح در دفت -687

 افزايش مهريه مندرج در آن از طريق تنظيم اقرارنامه رسمي در دفتر اسناد رسمي : 

 (97)سردفتري  

 .( فقط نسبت به کاهش مهريه مجاز است2   ( در هر حال مجاز است1

 ( در هيچ مورد مجاز نيست.4  ( فقط نسبت به افزايش مجاز است3
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 (1194تا    1180واليت )مواد  

 ( 89منظور از ولي خاص: )آزاد    -742

 وصی آن ها  –جد پدری  – (پدر1

 جد پدری  –(پدر 2

 (همان ولی قهری است. 3

 قيم منصوب از دادگاه دری وجد پ –(پدر 4

چنان چه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اعمالي شود كه   -743

 ( 88موجب ضرر مولي عليه است: )وكالت  

 تعيين نمايد.. دادستان می تواند منحصرا از اقربای صغير قيم 1

اثبات در دادگاه، دادگاه ولی  . با درخواست يکی از اقارب وی يا درخواست رييس حوزه قضايی پس از2

 نمايد. مذکور را عزل و راسا قيم تعيين می 

 . ولی قهری ملزم می شود رعايت غبطه صغير را بنمايد و جبران ضرر کند. 3

 تواند ضم امين کند.  . دادگاه حق عزل ولی قهری را ندارد و فقط می4

 

 (1206تا   1195انفاق )مواد  

است ، با پدر نسبت به ميزان نفقه  ملزم به انفاق پدر خويش  چنانچه پسري كه قانوناً  -744

 (93توافق كند، افزايش هزينه زندگي پدر ، چه اثري بر اين قرارداد خواهد داشت ؟ )وكالت  

     ( قرارداد توسط پدر قابل ابطال است.1

 دادگاه به پدر حق فسخ می دهد. (2

   ندارد. ( قرارداد الزام آور است و دادگاه حق تجديدنظر3

 ( دادگاه می تواند در مبلغ نفقه تجديدنظر کند.4

 ( 93در خصوص نفقه فرزند ، كدام مورد صحيح است ؟ )وكالت    -745

 ( نفقه فرزند بالغ و رشيد ، به عهده پدر نخواهد بود.1

 لد از زنا ، به عهده پدر طبيعی است.( نفقه طفل متو2

 ت که حضانت وی را به عهده می گيرد.( نفقه طفل پس از وقوع طالق ، با شخصی اس3

 ( نفقه طفل متولد از نکاح منقطع ، هيچ گاه به عهده اجداد پدری نخواهد بود.4

با پدري از پرداخت نفقه كودك خود امتناع كرده است. يكي از خويشاوندان كودك  -746

ا پدر كودك اجازه دادگاه نفقه كودك يك ساله را پرداخته است. رابطه پرداخت كننده نفقه ب

 (89چگونه است؟ )سراسري  

 . اگر پرداخت کننده همسر مستنکف باشد حق مراجعه ندارد ولی ساير اشخاص اين حق را دارند. 1
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 ايد. . پرداخت کننده حق دارد مبلغ پرداختی را از پدر کودک مطالبه نم2

 و مراجعه نمايد. . در صورتی که پدر کودک پرداخت را تنفيذ کند پرداخت کننده حق دارد به ا3

 . پرداخت کننده حق مراجعه به پدر کودک را ندارد. 4

 كدام سلسله مراتب در خصوص خويشاوندان ملزم به دادن نفقه صحيح است؟     -747

 (89)سراسري  

 ری، مادر. پدر، اجداد و جدات پدری و ماد1

 . پدر، مادر، اجداد پدری، اجداد مادری2

 داد مادری. پدر، اجداد پدری، مادر، اج3

 . پدر، اجداد پدری، مادر، اجداد و جدات مادری، جدات پدری4

در صورت تعدد اقارب واجب النفقه و عدم تمكين كافي منفق ترتيب اولويت چگونه   -748

 (87است؟ )سراسري  

 ابوين . اوالد، زوجه، منفق،1

 اوالد، زوجه، منفق. ابوين،2

 . منفق، زوجه، اوالد، ابوين3

 وينق، اوالد، اب. زوجه، منف4

 (89مطالبه نفقه ايام گذشته چگونه است؟ )سراسري    -749

 . نفقه زن قابل مطالبه است ولی نفقه اقارب قابل مطالبه نيست. 1

 . قابل مطالبه نيست. 2

 نفقه اقارب قابل مطالبه است.  . نفقه زن قابل مطالبه نيست ولی3

 . قابل مطالبه است 4

 

 (1217تا   1207حجر )مواد 

 (  98در كدام مورد، معامله اصوالً باطل و غيرقابل تنفيذ است؟ )قضاوت    -750

    ( قرارداد تعهد به انتقال مال مرهون 1

 ( معامله مجنون ادواری 2

  ارد.( فروش دارو توسط شخصی که مجوز تأسيس داروخانه ند3

 ( معامله صغير مميز بدون اذن ولی يا قيم4

ب قرارداد به مهد كودك سپرده را در ساعات اداري به موج  والدين صغيري نگهداري او  -751

اند در همين مدت، صغير به ديگري خسارت وارد مي سازد ، كدام مورد در خصوص  

 (95مسئوليت جبران خسارت، صحيح است؟ )وكالت  
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سئول جبران خسارت هستند، مگر اينکه ثابت کنند تفصيری در تربيت طفل نکرده (اصوال والدين م1

 اند

 (صغير مسئول است و بايد از مال او ، جبران خسارت شود 2

 (صغير، مهدکودک و والدين ، مسئوليت تضامنی دارند3

 (مهد کودک در هر حال مسئول جبران خسارت است 4

يون تومان ارزش داشته به صد و بيست  مجنون ادواري زمين خود را كه صد ميل -752

معامله در زمان افاقه يا جنون وي بوده است.   ميليون تومان مي فروشد. اگر معلوم نباشد كه

 ( 95)قضاوت   معامله چه وضعيتي دارد؟

  ( توسط خود وی بعد از مسلم شدن افاقه قابل تنفذيل است1

 ( باطل است2

     ( صحيح و نافذ است3

 قابل تنفيذ است( توسط ولی وی 4

آن تنفيذ نمي كند. عقد   سفيه مال خود را بدون اذن ولي به وديعه مي گذارد. اما ولي -753

زد مستودع بدون تعدي و تفريط تلف شود. چه حكمي  وديعه چه وضعيتي دارد؟ اگر مال در ن

 (95)قضاوت    دارد؟

 ( باطل است / مستودع ضامن است.1

 صحيح است/ مستودع امين است و ضامن نيست( اگر وديعه بدون شرط عوض باشد 2

 ند آن را فسخ کند/ مستودع ضامن نيست( وديعه صحيح است اما ولی سفيه می توا3

 ( وديعه صحيح است خواه به شرط عوض باشد يا نباشد/ مستودع ضامن نيست.4

 (94در خصوص اهليت تمتع اشخاص حقيقي، كدام مورد صحيح است؟ )وكالت    -754

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

 دارد، از اين رو هيچ انسانی نمی تواند از هيچ حق مدنی محروم شود. اهليت تمتعهر انسانی (2

 هر انسانی اهليت تمتع دارد، اما بعضی از انسان ها ممکن است از حقوق مدنی برخوردار نباشند.( 3

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

 نباشند.

 (88بر اساس رويه قضايي معامالت صغار پس از رسيدن به سن بلوغ ....... )سراسري    -755

 . صحيح است. 1

 . منوط به احراز رشد آن هاست. 2

 سالگی است.  18. منوط به رسيدن به سن 3

 که بايد به آن ها تحويل شود منوط به احراز رشد است. . نسبت به اموالی 4
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صيه ايرانيان غير شيعه در محاکم، قانون اجازه رعايت احوال شخ بر اساس  صحيح است. 2گزينه -1

 31/4/1312مصوب 

رثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه که مذهب آنان به ماده واحده : نسبت به احوال شخصيه و حقوق ا

رسميت شناخته شده محاکم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که 

 باشد به طريق ذيل رعايت نمايند. مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی

 در مذهبی که شوهر پيرو آن است.در مسائل مربوط به نکاح و طالق و قواعد مسلمه متداوله   -1

 در مسائل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی. -2

در مذهبی که پدرخوانده يا مادر در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمة متداوله  -3

 خوانده پيرو آن است.

ه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم ، قانون اجازبر اساس صحيح است.  3گزينه -2

 31/4/1312مصوب 

ماده واحده : نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه که مذهب آنان به 

حاکم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که رسميت شناخته شده م

 به انتظامات عمومی باشد به طريق ذيل رعايت نمايند.مقررات قانون راجع 

 در مسائل مربوط به نکاح و طالق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پيرو آن است.  -1

 ادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی.در مسائل مربوط به ارث و وصيت ع  -2

عد مسلمة متداوله در مذهبی که پدرخوانده يا مادر در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قوا -3

 خوانده پيرو آن است.

قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم ، بر اساس صحيح است.  4گزينه -3

 31/4/1312مصوب  1312قوانين سال  عهمنتشره در مجمو

 رات موسسه آموزش عالی فاضلر.ک. کتاب شرح جامع حقوق مدنی انتشاصحيح است.    4گزينه  -4

 عقود به دو دسته معين و نامعين تقسيم می شوند:

عقدی است که در قانون دارای عنوان معين است و شرايط، احکام و آثار آن در قانون  ⇜عقد معين 

 ه است.  مانند بيع، اجاره، قرض، صلح، شرکت، ....مشخص گرديد

رايط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها تعيين  در قانون عنوان خاصی ندارد و ش ⇜عقد نامعين

 ق.م.(. 10می گردد. )م 

منظور از عقود معين، تنها عقودی که در قانون مدنی نام برده شده نيست. بلکه هر عقدی که در قوانين 

 ضوعه دارای عنوان و احکام باشد، عقد معين است. مو

 ق.م 967و م ق.م.  7مستفاد از ماده صحيح است.    2گزينه  -5
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 ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل صحيح است.  2گزينه  -15

است. زيرا ناشی از عقود و قراردادها می  منقول )مال االجاره( اجرت المسمی :توجه داشته باشيد ✌

 می باشد.  غير منقولت، که ناشی از قرارداد نيس اجرت المثلباشد. اما 

 ايراد ساير گزينه ها:  صحيح است.  4گزينه  -16

 : اين گزينه ها غير منقول به واسطه عمل انسان هستند.3و  1ايراد گزينه 

 حکمی است.  : اين گزينه غير منقول2ايراد گزينه 

 -4نقول حکمیغير م -3غير منقول به واسطه عمل انسان   -2غير منقول ذاتی  -1اقسام غير منقول: 

 غير منقول تبعی. 

 برای توضيح بيشتر، ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل        

ر روی اموال غير منقول، غير ق.م. کليه حقوق عينی ب 18مستفاد از م  صحيح است. 2گزينه -17

 منقول تبعی محسوب می شوند.

، مثل حق عمری و سکنی و همچنين حق ارتفاق نسبت به نقول حق انتفاع از اشيای غيرم":  18ماده  

المجری و دعاوی راجعه به اموال غيرمنقوله، از قبيل تقاضای خلع يد العبور وحق ملك غير، از قبيل حق

  ".ل غيرمنقول استو امثال آن، تابع اموا
 فاضلبرای توضيح بيشتر، ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی انتشارات موسسه آموزش عالی 

 صحيح است.  1گزينه  -18

 
 صحيح است.  3گزينه  -19

االجاره عين مستأجره از حيث صالحيت ی ديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مالکليه -20ماده 

 .مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد محاکم، در حکم منقول است ولو اين که

االجاره ی ديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مالکليه":  20ماده مطابق  صحيح است. 3گزينه -20

عين مستأجره از حيث صالحيت محاکم، در حکم منقول است ولو اين که مبيع يا عين مستاجره از 

  ".اموال غيرمنقوله باشد
 تر، ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی انتشارات موسسه آموزش عالی فاضلبرای توضيح بيش
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فت نصف ديگر بها توسط ولی، نشان دهنده تنفيذ معامله توسط دريا صحيح است. 4گزينه -137

 اوست. 

بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه برای توضيح صحيح است.  1گزينه -138

 آموزش عالی فاضل

چيزی دارای منفعت عقاليی است که نيازی را برطرف نمايد و برای  صحيح است. 3گزينه -139

 شخص سودآور باشد. 

منظور از نامقدور بودن، نامقدور مطلق است نه نسبی. پس شرط  صحيح است. 2گزينه -140

ت که هيچ کس نتواند آن را انجام دهد. ولی اگر تنها متعهد قادر به انجام تعهد نامقدوری باطل اس

 568، ص  3نباشد به خرج او تعهد را ديگری انجام می دهد. ر.ک قواعد عمومی قراردادها، ج 

 ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضلصحيح است.    1گزينه -141

مورد معامله بايد هم معلوم باشد و هم معين. منظور از معلوم بودن . صحيح است 1گزينه -142

مجهول نبودن است بدين معنا که مقدار، جنس و وصف مورد معامله بايد مشخص باشد. و منظور از 

 نی مردد نبودن است. بدين معنا که مصداق مورد معامله در خارج مشخص باشد. معين بودن يع
 ب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضلبرای توضيح بيشتر ر.ک. کتا

ق.آ.د.م برای استحقاق طلبکار به اخذ خسارت  522بااستناد به ماده  صحيح است. 3گزينه -143

ت که عبارتند از: وجه رايج بودن دين، مطالبه دين توسط داين، تمکن تأخير تأديه، شرايطی الزم اس

ز پرداخت دين، تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه از زمان سررسيد مديون از ادای دين، امتناع مديون ا

تا هنگام پرداخت و مطالبه خسارت تأخير تأديه توسط داين. لذا صرف تغيير شاخص قيمت، موجب 

 ت تأخير تأديه نيست.استحقاق مطالبه خسار
 برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل

قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب  21با استناد به ماده صحيح است.  4گزينه -144

در برابر و با لحاظ نظرات حقوقدانان، معامله مذکور در سوال، بين طرفين آن صحيح بوده و  1394

مال  طلبکاران، غير قابل استناد بوده و طلبکاران می توانند تقاضای ابطال چنين معامله ای نمايند و

با توجه به مطالب فوق،  3و  1مورد معامله را جهت وصول طلب خود توقيف نمايند. گزينه های 

نشاء، باطل است خواه نادرست است. زيرا معامله صوری به دليل فقدان قصد ا 2ناصحيح هستند. گزينه 

 قصد فرار از دين محرز باشد يا نه.

 صحيح است.  3گزينه  -145

کلی از شرايط اساسی صحت معامالت مشروعيت جهت معامله است. فلذا : به طور 1توضيح گزينه 

نامشروع بودن جهت معامله، از اسباب بطالن است. اگر نامشروع بودن در عقد ذکر شود، قطعا معامله 

و اگر نامشروع بودن جهت در عقد ذکر نشود، اما طرفين به عدم مشروعيت آن آگاهی داشته باطل است 
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ت نيز عقد باطل است. پس به طور مطلق نمی توان گفت جهت نامشروع سبب بطالن باشند؛ در اين حال

عقد است. تنها در صورتی عدم مشروعيت جهت در معامله صحيح فرض می شود که در عقد تصريح 

رف نيز به آن جاهل باشد. مانند اين که الف خانه ای را از ب خريداری نمايد برای داير کردن نشود و ط

اين انگيزه خود را بيان ننمايد و الف )فروشنده( نيز از آن بی اطالع باشد. در اين جا معامله قمارخانه و 

 صحيح است.  

رست. اما به طور مطلق   : اين که جهت مشروع شرط صحت عقد است، امری است د2توضيح گزينه 

تی از اسباب نمی توان گفت جهت نامشروع مانع از صحت عقد است. زيرا نامشروع بودن جهت در صور

 بطالن است که در عقد به آن تصريح شود. يا طرف نسبت به آن علم داشته باشد. 

رارداد است. به : منظور از نامشروع بودن جهت معامله، استفاده نامشروع از موضوع ق3توضيح گزينه 

مشروع کند. عنوان مثال شخصی خانه ای را خريداری می کند تا از اين خانه )مورد معامله(، استفاده نا

 مثال مرکز پخش مواد مخدر داير نمايد. 

: بطالن عقد به دليل نامشروع بودن جهت معامله در صورتی است که يا در عقد تصريح 4توضيح گزينه 

علم داشته باشد. در اين گزينه خريدار با اقرار خويش مبنی بر استفاده شود يا طرف نسبت به آن 

 را آگاه ساخته است.   نامشروع از مورد معامله، فروشنده

 اگر جهت معامله نامشروع باشد و در عقد تصريح شود، معامله باطل است. 

 د، معامله باطل است.اگر جهت نامشروع باشد و در عقد تصريح نشود، ولی طرف معامله از آن مطلع باش

 حيح است. اگر جهت نامشروع باشد اما در عقد تصريح نشود و طرف هم به آن جاهل باشد، معامله ص

 برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل

شود ولی در معامله الزم نيست که جهت آن تصريح ": 217ماده مطابق  صحيح است. 2گزينه -146

 ."اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد واال معامله باطل است

صوری: عقدی که قصد واقعی مبنی بر انشای آن وجود ندارد و معامله  صحيح است. 2گزينه -147

 طرفين صرفا تظاهر به انعقاد معامله  می کنند. چنين معامله ای به لحاظ فقدان قصد باطل است. 

ر از دين: معامله ای است که مديون برای فرار از دين اموالش را می فروشد. اين معامله به قصد فرا

 عامله بين طرفين عقد صحيح بوده و در مقابل طلبکار غير قابل استناد است. معامله صوری نيست. اين م

 برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل

برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه  يح است.صح 3گزينه -148 

 آموزش عالی فاضل

 باطل است. ⇜اگر صوری باشد                                  

 غير نافذ ⇜به قصد فرار از دين                                    در وقف  

 ری نباشد                                 اگر صو                                 

 غير قابل استناد ⇜در ساير معامالت                                                            
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 صحيح است.  2گزينه  -503

 
 به اراده وکيل        استعفا                                                    

 انحالل ارادی )فسخ(                      

 به اراده موکل        عزل                                                    

 انحالل وکالت 

 فوت يکی از طرفين                                                      

 حجر يکی از طرفين                                                      

 ن موضوع وکالت انحالل قهری )انفساخ(     از بين رفت                     

 انقضای مدت وکالت                                                       

 ام عمل مورد وکالت توسط موکل انج                                                     

 وسط موکل انجام عمل منافی با وکالت وکيل ت                                                     

 
وکالت يك عقد جايز است که با فوت يا حجر يکی از طرفين منفسخ می شود. هر يك از طرفين نيز ⟡

)در قالب عزل يا استيفا( مگر آن که حق عزل يا هر وقت بخواهد، می تواند اين عقد را بر هم بزند 

 استيفا از او سلب شده باشد. 

نی،،انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل، تاليف: برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مد ✍

 الهه جمشيدی،

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به ":  661ماده مطابق صحيح است.  1گزينه -504

 ."کردن اموال موکل خواهد بوداداره 

وکيل در محاکمه، وکيل در قبض حق نيست مگر ":  664ماده مطابق صحيح است.  1گزينه -505

 ."ه قراين داللت بر آن نمايد و همچنين وکيل در اخذ حق، وکيل در مرافعه نخواهد بوداين ک

از رسيدن خبر عزل به تمام اموری که وکيل قبل  ":  680ماده مطابق صحيح است.  3گزينه -506

 ."او در حدود وکالت خود بنمايد نسبت به موکل نافذ است

اص ثالث است که با وکيل معامله نموده اند. اصطالحا به مبنای اين حکم حمايت از وکيل نا آگاه و اشخ

 اين امرة وکالت ظاهری می گويند. 

ين موجب انفساخ عقد نمی در عقود امانی تقصير )تعدی و تفريط( امصحيح است.  3گزينه -507

  شود . تنها يد امانی وی را به ضمانی تبديل می نمايد.

  د جايز موجب لزوم عقد نمی گردد.تعيين مدت در عقوصحيح است.   3گزينه  -508

وکالت بايد در امری داده شود که خود موکل بتواند  ":  662ماده مطابق صحيح است.  1گزينه -509

 ."هم بايد کسی باشد که برای انجام آن امر اهليت داشته باشدآن را به جا آورد. وکيل 
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 ه آموزش عالی فاضلبرای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسس

 مستفاد از مواد زير: صحيح است.    3گزينه  -510

چه که وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نمايد و از آن  ":  667ماده 

 ."موکل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نکند

ل بايد تمام تعهداتی را که وکيل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد موک":  674ماده 

نخواهد داشت مگر اين که آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هيچ گونه تعهد 

 ."اعمال فضولی وکيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه کند

ک. کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه برای توضيح بيشتر ر.صحيح است.  1گزينه -511

 آموزش عالی فاضل

اگر وکيل که وکالت در توکيل نداشته، انجام امری  ":  673ماده . مطابق صحيح است 3گزينه -512 

را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر يك از وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل 

 ."شود مسئول خواهد بودوب مینسبت به خساراتی که مسبب محس

 ق.م. 680. مطابق م صحيح است  1گزينه  -513

 .است حيصح  1  نهيگز-514

که ضمان چند تن از  یدارند: »در مورد یم انيق.م ب 689از ماده  3 هيدر حاش انيدکتر کاتوز مرحوم

همه ضمن  که یو اثر ضمان اختالف شده است: در حالت نياراده طرف ريمطلق است در تعب ونيمد كي

به  حيصرکه در ضمان ها ت یدر مورد یظاهر در تضامن است ول رنديرا بر عهده بگ نيعقد تمام د كي

تضامن«. فرض سوال مربوط به بخش  اياست  ميسهمقصود ت اينشود، اختالف وجود دارد که آ نيتمام د

حالت  نيرموده اند. در انف انيب قي، جواب را به نحو دق3 هيدر حاش شانيسخن استاد است و ا نيا ر،ياخ

 تيمسئول یاصل تساو و نيضامن یاشتراک  تي توان حکم به مسئول یبا استدالل به اصل عدم تضامن م

خالف اصل است و  یامر ت،يبودن مسئول یچون تضامن گريد ريعبق.م( داد. به ت 153)مستفاد از ماده 

در فرض سوال با استناد به اصل  نيضامن تيباشد لذا مسئول یقرارداد م ايدر قانون  حيمنوط به تصر

 است. یو به تساو یاشتراک تيلدر بخش مازاد بر سهمشان، مسئو نيو برائت ذمه از د ادهيعدم ز

چون به طور کلی بيان شده  4و  3ق.م. گزينه های  719به ماده  ر.کصحيح است.  1گزينه -515

ه مضمون له پرداخت کرده باشد حق اند نادرست هستند زيرا اگر شخص ثالث با اذن ضامن، دين را ب

رجوع به ضامن دارد و ضامن هم بعداً متحمل غرامت پرداخت دين به ثالث می شود و لذا ضامن به 

هم  2ر راستای ضمانت، می تواند به مضمون عنه مراجعه کند. گزينه دليل تحمل غرامت و خسارت د

داده و لذا وجود قصد تبرع مانع مراجعه ناصحيح است. چون ثالث با قصد تبرع، دين را به مضمون له 

 2ثالث به ضامن می شود، هر چند اين پرداخت با اذن ضامن بوده باشد. در اين زمينه ر.ک به حاشيه 

 کتاب نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزيان. ق.م در 267ماده 
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 ق.م 1035. ماده صحيح است  1گزينه  -697

به کتاب جامع حقوق مدنی، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل تاليف:الهه برای توضيح بيشتر 

 جمشيدی. رجوع شود. 

 صحيح است.  4گزينه  -698

 
عقد نکاح قبل از نزديکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که هر گاه  1101ماده 

 .ق نصف مهر استموجب فسخ، عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستح
اگر عقد نکاح، به جهتی فسخ شود بايد بين قبل از نزديکی و بعد از آن تفاوت قائل شويم زيرا نكته: 

زن مستحق مهر نيست مگر در صورت عنن. زن در فسخ نکاح بعد از نزديکی تنها قبل از نزديکی 

 مستحق تمام مهر است. 

انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل، تاليف: برای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی،  ✍

 الهه جمشيدی 

 9/12/1391قانون حمايت خانواده مصوب  21مطابق م  صحيح است.  3گزينه  -699
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نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران در جهت محوريت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم  ـ21ماده

دهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعی و را که مبنای تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار می

 :مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زير الزامی است

 باردارشدن زوجه. 1

 نتوافق طرفي. 2

 شرط ضمن عقد .3

( اين قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج يا ازدواج و 20تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده )

سال با پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رئيس قوه  ای است که ظرف يك  امه ن طالق مطابق آيين 

( اصالحی قانون راجع 1های موضوع ماده ) امه ن نامه مذکور، نظام  رسد و تا تصويب آيين  قضائيه می 

 .کماکان به قوت خود باقی است 29/2/1316به ازدواج مصوب 

 ق.م.  1038و  1037مطابق مواد   صحيح است.  2گزينه  -700

تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايی را که به هر يك از نامزدها می":  1037ماده 

برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق طرف ديگر يا ابوين او 

آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر  شود مگر اين کهقيمت هدايايی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می

 ."تلف شده باشد
يکی از مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت ":  1038ماده 

 ."نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود

انتشارات موسسه برای توضيح بيشتر درباره وضعيت هدايای نامزدی ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، 

 آموزش عالی فاضل

 13/2/1390مورخ  718مطابق رای وحدت رويه  صحيح است.  3گزينه  -701

  وان عالی کشورهيأت عمومی دي 13/2/1390ـ  718رأی وحدت رويه شماره 

تواند تا مهر به او قانون مدنی اين است که زن در صورت حال بودن مهر می 1085مستفاد از ماده 

ايفی که شرعًا و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأی شعبه تسليم نشده از ايفاء مطلق وظ

باق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانونی پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان که با اين نظر انط

قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در  270گردد. اين رأی طبق ماده تشخيص و تأييد می

 االتباع استها الزمور کيفری در موارد مشابه برای شعب ديوان عالی کشور و کليه دادگاهام

تواند در صورت به هم يك از نامزدها می هر":  1037ماده مطابق  صحيح است. 2گزينه -702

خوردن وصلت منظور، هدايايی را که به طرف ديگر يا ابوين او برای وصلت منظور داده است مطالبه 

شود مگر اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می کند.

 ."ف شده باشداين که آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تل
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انتشارات موسسه برای توضيح بيشتر درباره وضعيت هدايای نامزدی ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، 

 آموزش عالی فاضل

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط ":  1087ماده مطابق  است. صحيح 3گزينه -703

را به تراضی معين کنند و اگر قبل از توانند بعد از عقد مهر شده باشد نکاح صحيح است و طرفين می

 ".ها نزديکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بودتراضی بر مهر معين، بين آن

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم ":  1081ماده مطابق  ست.صحيح ا 4گزينه -704

 ."ط باطل استتأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحيح ولی شر

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد يا ماليت ":  1100ماده مطابق  صحيح است. 3گزينه -705

ت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم باشد در صور ملك غيرنداشته باشد يا 

 ."مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود

 انتشارات موسسه آموزش عالی فاضلضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، برای تو

ايد حال زن از حيث برای تعيين مهرالمثل ب ":  1091ماده مطابق  صحيح است. 4گزينه -706

شرافت خانوادگی و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و 

 ."ودغيره در نظر گرفته ش

سال  13عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ":  1041ماده مطابق  صحيح است. 4گزينه -707

ام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط سال تم 15تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن 

 ."رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح

 ه آموزش عالی فاضلانتشارات موسسبرای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، 

که به عنوان نفقه به زوج داده می شود،  اموال مصرف شدنیدر مورد  صحيح است. 4گزينه -708 

فرش، ... به ملکيت  مانند خانه،اموال مصرف نشدنی  زوج در می آيد. امابايد گفت اين اموال به ملکيت 

ی شود. بدين معنا که مالك اين اموال نشده زن در نيامده و تنها اذن در انتفاع در اين اموال به او داده م

 و تنها می تواند از آن ها استفاده کند. 

 موسسه آموزش عالی فاضل انتشاراتبرای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، 

کند اگر ی زوجيت نمیی ازدواج ايجاد علقهوعده":  1035ماده مطابق صحيح است.  3گزينه -709

از مهريه که بين طرفين برای موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد. بنابراين چه تمام يا قسمتی 

ند از وصلت امتناع کند و طرف ديگر تواهر يك از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می

ی ی خسارتتواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبهنمی

 ."نمايد
 انتشارات موسسه آموزش عالی فاضلبرای توضيح بيشتر ر.ک. کتاب جامع حقوق مدنی، 

  .م.ق  1087و  1069مطابق مواد صحيح است.    2گزينه  -710
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شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خيار نسبت به : " 1069ماده  

آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصالً مهر ذکر صداق جايز است مشروط بر اين که مدت 

 ."نشده است

د نکاح صحيح است و طرفين اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باش: " 1087ماده 

ها نزديکی توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معين کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معين، بين آنمی

 ".ود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بودواقع ش

 ق.م.  1082مطابق تبصره م  صحيح است.  2گزينه  -711

 .تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنمايدیشود و مبه مجرد عقد، زن مالك مهر می":  1082ماده 

نسبت به ی زمان تأديه چنان چه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت ساالنه تبصره:

گردد محاسبه و پرداخت سال اجرای عقد که توسط بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران تعيين می

 ."عقد به نحو ديگری تراضی کرده باشندخواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجرای 

هر گاه عقد نکاح قبل از نزديکی به جهتی فسخ  ":  1101ماده مطابق  صحيح است. 1گزينه -712

حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ  شود زن

 ".نکاح، زن مستحق نصف مهر است

هر گاه عقد نکاح قبل از نزديکی  ":  1101ماده بق مفهوم مخالف مطا صحيح است. 3گزينه -713

که در اين صورت با به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد 

 ".وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است

تواند می شود وبه مجرد عقد، زن مالك مهر می":  1082ماده مطابق  صحيح است. 3گزينه -714

 ."هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنمايد
ق.م. هر  1092ق.م. به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالك تمام مهر می شود. به موجب م  1082مطابق م 

حکم اخير ويژه طالق گاه طالق پيش از نزديکی واقع شود، مالکيت نصف مهر به شوهر باز می گردد. 

د. چنان که هر گاه شوهر يا زن قبل از نزديکی فوت کند، مالکيت و در ساير موارد ايجاد نمی شو است

ال ما زن هم مالك باغ و هم نيمی از مهر به شوهر باز نمی گردد و زن مالك تمام مهر خواهد شد. در مث

مالك منافع باغ می شود. پس از وقوع طالق، نيمی از باغ به شوهر باز می گردد و شوهر نسبت به منافع 

 قی ندارد. گذشته هيچ ح

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع  ":  1099ماده مطابق  صحيح است. 4گزينه -715

 ." نزديکی، زن مستحق مهرالمثل است

 ر مساله فوق زن به فساد نکاح علم داشته است. اما د
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ی، تاريخ تنظيم معتبر است، حتی در اسناد رسم":  1305ماده  مطابقصحيح است.  2گزينه -773

ها داشته بر عليه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاريخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظيم آن

 ." ی آنان و کسی که به نفع او وصيت شده معتبر استهو ورث

 در صحت اقرار، تصديق مقرله شرط نيست ليکن":  1272ماده  مطابقصحيح است.   3گزينه -774

 ".اگر مفاد اقرار را تکذيب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت
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 دانشجوی گرامی 

 

تباط زنده و دو فاضل بدلیل حل مسائل متنوع ، ارآموزش عالی    حضور در کالسهای موسسه

طرفه بین دانشجو و استاد ، قرار گرفتن در جو کنکور ، ایجاد انگیزه رقابت  ، رفع اشکاالت  

دانشجو و آزمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است  

 . که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد  

 

عالی  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه را    آموزش  امکان  این  به شما  فاضل 

چرا که عالج واقعه قبل از    می دهد که جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی  کشوری بیابید

 وقوع باید کرد. 
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قانون   • و  صدور چك  قانون  از  هايي  تست  حاوي  تجارت  قانون  بر  عالوه  كتاب  اين 

 تصفيه امور ورشكستگي يعني دو قانون مهم در كنار قانون تجارت مي باشد. 

در اين كتاب سعي شده است پاسخ هاي كامال تشريحي در اختيار استفاده كنندگان   •

 قرار گيرد.  

 رت تاليفي در اين كتاب آمده است. تست به صو   700حدود  •
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 (5تا    1تجار و معامالت تجارتي )مواد   –باب اول  

 کدام گزینه صحیح است؟  -1

( مدیران شرکت های تجاری تاجر محسوب نمی شوند مگر این که موضوع شرکت الزاما فعالیت 1

 تجاری باشد.

 ( اگر عملی دارای سودآوری باشد حتما عمل تجاری است.2

 هند.توانند دادخواست ورشکستگی بد( فقط تجار می 3

( اگر شخصی صرفا با هدف تفریح و بدون در نظر گرفتن درآمد فعالیت تجاری انجام دهد تاجر 4

 محسوب نمی شود.

 کدام گزینه در خصوص تاجر بدون نماینده صحیح است؟  -2

 نماینده ای تاجر نیست.( تاجر باید عمل تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد بنابراین هیچ 1

 خی نمایندگان تاجر محسوب می شوند.انون تجارت بر( با تصریح ق2

 ( قیم و قائم مقام تجارتی تاجر محسوب می شوند.3

 ( تمامی نمایندگان تاجر محسوب می شوند.4

 کدام یک از اعمال ذیل تجاری ذاتي نیست؟  -3

      ( تسهیل معامالت ملکی1

 ( داللی معامالت ملکی 2

  سهامی ( انجام معامالت ملکی در قالب شرکت3

 ( ساخت ملک به قصد فروش در قالب شرکت تضامنی 4

 قانون تجارت کدام گزینه صحیح است؟  2طبق ماده    -4

 ( داللی بایستی در قالب تصدی صورت پذیرد.1

داللی نیازی به انجام در قالب تصدی  ( داللی معامالت غیرمنقول بایستی در قالب تصدی و سایر موارد2

 ندارند.

رداد داللی و تاجر محسوب شدن دالل در مورد داللی اموال منقول، محسوب شدن قرا ( برای تجارتی3

 فروشنده کاال بایستی قصد فروش کاالی خریداری شده را داشته باشد.

 3و  2( گزینه 4

ومقررات موضوعه کدام مورد در خصوص شرایط با توجه به قانون تجارت و سایر قوانین  -5

 اشتغال به تجارت صحیح است؟

(اشخاصی که به صورت تجاری به واردات کاال اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کاالهای وارداتی 1

 به نحو عمده فروشی دارند ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه هستند.

قل جاده ای مسافر فعالیت می کنند عالوه بر اخذ مجوز از سازمان (شرکت های که در امر حمل و ن2

 نقل ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه هستند. حمل و
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قانون تجارت مجاز  20(اشتغال به عملیات صرافی در قالب هر یک از شرکت های تجاری موضوع ماده 3

 است.

ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه  (کلیه اشخاصی که به فعالیت تجاری اشتغال دارند4

 هستند.

 به اموال غیر منقول،.....یمه ای مربوط  ارائه خدمات ب  -6

 (و یا منقول، عمل تجاری است. 1

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

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

 قط همراه با خرید و فروش باشد عمل تجاری است. (اگر ف4

د با شرکت مختلط غیرسهامي و صدور چک رکت با مسئولیت محدوعقد معاوضه توسط ش  -7

  در این زمینه:

 ( عقد معاوضه، عمل تجارتی تبعی است و صدور چک، عمل تجارتی ذاتی است.1

 تجارتی تبعی است.( عقد معاوضه، عمل تجارتی ذاتی است و صدور چک، عمل 2

 ( عقد معاوضه و صدور چک، هر دو عمل تجارتی ذاتی است.3

 ( عقد معاوضه و صدور چک، هر دو عمل تجارتی تبعی است.4

 کدام گزینه در خصوص شرکای شرکتهای تجاری صحیح است؟  -8

 (شرکای تمامی شرکتهای تجاری تاجر محسوب می گردند.1

 تعاونی ها تاجر محسوب می گردند.(شرکای شرکتهای تجاری جز 2

 محسوب نمی گردد. (شرکای شرکتهای تجاری به صرف عضویت در شرکت، تاجر3

 (فقط شرکای ضامن در شرکتهای تجاری تاجر محسوب می گردند. 4

کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگي توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه   -9

 خرده فروشي، صحیح است؟

 (چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.1

 تجاری است. نده تاجر باشد، عمل(در صورتی که فروش2

 (عمل تجاری محسوب می شود.3

 .(به هیچ وجه تجاری نیست.4

 ؟کدام یک از اشخاص ذیل تاجر هستند  -10

قانون تجارت نیز مبادرت  2ماده  (شخصی است که عالوه بر قضاوت به فعالیت های تجاری موضوع1

 می نماید.

 (مدیر شرکت سهامی عام 2

 شرکت های تجاری(شرکا و سهامداران 3
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 (کسی که کارخانه ای را به منظور رفع حوائج شخصی خود راه اندازی می نماید.4

 باشد؟کدام مورد عمل تجاری نمي  -11

 (تأسیس و به کار انداختن کارخانه 2         (معامله برات                      1

 زار آالت صنعتی(تصدی به نمایشگاه اب4          (صید ماهی جهت فروش      3 

 کدام مورد مصداق عمل تجاری است؟  -12

 (تصدی به تسهیل معامالت ملکی  2   (حمل و نقل کاال و مسافر 1

 (صدور و ظهرنویسی چک4 ش اموال منقول و غیر منقول (خرید و فرو3

 معامالت غیرمنقول در چه صورتي تجاری اند؟  -13

 (اگر جهت حوائج تجاری تجار صورت گرفته باشد.1

                 ( اگر به طور تبعی برای انجام یک عمل تجاری دیگر صورت گرفته باشند2

    صورت گرفته باشند.( اگر توسط شرکت های سهامی عام یا خاص 3

 ( هیچکدام4

 کدامیک تاجر محسوب مي شود؟   -14

 خرد(کسی که خودروی دست دوم را به قصد تعمیر و در نهایت فروش به قیمت باالتر می 1

(خیاطی که پارچه ای را خریداری و تبدیل به لباس نموده و درآمدش حاصل از فروش لباس می 2

 باشد

 خودش را به درب تبدیل نموده و به فروش می رساند(نجاری که تخته متعلق به 3

 ( نجاری که تخته متعلق به دیگری را به درب تبدیل می نماید و اجرت دریافت می نماید.4

حاکم بر قانون تجارت در مورد تجار و معامالت تجاری کدام نظر به مقررات با توجه  -15

 پذیرفته شده است؟

 ( نظریه موضوعی و شخصی4( نظریه شخصی  3یا شخصی  ( نظریه موضوعی 2(نظریه موضوعی  1

 نمي باشد؟کدام یک از اعمال زیر برای تجاری تلقي شدن مستلزم تكرار     -16  

 ( تصدی به عملیات حراجی  2    تصدی به حمل ونقل (1

  ( معامالت برواتی4  ( تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی  3

فروش تعدادی بلیط هواپیمایي نموده است اما  به دالیل  یک آژانس مسافرتي اقدام به  -17

فني امكان حرکت در تاریخ های اعالمي نبوده است اقدام آژانس در قالب کدامیک از اقسام 

 اری گنجانده مي شود و مسئولیت آژانس مسافرتي در قبال مسافران چیست؟نمایندگي تج

 مسئولیتی ندارد  ( عامل، 2                (حق العمل کار، مسئولیتی ندارد                  1

 (حق العمل کار، مسئولیت دارد.4( دالل، مسئولیت دارد                                              3
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 شرکت های تجارتي  –باب سوم  

 1347ي از قانون تجارت مصوب  الح قسمتقانون اص

 الیحه( 300تا    1شرکت های سهامي عام و خاص )مواد   –مبحث اول  

 

 تشكیل کدام یک از مجامع عمومي در شرکت سهامي عام و خاص قانونا الزامي است؟   -59

 ( مجمع عمومی عادی سالیانه1

 ( مجمع عمومی موسس 2

 عاده( مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق ال3

 ( مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 4

 شخص در جلسه مجمع عمومي دارای حق رأی است؟   در کدام یک از موارد زیر  -60

  ( دارندگان آورده غیرنقد در زمان تصویب آورده غیرنقد آنان1

 ( سلب حق تقدم شخص در خرید سهام جدید به نفع سایرین 2

   ه اجازه دهنده در معامالت مشمول کنترلت مدیر( هیا3

 ( هیأت مدیره ذینفع در معامالت مشمول کنترل  4

چنان چه اشخاصي که آورده غیر نقد آن ها تصویب نشده حاضر نشوند تعهد غیرنقد  -61

خود باطل   مبه سها خودرا به تعهد نقد تبدیل و مبالغ الزم را تادیه کنند تعهد آن ها نسبت

 وب و ....... شده محس

 ( شرکت قابل تشکیل نیست.1

 ( اشخاص غیرسهامدار می توانند آن مبالغ را تعهد و مبلغ الزم را تادیه کنند. 2

 ( سایر پذیره نویسان می توانند آن مبالغ را تعهد و مبلغ الزم را تادیه کنند.3

 کنند. ( فقط سایر موسسین می توانند آن مبالغ را تعهد و مبلغ الزم را تادیه 4

 .......رئیس هیئت رئیسه مجامع عمومي    -62

 ( الزاما از میان سهامداران انتخاب می شود و اصوال رئیس هیأت مدیره است.1

 ( اصوال از میان سهامداران انتخاب می شود و اصوال رئیس هیأت مدیره است.2

 ست.( الزاما از میان سهامداران انتخاب می شود و الزاما رئیس هیأت مدیره ا3

 ی شود و الزاما رئیس هیأت مدیره است.( اصوال از میان سهامداران انتخاب م4

هزینه هایي که برای تاسیس شرکت سهامي الزم بوده و توسط موسسین صورت مي  -63

 پذیرد و در صورت عدم تشكیل شرکت برعهده کدام شخص )اشخاص( است؟  

 هم( هر یک از سهاداران به نسبت س2    ( خود موسسین 1

 ( هر یک از سهامداران به طور مساوی 4     ( شرکت3



 تجارت حقوق سواالت تالیفی ................. .....................................................................................................................

73 

ده و نسخه برات قبول شده مفقود گردد چه  چند نسخه صادر شچنانچه برات در  -372

   مراحلي بایستي طي گردد؟  

 تقاضای پرداخت از روی نسخه های دیگر( 1

 ( امر دادگاه + دادن ضامن + تقاضای پرداخت از روی نسخه های دیگر2

ت از روی نسخه + تقاضای پرداخ ( اثبات این که برات متعلق به او است + امر دادگاه + دادن ضامن3

 ای دیگره

 ( هیچ کدام4

   پرداخت جزئي برات .........    -373

     صحیح است و دارنده نمی تواند نسبت به بقیه مبلغ اعتراض کند.( 1

  باطل است و دارنده می تواند نسبت به تمام مبلغ اعتراض کند.( 2

   لغ اعتراض کند.صحیح است و دارنده می تواند نسبت به بقیه مب( 3

  صحیح است ولی دارنده می تواند نسبت به تمام مبلغ اعتراض کند.( 4

 حكم دو مورد زیر در خصوص پرداخت ثالث به ترتیب چیست؟  -374

 الف( پرداخت ثالث در برات پیش بیني شده است.

   را پرداخت کند. ب( ثالث با ابتكار خود وجه برات  

اخت وجه برات را قبول دارنده مکلف است پرد -کندپرداخت وجه برات را قبول دارنده مکلف است ( 1

    کند.

دارند مکلف نیست پرداخت وجه برات را قبول  -دارنده مکلف است پرداخت وجه برات را قبول کند( 2

 کند.

دارنده مکلف نیست پرداخت وجه برات را  -دارنده مکلف نیست پرداخت وجه برات را قبول کند( 3

    بول کند.ق

دارنده مکلف است پرداخت وجه برات را قبول  -رداخت وجه برات را قبول کندلف نیست پ دارنده مک( 4

  کند.

    پرداخت شخص ثالث در ........ قید مي شود.  -375

  پشت ورقه برات( 2      روی ورقه برات( 1

  هیچ کدام( 4     روی اعتراض نامه( 3

ادیه کند و زد و دارنده اعتراض عدم تر وعده وجه برات را نپرداچنانچه براتگیری در س -376

هم زمان چهار شخص به ترتیب »الف« از طرف صادر کننده »ب« از طرف ظهرنویس اول »ج« 

از طرف ظهرنویس آخر و »د« که خود براتگیر است حاضر باشند برات را پرداخت نمایند به  

 ترتیب کدام یک اولویت دارند؟
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   براتگیر  -آخرظهرنویس  -ظهرنویس اول -کنندهصادر ( 1

  براتگیر -صادرکننده -ظهرنویس اول -ظهرنویس آخر( 2

   ظهرنویس آخر -ظهرنویس اول -صادرکننده -براتگیر( 3

  ظهرنویس آخر -ظهرنویس اول -براتگیر -صادرکننده( 4

بروات به رویت  موعد مذکور در قانون تجارت درخ صوص مطالبه پرداخت یا قبولي در  -377

لت اقامه دعوا در مراجعه به ظهرنویس ها و برات  ویت ........... و در خصوص مهو به وعده از ر

 دهنده ای که وجه برات را براتگیر رسانده ............ است.

  تکمیلی -تکمیلی( 2      تکمیلی -امری( 1

  امری -امری( 4      امری -تکمیلی( 3

ت به رویت یا به وعده از رویت  موعد قانون تجارت در خصوص پرداخت یا قبولي بروا -378

خارج از ایران است ................ و موعد قانون تجارت در خصوص مهلت  که محل تادیه آن 

اقامه دعوا در مراجعه به ظهرنویس ها و برات دهنده ای که وجه برات را به براتگیر رسانده در  

  .. است.  که محل تادیه آن خارج از ایران باشد ..........خصوص برواتي  

  دو سال -یک سال( 2     یک سال -یک سال( 1

  یک سال -دو سال( 4     دو سال -دو سال( 3

دارنده برات برای این که بتواند برعلیه مسئوالتي که مراجعه به آن ها تابع رعایت   -379

   تا چه زماني بایستي وجه برات را مطالبه کند؟    مواعد است اعتراض عدم تادیه کند حداکثر

  روز از تاریخ وعده 10ظرف ( 2      روز وعده( 1

  ظرف یک سال از تاریخ وعده( 4  روز وعده مگر این که مصادف با روز تعطیل باشد.( 3

ق.ت: »دارنده براتي که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید   284به موجب ماده  -380

له اظهارنامه رسمي یا مراسله سفارشي  رف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به وسیدر ظ

کسي که برات را به او واگذار نموده اطالع دهد.« ضمانت اجرای این ماده  دو قبضي به

 چیست؟

 این ماده فاقد ضمانت اجراست. ( 1

 ( دارنده حق مراجعه به ظهرنویس را از دست می دهد.2

رات را به براتگیر رسانده از دست می دارنده حق مراجعه به ظهرنویسان و برات دهنده ای که وجه ب( 3

 دهد.

 ( دارنده حق مراجعه به کسی که برات را به او واگذار نموده از دست می دهد.4

برای این که ظهرنویس بتواند بر علیه ظهرنویس های ما قبل خود اقامه دعوا نماید   -381

   بایستي از چه تاریخي مواعد را رعایت نماید؟
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  از روز تادیه( 2     ریه از روز ابالغ احضا( 1

  2و  1گزینه ( 4  از فردای روز ابالغ احضاریه یا از فردای روز تادیه( 3

ادی ما قبل خود مواعد را رعایت ننموده است  یظهرنویس براتي برای اقامه دعوا علیه ا -382

 بر اصل قانون تجارت حق مراجعه به چه کساني را از دست نداده است؟  در این صورت بنا

  براتگیر و براتکش و ظهرنویس( 2    براتگیر و ضامن وی( 1

  براتکش و ضامن وی( 4   براتگیر و براتکش و ضامنان آن ها( 3

تامین خواسته در خصوص دعاوی که مستند آن اسنادی تجاری است به چه صورت   -383

    خواهد بود؟

اض عدم تادیه و تودیع در خصوص هر سه سند تجاری )برات و سفته و چک( در صورت اعتر( 1

 خسارت احتمالی

 ( فقط در خصوص برات در صورت اعتراض عدم تادیه و بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی2

 ی ( فقط در خصوص برات بدون یاز به اعتراض عدم تادیه و تودیع خسارت احتمال3

و بدو نیاز به  ( در خصوص هر سه سند تجاری )برات و سفته و چک( در صورت اعتراض عدم تادیه4

 تودیع خسارت احتمالی 

اقدام به اعتراض عدم تادیه نكند کدام ون تجارت ایران اگر دارنده برات براساس قان -384

   مورد صحیح است؟ 

 وجه برات را از دست می دهد.حق رجوع به برات دهنده و ظهرنویسان برای مطالبه ( 1

 را از دست می دهد.( حق رجوع به ظهرنویسان برای مطالبه وجه برات 2

 ( حق رجوع به هیچ کدام از مسوالن برات را از دست نمی دهد.3

 ( حق رجوع به ظهرنویسان و برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانده از دست می دهد.4

رای مراجعه به ظهرنویسي که از طرف وی ضمانت نموده و ضامن ظهرنویس ب -385

 ........ظهرنویس های ماقبل او .

 بایستی مواعد را رعایت نماید.( 1

 ( نیازی به رعایت مواعد ندارد.2

 ( در بعضی موارد بایستی بمواعد را رعایت نماید.3

 د را رعایت نماید.( فقط در مراجعه به ظهرنویسی که از طرف وی ضمانت نموده بایستی مواع 4

 اعتراض عدم تادیه ............   -386

  همانند اعتراض نکول اختیاری است.( 2   کول الزامی است.همانند اعتراض ن( 1

  برخالف اعتراض نکول اختیاری است.( 4   برخالف اعتراض نکول الزامی است.( 3
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ات چندین بار ظهر نویسي شده شخص الف برات را بدون رضایت صادر کرده است بر -443

ه شخص ب که امضای وی در سند تجاری جعل شده است مراجعه مي  است دارنده نهایي ب

 ید،  شخص ب چه ایراداتي مي تواند مطرح نماید؟نما

(شخص ب می تواند به مجهول بودن امضای خود استناد کند اما سایر مسئولین برات در برابر دارنده 1

 مسئول اند

 در برابر دارنده به عدم رضایت الف در صدور برات استناد کند می تواند ( شخص ب 2

 هر دو گزینه صحیح است (3

 تمامی گزینه ها نادرست است(4

 

 (  309تا    307در فته طلب )سفته( )مواد   –فصل دوم  

 از جمله وظایف دارنده سفته .............  -444

   روز از سررسید 10(اعتراض عدم تادیه در ظرف 1

 ( اگر سفته عند المطالبه باشد اقدام مقتضی باید در ظرف یکسال از تاریخ سررسید سفته به عمل آید 2

 ( اقامه دعوا ظرف یک تا دو سال از تاریخ عدم تادیه 3

 ( هر سه گزینه فوق 4

 ظهر نویسي سفته به معنای انتقال باید چه شرایطي داشته باشد؟  -445

 پشت یا روی ورقه سفته یا روی ورقه جداگانه صورت گیردر (ظهر نویسی سفته می تواند د1

 ظهر نویسی سفته فقط با امضا صورت می گیرد نه با مهر(2

 در صورت ظهر نویسی سفته مانند صدور آن می توان نام ظهر نویسی را در آن قید نکرد(3

 هر سه گزینه صحیح است (4

 ضمانت در سفته ..........  -446

 فته صورت می گیرد یا از طریق سند جداگانه س (یا در خود ورقه1

 ( در صورتی معتبر است که عالوه بر امضای ضامن ممهمور به مهر وی نیز باشد2

 ( در صورتی مسبوق به صحت خواهد بود که تاریخ ضمانت قید شده باشد3

 باید حتما در ظهر سفته صورت گیرد و عبارتی که حاکی از ضمانت باشد در آن قید شود(4

شخصي سفته ای را با مهر و بدون درج نام گیرنده آن و بدون تعیین مبلغ به عدد   -447

 صادر مي نماید وضعیت حقوقي سفته را بررسي نمایید: 

 (سفته صادره صحیح است 1

 سفته فوق به دلیل عدم تعیین مبلغ به حروف باطل است (2

 م تعیین مبلغ به حروف اشکالی ندارددعسفته مانند چک فقط با امضا صادر می شود نه مهر اما (3
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 ( سفته صادره در صورتی صحیح خواهد بود که مبلغ به حروف نوشته شده باشد4

 اقامه دعوا علیه ضامن ظهرنویس سفته ......  -448

     (تابع مهلت اقامه دعوا علیه ظهرنویس است.1

 ل می آید.تأدیه به عماعتراض عدم (اگر محل تأدیه ایران باشد ظرف یکسال از تاریخ ثبت 2

      ماه انجام گیرد. 6(باید ظرف 3

 (فاقد مهلت است.4

شخص )الف( اقدام به صدور دو فقره سفته، اولي در وجه شخص )ب( و دومي در وجه   -449  

حامل نموده و هر دوی آنها را به )ب( تسلیم   مي نماید. )ب( نیز ظهر هر دوی آنها را امضاء  

ج( ظهرنویسي شد« تسلیم )ج( مي نماید. در این حالت )ج( ت »در وجه )با درج عبارنموده و 

 چگونه مي تواند هر دو سفته را انتقال دهد؟

 (باید هر دو را ظهر نویسی نماید.1

 (به صرف تسلیم و بدون ظهرنویسی می تواند انتقال دهد.2

 ل دهد.تواند انتقای (سفته اول را با ظهرنویسی و سفته دوم را به صرف تسلیم م3

 (سفته اول را به صرف تسلیم و سفته دوم را با ظهرنویسی می تواند انتقال دهد. 4

)الف( سفته ای در وجه )ب( صادر مي کند. )ض( و )م(  پرداخت وجه سفته را از طرف  -450

)ب( ضمانت کرده و سپس )ب( آن را در وجه )ج( ظهر نویسي مي کند.در صورت واخواست  

 های قانوني مسئولین تضامني در برابر )ج( عبارتند از:کلیه مهلت    ا فرض رعایتسفته و ب

        (الف،ب،ض،م        2        (فقط ب،ض،م       1

 (فقط الف،ب4                    (فقط ب،م        3 

 دارنده سفته همچون دارنده برات اعتراض عدم تأدیه ................. .  -451  

       ورد.نیست بعمل آ(الزم 1

 (الزم است بعمل آورد.2

   سال است. 1(الزم است بعمل آورد با این تفاوت که مهلت آن 3

 (الزم نیست بعمل آورد مگر اینکه سفته عندالمطالبه باشد.4

 کدام گزینه صحیح نمي باشد؟  -452

 (صدور سفته بر خالف برات نمی تواند در وجه حامل باشد 1

 ی نمی شود صدور سفته عمل تجاری تلق(2

 مدیون اصلی سفته برخالف برات صادرکننده آن می باشد(3

 مراجعه به صادر کننده سفته تابع رعایت مواعد نمی باشد(4
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 ( و قانون صدور چک317تا   310چک )مواد    –فصل سوم  

 درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانک های ایراني خارج از کشور .....   -453

 دادگاه های عمومی تهران به عمل آید. اجرای هر یک از ( باید از واحد1

 ( در اجرای ثبت تهران به عمل می آید.2

 ( این چک مشمول ق. صدور چک نیست.3

 3و  1د ( موار4

 هرگاه چک نسبت به قسمتي از مبلغ آن بدون محل باشد دارنده چک .......  -454

 کند. ( باید نسبت به تمام مبلغ چک درخواست صدور اجرائیه1

 ( می تواند نسبت به تمام مبلغ چک درخواست صدور اجرائیه کند.2

 ( نسبت به باقی مانده حق صدور اجرائیه دارد. 3

 ده حق صدور اجرائیه ندارد. ( نسبت به باقی مان4

 »الف« چكي را در وجه »ب« یا حامل صادر نموده است این چک ......  -455

 ( باطل1

 شخص معین( در حکم چک در وجه حامل و 2

 ( در حکم چک در وجه شخص معین3

 ( در حکم چک در وجه حامل4

»ج« ظهرنویسي مي »الف« چكي را در وجه »ب« صادر نموده و »ب« نیز آن را در وجه  -456

کند »ج« ظرف مدت پنج روز از تاریخ صدور به بانک مراجعه نموده و باورشكستگي بانک 

 مواجه مي شود در این صورت .....

 عدم وجود محل »الف« و »ب« در برابر دارنده مسئولندوط به ( مشر1

 ( »الف« و »ب« در برابر دارنده مسئولند 2

 »الف« در برابر دارنده مسئول است.( مشروط به عدم وجود محل فقط 3

 ( فقط »الف« در برابر دارنده مسئول است. 4

د )ب( با ظهرنویسي  )الف( برای پرداخت ثمن یک فقره چک در وجه )ب( صادر مي کن -457

عامله في ما بین )الف( و )ب( فسخ مي گردد چک آن چک آن را به دیگری منتقل مي نماید. م 

 رداخت مي گردد دارنده به چه اشخاصي مي تواند رجوع نماید؟منجر به صدور گواهي عدم پ

 ( )الف( زیرا مسئول اصلی چک او می باشد.1

 تکلیفی برای پرداخت وجه چک ندارد ( )ب( زیرا معامله فسخ شده است و )الف(2

 ( )الف( و )ب( زیرا هر دو متضامناً مسئولند.3

 سخ شده است و چک بی مبنا و باطل است. ( به هیچکدام نمی تواند رجوع کند زیرا معامله ف4
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 (356تا    335داللي )مواد  

ر معادله سهیم باشد و به طرفي که نمي داند این نكته را اطالع  صورتي که دالل د در -534

 دهد ........ 

 ( مسئول جبران خسارت وارده است.1

 ( مسئول جبران خسارت وارده است و به جزای نقدی محکوم خواهد شد.2

مر خود ( مسئول جبران خسارت وارده است و به جزای نقدی محکوم خواهد شد هم چنین با آ3

 سئول اجرای تعهد می باشد.متقاضنا م

 ( با امر خود متقضامنا مسئول اجرای تعهد می باشند.4

دالل در خصوص صحت و اعتبار امضای نوشتجات و اسناد کساني که دالل از طرف آن  -535

 ها معامله نموده است ......  

 ( اصوال ضامن است. 2     ( مطلقا ضامن است.1

 ضامن نیست.  ( اصوال4     ( مطلقا ضامن نیست.3

دالل و حق العمل کار به ترتیب مكلف هستند که وضعیت معامله را به چه کسي اطالع   -536

 دهند؟   

 امر  -( امر2   آمر -( طرفین معامله1

 طرفین معامله -( طرفین معامله4   طرفین معامله -( امر3

 ت......جاره به وساطت دالل منعقد مي گردد، در این صورت طبق ق.قرارداد ا  -537

 ( فقط دریافت مال االجاره توسط دالل منوط به اجازه است.1

 ( فقط تحویل عین مستأجره توسط دالل منوط به جازه است.2

 ( تحویل عین مستأجره و دریافت مال االجاره توسط دالل منوط به اجازه است.3

 ست. دالل منوط به اجازه نی -( تحویل عین مستأجره و دریافت مال االجاره توسط4

در صورت تلف شدن اشیاء و اسنادی که در ضمن معامله به دالل داده شده مسئولیت   -538

 دالل بر کدام مبنا است؟

 ( فرض تقصیر2     ( فرض مسئولیت1

 ( مسئولیت مطلق4     ( اثبات تقصیر3

 اجرای تعهداتي که توسط او مي شود....  دالل ضامن  -539

 ( است.2  ن باشد.( است در صورتی که آمر عاجز از آ1

 ( نیست. 4  ( است چنان چه در معامله منتفع باشد.3

 دالل در مورد ارزش یا جنس مال التجاره....  -540

 ( در صورت خروج از حدود متعارف مسئولیت دارد.1
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 مسئول است.  ( فقط در صورت دارا بودن سوءنیت2

 ( مطلقاً مسئولیت ندارد.3

 ( مطلقاً مسئول است. 4

 یک از موارد زیر در مورد تكالیف دالل صحیح نیست؟کدام   -541

 ( مطلع کردن آمر از جزئیات معامله1

 ( نگهداری نمونه کاال2

این امر ( در صورتی که دالل برای چند نفر به طور همزمان داللی کند موظف به آگاه کردن آمرین از 3

 است.

 ( هیچکدام 4

 کدام یک از موارد زیر صحیح است:  -542

 های دالل برعهده خود اوست. ( هزینه1

 ( هزینه های دالل برعهده ی آمر است.2

 ( اصوالً هزینه های دالل برعهده ی آمر است.3

 ( اصوالً هزینه های دالل برعهده ی خود اوست. 4

 شود؟حق الزحمه دالل چگونه معین مي    -543

 ( براساس میزان معین شده در  تعرفه رسمی1

 یزان معین شده در تعرفه رسمی( قراردادهای خصوصی و یا م2

 ( قراردادهای خصوصی و یا محکمه با رجوع به اهل خبره حق الزحمه را معین خواهد کرد.3

 ( قراردادهای خصوصی4

 پرداخت باطل .........اگر دالل بدون اجازه ی آمر دین او را پرداخت کند،    -544

 ( است.1

 ( نیست.2

 اخت شده را ندارد.( نیست ولی دالل حق مطالبه ی وجه پرد3

 ( نیست اگر آمر وجه پرداخت شده را به او مسترد دارد. 4

اگر کسي در یک بنگاه معامالت ملكي آپارتماني را به موجب مبایعه نامه ای خریداری  -545

معلوم شود فروشنده مالک نبوده و خود را به عنوان مالک  کند و مبالغي بپردازد و بعداً

 عامله مسئول .....معرفي کرده است واسطه م

 ( است.1

 ( نیست.2

 ( است در صورتی که تقصیر او ثابت شود.3

 ( است به نحو تضامن با کسی که جعل عنوان کرده است. 4
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هر گاه محمد در بنگاه اتومبیل فروشي محسن اتومبیلي را به موجب مبایعه نامه ای  -557

خریداری کند و مبلغي را نیز بپردازد و سپس معلوم گردد فروشنده مالک اتومبیل نبوده 

 ن فرض محسن : است و خود را به عنوان مالک معرفي نموده است. در ای

 مطلقا مسئول است    (2                 مطلقا مسئول نیست                  (1

 محسن و فروشنده متضامنا مسئول هستند(4مسئول هست مگر این که تقصیر او ثابت شود     (3

 کدام گزینه صحیح نیست ؟  -558

ضمن معامله بین ظرفین توسط او رد و  دالل ضامن صحت و اعتبار امضاهای اسناد و نوشتجاتی که(1

 باشد.می  بدل می شود،

 می باشد. دالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن ها داللی می کند،(2

 نمی باشد دالل ضامن اجرای معامالتی که به توسط او می شود ،(3

 ( دالل مسئول جنس مال التجاره مورد معامله نمی باشد. 4

 توسط دالل در صورتي ممكن است که :   مطالبه حق داللي  -559

 صرف موثر بودن دالل در معامله کافی است (2اجرا شده باشد               ( الزاما معامله1

  3و  2گزینه (4صرف انعقاد معامله کافی است           (3

 کدام مورد صحیح نمي باشد؟  -560

 عامله به داده شده است می باشد.(دالل اصوال مسئول تمام اشیا و اسنادی که در ضمن م1

راجع به معامله توسط دالل رد و بدل شده باشد، دالل ضامن صحت و اعتبار  ( در صورتی که اسناد2

 امضا، نوشتجات و اسناد مزبور نیست

 دالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن ها داللی می کند نیست (3

 معامله اصوال مسئول نیست  دالل در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره مورد(4

مخارجي که برای انعقاد معامله دالل یا حق العمل کار متحمل شده اند کدام در رابطه با  -561

 مورد قابل پذیرش است؟

 دالل می تواند مخارج انجام شده را در هر صورت مطالبه نماید (1

 دالل اصوال نمی تواند مخارج انجام شده را مطالبه نماید (2

 ن مطالبه نماید العمل کار می تواند مخارج انجام شده را از آ حق(3

  3و  2گزینه (4

 دالل ....  -562

 (نمی تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته داللی کند 1

 ضامن صحت و اعتبار امضاهای اسناد مربوط به معامله نمی باشد(2

 ( دالل می تواند شخصا نیز تجارت نماید 3
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 نمی تواند در رشته های مختلف داللی کند  ( دالل4

 

 (376تا   357العمل کاری )مواد    حق

اگر حق العمل کار بدون تقصیر دستور امر را در خصوص فروش کاال وی رعایت نكرده   -563

 باشد معامله .......  

     ( باطل است.1

 ( غیرنافذ است. 2

   ( صحیح است ولی حق العمل کار را خریدار قرار دهد.3

 ( صحیح است و حق العمل کار وظیفه ای در جبران خسارت ندارد. 4

چنان چه حق العمل کار ملكي را به قیمت یک میلیادر تومان بخرد ولي به آمر اعالم  -564

 کند که یک میلیارد و دویست میلیون تومان خریده است. در این صورت .........   

   ( مستحق حق العمل نخواهد بود.1

 زات خیانت در امانت محکوم می شود. مجا( به 2

   ( امر می تواند حق العمل کار را خریدار قرار دهد.3

 ( تمام موارد  4

در کدام یک از موارد زیر حق العمل کار مستحق اجرت مطابق عرف و عادت خواهد   -565

 بود؟  

    ( در صورت اجرای معامله1

 مر ( در صورت عدم اجرای معامله مستند به فعل ا2

   ( در صورت عدم اجرای معامله مستند به غیر از فعل امر3

 ( در صورتی که حق العمل کار با خود معامله کند.4

 میزان اجرت دالل و حق العمل کار به ترتیب تابع .......... است.     -566

 قرارداد -( قرارداد1

 به شرط این که از تعرفه تجاوز نکند.قرارداد  -( قرارداد2

 قرارداد -داد به شرط این که از تعرفه تجاوز نکند( قرار3

 قرارداد به شرط این که از تعرفه تجاوز نکند. -( قرارداد به شرط این که از تعرفه تجاوز نکند4

 گزینه صحیح کدام است؟-567

(اگر حق العمل کار مال را به کمتر یا بیشتر از قیمتی که آمر مشخص کرده بخرد یا بفروشد، ما به 1

 اوت متعلق به حق العمل کار است. التف
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(اگر حق العمل کار مال التجاره به نسیه بفروشد، ضامن ضرر ناشی از آن خواهد بود، به شرطی که آمر 2

 عرف تجارتی محل، این عمل را مجاز بداند.فروش به نسیه را منع کرده باشد هرچند 

 ه نمی باشد. (حق العمل کار در مقابل آمر،مسئول انجام تعهدات طرف معامل3

( حق العمل کار در مقابل آمر برای دریافت مطالبات خود نسبت به وجوهی که اخذ کرده،حق حبس 4

 ندارد.

در معرض فساد سریع باشد  اگر کاالهایي که جهت فروش به حق العمل کار داده شده  -568

 حق العمل کار ........ آن را به فروش برساند. 

  ( می تواند2     ( باید1

 الع دادستان( باید با اط4  می تواند با اجازه ی دادستان (3

 مسئولیت حق العمل کار در قبال حفظ مال:  -569

 ( مبتنی بر نظریه ی تقصیر است.2  ( مبتنی بر نظریه ی خطر است.1

 ( مطلقاً ضامن است. 4  امین است و مسئول نیست. (3

 رداد خود مي نماید به عهده .......انجام تعهدی که حق العمل کار در مقابل طرف قرا  -570

 ( آمر است.1

 ( حق العمل کار است.2

 ( آمر و حق العمل کار هر دو است.3

 ( آمر است، در صورتی که طرف قرارداد از سمت حق العمل کار و مشخصات آمر مطلع بوده است. 4

شرایط  اگر حق العمل کار دستور آمر را مبني بر نگهداری کاالی خریداری شده در -571

خاصي را رعایت نكند، لیكن مال التجاره بدون تأثیر تخلف مزبور و در اثر عیبي که از دید هر 

 عارفي پنهان است از میان رود....شخصي مت

است و لیکن حق مراجعه به فروشنده را  ر اثر تلف( حق العمل کار مسئول تمامی خسارت وارده د1

 بابت تمام خسارات وارده خواهد داشت.

از آن جا که تلف به واسطه ی عیب پنهانی رخ داده که از دید هر شخصی متعارفی پنهان بوده ( 2

 العمل و تخلف از دستور آمر در این باره موجد اثر نیست. مسئولیتی متوجه حق

 ( فروشنده و حق العمل کار متضامناً در مقابل آمر مسئول تلف مال التجاره خواهند بود.3

ر اثر عدم رعایت دستور آمر ضمانی شده و در نتیجه مسئول هر نوع نقص و ( ید حق العمل کار د4

 عیب است. 

به خرید کاالیي شده است که مظنه ی بازاری دارد. وی آن کاال را    حق العمل کار، مأمور  -572

از خود خریداری مي کند در صورتي که آمر از امر خود رجوع کند حكم این معامله کدام 

 است؟
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عمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله، از رجوع مطلع شود، نمی تواند شخصاً فروشنده ( اگر حق ال1

 واقع شود.

ر پس از انجام معامله به اطالع حق العمل کار برسد معامله نافذ است و در غیر این صورت ( اگر خب2

 فضولی است.

 ( معامله صحیح است و حق العمل کار خود، طرف معامله محسوب می شود.3

 ( معامله فضولی و غیرنافذ است. 4

 مقررات راجع به حق العمل کاری :   -573

 ست مگر در موارد استثنا شده در قانون تجارت  ( اصوال تابع عقد وکالت مدنی ا1

 ( اصوال تابع قانون تجارت  است مگر در موارد استثنائی که تابع عقد وکالت مدنی است. 2

 است. تابع مقررات عقد وکالت مدنی (3

 ( تابع مقررات خاص قانون تجارت است 4

 حق العمل کار در رابطه با :   -574  

 آمر و ثالث، وکیل می باشد                                           (1

 اصیل می باشد آمر و ثالث،(2

 اصیل می باشد و در رابطه با ثالث وکیل می باشد         آمر ،( 3

 می باشد و در رابطه با ثالث اصیل می باشد. وکیل  (  آمر ،4

اگر حق العمل کار مال التجاره ای را به کمتر از حداقل قیمتي که آمر تعیین کرده به    -575

فروش برساند ...... و اگر حق العمل کار مال التجاره ای را به کمتر از حداقل قیمتي که آمر 

 تعیین کرده بخرد ... 

 موافق با مقررات وکالت نیست و می تواند آن را به حساب آمر محسوب دارد.  –اصوال مسئول نیست (1

 موافق با مقررات وکالت نیست و می تواند آن را به حساب آمر محسوب دارد.   –اصوال مسئول است ( 2

 موافق با مقررات وکالت است و می تواند آن را به حساب آمر محسوب دارد.   –اصوال مسئول نیست ( 3

 موافق با مقررات وکالت است و می تواند آن را به حساب آمر محسوب دارد.  –صوال مسئول است ا( 4

 استحقاق حق العمل کار بر حق العمل خود منوط است به ....    -576

 ( انعقاد معامله و همواره اجرای آن   2      ( صرفا انعقاد معامله                  1

 در این مورد سکوت قانونی وجود دارد (4      رای آن  جانعقاد معامله و اصوال ا(3 

اگر حق العمل کار از جانب آمر خود مسئول خرید یک تن برنج شود  و او این مقدار   -577

برنج را برای آمر خود خریداری کند به مبلغ یكصد میلیون تومان . پس از انعقاد معامله به  

كصد و پنجاه میلیون تومان خریداری کرده است و یدروغ به آمر خود اعالم نماید که به مبلغ 

 هفته این امر برای آمر معلوم گردد در این صورت آمر مي تواند :   2بعد از گذشت زمان  
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 ( به عنوان کالهبردار از وی شکایت کیفری نماید به عالوه برنج را به وی مسترد نماید1

به عالوه برنج را به وی مسترد نماید و یکصد  به عنوان خیانت در امانت از وی شکایت کیفری نماید(2

 میلیون را مطالبه کند 

( به عنوان کالهبردار از وی شکایت کیفری نماید به عالوه برنج را به وی مسترد نماید و یکصد 3

 میلیون را مطالبه کند

اید و یکصد به عنوان خیانت در امانت از وی شکایت کیفری نماید به عالوه برنج را به وی مسترد نم( 4

 و پنجاه میلیون را مطالبه کند 

 کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟  -578

(در حق العمل کاری اگر آمر از امر خود رجوع کرده باشد و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام 1

واقع معامله از این رجوع مستحضر گردد حق العمل کار دیگر نمی تواند شخصًا خریدار یا فروشنده 

 شود.

  (اگر حق العمل کار خبر انجام معامله را به آمر ارسال کرده باشد دیگر رجوع آمر تأثیری ندارد.2

 ارد.(اگر حق العمل کار با شخص ثالثی معامله کرده باشد رجوع آمر دیگر تأثیری ند3

 (هیچکدام4

 

 (394تا    377قرارداد حمل و نقل ) مواد  

آواری ظاهر باشد و مرسل الیه بي هیچ قیدی مال التجاره  چنان چه مال التجاره دارای -579

 را قبول و کرایه را تادیه نماید........

 ( دیگر به هیچ عنوان نمی تواند علیه متصدی حمل و نقل طرح دعوا نماید.1

 کثر ظرف هشت روز به متصدی حمل و نقل اطالع دهد.( بایستی حدا2

 تسلیم شده علیه متصدی حمل و نقل طرح دعوا کند. ( فقط ظرف یک سال از روزیکه مال به وی3

 ( فقط در صورت تد لیس یا تقصیر عمده متصدی حمل و نقل می تواند علیه او طرح دعوا کند.4

قانون گذار برای حق العمل کار و متصدی حمل و نقل حق حبس در نظر گرفته است   -580

متصدی حمل و نقل در مقابل  حق حبس حق العمل کار در مقابل ............ و حق حبس 

 .............. است.     

 ارسال کننده  -( آمر2   ارسال کننده -( طرف معامله1

 مرسل الیه  -( آمر4    مرسل الیه -( طرف معامله3

چنان چه مطالبات متصدی حمل و نقل تادیه نشود و متصدی حمل و نقل مراتب را به   -581

اره را نزد مشخص ثالثي امانت گذاری نقص و عیب برعهده ارسال کننده اطالع دهد و مال اتج

 چه کسي است؟   



 ..............................................................................................................موسسه آموزش عالی فاضل ..........................

112 

 ( متصدی حمل و نقل 2     ( مرسل الیه1

 ثالث  ( شخص4     ( ارسال کننده3

مسئولیت خسارات ناشي از عیوب غیر ظاهر عدل بندی........و مسئولیت خسارات  -582

 ناشي از عیوب ظاهری عدل بندی........است. 

 اصوال بر عهده متصدی حمل و نقل  -هده متصدی حمل و نقل(بر ع 1

 بر عهده ارسال کننده  -(بر عهده مرسل الیه2

 هده متصدی حمل و نقل اصوال بر ع   -(بر عهده ارسال کننده3

 بر عهده متصدی حمل و نقل -(بر عهده ارسال کننده و متصدی حمل و نقل4

از سوی متصدی حمل و نقل در صورت   خسارت ناشي از تأخیر تسلیم مال التجاره -583

 ......نبودن قرارداد خاص قابل مطالبه....

 ( است.1

 کاال تجاوز نکند.( است، اما محدود به مبلغی است که از قسمت کل 2

 ( نیست، اگر صاحب کاال ثابت کند مرتکب تقصیری نشده است.3

 ( است چنان صاحب کاال تقصیر متصدی حمل را ثابت کند. 4

الیي برای حمل به بنگاه باربری الف )متصدی حمل و نقل( سپرده مي شود. بنگاه کا -584

قل( مي سپارد. در صورت تلف کاال الف کاال را برای حمل به بنگاه باربری ب )متصدی حمل و ن

 در حین حمل توسط ب، ارسال کننده کاال.....

 ( حق رجوع به بنگاه الف و سپس حق رجوع به بنگاه ب را دارد.1

 حق رجوع به بنگاه حمل کننده یعنی بنگاه ب دارد. -( فقط2

 بنگاه را در عرض یکدیگر دارد. 2( حق رجوع به هر 3

 کننده کاال یعنی بنگاه الف دارد.  ( حق رجوع به بنگاه قبول4

 اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول شود ولي کرایه آن تأدیه نشود:  -585

حمل و نقل تنها در مورد تدلیس یا تقصیر عمده یاد آواری غیرظاهر ( دعوای مسئولیت علیه متصدی 1

 اقامه است.ق.ت قابل  393و تا یک سال از مبداء مرور زمان مذکور در ماده ی 

 ( دعوای مسئولیت علیه متصدی حمل و نقل قابل اقامه نیست، مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده 2

ق.ت  393ل تا یک سال از مبدأ مرور زمان مذکور در ماده ( دعوای مسئولیت علیه متصدی حمل و نق3

 قابل اقامه است.

مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده یا  ( دعوای مسئولیت علیه متصدی حمل و نقل قابل اقامه نیست4

 آواری غیر ظاهر. 
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 گزینه های ذیل صحیح است؟کدام یک از    -590

 (اصوال ارسال کننده می تواند مال التجاره را با پرداخت مخارج و خسارات پس بگیرد.1

ل التجاره در ید متصرف حمل و نقل است با پرداخت مخارج و ( ارسال کننده می تواند تا زمانی که ما2

 خسارات آن پس بگیرد

مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است با پرداخت ارسال کننده می تواند تا زمانی که (اصوال 3

 مخارج و خسارات آن را پس بگیرد. 

 ت مخارج و خسارات. ( ارسال کننده نمی تواند مال التجاره را پس بگیرد مگر با پرداخ4

هر گاه مرسل الیه از تحویل کاالی ارسال شده خودداری کند و سپس کاالی ارسال  -591

 شده از بین برود 

 متصدی حمل و نقل مسئول است مگر این که عدم تقصیر او ثابت شود(1

 متصدی حمل و نقل مسئول نیست مگر تصیر او ثابت شود(2

 مرسل الیه مسئول است (3

 الیه و متصدی حمل متضامنا مسئول خواهند بود.  مرسل (4

ال التجاره هرگاه مال التجاره ای از جانب مرسل الیه ارسال شود در حالي که این م -592

زمان ارسال ده میلیون تومان ارزش داشته است و مخارجي که برای نگهداری آن شده تقریبا 

نزد متصدی حمل و نقل مي باشد   بیش از از قیمت ارزش خود کاال شده است و همچنان مال

 در این فرض متصدی حمل و نقل ... 

                       (از مرسل کسب تکلیف نماید                             1

 مال را فورا به مرسل الیه تحویل دهد (2

 ( باید به مدعی العموم اطالع دهد و با نظارت وی به فروش رساند      3

   3 و 2گزینه (4

 تعهد )مسئولیت( متصدی حمل و نقل مطابق قانون تجارت در نگهداری مال التجاره ...  -593

 تعهد به وسیله است  (2                          (تعهد به نتیجه است          1

 ست. ( گاه تعهد به نتیجه و گاه تعهد به وسیله ا4گاه تعهد به وسیله و گاه تعهد به نتیجه است      (3

 مسئولیت حوادث و تقصیرات رخ داده در مدت حمل و نقل کاال بر عهده ......   -594

 (صرفا متصدی حمل بوده و حق رجوع به دیگری را ندارد 1

صرفا بر عهده حمل کننده کاال می باشد اعم از این که خود متصدی حمل باشد یا دیگری را مامور  (2

 نموده باشد 

اشد اعم از این که خود متصدی حمل باشد یا دیگری را مامور نموده اال می ببر عهده حمل کننده ک(3

 باشد که در صورت اخیر وی حق مراجعه به مامور را دارد. 
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 هیچ کدام (4

مال التجاره ای که حمل آن به متصدی حمل و نقل واگذار شده است در صورت تلف  -595

......... 

 نمی باشد مگر تقصیر او ثابت شود و مسئول (تعهد متصدی حمل تعهد به وسیله بوده1

 تعهد او به نتیجه بوده و مسئول می باشد اما امکان اثبات قوه قاهره وجود ندارد (2

 تعهد او به نتیجه بوده و متصدی در هر حال مسئول رد مثل مال التجاره می باشد(3

 را اثبات کند تعهد او به نتیجه بوده و برای عدم مسئولیت باید قوه قاهره (4

اگر مال التجاره که برای حمل به متصدی حمل سپرده شده در معرض تضییع سریع   -596

 باشد چه تكلیفي متوجه متصدی حمل است؟

 ید (باید مراتب را فورا به اطالع ارسال کننده رسانده و طبق دستور وی عمل نما1

اریخ اطالع رسانی مسئولیتی متوجه وی نمی باید مراتب را فورا به اطالع مدعی العموم رسانده و از ت(2

 باشد

 فروش رساند و نیازی به اطالع کسی نیست باید فورا مال را به(3

 باید مراتب را فورا به اطالع مدعی العموم رسانده و با نظارت وی مال را به فروش برساند( 4

 

 (401تا   395مقام تجارتي و سایر نمایندگان تجارتي )مواد  قائم

 قتي تاجر چند شخص متعدد را قائم مقام خود در تجارتخانه قراردهد......و-597

(و اختیارات ایشان را محدود به معامالت خاص بنماید این محدودیت در مقابل افراد طرف معامله 1

 قابل استناد است.

 استقالل می تواند اقدام نماید.(هر یک به 2

ودن اختیارات آنان در مقابل اشخاص ثالث، نیاز به ثبت و (استفاده تاجر و تجارتخانه از قید اجتماعی ب3

 اعالن ندارد.

 (با محجور شدن تاجر، سمت آن اشخاص زایل می شود. 4

 ي دارند،وکالت کساني که در قسمتي از امور تجارتخانه یا شعب آن سمت نمایندگ   -598

 (تابع مقررات عقد وکالت است.1

 است. (تابع مقررات داللی در قانون تجارت 2

 (تابع مقررات قائم مقام تجارتی است.3

 (تابع مقررات عاملی در حقوق تجارت است. 4

 قائم مقام تجارتي کسي است که ...   -599

 ا قائم مقام خود قرار می دهد رئیس تجارتخانه او ر (عهده دار انجام کلیه امور تجارتخانه می شود،1

 رئیس تجارتخانه او را نائب خود قرار می دهد د،عهده دار انجام کلیه امور تجارتخانه می شو (2
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 رئیس تجارتخانه او را قائم مقام خود قرار می دهد ( عهده دار انجام بعضی امور تجارتخانه می شود،3

 رئیس تجارتخانه او را نائب خود قرار می دهد ود،عهده دار انجام بعضی امور تجارتخانه می ش (4

 وت و حجر رئیس تجارتخانه  ..... و با انحالل  شرکت ..... قائم مقام تجارتي با ف  -600

 منعزل نمی شود  –منعزل می شود (2(در هر دو صورت منعزل می شود                1

 در هر دو صورت منعزل می شود. (4        منعزل می شود      –منعزل نمی شود (3

 مي باشد؟  کدام گزینه در خصوص قائم مقام تجارتي نادرست  -601

 (بدون اذن رییس تجارت خانه می تواند کسی را در کلیه کارهای تجارت خانه نایب خود قرار دهد 1

 کارهای تجارت خانه نایب خود قرار دهد بدون اذن رییس تجارت خانه نمی تواند کسی را در کلیه (2

 نایب خود قرار دهد( بدون اذن رییس تجارت خانه می تواند کسی را در برخی امور تجارت خانه 3

 ( هیچ کدام 4

 در رابطه با قائم مقام تجارتي کدام عبارت قابل پذیرش نمي باشد؟  -602

 (سمت ممکن است کتبا یا عمال به یک یا چند نفر داده شود1

( در صورت تعدد قائم مقامان تجارتی با این قید که تا تمام امضا نکنند تجارت خانه ملزم نخواهد شد 2

 ت ثبت و اعالن این قید در مقابل ثالث قابل استناد است.صرفا در صور

( در صورت اجتماع قائم مقامان تجارتی اصل بر اجتماع است مگر خالف آن به صورت کتبا یا عمال 3

 اشد مقرر شده ب

 با انحالل شرکت قائم مقام تجاری منعزل است(4

 

 (411تا    402ضمانت )مواد 

 .....از دریافت طلب از ضامن  در صورت استنكاف مضمون له    -603  

     (ضامن با ایداع طلب در صندوق دادگستری بریء می گردد.1

 (ضامن با ایداع طلب در صندوق دادگستری یا ثبت بریء می گردد.2

                       (ضامن خود به خود بریء می گردد.3

 (ضامن بریء نمی گردد.4

 ت؟کدام یک از گزینه های ذیل صحیح اس  -604

 (در ضمان اصل بر نسبی بودن است مگر در صورت تصریح مقنن و یا تصریح در قرارداد1

 در ضمان اصل بر عرضی بودن است مگر در صورت تصریح در قرارداد(2

 در ضمان اصل بر تضامنی بودن است مگر در صورت تصریح مقنن و یا با وجود قرارداد(3

 2و  1( گزینه 4

 ن اصلي ضامن ملزم به تادیه ... پس از رسیدن اجل دی  -605
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 ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد(نیست،1

 واسطه ورشکستگی مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.نیست، مگر این که به (2

 مگر این که به واسطه فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد. ( نیست،3

 می باشد. (4

 استنكاف مضمون له از دریافت طلب ضامن را ....   -606

 ر صورتی که دین دارای وثیقه باشد. بری می کند د(2بری نمی کند                                         (1

 بری می کند (4بری نمی کند حتی اگر دین دارای وثیقه باشد  (3

 ضامن و مضمون عنه او به چه صورت است؟ترتیب رجوع مضمون له به    -607

 (صرفا حق مراجعه به مضمون عنه را دارد 1

 ( بدوا باید به ضامن مراجعه نماید 2

 می تواند مراجعه نماید ( به هر کدام که بخواهد 3

 اصوال به هر کدام که بخواهد می تواند مراجعه نماید (4

 در صورتي که دین حال و ضمان موجل باشد  -608

 من مکلف به تادیه در تاریخ حال شدن دین می باشد(ضا1

 ( ضامن صرفا می تواند در تاریخ سررسید اجل ضمانت دین را بپردازد 2

 بپردازد ( ضامن می تواند دین را 3

 ( هیچکدام 4

 

 ( 575تا    412ورشكستگي )مواد  

 کدام یک از اشخاص زیر ورشكسته محسوب مي گردند؟  -609

 با وجود داشتن دارایی کافی از پرداخت دیون خود ناتوان شده است ( دالل معامالت ملکی را1

 ( بانکی که نتواند مطالبات خود را وصول کند.2

 پرداخت دیون خود متوقف شده است.( ناشر کتب تجاری که از 3

 ( هر سه مورد4

..... طبق قانون تجارت صلح دعاوی ورشكسته علي االصول .............. است و توسط ...... -610

 صورت مي گیرد. 

 عضو ناظر -( جایز نیست2   مدیر تصفیه -( جایز است1

 اجازه عضو ناظرمدیر تصفیه با  -( جایز است4   مدیر تصفیه -( جایز نیست3

............. عبارت است از این که تاجر کلیه دیون خود را همراه با متفرعات و مخارج آن   -611

 کامالً بپردازد. 



 ..............................................................................................................موسسه آموزش عالی فاضل ..........................

118 

 ( اعاده اعتبار حکمی4 ( اعاده اعتبار قانونی3 ( اعاده اعتبار2 تبار حقی( اعاده اع 1

شي از اتالف مال غیر به  دستمزد کارگران، نفقه همسر تاجر ورشكسته، مسئولیت نا -612

 ترتیب طلب ............... تلفي مي شوند.  

  ممتاز -عادی -( ممتاز2   ممتاز -عادی -( عادی1

 ممتاز -ممتاز -( عادی4   عادی -ممتاز -( ممتاز3

تمامي موارد زیر از جمله اطالعاتي  اند که تاجر متوقف هنگام اعالم توقف خود به   -613

 تسلیم مي نماید به جز گزینه....دادگاه صالح  

 ( صورت کلیه دیون و مطالبات1

 ( صورت مخارج شخصی تاجر2

 ( در مورد اشخاص حقوقی تاجر، اسامی و اقامتگاه مدیران3

 تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر( 4

ل دیگری از  چنان چه قبل از پرداخت مبلغ وثیقه به طلبكار دارای وثیقه، مال منقو -614

 تاجر به فروش برسد...

 ( حاصل فروش فقط بین طلبکاران عادی تقسیم می شود و طلبکار دارای وثیقه حقی به آن ندارد.1

 از حاصل فروش سهم غرمایی می برد. ( طلبکار دارای وثیقه2

 ( طلبکار دارای وثیقه در صورتی که از وثیقه خود عدول کند از حاصل فروش سهم می برد.3

حاصل فروش بین طلبکاران عادی تقسیم شده و در صورت رضایت آنان به طلبکار دارای وثیقه نیز ( 4

 سهم داده می شود. 

مهریه مطرح نموده و حكم محكومیت تاجر در  همسر تاجر علیه وی دعوای مطالبه  -615

اجرا شده است چنان چه تاجر ورشكسته   17/3/94صادر شده و در تاریخ  20/11/93تاریخ 

 تعیین گردد....   20/2/94ود و تاریخ توقف وی  ش

 ( اجرائیه قابل ابطال خواهد بود.1

 ( مطالبه مهریه ارتباط به ورشکستگی ندارد.2

 قض خواهد بود.( حکم محکومیت قابل ن3

 ( حکم محکومیت نقض و مطالبه مهریه به طرفیت مدیر تصفیه اقامه خواهد شد. 4

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  -616

 ( چنانچه ورشکسته تجارت خود را پس از قرارداد ارفاقی تغییر دهد قراراداد فسخ خواهد شد.1

 ت. ( فسخ قرارداد ارفاقی از طرف طلبکاران ممکن نیس2

 طلبکاران ورشکسته اختیار فسخ قرارداد ارفاقی را دارد. ( هر یک از3

 ( هیچکدام4
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 (5تا    1تجار و معامالت تجارتي )مواد   –باب اول  

خود را معامالت  شغل معمولیق.ت: »تاجر کسی است که  1 به موجب مادهصحیح است.  4گزینه -1

تجارتی قرار بدهد.« شغل معمولی یعنی عملی که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخصی این عمل را 

تکرار نماید اما اگر شخصی با هدف تفریح و بدون در نظر گرفتن درآمد فعالیت تجاری انجام دهد تاجر 

 محسوب نمی شود.

م دهد. بنابراین مدیران شرکت های تجاری تاجر انجا به نام و حساب خودعمل تجاری را تاجر باید 

غلط است. اگر چه  1محسوب نمی شوند حتی اگر موضوع شرکت الزاما فعالیت تجاری باشد. لذا گزینه 

 تجارت با سود همراه است اما نمی توان الزاما به دلیل سودآور بودن عملی آن را تجاری دانست زیرا 

د. )اسکینی، ربیعا، معامالت تجارتی، و سازماندهی فعالیت امکان دارد عمل مدنی نیز سودآور باش

 غلط است. 2( لذا گزینه 137تجاری، ص

هر چند یکی از آثار مهم تفکیک بین تاجر و غیرتاجر این است که تجار مشمول مقررات ورشکستگی 

 15ه یکن توجه داشته باشید که به موجب مادمی شوند اما غیرتجار باید دادخواست اعسار بدهد. ل

در صورت  غیرتاجراشخاص حقوقی تاجر و  1394قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 

 غلط است. 3بدهند. لذا گزینه   دادخواست ورشکستگیناتوانی از پرداخت دیون باید 

نجام دهد. با این وصف تاجر باید عمل تجاری را به نام و حساب خود اصحیح است.  2گزینه -2

ند قیم، وکیل، قائم مقام تجارتی و مدیران شرکت های تجاری تاجر محسوب نمی شوند نماینده ها مان

 اما با تصریح قانون تجارت برخی نماینده ها مانند دالل، عامل و حق العمل کار تاجر محسوب می شوند.

ت ملکی جز اعمال تجاری است زیرا تسهیل معامالت ملکی و داللی معامالصحیح است.  3گزینه -3

ق.ت داللی جز اعمال تجاری است. هر چند راجع به معامالت ملکی باشد.  2ماده  3وجب بند به م

 تسهیل معامالت نیز به استناد همین بند جز اعمال تجاری است.

ت بازرگانی کری از قانون تجارت: »شرکت سهامی شالیحه اصالح قسمت 2هر چند به موجب ماده 

 عملیات آن امور بازرگانی نباشد.«حسوب می شودولو اینکه موضوع م

است. فقط در یک  غیرتجاریباشد  ال غیرمنقولوخرید و فروش امولی چنانچه موضوع شرکت سهامی 

قانون تملک آپارتمان هاست که  5مورد معامالت ملکی تجاری است که آن هم استثناء مذکور در ماده 

در قالب به شرط اینکه  ا کسب یا اجارهساخت و فروش یا پیشه یمنظور در صورتی که خرید ملک به 

از جمله شرکت سهامی با مسئولیت محدود تضامنی و سایر شرکت های تجاری ماده  شخص حقوقی

تجاری است ولی اگر شخص حقیقی  این شرکت ها فقط این فعالیت را انجام دهندق.ت باشد و  20

 د تجاری نیست.ملکی را به قصد ساخت و فروش بخر

قانون تجارت، به عملیاتی که باید  2توضیح اینکه معامالت مندرج در ماده ح است. صحی 2گزینه -4

توسط موسسات )تصدی گری( انجام شود تا تجاری محسوب شوند و عملیاتی که تجارتی محسوب 

ابراین در خصوص شدن آنها نیازی به انجام این عملیات به وسیله موسسات نیست، قابل تقسیم است. بن
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قانون تجارت، داللی به طور کلی مانند حق العمل کاری  2ماده  3اساس فراز نخست بند سوال فوق، بر

 3و عاملی نیازی به انجام آن توسط موسسه و در قالب تصدی گری ندارد؛ اما به موجب فراز دوم بند 

ی دارد. در نهایت، داللی ، تسهیل معامالت ملکی که خود نوعی داللی است، نیاز به تصد2ماده 

 مالت ملکی نیاز به تصدی دارد، ولی علی االصول داللی در سایر زمینه ها نیازمند تصدی نیست.معا

 صحیح است.  2گزینه    -5

 ق.ت. 2از ماده  9. به استناد اطالق بند صحیح است  "  1 "گزینه  -6

 تق. 314ق.ت.+ ماده  3ماده  1به استناد بند  صحیح است.   4گزینه  -7

 صحیح است.  "  3  "گزینه    -8

اعمالی که شرکا و مدیران شرکت های تجاری و یا خدمه و قائم مقام تاجر انجام می دهند وصف نكته :  

قانون تجارت منسوخ: »مسئولیت مدیر  51تاجر را به اصیل می بخشد و نه به شخص آنها. طبق ماده 

 ابل موکل دارد.ابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقشرکت در مق

 قانون تجارت 5به استناد ماده  صحیح است.    4گزینه  -9

هر چند با محدودیت های قانونی در رابطه با تجارت اشخاص رو به رو صحیح است.  1گزینه -10

انجام تجارت ممنوع باشد صرفا هستیم اما اگر شخصی به واسطه داشتن شغل دیگر به موجب قانون از 

این است که تجارت شغلی مستقل است  2جارتی تاجر تلقی می شود. ایراد گزینه به دلیل انجام امور ت

و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد آن عمل آمر را تاجر می کند نه انجام 

اصالحی ق.ت. پذیره نویسی و خرید اوراق الیحه  54این است که طبق ماده  3دهنده را. ایراد گزینه 

این است  4اری نیست تا کسی که به آن مبادرت می ورزد تاجر تلقی گردد. ایراد گزینه قرضه عمل تج

 قانون تجارت تاسیس و به کار انداختن کارخانه نباید برای حوائج شخصی باشد. 2ماده  4که طبق بند 

تملک  هر چند که طبق نظر دکتر اسکینی منظور قانون گذار از تحصیل، صحیح است. 3گزینه -11

است از هر طریقی خواه از طریق حیازت مانند صید مروارید یا ماهی به منظور فروش یا تولید  مال

اما چون در مورد حیازت مباحات بین حقوقدانان اختالف نظر عسل و خواه از طریق عقود و معامالت؛ 

 می شود.  3گزینه ها مطابق قانون است پاسخ این تست  گزینه  وجود دارد و سایر

قانون تجارت، حمل و نقل  2ماده  3به استناد بند  :توجه داشته باشید .صحیح است 2گزینه -12

 عمل تجاری نیست بلکه تصدی به حمل و نقل عمل تجاری است.

منقول به هیچ وجه تجاری قانون تجارت معامالت غیر  4به استناد ماده  صحیح است. 4گزینه-13

 نیستند

 ق.ت. 2ماده  1طبق بند صحیح است.    1گزینه  -14

از نظریه شخصی  3از نظریه موضوعی و در ماده  2قانون تجارت در ماده  صحیح است. 4گزینه-15

 پیروی نموده است .



 تجارت حقوق سواالت تالیفی ................. .....................................................................................................................

143 

 ق.ت 9به استناد ماده  صحیح است.  4گزینه  -54

 ق.ت 11. به استناد م صحیح است    2گزینه  -55

اسناد رسمی تمام شرایط سند رسمی ق.م از 1287زیرا طبق تعریف م صحیح است.  2گزینه -56

  بودن را دارد. 

 ق.ت 9. به استناد م صحیح است  4گزینه  -57

قانون ثبت اختراعات طرح  5و »و« ماده و بند »د« و »هـ«  49نک مواد صحیح است.  4گزینه -58

 7/8/1386های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 

 

شرکت های تجارتي  –باب سوم    

 1347قانون تجارت مصوب    قانون اصالح قسمتي از

 الیحه( 300تا    1شرکت های سهامي عام و خاص )مواد   –مبحث اول  

عمومی در شرکت های به سه نوع ع ل.ا.ق.ت مجم 73به موجب ماده صحیح است.  1گزینه -59

مجمع عمومی موسس مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تقسیم می شود. مجمع عمومی 

رکت سهامی عام است و مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در هر موسس منحصرا در ش

مجمع عمومی عادی دو شرکت سهام عام و خاص قابل تشکیل است. مجمع عمومی عادی به دو نوع 

سالیانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تقسیم می شود. نکته ای که در پاسخ به این سوال 

این است که هر چند مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شت به آن توجه دابایستی 

ای تشکیل آن در ع عمومی که برخاص قابل تشکیل است لکن تنها مجمهر دو شرکت سهامی عام و 

هر دو شرکت سهامی عام و خاص الزام قانونی وجود دارد مجمع عمومی عادی سالیانه است چرا که به 

ماه از تاریخ مقرر در  10در صورتی که مجمع عمومی عادی سالیانه تا ل.ا.ق.ت  201موجب ماده 

اند انحالل شرکت را اساسنامه برای رسیدگی به صورت های مالی تشکیل جلسه ندهد هر ذینفع می تو

 از دادگاه تقاضا کند. 

ده ل.ا.ق.ت دارندگان آورده غیرنفد در زمان تصویب آور  77به موجب ماده صحیح است.  3گزینه -60

ل.ا.ق.ت در زمان سلب حق تقدم سهامدار به نفع سایر  167غیرنقد حق رأی ندارند. به موجب ماده 

ل.ا.ق.ت هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در  129سهامداران شخص حق رأی ندارد. به موجب ماده 

ع عمومی معامالت مشمول کنترل حق رأی ندارند لیکن هیأت مدیره یا مدیرعامل اجازه دهنده در مجم

 دارای حق رأی هستند.

ل.ا.ق.ت اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها تصویب نشده و  79طبق ماده صحیح است.  3گزینه -61

هد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ الزم را تادیه کنند تعهد آن ها چنانچه حاضر نشوند تع

نه اشخاص خارج از شرکت( می توانند نسبت به سها خود باطل شده محسوب و سایر پذیره نویسان )
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و آن مبالغ را تعهد و مبالغ الزم را تادیه کنند. اما در صورتی که سایر پذیره نویسان مبالغ الزم را تعهد 

 غلط است. 1تادیه نکنند شرکت قابل تشکیل نمی باشد. لذا گزینه 

رند سهام اشخاصی خارج نکته: علی رغم تصریح قانون گذار هم موسسین و هم پذیره نویسان حق دا

استفاده شده  فقطبراساس این نظر آن است که در این گزینه از کلمه  4شده را تعهد کنند. ایراد گزینه 

 است.

ل.ا.ق.ت اصوال ریاست جلسات مجمع عمومی با  101به موجب ماده صحیح است.  1گزینه -62

انتخاب یا  -2یش بینی شده باشد. ترتیب خالف در اساسنامه پ -1رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر: 

 -4مجمع عمومی موسس.  -3عزل بعضی از مدیران یا کلیه انها جز دستور جلسه مجمع باشد. 

قل یک پنجم سهام شرکت مجمع عمومی را دعوت کرده باشند که در این موارد رئیس دارندگان حدا

حاالت رئیس هیأت رئیسه  هیأت رئیسه رئیس هیأت مدیره نیست ولی توجه داشته باشید در تمامی

 مجمع عمومی بایستی الزاما از میان سهامداران باشد.

سهامی الزم است ابتدائا توسط هزینه هایی که برای تاسیس شرکت صحیح است.  1گزینه -63

 شرکت تشکیل نمی شود: در این صورت  -1موسسین پرداخت می شود اما دو حالت پیش می آید: 

هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده  الیحه اصالحی 19طبق ماده 

ل.ا.ق.ت مسئول  236اده در این صورت مستنبط از مت تشکیل می شود: شرک -2ن خواهد بود. موسسی

 نهایی پرداخت هزینه های تاسیس شرکت خواهد بود.

تمدید شده میزان چنان چه پس از پایان مهلت پذیره نویسی یا مهلت صحیح است.  1گزینه -64

قانون بازار اوراق بهادار  23ماده  2مبالغ تعهد شده کمتر از از میزان سرمایه شرکت باشد به موج تبصره 

نحوه برخورد با چنین موقعیتی در آگهی پذیره نویسی تصریح شود و در صورت عدم تکمیل  ابتدا باید

به سرمایه گذاران عودت داده شود و  فرایند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید ظرف پانزده روز

شرکت نیز قابل تشکیل نمی باشد. توجه داشته باشید تنها در صورت رضایت کلیه موسسین و پذیره 

 (44، ص2سان امکان کاهش سرمایه وجود دارد. )اسکینی، ربیعا، شرکت های تجاری، جنوی

 ل.ا.ق.ت: 5به موجب ماده صحیح است.    3گزینه  -65

لاس کی فرظ ینوناق لقادح زا هیامرس ندمآ نییاپ تروص رد

هیامرس شیازفا

ای

تراجت ینوناق یاه تکرش زا یکی هب رییغت

 .در غیر این صورت هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای انحالل کند 

 الیحه 2ق.ت و ماده  4طبق ماده صحیح است.    1گزینه  -66
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 (194تا   94ون تجارت )مواد  شرکت های قان  –مبحث دوم  

در شرکت با مسئولیت محدود آورده شرکا می تواند نقد و غیرنقد باشد. صحیح است.  2گزینه -257

ق.ت: »شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی  96به موجب ماده 

شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر  شده باشد.« در اینتادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم 

 نیست.

می باشد اما در شرکت سهام  تراضی تمام شرکاتقویم آورده غیرنقد با صحیح است.  3گزینه  -258

ارزیابی آورده غیرنقد توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی است. هم چنین در شرکت سهامی 

 مدیر شرکتت با مسئولیت محددود به یم شود اما در شرکعین یا مدارک مالکیت باید به بانک تسل

 تسلیم می شود. 

ق.ت در صورت تقویم غیرواقعی آورده غیرنقد فقط  98به موجب ماده صحیح است.  3گزینه -259

شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسولیت تضامنی دارند و ضمانت اجرای آن بطالن شرکت نیست اما در 

ق.ت  100یک آورده های غیرنقدی به موجب ماده صورت عدم تعین آورده های غیرنقد یا عدم تفک

 ضمانت اجرا بطالن شرکت است. 

مدیرانی ت صادر شود کراگر حکم بطالن شق.ت.  101به موجب ماده صحیح است.  3گزینه  -260

در مقابل  که در حین حدوث سبب بطالن یا بالفاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند

اص ثالث نسبت به خسارات ناشی از بطالن متضامنا مسئول خواهند بود. صرف شرکا دیگر و اشخ

ی سمت مدیر موجب مسئولیت نیست و باید مرتکب تقصیر شده باشد. مسئولیت مدیران شرکت با تصد

 104به موجب ماده  مسئولیت محدود غیر از این ماده تضامنی نیست. همچنین توجه داشته باشید

 ی تواند از داخل یا خارج از شرکا انتخاب گردد. مسئولیت محدود ت با مکرق.ت مدیر در ش

ق.ت در شرکت سهامی محدود  105و ماده ی  118به موجب ماده ی صحیح است.  4گزینه -261

کردن دامنه ی اختیارات مدیران در اساسنامه فقط در روابط میان شرکا و مدیران معتبر است در حالی 

 ، در برابر اشخاص ثالث هم معتبر است.که در شرکت با مسئولیت محدود

در صورتی یکی از شرکا می تواند تقاضای انحالل  114به موجب ماده ی صحیح است.    1گزینه  -262

کند که بر اثر ضررهای وارده نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد و دادگاه دالئل آن شریک را 

 ا پرداخته و از شرکت خارج کنند. موجه بداند و شرکای دیگر هم حاضر نباشند سهم او ر

تصفیه ی شرکت با مسئولیت محدود اصوالً به عهده ی مدیران است صحیح است.  4نه گزی -263

 مگر این که اساسنامه یا مجمع خالف آن بیان کرده باشد. 

در شرکت تضامنی مسئولیت شرکا در قبال پرداخت بدهی های شرکت صحیح است.  2گزینه  -264

 بی است. تضامنی است و در شرکت های نسبی نامحدود نسنامحدود و 
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عاونی اقتصاد قانون بخش ت 37م  4به موجب مفهوم مخالف بند صحیح است.  4گزینه -366

 الیحه رجوع شود. 41در رابطه با شرکت های سهامی به م ،  13/6/1370جمهوری اسالمی ایران مصوب 

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  36الیحه و م  107به موجب م صحیح است.  2گزینه -367

 اسالمی ایران

ق.ت برای  189و  129به م  1ق.ت. برای گزینه  139به موجب م صحیح است.  3گزینه -368

 ق.ت رجوع شود  140و  139به م  4ق.ت. برای کزینه  138به م  2گزینه 
 

 فته طلب ، چک  ،برات    –باب چهارم  

 (306تا   223برات )مواد    –فصل اول  

برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخت ق.ت:  254به موجب ماده صحیح است.  3گزینه  -369

اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد  ق.ت: 244شود. و به موجب ماده 

 تعطیل تادیه شود.

اصوال شخصی که وجه برات را می پردازد بری الذمه مگر در سه حالت: صحیح است.  1گزینه  -370

 -3( 258وجه برات قانونا نزد او توقیف شده باشد. )ماده  -2ق.ت(  256 قبل از موعد بپردازد. )ماده -1

 ق.ت(. 260برحسب نسخه ای بپردازد که روی آن قبولی نوشته نشده است. )ماده 

 ق.ت. 257نک ماده صحیح است.   4گزینه   -371

 صحیح است.   2گزینه    -372

هدش رداص هخسن دنچ رد تارب
رگید یاه هخسن یور زا تخادرپ یاضاقت  هدشن لوبق زونه

هدش لوبق

هاگداد رما

نماض نداد

رگید یاه هخسن یور زا تخادرپ یاضاقت

هن ای هدش لوبق هک نیا زا معا هدش رداص هخسن کی رد تارب

.تسا وا هب قلعتم تارب هک نیا تابثا

هاگداد رما

نماض نداد

... ای موس ای مود هخسن لیصحت
 

 ق.ت. 268نک ماده صحیح است.    3گزینه    -373
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 (54و ص  49ص  اسناد، 3تجارت  )دکتر اسکینی، حقوق  صحیح است.  1گزینه -443

 

 (  309تا    307سفته( )مواد در فته طلب )  –فصل دوم  

ق.ت  280و  254به موجب م  1ق.ت. برای گزینه  309به موجب م  صحیح است. 2گزینه -444

 ق.ت. 287و  286به موجب م  3ق.ت و برای گزینه  275به موجب م  2برای گزینه 

( 87ص  اسناد، 3به موجب )دکتر اسکینی، حقوق تجارت  1گزینه صحیح است. 4گزینه -445

به  3( گزینه 86و  85ص  اسناد، 3ق.ت و )دکتر اسکینی، حقوق تجارت  246به موجب م  2ه گزین

 ( صحیح می باشند88ص  اسناد، 3موجب )دکتر اسکینی، حقوق تجارت 

 110ص  اسناد، 3دکتر اسکینی، حقوق تجارت صحیح است.    1گزینه -446

و  307به مواد 161و  160ص  ،اسناد 3دکتر اسکینی، حقوق تجارت صحیح است.  1گزینه -447

 ق.ت رجوع شود.  308

 597طبق رأی وحدت رویه شماره صحیح است.    4گزینه  -448

هرچند سفته دوم در وجه حامل بوده و ابتداً به صرف تسلیم می توان صحیح است.  1گزینه -449

حالت در وجه ین سفته نیز با ظهرنویسی شخص )ب( در وجه شخص )ج( از آن را منتقل نمود اما ا

 .حامل خارج شده بنابراین بایستی برای انتقال دوباره آن مورد ظهرنویسی قرار گیرد

   قانون تجارت 247به موجب م  صحیح است.   2گزینه  -450

  ق.ت. 309به استناد م صحیح است.    2گزینه  -451

ق.ت.  307به م   4و  3ق.ت. و برای گزینه  2م  8به بند  2برای گزینه صحیح است.  1گزینه -452

   رجوع شود.
 

 ( و قانون صدور چک317تا   310چک )مواد    –فصل سوم  

آئین نامه اجرای مفاد اسناد الزم  183به موجب تبصره ی ماده ی صحیح است.  2گزینه -453

یرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران االجرا درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانک های ا

 به عمل می آید. 

 آئین نامه اجرای مفاد اسناد الزم االجرا  184به استناد ماده ی صحیح است.    3گزینه   -454

 صحیح است.   4نه  گزی -455

اگر چه وجه چکی به سببی که مربوط به محال علیه است از میان رفته صحیح است.    2گزینه    -456

ق.ت در مراجعه به محال علیه را رعایت نموده  315ز آن جا که دارنده موعد مقرر در ماده است ولی ا

دارنده مسئول پرداخت وجه است بنابراین الف و ب علی رغم تأمین وجه نزد بانک همچنان در برابر 

 مقرر در چک می باشند. 
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 قانون صدور چک  2استفساریه تبصره ماده صحیح است.  1گزینه  -520

  قانون صدور چک  2م صحیح است.     1گزینه  -521

 صحیح است.  1گزینه-522

 ق.ص.چ  3ق.ت. و م  311به موجب م  صحیح است.  4گزینه  -523

 ق.ص.چ.  2به موجب م  است.صحیح    2گزینه  -524

 ق.ص.چ.  11به موجب م  صحیح است.  4گزینه  -525

اصالح موادی از قانون صدور چک  2به موجب تبصره الحاقی به م  صحیح است. 4گزینه -526

مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان  76مصوب 

قانونی ه های دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفکزی اعالم شده و هزینه وصول آن که نوسط بانک مر

 است. 

  ق.ص.چ. 13به استناد م صحیح است.    1گزینه  -527

 ق.ص.چ.  3به موجب م  صحیح است.  1گزینه  -528

 قانون تجارت 312و319صحیح است.     4گزینه  -529

      قانون تجارت 319و 318صحیح است.     3گزینه  -530

  ق.م.  969ق.ت. و م  305به موجب م  صحیح است.  1گزینه  -531

 ق.ت.  305به موجب م  صحیح است.  3ه  گزین-532

اعتراض نکول اصوال الزامی نیست  3ق.ت. برای گزینه  282به موجب م  صحیح است. 2گزینه -533

 ت ق.ت. صحیح نیس 282به موجب م  4ق.ت. و برای گزینه  237 – 239 – 243جز در مواد 

 

 (356تا    335داللي )مواد  

ق.ت: »در صورتی که دالل در نفس معامله منتفع  346به موجب ماده صحیح است.  4گزینه -534

یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطالع دهد و اال مسئول خسارات وارده بوده و به 

 خواهد شد.«عالوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم 

سهیم باشد با آمر خود متضامنا ق.ت: »در صورتی که دالل در معامله  347همچنین به موجب ماده 

 مسئول اجرای تعهد خواهد بود.«
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 هلماعم رد لالد هک یتروص رد یاربانب
دشاب میهس

.تسا دهعت یارجا لوئسم انماضتم دوخ رمآ اب طقف  دهد عالطا دناد یمن هک یفرط هب رگا

 لوئسم نیا رب هوالع تسا دهعت یارجا لوئسم انماضتم دوخ رمآ اب  دهدن عالطا دناد یمن هک یفرط هب رگا
.دش دهاوخ موکحم زین یدقن یازج هب و هدوب هدراو تراسخ

 هلماعم سفن رد لالد هکیتروص رد
.دشاب عفتنم

.درادن ییارجا تنامض هنوگ چیه  دهد عالطا دناد یمن هک یفرط هب رگا

.دش دهاوخ موکحم یدقن یازج هب و هدوب هدراو تراسخ لوئسم  دهدن عالطا دناد یمن هک یفرط هب رگا

ق.ت: »هرگاه معامله به توسط دالل واقع و  342به موجب ماده صحیح است.  1گزینه  -535

نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او ردوبدل شود و در صورتی که امضاها 

ع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دالل ضامن صحت و اعتبار امضاهای راج

و  339ضامن است. اما به موجب مواد  مطلقابنابراین در این مورد دالل نوشتجات و اسناد مزبور است.« 

ادی که ق.ت در خصوص نگهداری نمونه تا ختم معامله از روی نمونه و نیز نگهداری اشیا و اسن  340

 ضامن است مگر آنکه خالف آن ثابت شود. اصوالدر ضمن معامله به او سپرده است دالل 

را از وضعیت  طرفین معاملهق.ت دالل مکلف است  337به موجب ماده صحیح است.    1گزینه    -536

را از وضعیت معامله  آمرق.ت مکلف است  359معامله مطلع نماید اما حق العمل کار به موجب ماده 

 طلع سازد.م

 است .  حیصح  4  نهیگز  -537

به اثبات  ازیمحسوب است بدون ن یتجار ،تجارت نیما ب یمعامالت ف هیق.ت کل 3ماده  1به موجب بند 

تاجر  یجهت حوائج شخص یچنانچه ثابت شود معامله ا یتاجر بوده است.  ول یحوائج تجارت یبرا نکهیا

گونه  نیا زیکه در فرض سوال ن دق.ت خواهد بو 5ه موضوع مشمول ماد صورت نیدر ا،  دهیواقع گرد

 گردد.یمحسوب نم یعمل تجار نیجهت ا نیمفروض است ، و بد

ق.ت. برای دالل در خصوصی اشیا و اسنادی که در  339به استناد م صحیح است.  1گزینه  -538

تلف اسناد و  ضمن معامالت در ید او قرار داده شده است فرض مسئولیت شده است یعنی دالل مسئول

 از مسئولیت معاف خواهد شد.  اشیا مزبور است و تنها با اثبات این که این تلف مزبور مربوط به او نبوده

 ق.ت.  346ماده صحیح است.    3گزینه    -539

 ق.ت 334به استناد ماده ی صحیح است.    1گزینه    -540

طرفین معامله را از ق.ت دالل موظف است  337به موجب ماده ی صحیح است.  1گزینه  -541

 عامله انجام دهد. جزئیات معامله مطلع کند حتی اگر داللی را فقط برای یکی از طرفین م
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متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و  388به موجب ماده ی صحیح است.  3گزینه  -584

تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و 

 یا حمل و نقل کرده دیگری را مأمور کرده باشد. 

اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول شود ولی کرایه آن تأدیه نشود ت. صحیح اس 1گزینه   -585

دعوای مسئولیت علیه متصدی حمل و نقل تنها در مورد تدیس یا تقصیر عمده یادآوری غیرظاهر و تا 

 ق.ت قابل اقامه است.  393یک سال از مبدأ مرور زمان مذکور در ماده ی 

ق.ت نسبت به دعوای خسارت بر علیه متصدی  393ی به موجب ماده صحیح است.  1گزینه  -586

حمل و نقل مدت مرور و زمان یک سال است مبدا به این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره 

و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم می بایست در آن روز به عمل آید و در صورت خسارات 

 . استبحری روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده 

 ق.ت 386و  388. به استناد مواد صحیح است  3گزینه  -587

تعهد به بردن مال التجاره هم در حقوق مدنی و هم در حقوق تجارت صحیح است.  1گزینه -588

 تعهد، نتیجه است. 

   رجوع شود. 380به ماده صحیح است.   1گزینه  -589

 ق.ت. رجوع شود.  383و  382به ماده  صحیح است.  3گزینه  -590

ق.ت. رجوع شود در مورد مسئولیت متصدی حمل ونقل به  384. به ماده صحیح است  3گزینه  -591

 ق.ت. رجوع شود.  387ماده 

 رجوع شود.  385. به ماده صحیح است  3گزینه  -592

 ق.م.  516ق.ت. رجوع شود. در مقایسه با ماده  386به ماده  صحیح است.  1گزینه  -593

 ق.ت.  388وجب م . به مصحیح است  3گزینه  -594

 ق.ت.  386. به موجب م  صحیح است  4گزینه  -595

 ق.ت.  385. به موجب م صحیح است  4گزینه  -596

 

 (401تا   395قائم مقام تجارتي و سایر نمایندگان تجارتي )مواد 

 ق.ت. 400و  397و  396به استناد مواد صحیح است.    "  2  "گزینه  -597

تجاری هنگامی که چند نفر تعیین می گردند اصل بر استقالل برخالف عقد وکالت ، در قائم مقامی 

 اختیارات هر کدام می باشد.

 ق.ت 401طبق ماده صحیح است.    1گزینه  -598

 ق.ت  401به ماده  ق.ت. رجوع شود با توجه 395به ماده  صحیح است.  2گزینه  -599

 رجوع شود.  400. به ماده صحیح است  3گزینه  -600
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 ق.ت.  398به موجب م  ت.صحیح اس  1گزینه  -601

 ق.ت.  397به موجب م  صحیح است.  3گزینه  -602

 

 (411تا    402ضمانت )مواد 

 ق.ت 410به استناد مادهصحیح است.   3گزینه  -603

 402به ماده  2رجوع شود و برای گزینه  403به ماده  1برای گزینه  صحیح است. 4گزینه -604

 رجوع شود. 

 ق.ت.  405مخالف ماده . مفهوم صحیح است  4گزینه  -605

 رجوع شود.  410به ماده  صحیح است.  4گزینه  -606

 ق.ت.  402. به موجب م صحیح است  2گزینه  -607

 ق.ت.  409به موجب م   صحیح است.  3گزینه  -608

 

 .   (575تا    412كستگي )مواد  ورش

صدور حکم ق.ت توقف در پرداخت دیون برای  412به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه  -609

ورشکستگی کفایت می کند و ارتباطی به دارایی تاجر ندارد. ضمن این که شخص باید لزوماً تاجر باشد 

وصول مطالبات نیز نمی تواند مبنای تا توقف وی از پرداخت دیونش ورشکستگی محسوب گردد عدم 

گردد الزم نیست ورشکستگی باشد و نیز دیون تاجر که توقف از ادای آن ها نیز سبب ورشکستگی می 

ناشی از فعالیت تجاری او باشد چرا که مطابق قانون اگر تاجر ناتوان از پردخت هزینه دادرسی نیز باشد 

 رمی بایست دادخواست ورشکستگی بدهد و نه اعسا

ق.ت صلح دعاوی ورشکسته با اجازه ی عضو  458به استناد ماده ی صحیح است.  4گزینه  -610

 نیاز به تصدیق دادگاه دارد. 459ورت می گیرد البته موارد مذکور در ماده ی ناظر توسط مدیر تصفیه ص

تاجر ق.ت در تعریف اعاده اعتبار حقی مقرر می دارد هر  561ماده ی صحیح است.  1گزینه  -611

ورشکسته که کلیه دیون خود را همراه با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته کاماًل بپردازد حتما 

 اعتبار می نماید. اعاده 

منظور از طلب ممتاز طلبکاران تاجر بندهای مندرج در طبقات اول تا صحیح است.  3گزینه  -612

این ماده تحت عنوان سایر طلبکاران در بردارنده ق.ا.ت.ا.و است طبقه ی پنجم در  58چهارم در ماده ی 

طلب عادی تلقی می گردد، طلب های عادی است. هر موردی که مشمول طبقات اول تا چهارم نشود 

 من جمله طلب ناشی از مسئولیت مدنی 

ق.ت تاجر ورشکسته در صورت حساب اعالمی به  414برابر ماده ی صحیح است.  3گزینه  -613

مورد توقف خود اطالعاتی را تسلیم می نماید من جمله صورت کلیه ی دیون و  دادگاه صالح در
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  جلد دومجلد دوم  --حقوق تجارتحقوق تجارت  
 

 ویژه داوطلبان آزمونهای ورودی

 خصوصی  حقوقو دکتری کارشناسی ارشد 

 مشاوران حقوقی  -قضاوت –وکالت 
 

، آزاد و سواالت آزمونهای     1398تا    1382کلیه سواالت سالهای  شامل   آزمونهای سراسری 

اس سردفتری  و  قضاوت   ، دولتی  بصورت  دکتری  که  تشریحی  کامل  پاسخ  با  رسمی  ناد 

 موضوعی طبقه بندی شده است.
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 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاضل     -آدرس : شیـراز  

 0713-2359902/    0713-2353016تلفن :    



 قدردانی و سپاس 
ب آقای  هادی بانشی که در تصحیح و ویراستاری این کتاب زحمــت بســیاری  با تشکر از جنا

 کشیدند.  



 دانشجوی گرامی 

 

فاضل بدلیل حل مسائل متنوع ، ارتباط زنده و دو آموزش عالی    حضور در کالسهای موسسه

رفع اشکاالت  طرفه بین دانشجو و استاد ، قرار گرفتن در جو کنکور ، ایجاد انگیزه رقابت  ،  

دانشجو و آزمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است  

 . که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد  

 

عالی  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه را    آموزش  امکان  این  به شما  فاضل 

چرا که عالج واقعه قبل از    بندی  کشوری بیابید  می دهد که جایگاه واقعی خود را در رتبه

 وقوع باید کرد. 

  



 مزایای این کتاب :  

كتاب حاضر حاوي تست هاي موضوعي با ترتيب سر فصل هاي قانون تجارت است   •

 تا دانشجويان بر اساس ترتيب مواد قانون تجارت تست هاي مربوطه را حل نمايند.

حاوي   • تجارت  قانون  بر  عالوه  كتاب  قانون  اين  و  صدور چك  قانون  از  هايي  تست 

 تصفيه امور ورشكستگي يعني دو قانون مهم در كنار قانون تجارت مي باشد. 

در اين كتاب سعي شده است پاسخ هاي كامال تشريحي در اختيار استفاده كنندگان   •

 قرار گيرد.  

وكا • آزاد،  و  سراسري  ارشد  كارشناسي  دكتري،  هاي  تست  كتاب،  قضاوت،    لت، اين 

 در بردارد.   را  98تا   82از سال  مشاوران و سر دفتري،  
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 سواالت كنكوري –بخش اول 

 

 ( 5تا  1تجار و معامالت تجارتي )مواد  –باب اول 

رخصوص صدور و ظهرنویسي چک در صورتي كه میان دو تاجر باشد، كدام مورد صحیح د -1

 (98است؟ )وكالت 

 ( به هیچ وجه تجاري نیست.2 ( اگر براي رفع  حوائج تجاري باشد، تجاري است.1

 ( در هر صورت تجاري است.4  منقول تجاري نیست.( فقط در معامالت غیر3

  ام یک از عبارات زیر در مورد اشتغال خارجیان به تجارت در ایران صحیح است؟كد -2

 (97سردفتري )                                                                                                                     

 باع خارجه حق اشتغال به تجارت در ایران را ندارند.( ات1

 توانند به تجارت اشتغال یابند.( اتباع خارجه فقط با مشاركت اتباع ایران می2

 ( اتباع خارجه بدون محدودیت حق اشتغال به هر نوع تجارت در ایران دارند.3

 د.جود داروخاص  نه هایی كه منع( اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ایران را دارند، مگر در زمی4

 (97زیر معامله تجاري محسوب است؟ )سردفتري  كدام یک از موارد -3

 ( تسهیل معامالت ملكی2  ( تسهیل و نقل و انتقال اموال غیر منقول1

 ( نقل و انتقال اموال ملكی4    ( رهن اموال غیر منقول3

 (97ت؟ )سردفتري كدام یک از عبارات زیر صحیح اس -4

 شود.( معامالت اموال غیر منقول در هیچ صورت تجاري محسوب نمی1

 شود.( معامالت اموال غیر منقول اگر بین دوتاجر باشد تجاري محسوب می2

 شود.( معامالت اموال غیر منقول اگر به قصد فروش باشد تجاري محسوب می3

 شود.( معامالت اموال غیر منقول درهرحال تجاري محسوب می4

نع مي مي اختیار قائم مقام خود را محدود به فروش كاال كرده، وي را از خرید كاال تاجر -5

دام ككند قائم مقام تجارتي بدون توجه به این ممنوعیت، اقدام به خرید كاال مي كند. در 

 (96صورت، تاجر مي تواند به بي اعتباري چنین معامله اي استناد كند؟ )وكالت 

 ( به هیچ عنوان نمی تواند1

 ( طرف معامله، از محدودیت اختیارات قائم مقام آگاه باشد2

 ( نمی تواند، مگر اینكه محدودیت در اختیارات به صورت كتبی باشد3

 (در هر حال می تواند4

دام مورد در خصوص خرید لوازم خانگي توسط تاجر براي جهیزیه دختر خود از مغازه ك -6

 (95خرده فروشي، صحیح است؟   )وكالت 
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 انچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاري است.(چن1

 (در صورتی كه فروشنده تاجر باشد، عمل تجاري است.2

 (عمل تجاري محسوب می شود.3

 (به هیچ وجه تجاري نیست.4

 (92؟  )آزاد نمي باشدكدامیک از اعمال ذیل تجارتي  -7

              كاري و عاملیالعملهر قسم عملیات حق(1

 ( پذیره نویسی شركت سهامی2

 به قصد فروش یا اجارهغیر منقول خرید یا تحصیل هر نوع مال ( 3

  3و  2( گزینه 4

 (91مدیران شركت هاي تجاري:  )آزاد  -8

 ( تاجر محسوب می شوند چون به نام خود عمل می كنند.1

 ( تاجر محسوب نمی شوند چون به نام دیگري عمل می كنند.2

 حسوب می شوند چون به نام خود و به حساب خود عمل می كنند.( تاجر م3

 ( تاجر محسوب نمی شوند چون به نام خود و به حساب دیگري عمل می كنند.4

 (90قانون تجارت كدام یک از موارد زیر است؟ )آزاد  2نظور از معامالت برواتي در ماده م -9

              ( صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی برات.           1

 ( هر قراردادي كه براي ایفاي تعهد پولی ناشی از آن، برات صادر شده است.2

 ( صدور، ظهرنویسی و ضمانت اسناد براتی.                        3

 ( تنزیل اسناد براتی و عده دار4

اموال ارث رسیده و اجري فوت نموده و تمام مال التجاره وي به فرزندش كه صغیر است،ت  -10

 (89مزبور توسط قیم اداره مي شود. در این جا چه كسي تاجر است؟  )آزاد 

                ( قیم                2(صغیر                                                 1

 ( هر دو  4اجر نیستند                 نه صغیر و نه قیم ت( 3

 5شود و ماده جارتي محسوب نميمعامالت غیر منقول ت ق.ت. كه 4با توجه به ماده  -11 

شود؛ داد و ستد یک مال غیر منقول همان قانون كه كلیه معامالت تجار، تجارتي محسوب مي

                                                                                                                                                                                                                                      (                                            89میان دو شركت تجارتي:    )آزاد 

 ( تجارتی نیست ولی باید در دفاتر تجارتی شركت ها ثبت شود.1

 باشد.یازي به ثبت آنها در دفاتر تجارتی نمی( تجارتی نیست و ن2

 ( معامالت مزبور ذاتاً تجارتی است.3

 ( معامالت مزبور به تبع تاجر بودن شركت ها تجارتی است.4
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 چک –فته طلب  –برات  –باب چهارم 

 برات  –فصل اول 

 ( 227تا  223صورت برات )مواد  –مبحث اول 

 (97كدام مورد صحیح است؟ )وكالت -161

جاز مهنده داله كرد شخص دیگر یا به حواله كرد خود برات ( صدور برات در وجه شخص معین، به حو1

 است.

ن ص معی( صدور برات در وجه شخص معین یا به حواله كرد مجاز است ولی صدور سفته در وجه شخ2

 یا به حواله كرد مجاز نیست.

 ( صدور برات در وجه حامل، بالمانع ولی صدور سفته در وجه حامل، ممنوع است.3

ا یهنده دوجه شخص معین، به حواله كرد شخص دیگر یا به حواله كرد خود برات  ( صدور برات در4

 حامل، مجاز است.

 (97در حقوق ایران: )سردفتري  -162

 ( صدور یرات در وجه حامل و سفته در وجه حامل قانوناً ممنوع است.1

 ( صدور سفته در وجه حامل قانوناً ممنوع است.2

 ته در وجه حامل قانوناً مجاز است.( صدور برات در وجه حامل و سف3

 ( صدور برات در وجه حامل قانوناً ممنوع است.4

ر خصوص تاثیر قبول برات توسط ثالث، بر مسئولیت امضاكنندگان برات، كدام مورد د -163

 (97صحیح است؟ )قضاوت 

 (فقط مسئولیت ظهرنویسان را ساقط می كند.1

 می كند. (مسئولیت كلیه امضاكنندگان برات را ساقط2

 (فقط مسئولیت ظهرنویسان و ضامنین آنها را ساقط می كند.3

 (فی نفسه، موجب سقوط مسئولیت امضاكنندگان برات نیست.4

كه تبعه تركیه است « دارنده»راتي توسط یک تبعه افغانستان تنظیم و در تهران به ب -164

در  ي نویسد. اگر براتتسلیم مي شود. محال علیه كه مقیم عراق است در بغداد قبولي را م

ادیه توعده تادیه نشده و دارنده در تهران علیه صادركننده اقامه دعوي كند، خسارت تاخیر 

 (97مطابق قانون كدام كشور محاسبه مي شود؟ )قضاوت 

 (عراق4  (ایران3  (افغانستان2  (تركیه1

 (96كدام مورد ، صحیح است؟ )وكالت  -165

 بر استدارد ولی براي برات و سفته ، مهر به تنهایی نیز معت( براي صدور چک، امضا ضرورت 1

 ه كردستفادا( براي صدور چک و برات ، امضا ضروري است ولی براي سفته می توان از امضا یا مهر 2
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قی ( براي صدور سفته، چک و برات از سوي شخص حقیقی، امضا الزم است و از طرف شخص حقو3

 مهر كافی است

 سفته و برات ، امضا الزم است( براي صدور  چک، 4

 (96ک از موارد زیر از آثار نكول برات توسط براتگیر نیست؟ )مشاوران كدامی-166

 (لزوم تنظیم اعتراض نامه نكول توسط دارنده برات1

 (لزوم ضامن دادن ظهرنویس ها و برات دهنده براي تأدیه وجه آن در سر وعده2

 نامه توسط ظهرنویس ها و برات دهنده (تأدیه فوري وجه برات و مخارج اعتراض 3

 (امكان طرح دعوي علیه براتگیر4

 (93ر خصوص ماهیت تعهد براتي صحیح است ؟ )قضاوت كدام مورد ، د -167

 ( مبتنی بر تعهد یک جانبه است2    ( نوعی عقد مشروط است 1

 ( مبتنی بر تشریفات قبض است 4   ( مبتنی بر تشریفات شكلی نیست 3

 كدام راتب صدور هنگام به علیه محال از برات كننده صادر نبودن طلبكار اثر وردم در -168

 (92است؟   )وكالت  صحیح گزینه

 گردد. می سلب سند از برات عنوان دارنده، آگاهی صورت در فقط - 1

 گردد. نمی سند از برات عنوان سلب موجب -2

 گردد. می سند از برات عنوان سلب موجب - 3

 آید. وجود به بعداً طلب اینكه مگر گردد می سند از برات عنوان سلب موجب - 4

 (91مل صادر نموده است:  )آزاد تاجري براتي در وجه حا -169

 ست.( این برات سندي تجاري محسوب می شود ولی از همه مزایاي اسناد تجاري برخوردار نی1

 ( این برات سند تجاري محسوب نمی شود.2

 تجاري محسوب می شود. ( برات صادر شده سندي 3

 ( تأثیري در اعتبار تجارتی این اسناد ندارد.4

 (91كدام عبارت صحیح مي باشد؟   )آزاد  در خصوص مبلغ برات -170

 ( عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاري است.1

 نیست.( عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاري 2

 ست.( در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و مبلغ به رقم، مبلغ ذكر شده به حروف مالک ا3

 ( در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و رقم، مبلغ بیشتر مالک است.4

 (89)وكالت   باشد؟نميدر خصوص مبلغ برات كدام عبارت صحیح  -171

 .غ كمتر مالک استدر خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و رقم، مبل (1

 .عدم قید مبلغ برات موجب خروج سند از شمول اسناد تجاري است( 2
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 .عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاري نیست (3

 .ستدر خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و مبلغ به رقم، مبلغ ذكر شده به حروف مالک ا( 4

ه تركیبي از امضاي مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و ك -شركتي با امضاي مجاز خود -172

مهر شركت است سفته اي ) فته طلبي ( را تعهد پرداخت كرده است كه در سررسید 

 نتوانسته است وجه آن را پرداخت كند و دارنده سفته، آن را ظرف مدت قانوني واخواست

صي مي تواند مطالبه كرده است. حال دارنده سفته، طلب خود را از چه شخصي و یا اشخا

 (87كند؟      )وكالت 

 ( از شركت منحصراً.1

 ( از شركت و مدیرعامل متضامناً.2

 ( از مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و شركت متضامناً.3

 ( از شركت و مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متساویًا و به تثلیث.4

 (85صادر شود: )مشاوران  چنان چه برات در وجه حامل -173

 (سند تجارتی محسوب می شود.1

 سند تجارتی محسوب می شود. ولی از همه مزایاي اسناد تجارتی برخوردار نیست  (2

 سند تجارتی محسوب نمی شود. (3

 هیچ كدام(4

 (85شكلي در صدور برات و سفته :  )مشاوران  عدم رعایت شرایط -174

 (موجب خروج این اسناد از عداد اسناد تجارتی می شود 1

 دارد نتاثیري در اعتبار تجارتی این اسناد (2

 موجب خروج برات از عداد اسناد تجارتی می شود ولی در سفته بدون تاثیر است (3

 موجب خروج سفته از عداد اسناد تجارتی می شود ولی در برات بدون تاثیر است( 4

 

 (238تا  228در قبول و نكول )مواد  –مبحث دوم 

محال علیه هر عبارتي را كه در برات نوشته امضا و مهر نماید  رت،طبق قانون تجا -175

 قبولي محسوب مي شود مگر این كه صریحه مشعر بر عدم قبول باشد این حكم ........ 

 (93)دكتري سراسري 

 (به سود محال علیه ، دارنده و ظهرنویسان است1

 ( به سود محال علیه و به زیان دارنده و ظهرنویسان است. 2

 نده و به سود ظهرنویسان است. به زیان محال علیه و دار(3

 ( به زیان محال علیه و به سود دارنده و ظهرنویسان است. 4
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 در ورشكستگي به تقصیر و ورشكستگي به تقلب –باب دوازدهم 

 (548تا  541ر ورشكستگي به تقصیر )مواد د -فصل اول 

ر در كدام یک از وسط مدیر تصفیه به عنوان ورشكستگي به تقصیتعقیب ورشكسته ت -637

 (97موارد زیر، ممكن است؟ )وكالت 

 ( اجازه دادگاه به او2   ( درخواست عضو ناظر از او1

 ( تقاضاي اكثریت طلبكارها و موافقت دادگاه4  ( موافقت اكثریت طلبكارهاي حاضر3

 (92 ورشكسته ) وكالت تاجر گردد معلوم چنانچه -638

 روز مظنه از رباالت فروشی یا تر پایین خریدي خود ورشكستگی انداختن تأخیر قصد به توقف، از ( پس1

 گردد. می تقصیر به ورشكسته باشد كرده

 گردد. می تقصیر به ورشكسته شده، قائل تبعیض بستانكاران میان توقف از ( پیش2

 گردد. می تقلب به كستهورش باشد، ننموده تنظیم قانون مطابق را خود ( دفاتر3

 به رشكستهو باشد پرداخته را او طلب سایرین بر طلبكارها از یكی ترجیح با توقف تاریخ از ( پس4

 گردد. می    تقصیر

 (92دام یک از گزینه هاي ذیل از موارد ورشكستگي به تقصیر اجباري نیست؟ )آزاد ك -639

ر به كه نظ دریافت نماید تعهداتی كرده باشد( اگر به حساب دیگري و بدون آنكه در مقابل عوضی 1

 وضعیت مالی او در حین انجام آنها ، آن تعهدات فوق العاده باشد.

 ه باشد.رداخت( اگر یكی از طلبكارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پ2

 ایدي اوعه به م عادي بالنسب( در صورتی كه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایا3

 فوق العاده بوده است.

در  ده كه( در صورتی كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی كر4

 عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است

 (91موري است كه: )آزاد اصدور برات سازشي از جمله  -640

 جر را محكوم به ورشكستگی به تقصیر نماید.( دادگاه می تواند تا1

 ( دادگاه باید تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقصیر نماید.2

 ( دادگاه می تواند تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقلب نماید.3

 ( دادگاه باید تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقلب نماید.4

 (89ت )وكال :صدور برات سازشي از اموري است كه -641

  .م به ورشكستگی به تقصیر نمایدتواند تاجر را محكودادگاه می( 1

 .دادگاه باید تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقصیر نماید (2

 .به ورشكستگی به تقلب نماید تواند تاجر را محكومدادگاه می( 3



 ي حقوق تجارتروكنكسواالت ..... .............................................................................................................................

127 

 .دادگاه باید تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقلب نماید( 4

ه وسایلي كه ببه قصد به تأخیر انداختن ورشكستگي خود از طرق مختلف اگر تاجري  -642

 (86دور از صرفه است تحصیل وجهي نماید:    )وكالت 

 ( دادگاه می تواند او را ورشكسته به تقلب اعالم كند.1

 ( دادگاه می تواند او را ورشكسته به تقصیر اعالم كند.2

 ر اعالم كند.( دادگاه مكلف است او را ورشكسته به تقصی3

 ( دادگاه باید او را ورشكسته به تقلب اعالم كند.4

  تعقیب كیفري نماید؟ را ورشكسته به تقصیرمدیر تصفیه چگونه مي تواند  -643

 (86)سردفتري 

 (درخواست كلیه بستانكاران وثیقه دار1

 با تصویب اكثریت بستانكاران حاضر  (2

 ران با تقاضا و درخواست هر یک ار بستانكا(3

 ورشكسته به تقصیر را تعقیب نماید.می تواند راسا (4

 ر كدامیک از موارد زیر ممكن است دادگاه تاجر را ورشكسته به تقصیر اعالن نماید؟ د -644

 (84)سراسري          

 ( نداشتن دفتر تجارتی1

 ( فوق العاده بودن مخارج شخصی نسبت به درآمد و در ایام عادي2

 ی از طلبكارها بر دیگري بعد از توقف، از طریق پرداخت طلب او( ترجیح دادن یك3

 ( انجام معامله خارج از مظنه روز به قصد به تأخیر انداختن ورشكستگی4

 

 (550تا  549در ورشكستگي به تقلب )مواد  –فصل دوم 

 (97ز موارد زیر، از مصادیق ورشكستگي به تقلب است؟ )وكالت اكدام یک  -645

 ( ترجیح دادن یكی از طلبكارها و پرداخت طلب او2  ترتیباتر بی( نگهداري دف1

 ( مفقود كردن دفاتر توسط ورشكسته4   ( نداشتن دفتر3

 (93رد ورشكستگي به تقصیر نیست؟ )وكالت كدام مورد، از موا -646

 شد.ده با( اگر دفاتر خود را مفقود نموده و یا به طریق مواضعه و معامالت صوري، از بین بر1

 ( اگر به قصد تأخیر انداختن ورشكستگی خود، خریدي باالتر از مظنه روز كرده باشد.2

 عاده بودهالوقف( اگر محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادي، نسبت به درآمد او 3

 است.

 ه باشد.ختردا( اگر یكی از طلبكاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پ4
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 قانون اداره تصفیه امور ورشكستگي

 24/4/1318مصوب 

اشي از معامله با غیرتاجر، صحیح نجر از اداي دیون كدام مورد در خصوص ناتواني تا-662

 (97است؟ )وكالت 

 ر شود.اجر منجتواند به توقف تشود و می( صرفا اگر براي حوائج تجاري باشد. بازرگانی محسوب می1

ر ف تاجتواند به توق( حتی اگر براي حوائج تجاري نباشد. در هر حال تجاري محسوب شده و می2

 بینجامد.

 ر حال، خواه براي حوائج تجاري باشد یا نباشد، از موجبات توقف تاجر است.( در ه3

 ود.منجر ش تواند به توقف تاجرشود ولی می( اگر براي حوائج تجاري باشد. غیرتجاري محسوب می4

 صحیح گزینه كدام اختصاري، تصفیه در ورشكسته اموال تقسیم ترتیب مورد در -663

 (92است؟ )وكالت 

 عادي. طلبكاران  -ها موثق  -( ممتازها2 ها. موثق  -عادي طلبكاران  -( ممتازها1

 متازها.م -عادي طلبكاران  -ها ( موثق 4 عادي. طلبكاران  -ممتازها  -ها ( موثق3

 است؟   صحیح گزینه كدام بیمه شركتهاي بر ورشكستگي مقررات شمول مورد در -664

 (92وكالت )                                                                                                                         

 .هستند خارج ورشكستگی مقررات شمول از اند شده سازي خصوصی كه دولتی هاي بیمه ( فقط1

 هستند. ورشكستگی مقررات مشمول ها ( بیمه2

 نیستند. ورشكستگی مقررات مشمول ها ( بیمه3

 هستند. ورشكستگی مقررات مشمول خصوصی هاي بیمه فقط (4

راي ادامه تجارت ورشكسته توسط مرجع تصفیه در فاصله میان صدور حكم ب -665

 (92ورشكستگي تا پیش از فروش و تقسیم اموال، .................. )سراسري 

 ( فقط اجازه طلبكاران الزم است.2 ( اجازه دادگاه و طلبكاران الزم است.1

 ( اجازه دادگاه و طلبكاران الزم نیست.4 ( فقط اجازه دادگاه الزم است.3

 (91)وكالت  در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشكسته، كدام مورد صحیح است؟ -666

 .هاي ورشكستگی و ممتازها، دوم غرمااول هزینه( 1

 .م غرماهاي ورشكستگی، دوم ممتازها، سواول هزینه( 2

 .هاي ورشكستگیوم غرما، سوم هزینهاول ممتازها، د (3

 .هاي ورشكستگی، سوم غرمااول ممتازها، دوم هزینه( 4

 (90ت مستثنیات دین تاجر ورشكسته : )قضاو -667



 ................................................................................................................موسسه آموزش عالی فاضل ........................

132 

 (متعلق به ورشكسته بوده و جز صورت اموال قید نمی شود1

 ات دین پیش بینی نشده استاصوال در ورشكستگی مستثنی (2

 گیرد  شود و تحت اختیار ورشكسته قرار میجز صورت اموال قید می (3

 جز صورت اموال قید می شود و زیر نظر هیات بستانكاران قرار می گیرد (4

دام یک از بستانكاران زیر در تصفیه امور ورشكستگي جزء دارندگان طلب ممتاز ك -668

                                                                                                  (                                            90شناخته مي شوند؟   )آزاد 

 ( كارگران بنگاه ورشكسته بابت دستمزد و حق سنواتی كه طلبكار هستند.1

بكار وج طل( زوجه بابت مبلغی كه به عنوان اجرت المثل كارهاي انجام داده در مدت زوجیت از ز2

 است.

 .كار استه طلب( سازمان امورمالیاتی كشور براي مبلغی كه به عنوان مالیات پرداخت شده از ورشكست3

 ماه قبل از توقف 6( كارگران بنگاه ورشكسته براي حقوق مدت 4

 (89)وكالت   باشد؟كدام بیان صحیح مي -669

 .اخذ نماید سسات اعتباري وامؤا و متواند به حساب تاجر از بانكهاداره تصفیه می( 1

 .داردني را سسات اعتبارؤاداره تصفیه به هیچ وجه حق دریافت وام به حساب تاجر از بانكها و م( 2

 .خذ نمایدسسات اعتباري اؤتواند به حساب تاجر وام بدون بهره از بانكها و ماداره تصفیه فقط می(3

تصفیه  تاجر و پرداخت واداره تصفیه بعد از صدور حكم ورشكستگی فقط حق دریافت مطالبات ( 4

 .بدهیهاي تاجر را دارد

 (89)وكالت    شوند؟كدام یک از موارد ذیل، طلبكار با حق الویت محسوب مي -670

 دیه ایام بعد از توقفأخیر تأت تها در خصوص مطالبه اصل وام و خسارابانک( 1

 وزارت دارایی در مورد وصول مالیات و جرایم متعلقه تاجر ورشكسته( 2

 .اندبستانكارانی كه بعد از تاریخ توقف، اموال تاجر را توقیف نموده (3

 هیچكدام  (4

لبكار تاجر ورشكسته كه یكي از اموال تاجر را توقیف نموده است نسبت به مال ط -671

 (89توقیف شده بر سایر طلبكاران:    )آزاد 

 ( حق تقدم دارد.1

 ( حق تقدم ندارد.2

 مالی را توقیف كرده باشد حق تقدم ندارد.( اگر بعد از توقف تاجر، 3

 ( اگر طلبكار، یكی از طلبكاران ممتاز باشد حق تقدم دارد.4

تصفیه امور بانک ورشكسته به عهده كدام مرجع ر اساس قانون پولي و بانكي كشور،ب -672

 (88است؟  )مشاوران 
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 (بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران1

 پول در ایران نمایندگی صندوق بین المللی (2

 اداره تصفیه  و امور ورشكستگی با نظارت بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران (3

صندوق بین المللی پول  و بانک مركزي جمهوري   هیاتی مركب از اداره تصفیه  و امور ورشكستگی ،(4

 اسالمی ایران

و طلب ج شكسته مستند به سفته، طلب ب مستند به سند رسمي طلب الف از ور -673

 (86مستند به دفاتر تجارتي طرفین است. در این صورت:  )سراسري 

 ( ب نسبت به الف و ج حق تقدم دارد.1

 ( ب نسبت به الف و الف نسبت به ج حق تقدم دارد.2

 ( ب نسبت به ج و ج نسبت به الف حق تقدم دارد.3

 ( هر سه طلبكار از اموال ورشكسته به نسبت طلب خود سهم می برند.4

 (86كند:  )آزاد گاه ............ حكم ورشكستگي شركت بیمه را صادر ميداد -674

 تواند.( بدون توجه به نظریه بیمه مركزي می1

 تواند.( در صورت موافقت بیمه مركزي می2

 تواند.( در صورت موافقت وزیر امور اقتصادي و دارایی می3

 تواند.( با توجه به نظریه بانک مركزي می4

 (86یح است؟ )آزاد كدام یک از گزینه هاي زیر صح -675

 شود.( بدهیهاي تاجر ورشكسته به بانک ها دیون ممتاز شناخته می1

 شود.( بدهیهاي تاجر ورشكسته به بانک مركزي دیون ممتاز شناخته می2

 کن بانآ( موجودي حساب تاجر ورشكسته در هر یک از بانک هاي به مصرف واریز بدهیهاي او به 3

 خواهد رسید.

د خواه ( موجودي حساب تاجر ورشكسته به بانک مركزي به مصرف واریز بدهیهاي او به آن بانک4

 رسید.

اجر ورشكسته فقط داراي ملكي است كه در رهن شخص )الف( بوده و مازاد آن در ت -676

رهن شخص )ب( است، همچنین شخص )ج( داراي طلب ممتاز است. در این صورت حاصل 

 (85ک: )سراسري فروش مل

 شود.( به ترتیب به اشخاص الف، ب و ج پرداخت می1

 شود.( به ترتیب به اشخاص ج، الف و ب پرداخت می2

 شود.( در صورت عدم كفایت فقط فقط میان اشخاص الف و ب به نسبت طلب تقسیم می3

 قسیمتو ب  ( به ترتیب به شخص ج و مانده در صورت عدم كفایت به نسبت طلب میان اشخاص الف4

 شود.می
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 96حقوق تجارت قضاوت 

 نیست؟ صحیح چک، خصوص در مورد كدام -951

 .ندارد تضامنی مسئولیت كند، نویسی ظهر دیگري وجه در را آن چک، برگشت از پس دارنده اگر( 1

 نمی منتقل هدارند به دارد علیه محال بانک نزد در كننده، صادر كه وجوهی مالكیت چک، صدور ( با2

 .شود

 لیه،ع محال بانک نزد خود حساب در چک مبلغ معادل چک، صدور تاریخ در باید كننده ( صادر3

 .باشد داشته موجودي

 .ندارد براتی تعهد علیه محال بانک كننده، صادر حساب موجودي كفایت فرض بر ( حتی4

 است؟ صحیح مورد كدام تجاري، شركت قانوني هاي مسئولیت خصوص در -952

 ستا ممكن هم و دارد نیمد مسئولیت شركت، خود هاي فعالیت از ناشی خسارات به نسبت هم( 1

 .باشد غیرداشته فعل از ناشی مدنی مسئولیت

 مدیران به جرم ارتكاب و ندارد كیفري مسئولیت حالتی هیچ در مجرمانه، قصد فقدان دلیل ( به2

 .شود می منتسب شركت

 .دارد كیفري مسئولیت باشد، شركت نفع به مجرمانه عمل كه موردي هر ( در3

 سوي از صیرتق بودن منتفی و اراده فقدان به توجه با تقصیر، بر مبتنی نیمد هاي مسبئولیت ( در4

 است. شركت منتفی مدنی مسئولیت حقوقی، شخص

 است؟ صحیح مورد كدام ورشكسته، تاجر اعتبار اعاده عرضحال خصوص در -953

 اعالن خاریت از ماه یک ظرف تواند می باشد، نكرده دریافت كامالً را خود طلب كه طلبكاري هر( 1

 .بدهد اعتراض دادخواست عرضحال،

 سپري كستگیورش حكم ابالغ تاریخ از سال پنج باید عرضحال تقدیم براي حكمی، اعتبار اعاده ( در2

 .باشد شده

 .شود داده ورشكستگی حكم كننده صادر دادگاه دفتر به باید اعتبار، اعاده ( عرضحال3

 با را دخو مانده باقی دیون كلیه ورشكسته تاجر كه زمانی هر در تصفیه، عملیات ختم از ( پس4

 بدهد اعتبار اعاده عرضحال حقا تواند می كرده باشد، پرداخت متعلقه مخارج و متفرعات

 است؟ صحیح مورد كدام نقل، و حمل متصدي مسئولیت خصوص در -954

 تلف از الیه مرسل اطالع تاریخ از سال یک نقل، و حمل متصدي علیه خسارت دعوي اقامه مهلت( 1

 .است كاال

 نقل و لحم متصدي الیه، مرسل توسط كرایه پرداخت عدم و مقصد به التجاره مال رسیدن از ( پس2

 .نیست التجاره مال تلف ضامن اصوالً
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 راننده باشد نكامیو راننده شدید تقصیر از ناشی كاال تلف و حادثه وقوع اگر كامیون، با حمل ( در3

 .ملح متصدي نه و است مسئول

 .است الیه مرسل عهده بر كاال بندي بسته عیوب از ( خسارات )آواري( ناشی4

 نیست؟ مسئول اصوالً كار العمل حق مورد كدام در -955

 .است شده سپرده او به فروش براي كه كاالهایی و اموال نكردن بیمه (1

 امر رضایت بدون كاال اي نسیه ( فروش2

 آمر تعهدات اجراي ( عدم3

 آمر توسط شده تعیین قیمت حداقل از كمتر قیمتی به التجاره مال ( فروش4

 است؟ صحیح دار، وعده برات نكول یا قبول عدم خصوص در مورد كدام -956

 تأدیه براي ار ضامنی كند ملزم را نویسان ظهر تواند می برات دارنده نیز ثالث شخص قبول از بعد (1

 .بدهند وعده سر در آن وجه

 .كند قبول را برات تواند نمی براتگیز برات، قبولی عدم اعتراض و راتب نكول از ( پس2

 .هستند برات شدن قبول ضامن دهنده و ظهرنویسان، برات ضامن و دهنده ( برات3

 نكرده دعوي مهاقا ظهرنویسان علیه دارنده براتگیر توسط برات قبول عدم تاریخ از یكسال ظرف ( اگر4

 .شود می خارج مسئولین عداد از ظهرنویس باشد

« ج»وجه  در را آن نیز« ب»است.  شده صادر« ب»وجه  در« الف»توسط  اي سفته -957

 به نیز« و»آقاي  اگر است. یافته انتقال« د»آقاي  به سفته این سپس و نموده نویسي ظهر

را  سفته وجه وي به رجوع دارنده از پس و امضا را سفته ظهر« ج»آقاي  ضامن عنوان

 دارد؟ رجوع حق كساني چه به باشد كرده پرداخت

 خود عنه مضمونو به فقط( 2    «الف»و « ب»فقط ( 1

 «الف»و « ج»فقط ( 4    «الف»و « ب»، «ج»( 3

 صادر عندالمطالبه صورت به دیگري وجه در ریال، میلیون یكصد مبلغ به اي سفته -958

 چیست؟ دارنده بعدي تكلیف است؟ مدت ظرف چه سفته، این وجه مطالبه مهلت شود مي

 ورمزب مهلت انقضاي از پس روز ده ظرف واخواست -اظهارنامه ارسال تاریخ از سال یک( 1

 سال یک هلتم انقضاي از پس روز ده ظرف نامه اظهار ارسال صرفاً  -صدور تاریخ از سال ( یک2

 ابالغ از سپ روز ده ظرف واخواست -سفته وجه مطالبه اظهارنامه ارسال و صدور تاریخ از سال ( یک3

 اظهارنامه

 مطالبه مهلت انقضاي تاریخ از روز ده ظرف واخواست -صدور تاریخ از سال ( یک4

 طریق از سرمایه افزایش به مبادرت است سهامدار سه داراي كه سهامي شركت -959

 لذا و ننموده استفاده خود حق از از سهامداران یكي اما كند، مي سهام تعداد افزایش
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تقدم  حق از كه سهامداراني سهام نسبت نماید، مي واگذار ثالثي شخص به را آن شركت

 كند؟ مي پیدا وضعیتي چه اند، كرده استفاده

 .ماند می باقی تغییر بدون قطعاً ( 2   .یابد می كاهش و خورده هم به قطعاً ( 1

 .خورد می هم به احتماالً( 4  .یابد می افزایش و خورده هم به قطعاً ( 3

 ثمن، بابت خریدار و شده بیني پیش فروشنده براي فسخ حق آپارتمان، یک بیع در -960

 ،كند مي صادر صدور، سبب به دقیق تصریح و با كرد حواله به یا فروشنده وجه در را چكي

 اخیر، كدام دارنده نیت حسن صفت سلب براي شود ظهرنویسي ثالث وجه در چک چنانچه

 است؟ صحیح مورد

 .است كافی سخ،ف شرط وجود از آگاهی( 1

 .است كافی فسخ، شرط وجود از آگاهی و صدور سبب به ( تصریح2

 .نیست كافی فسخ، شرط وجود از آگاهی و صدور سبب به ( تصریح3

 .است كافی صدور، سبب به ( تصریح4

 عهده بر را تجارت هاي شركت توقف اعالم تكلیف ورشكستگي، درباره تجارت قانون -961

 است؟ گذارده مقامي چه

 عامل مدیر( 2   .ندارد تصریحی مورد، این در( 1

 مدیره هیئت رئیس( 4    مجاز امضاي صاحبان( 3

 وجه در ه هايسفت است، ننموده ادا را« ب»به  خود دین كه اشتباه تصور این با« الف» -962

د. مي شو ظهرنویسي است، امر این از كه ناآگاه« ج»وجه  در متعاقباً كه مي كند صادر او

 ،«د»مي كند،  دعوي اقامه« الف»، علیه «ج»وارث  تنها عنوان به« د»و  كرده فوت «ج»

 ....... است، محسوب نیت حسن با دارنده

 براشد.« الف»اشتباه  به ناآگاه اینكه به مشروط( 1

 بوده باشد.« الف»اشتباه  به ناآگاه مورث، حین الفوت اینكه بر ( مشروط2

 بوده باشد.« الف»اشتباه  به ناآگاه سفته، صدور هنگام اینكه بر ( مشروط3

 باشد.« الف»اشتباه  به آگاه اینكه ( ولو4

 ضرورت شركت انحالل براي مورد، كدام شریک، یک توسط نسبي شركت فسخ با -963

 ندارد؟

 محكمه حكم( 2  انحالل براي موجه دلیل ارائه( 1
 اساسنامه قمطالب شركت سالیانه محاسبه ختم( 4   اضرار قصد فقدان( 3

 میان از سرمایه نصف حداقل سهامي، شركت به شده وارد زیان هاي اثر بر چنانچه -964

 كاهش موجود سرمایه مبلغ به سرمایه شركت، آن كه یا و شود منحل باید شركت برود،
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 صحیح شركت، اسمي سرمایه در خصوص مورد كدام اخیر، تكلیف اجراي نتیجۀ در  یابد.

 است؟

 .می شود نصف فقط( 2  .بماند باقی تغییر دونب است ممكن( 1

 .می شود نصف از كمتر یا نصف مورد، حسب( 4   .می ماند باقی تغییر بدون( 3

 اهبنگ حیات حفظ و ورشكسته طلبكاران منافع میان مقایسه در ایران، تجارت قانون -965

 است؟ داشته مقدم را یک كدام تجارتي،

 مساوي نحو به مورد، دو هر( 2    بنگاه حیات حفظ( 1

 بنگاه حیات حفظ موارد، برخی در( 4     طلبكاران منافع( 3

 وقفت اعالم به مبادرت تجارت، قانون در مقرر روزه سه قانوني از مهلت خارج تاجر، -966

 چیست؟ دادگاه تكلیف مي كند.

    .دارد رسیدگی به تكلیف نیز مهلت از خارج( 1

 .دارد رسیدگی لیفتك حقوقی، تجار مورد در فقط( 2

   .دارد رسیدگی تكلیف حقیقی، تجار مورد در فقط( 3

 .كند صادر دعوي استماع عدم قرار باید( 4

 ورشكستگي جریان ختم تصفیه، تشریفات انجام بدون تصفیه اداره صورت، كدام در -967

 مي كند؟ اعالم را

 بستانكاران لیست در مذكور بستانكاران تمامی ( درخواست1

 .باشد نداشته دین مستثنیات جز به اموالی كسته،( ورش2

 بستانكاران اكثریت ( درخواست3

 .نباشد كافی ورشكستگی هزینه پرداخت براي ورشكسته ( اموال4

 تعداد كه عام سهامي شركت العاده فوق عمومي مجمع در تصمیم گیري براي -968

م تصمی براي الزم اكثریت و حضور هستند، حدّ نصاب سهم 98 بر بالغ آن رأي حق دارندگان

 است؟ كدام ترتیب، به اول، نوبت در گیري

 موافق رأي 34 حداقل -سهم 50 حداقل( 2 موافق رأي 35 حداقل -سهم 50 حداقل( 1

 موافق رأي 44 حداقل -سهم 66 حداقل( 4 موافق رأي 33 حداقل -سهم 49 حداقل( 3

 انجام در دالل وساطت و املهمع طرف یافتن خواستار معامله، طرفین از یكي فقط -969

 است؟ صحیح اجرت دالل، در خصوص مورد كدام .است معامله

 .است آن عهده دار آمر و است اجرت نصف مستحق دالل( 1

 .است طرفین برعهده بالمناصفه آن، ( تمام2

 .است آمر برعهده آن ( تمام3
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 .نیست اجرت مستحق دالل و نشده محقق دلّالی ( قرارداد4

 لانحال از قبل مزبور، شركت كه مي شود معلوم تجاري، شركت ارادي انحالل زا پس -970

 تقاضاي به شركت ورشكستگي حكم صدور درخصوص امكان مورد كدام است. بوده متوقف

 است؟ صحیح بستانكاران، از برخي

 رصدو كانام حقوقی، شخصیت رفتن بین از و شركت انحالل به توجه با تجاري، شركت هاي همه در( 1

 .است منتفی ورشكستگی حكم

 ده اند،كر سوءاستفاده انحالل، بر مبتنی خویش حق اعمال در شركت شركاي شود ثابت اگر ( فقط2

 .وجود دارد ورشكستگی حكم صدور امكان

 از قبل ات و نمی رود بین از شركت حقوقی شخصیت انحالل، صرف به سرمایه شركت هاي در ( صرفاً 3

 .دارد وجود ورشكستگی صدور حكم انامك شركت، دارایی تقسیم

 محك صدور امكان است، نشده تقسیم شركت دارایی كه فرضی در تجاري، شركت هاي همه ( در4

 .دارد وجود شركت ورشكستگی
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 سواالت كنكوري –بخش اول 

 ( 5تا  1تجار و معامالت تجارتي )مواد  –باب اول 

ظهرنویسی چک  ق.ت. توضیح اینكه صدور و 5( و 1)بند  3با استناد به مواد  صحیح است. 1گزینه -1

 2ماده  8بند  یا سفته، جزء اعمال تجارتی تبعی است برخالف اعمال حقوقی بر برات كه با استناد به

د. قید قانون تجارت متجلی شده ان 3ق.ت عمل تجارتی ذاتی است. اعمال تجارتی تبعی در ماده 

نظر دكتر  ق.ت بیان شده اما بنا بر 3ماده  3و  2در بندهاي « امور تجارتی»و « یحوائج تجارت»

ر با یكدیگر در نیز لحاظ شود. از این رو كلیه معامالت تجا 3ماده  1اسكینی، این قید باید در بند 

یح صح 1 صورتی كه براي حوائج تجارتی باشد عمل تجارتی تبعی خواهد بود. بر همین اساس گزینه

ق.ت اماره  5اده ماشد. آنچه به عنوان مُؤیِّد نظر دكتر اسكینی توسط ایشان بیان شده آن است كه می ب

جارتی تثبات اقانونی تجارتی بودن كلیه معامالت تجار را بیان می دارد و لذا می توان گفت امكان 

حالت  ر هرد نبودن چنین معامالتی وجود دارد. به همین جهت نمی توان تمام معامالت بین تجار را

 تجارتی محسوب نمود.

 اشتغال بر تجارت می تواند محدودیت شخصی از جمله عدم اهلیت و صحیح است. 4گزینه -2

خصوص ازه متابعیت بیگانه داشته باشد و محدودیت موضوعی از جمله هنگامی كه فعالیت نیاز به اج

ي باید تجار ر مبادرت به اعمالداشته باشد یا فعالیتی كه در انحصار دولت است. در نقش تابعیت د

ود ین وجتوجه داشت كه علی الصول اشتغال خارجیان به اعمال تجاري در ایران ممنوع نیست با ا

ست از انموده  یرانیقانونگذار اشتغال به پاره اي از اعمال تجاري در ایران را منوط به داشتن تابعیت ا

یرانی است. ااي پروانه داللی منوط به تابعیت اعط 1317قانون راجع به دالالن مصوب  2جمله ماده 

پستی از یک  حمل ونقل بازرگانی مسافر و بار و محموالت 1328قانون هواپیمایی كشور مصوب  9ماده 

 نقطه ایران به نقطه دیگر ایران منوط به هواپیمایی ایرانی است.

وع تصدي بر هر ن » ... 1311قانون تجارت مصوب  2ماده  3طبق بند صحیح است.  2گزینه -3

جاري تتاسیساتی كه براي انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معامالت ملكی عمل 

جاري تمعامالت اموال غیر منقول به هیچ وجه » 1311قانون تجارت مصوب  4طبق ماده « است...

 فلذا گزینه هاي یک، سه و چهار صحیح نیست.« محسوب نمی شود

دي . اما باید بیان شود كه تص1311قانون تجارت مصوب  4طبق ماده  صحیح است. 1گزینه -4

عامالت اري مكتسهیل معامالت ملكی، بیمه امالک، داللی براي معامله اموال غیر منقول و حق العمل 

 عملیات تجاري محسوب می شوند. 1343قانون تملک آپارتمان مصوب  5غیر منقول و ماده 

 396ق.ت. با نظر به مفهوم مخالف ماده  396هوم مخالف ماده .ک به مفصحیح است.ر 2گزینه -5

ق.ت می توان گفت تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی كه از آن اطالع و آگاهی 
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داشته اند معتبر است و لذا اگر طرف معامله از محدودیت اختیارات قائم مقام آگاه باشد تاجر می تواند 

 به بی اعتباري معامله استناد كند. در برابر طرف معامله

 است .  حیصح 4 نهیگز-6

ت به اثبا ازیمحسوب است بدون ن یتجار ،تجارت نیما ب یمعامالت ف هیق.ت كل 3ماده  1به موجب بند 

 تاجر یصج شخجهت حوائ يچنانچه ثابت شود معامله ا یتاجر بوده است.  ول یحوائج تجارت يبرا نكهیا

گونه  نیا زیكه در فرض سوال ن دق.ت خواهد بو 5موضوع مشمول ماده  صورت نیدر ا، دهیواقع گرد

 گردد.یمحسوب نم يعمل تجار نیجهت ا نیمفروض است ، و بد

 -ديحقوق تجارت، انتشارات موسسه فاضل، تالیف الهه جمشی براي توضیح بیشتر ر.ک. كتاب ✍

 مجتبی نعمت الهی

ارت، تجارتی است و مطابق ماده قانون تج 2ماده  3د به استناد بن 1گزینه  صحیح است. 4گزینه -7

  «شود.معامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی»قانون تجارت  4

ود سساب خود باشد یعنی باید براي تاجر شناخته شدن باید به نام و به ح صحیح است. 2گزینه -8

  و زیان هر دو براي تاجر باشد.

ز اعامله آن بروات باشد اعم مالت برواتی، معامالتی هستند كه مورد معام صحیح است. 1گزینه -9

 صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی برات.

ر ولی علیه تجارت می كند. صغیقیم تاجر نیست زیرا به نام و به حساب مصحیح است.  3گزینه -10

ولی یا  ا اجازهبمیز م رصغی نیز تا زمان بلوع نمی تواند به امر تجارت اشتغال داشته باشد البته در مورد

 . قیم خود می تواند تجارت كند

جه تجارتی معامالت غیرمنقول به هیچ و»قانون تجارت  4به استناد ماده  صحیح است. 1گزینه -11 

 «شود.محسوب نمی

نقول به هیچ وجه تجارتی ممعامالت غیر »قانون تجارت  4مطابق ماده صحیح است.  3گزینه -12

منقول عمل لكن داللی این نوع معامالت یا حق العمل كاري در معامالت غیر« شود.محسوب نمی

ا یهر قسم عملیات داللی »قانون تجارت  2ماده  3به استناد بند تجارتی محسوب می شود. 

كمیسیون( و یا عاملی و همچنین تصدي به هر نوع تأسیساتی كه براي انجام بعضی كاري )العملحق

ات و سانیدن ملزومراز قبیل تسهیل معامالت ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و شود می امور ایجاد

 عمل تجاري است.  « غیره.

 ا.ق.ت. ل. 54ق.ت. . ماده  4و ماده  3ماده  1. بند صحیح است 2گزینه -13

مالت تجار تجارتی محسوب است كلیه معا» قانون تجارت 5به استناد ماده صحیح است.  2گزینه -14

 «ینكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.مگر ا

 قانون تجارت. 6و  2مطابق ماده صحیح است.  4گزینه -15
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 (19تا  6اد دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي )مو –باب دوم 

 (15تا  6تر تجارتي  )مواد دفا -فصل اول

فاتر داگر  1311قانون تجارت مصوب  14قانون مدنی و  1300طبق ماده صحیح است.  3گزینه -40

ین اماید و ناد نمطابق مقررات تنظیم نشده باشد تاجر تنظیم كننده آن دفاتر نمی تواند به آن ها است

 چرا كه نوعی اقرار كتبی می باشد. دفاتر علیه تاجر فقط سندیت دارد

 صحیح است.  4گزینه -41

« دفاتر تجارتی» قانون تجارت با 16موضوع ماده « دفتر ثبت تجارتی»ابتدا باید توجه داشته باشیم كه 

 فتري استد« رتیدفتر ثبت تجا»شامل دفتر روزنامه، دفتر كل، دفتر دارایی و دفتر كپیه متفاوت است، 

 به جز كسبه جزء باید نام خود را در آن ثبت برسانند. كه كه كلیه تجارت

ن اجر بودتر به لذا دفتر ثبت تجاري اصوال فقط حاوي نام تجار است، و در حقیقت فقط مؤید اظهار تاج

ار ف اظهخویش است، ولی با توجه به ضرورت احراز جنبه هاي شكلی و ماهوي تاجر بودن اشخاص صر

ن اجر بودبر ت ر بودن آنان كافی نیست و نمی تواند به تنهایی دلیلیو اعالم ایشان براي اثبات تاج

 صحیح نیست. 2شخص باشد؛ بنابراین گزینه 

كت ها بت شرثاز سوي دیگر ثبت نام اشخاص در دفتر ثبت تجاري صرفا جنبه اعالمی دارد یعنی اداره 

داري ااري دفتر ثبت تج در مورد صحت و اعتبار اظهار كننده تحقیق نمی كند، لذا صرف ثبت نام در

ین حال عی در جنبه اثباتی نیست و نمی تواند دلیل بر تاجر بودن شخص ثبت نام كننده تلقی شود، ول

خص ثبت ششد و می تواند به عنوان یک اماره قضایی مبنی بر تاجر بودن شخص قابل توجه به استناد با

ی ت تجارتفتر ثبرا علی رغم ثبت نام در دنام كننده با ارائه دلیل مخالف می تواند تاجر نبودن خود 

 اثبات كند.

 3ه ذا گزینلاست  ضمن اینكه باید توجه داشته باشیم كه همواره خالف اماره با ارائه دلیل قابل اثبات

 نمی تواند صحیح باشد. 

 بی اثر ی تواندهم صحیح نیست، زیرا اعالم و اظهار اشخاص ولو به نفع خودشان در هر حال نم 1گزینه 

 باشد. 

« تیاتر تجاردف»ه باحتماال بدوا ذهن داوطلبان با خواندن سوال به سمت مقررات ناظر بر قابلیت استناد 

ر حال هكه حاوي بده بستان هاي شخص تاجر است، در « دفاتر تجارتی»منصرف شده است، مندرجات 

قی یونش تلبه د تاجر نسبتبه عنوان سند عادي قابل استناد خواهند بود، و از آنجا كه به نوعی اقرار 

قانون مدنی  1297قانون تجارت و ماده  14می شود همواره علیه خود او قابل استناد است. مفاد مواد 

 نیز ناظر بر همین مطلب می باشند:

ي از ی كه دعودفاتر تجارتی در موارد دعواي تاجري بر تاجر دیگر در صورت»قانون مدنی:  1297ماده 

ره مزبو جارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینكه دفاترمحاسبات و مطالبات ت

 «. مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند
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 (218تا  202 در تصفیه امور شركت ها )مواد –فصل سوم 

امر تصفیه شخصیت  تا خاتمه»قانون تجارت  208ماده به موجب  صحیح است. 4گزینه -153

 هوظف بمحقوقی شركت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران براي تصفیه 

د و باشنمی تقسیم دارایی شركتو  وصول مطالباتخاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و 

 و« داد. الزم شود مدیران تصفیه انجام خواهند اجراي تعهدات شركت معامالت جدیديهرگاه براي 

ت یه اختیارامدیران تصفیه نماینده شركت در حال تصفیه بوده و كل»قانون تجارت  212ماده همچنین 

 «. ...باشندمیو حق سازش دارا  و ارجاع به داوري طرح دعويالزم را جهت امر تصفیه حتی از طریق 

 ق.ت. رجوع شود.  208به ماده  صحیح است. 1گزینه -154

ركت هاي سهامی به ماده ق.ت. رجوع شود. و در مورد ش 217. به ماده صحیح است 1گزینه -155

 ل.ا.ق.ت. رجوع شود. 229

شخصیت حقوقی شركت  در صورت اتخاذ تصمیم بر انحالل شركتصحیح است.  4گزینه -156

 مور تصفیه باقی خواهد ماندجهت انجام ا

 

 (222تا  219مقررات مختلفه )مواد  –فصل چهارم 

 ق.ت. 220با استناد به ماده  صحیح است. 1گزینه -157

  ق.ت. رجوع شود. 220به ماده صحیح است.  1گزینه -158

یرانی كه فعاًل وجود داشته اهر شركت »قانون تجارت  220ماده براساس صحیح است.  3گزینه -159

این ر درمذكو یا در آتیه تشكیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یكی از شركتهاي

و  ب شدهقانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننماید شركت تضامنی محسو

 «گردد.اجرا می احكام راجع به شركتهاي تضامنی در مورد آن

یرانی كه فعاًل وجود داشته هر شركت ا»قانون تجارت  220طبق ماده  بر صحیح است. 1گزینه -160

این ر درمذكو یا در آتیه تشكیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یكی از شركتهاي

و  ب شدهقانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننماید شركت تضامنی محسو

 «گردد.اجرا می هاي تضامنی در مورد آناحكام راجع به شركت
 

 چک –فته طلب  –برات  –باب چهارم 

 برات  –فصل اول 

 ( 227تا  223صورت برات )مواد  –مبحث اول 

نون ق.ت در خصوص صدور برات در وجه حامل قا 224به استناد ماده صحیح است.  1گزینه -161

 تجارت ساكت می باشد.
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 (240تا  239در قبولي شخص ثالث )مواد  –مبحث سوم 

 صحیح است.  3گزینه -189

بته با ارد. المنی دبا قبولی ثالث، وي در مقابل دارنده برات و تمام ظهرنویسان قبل از وي مسئولیت تضا

شان رف ایطنویسی كه قبول او از پرداخت وجه برات توسط قبول كننده ثالث، وي حق مراجعه به ظهر

 بوده و نیز به ایادي ماقبل او حق مراجعه دارد.

 صحیح است.. 1گزینه -190

ت وجه برات و ق.ت. هم قبول كننده ثالث بعد از پرداخ 273تا  271و  240و  239با استناد به مواد 

ه د. البتدارن پرداختی راهم پرداخت كننده ثالث بعد از پرداخت وجه برات هر دو حق رجوع براي مبلغ 

ه ولی در ق.ت اشاره كرد 271قانون تجارت به این حق ثالث در زمینه پرداخت شخص ثالث در ماده 

ول جارت قبقوق تحزمینه قبولی ثالث، تصریح قانونی براي حق رجوع ثالث نداریم ولی بنابر نظر اساتید 

 كننده ثالث هم حق رجوع براي اخذ مبلغ پرداختی دارد.

سئولین برات مق.ت متفاوت است و زمان برائت ذمه  270و  239زمان وقوع این دو نهاد طبق مواد  اما

تشریفات قانونی  ق.ت نیز تفاوت دارند. همچنین 273و  272و  240در برابر دارنده برات نیز طبق مواد 

 ق.ت یكی نیست. 270و  239این دو نهاد نیز طبق مواد 

اتی نكول شد و اعتراض به هر گاه بر»قانون تجارت  239 ق مادهبر طب صحیح است. 3گزینه -191

شخص قبولی -دهنده یا یكی از ظهرنویسها قبول كندتواند آن را به براتعمل آمد شخص ثالثی می

 «ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد.

ه عنوان است می تواند برات را به براتگیر كه برات را ابتدائاً قبول نكرد صحیح است. 4گزینه -192

ه بدین كاست  شخص ثالث قبول كند این قبولی باید در اعتراض نكول صورت گیرد و فایده آن، نیز این

ی و م بدهوسیله براتگیر اعالم می كند كه به براتكش بدهی ندارد و در قبولی شخص ثالث اصل عد

 واند به براتكش رجوع كند.مدیونیت شخص ثالث به براتكش است و پس از پرداخت می ت

 

 (244تا  241در وعده برات )مواد  –مبحث چهارم 

  ق.ت. 243به استناد م  صحیح است. 3گزینه -193

 قانون تجارت. 255و  244ماده  صحیح است. 3گزینه -194

وعده قبول شد باید ات بیهر گاه بر»قانون تجارت  242براساس ماده  صحیح است. 2گزینه -195

شد دار با ا وعدهوفق قانون تجارت،  برات می تواند حال)بی وعده یا به رویت( ی« داخته شود.فوراً پر

ه سند وجه چک به محض ارائ ∗∗برخالف چک كه براساس قانون تجارت سندي حال و بی وعده است. 

 توسط دارنده به محال علیه باید پرداخت شود )كارسازي شود(.
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 (273تا  270تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث )مواد  –مبحث هشتم 

خص ثالث از طرف اگر وجه برات را ش: 1311ق.ت.  272ماده  صحیح است. 1گزینه -244

ظهرنویسها شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یكی ازالذمه میدهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بريبرات

 .اندالذمهبه عمل آید ظهرنویسهاي بعد از او بري

تواند از طرف ثالثی می هر شخص»قانون تجارت  270به استناد ماده  صحیح است. 2گزینه -245

 الث ودخالت شخص ث -دهنده یا یكی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نماید برات

شخص »می دارد:  نیز مقرر 271مضافًا ماده « پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.

 «راي تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.ثالثی كه وجه برات را پرداخته دا

ص ثالث مقرر شده در تفاوت تأدیه وجه اسناد تجاري توسط اشخا⇦. صحیح است 4گزینه -246

 قانون مدنی:  267قانون تجارت و ایفاي دین توسط غیرمدیون در ماده  270ماده 

یسها وجه برات یكی از ظهرنودهنده یا برات تواند از طرفهر شخص ثالثی می»قانون تجارت  270ماده 

پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن الث ودخالت شخص ث -اعتراض شده را كارسازي نماید 

 « قید شود.

ن دیونیدر پرداخت شخص ثالث در اسناد تجاري )سفته و برات و چک( چنانچه ثالثی بدون اذن م 

 اشت امادواهد خلبه آنچه را كه پرداخت نموده است اقدام به پرداخت كند باز هم حق مراجعه براي مطا

 داشت. خواهدندر قانون مدنی اگر پرداخت ثالث بدون اذن مدیون باشد ثالث حق مراجعه به مدیون را 

 

 (292تا  274حقوق و وظایف دارنده برات )مواد  –مبحث نهم 

 صحیح است. 4گزینه  -247

 می باشد.« صرفاً»، لفظ 1نه ق.ت. ایراد گزی 314و  309، 289ر.ک به مواد 

می هیأت عمو 11/7/1341مورخ  12ردیف  رأي وحدت رویهبه استناد صحیح است.  2گزینه -248

 ق.ت 287-286-289مواد و  دیوان عالی كشور

اتی كه وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به نسبت به برو - 274ماده  صحیح است. 3گزینه -249

لف برات مك خارجه دارندهعم از اینكه برات در ایران صادر شده باشد یا دروعده از رؤیت تأدیه شود ا

ه جوع باست پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و اال حق ر

 .علیه رسانیده است نخواهد داشتدهنده كه وجه برات را به محالبرات ظهرنویسها و همچنین به

ه وجه برات باید در ظرف امتناع از تأدی»قانون تجارت  280ماده مطابق  است. صحیح 1گزینه -250

 «.شود معلوم گرددكه اعتراض عدم تأدیه نامیده میاي ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته 
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 (304تا  298برات رجوعي )مواد  –مبحث یازدهم 

ق.ت  309د سفته به ماده ق.ت و در مور 304در خصوص برات به ماده  صحیح است. 2گزینه -259

به قانون  را در مورد سفته هم الزامی می داند استناد می كنیم.در مورد چک 304كه رعایت ماده 

مجمع  1376انون اصالح موادي از قانون صدور چک مصوب ق 2استفساریه تبصره الحاقی به ماده 

 تشخیص مصلحت نظام استناد می كنیم.

ابل مطالبه است ولی باید قدر مورد اسناد تجاري خسارت تأخیر تادیه . صحیح است 2گزینه -260

ی ارنده مرات دبین سفته و برات با چک در مورد تاریخ مطالبه قائل به تفكیک شد: در مورد سفته و ب

ل وجه ز وصوتواند خسارت تأخیر را نسبت به مبلغ اصلی سند از تاریخ اعتراض عدم تادیه لغایت رو

یه تبصره در مورد چک براساس ماده واحده استفسار ⎈⎈قانون تجارت(.  304مطالبه نماید. )ماده 

مجمع تشخیص 1376 /3/ 10قانون اصالح موادي از قانون صدور چک مصوب 2الحاقی به ماده 

 حكم( لحت نظام خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک از تاریخ چک لغایت روز وصول وجه )اجرايمص

 طبق نرخ تورم اعالمی توسط بانک مركزي محاسبه و قابل مطالبه است.

 ق.ت. رجوع شود.  298. به ماده صحیح است 2گزینه -261

 ق.ت. رجوع شود.  298. به ماده صحیح است 4گزینه -262

 

 (306تا  305قوانین خارجي )مواد  – مبحث دوازدهم

 ق.ت. رج.ع شود.  305. به ماده صحیح است 4گزینه -263

 

 (309تا  307در فته طلب )مواد  –فصل دوم 

ق.ت  256اده مق.ت كه در فرض سوال، ما را به  309. با استناد به ماده صحیح است 3گزینه -264

 ارجاع می دهد.

 .تق 318ماده صحیح است . 2گزینه -265

عمت نبه كتاب حقوق تجارت، انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل تالیف:الهه جمشیدي و مجتبی 

 الهی، رجوع شود. 

طلب عالوه بر امضاء یا مهر باید داراي تاریخ و متضمن فته - 308ماده  صحیح است. 3گزینه -266

 :مراتب ذیل باشد

 .مبلغی كه باید تأدیه شود با تمام حروف. 1

 .وجه گیرنده. 2

 .تاریخ پرداخت. 3
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اخلی وجه برات و سفته برخالف چک می تواند ارز داخلی یا خارجی باشد. چنانچه مقررات د نكته:

ر لی دپس به طور ك پرداخت ارز خارجی را ممنوع كرده باشد معادل ارز داخلی پرداخت می شود.
كه  به شرط آنزم است متعهد مل ⇦صورتی كه موضوع سند تجاري)برات و سفته( پول خارجی باشد

 با پرداخت همان پول ایفاي تعهد نماید مقررات ارزي كشور اجازه دهد

 صحیح است. 3گزینه -267

ز دارنده سند به هر یک ا اصل عدم توجه به ایرادات، براساس آن اگر .صحیح است 3گزینه -268

ز ند اد و نمی توامسئولین سند مراجعه نماید، شخص مسئول باید وجه سند را به وي پرداخت كن

ادات به ایر توان پرداخت امتناع كند. البته این اصل استثنائاتی نیز دارد كه در صورت تحقق آن ها می

الث ز شخص ثاجاري تاستناد نمود و ایرادات را پذیرفت یكی از این استثنائات عبارتند از:  این كه سند 

وان تد می نده ي سند سوء نیت داشته باشیا دارنده با حسن نیت حمایت می كند بنابراین اگر دار

 نسبت به وي ایراد نمود.

 د دارندهندار در برابر دارنده اي كه داراي سوء نیت است ایرادات قابل استناد است و فرقی ⇦نكته✺

 تاجر باشد یا غیرتاجر. منتها مالک حسن و سوء آگاهی هنگام دارا شدن است.

  ق.ت. 309به استناد م  صحیح است. 3گزینه -269

مبتنی بر یک رابطه  هر سندي كه در قلمرو مدنی تنظیم می شود صحیح است. 3گزینه -270

 د اجارهاسنا عنوان مثاله حقوقی است وقتی این رابطه حقوقی زایل شد سند نیز اثرش زایل می گردد ب

دست  د را ازخو قیبیع گویاي یک رابطه حقوقی است كه با فسخ یا اقاله آنها این اسناد نیز آثار حقو و

ا ردید بگدر قلمرو حقوق تجارت همین كه سند تجاري تنظیم شد و به ذینفع تسلیم  امامی دهند؛ 

وقی ابطه حقنكه رزوال رابطه حقوقی سابق، سند از بین نمی رود و اثر آن نیز زایل نمی شود اعم از ای

 ریقیتطد مدنی كه جنبه منشأ سند تجاري یا مدنی باشد و به همین دلیل است كه بر خالف اسنا

ع می موضو دارند، اسناد تجاري خاص جنبه موضوعی دارند یعنی فارغ از رابطه حقوقی سابق خودشان

 ⇊شوند. به این موضوعیت یافتن اسناد تجاري 

ر بأثیري تكه فعل و انفعاالت حادث شده در رابطه حقوقی، . بدین معنا وصف تجریدي گفته می شود

فظ حنیست و این  شخص یا اشخاص ثالثابطه حقوقی طرفین قابل تسري به سند ندارد و اساسا ر

  .شدن اعتبار به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاري است

ط میان رواب است در نتیجه این اصل بر ایرادات بین ایادي بال فصلاستثناي این اصل روابط میان ❂

نها شخص تنخواهد بود. در نتیجه  از سوي دیگر حاكم« ج»و « ب»از یک سو و اشخاص « ب»و « الف»

قابل « ج»در برابر شخص « ب»و « الف»از این اصل منتفع خواهد شد زیرا روابط حقوقی میان « ج»

 استناد نخواهد بود.
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 قانون صدور چک

صدور چک  قانون 21و ماده  6ماده  3و  2با استناد به تبصره هاي  صحیح است. 1گزینه -341

ه ماده وارد قانون صدور چک شده است. همچنین با استناد ب 1397د، بحث چک موردي در سال جدی

وآوري یک ن این قانون، بحث درخواست صدور اجرائیه از دادگاه بی نیاز از صدور حكم به عنوان 23

 دیگر مطرح می گردد.

از  پیگیري چک نبوده و در خصوص روش 1397نوآوري قانون صدور چک در سال  2بخش اول گزینه 

ک مصوب چقانون صدور  23، مخالف با ماده 2طریق مرجع ثبتی است. از سوي دیگر بخش اول گزینه 

طرح منونی نیز است. زیرا در این ماده بحث اخذ مبلغ چک و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه قا 1397

یز ن 3ینه ل گز. بخش اوشده و نه مطالبه خسارت تاخیر تادیه كه نیاز به تشریفات دادرسی مستقل دارد

، یک نوآوري 1397قانون صدور چک مصوب  5همین ایراد را دارد. اما بخش دوم آن با استناد به ماده 

نوان به ع 1397هم در قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  4محسوب می شود. بخش اخیر گزینه 

 نوآوري واقع نشده است.

 صحیح است. 4گزینه -342

وبٌ ته و مننداش ات و سفته، به نمایندگی صادر می شود، نماینده اصوالً مسئولیتیوقتی سند تجارتی بر

عد كلی ه قواعنه )كسی كه سند به نمایندگی از طرف او صادر شده( مسئولیت دارد. این حكم مستند ب

ال وكیل را بر ق.م است كه مسئولیت انجام تعهد و آثار اعم 674نمایندگی در وكالت، مذكور در ماده 

دور چک، صمكرر قانون  5ماده  2و تبصره  19هده موكل می نهد. اما در چک با استناد به ماده ع

 نماینده و منوبٌ عنه مسئولیت تضامنی دارند.

 صحیح است. 2گزینه -343

ادركننده قانون صدور چک در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت امضاي ص 4و  3، 2علی رغم بیان مواد 

ترتیب  ذكر وود از او در بانک و اهمیت دادن به این قضیه در مواد فوق الچک با نمونه امضاي موج

مضاي ااحكام قانونی بر هر یک از این دو حالت، اما نمی توان گفت كه چكی كه فاقد مطابقت 

ی وب نمصادركننده با نمونه امضاي موجود در بانک باشد بر فرض وجود سایر شرایط چک، چک محس

ي چک محسوب می شود هرچند دارنده آن، از ضمانت اجراي ثبتی براشود. چنین سند تجارتی 

 قانون صدور چک(. 2استحقاق وجه چک بی بهره می شود. )ماده 

 23/3/1385مورخ  688به استناد راي وحدت رویه  صحیح است. 3گزینه -344

 قانون صدور چک 13به استناد بند ب و د ماده صحیح است.  1گزینه -345

در متن سند تجاري بیانگر سبب و منشا صدور ...« بابت »درج عبارت یح است. صح 3گزینه -346

سند است ولی گاهی اوقات درج اینگونه عبارت بیانگر شرط پرداخت سند است مانند عبارت بابت 
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بیان شده است كه حاكی از « بابت خرید یكصد تن برنج»تضمین انجام تعهد. اما در متن سوال عبارت 

« شرط خسارت تاخیر تادیه روزانه یک درصد مبلغ سفته»جاري است. و عبارت سبب صدور سند ت

 شرط پرداخت وجه سند نیست بلكه وجه التزام عدم پرداخت است.

 ل.ا.ق.ت. 233ر.ک به ماده صحیح است. 3گزینه -347

 ل.ا.ق.ت 270و  97با استناد به مواد صحیح است. 1گزینه -348

بر اساس  4و  3، 2نه هاي ( ق.ت. گزی3)بند  542و  549د ر.ک به مواصحیح است. 1گزینه -349

ق.ت  542اده از م 3بر طبق بند  1ق.ت، از مصادیق ورشكستگی به تقلب می باشند و گزینه  549ماده 

ري از مصادیق مواردي است كه ممكن است تاجر، ورشكسته به تقصیر اعالن شود )مورد اختیا

 ورشكستگی به تقصیر(.

یین نامه اجراي مفاد آ 248قانون صدور چک و ماده  2به استناد ماده ح است . صحی 4گزینه -350

مكن چک م اسناد رسمی الزم االجرا  ، مطالبه وجه چک از طریق اجراي ثبت فقط علیه صادر كننده

ون صدور قان 19است مگر اینكه چک به نمایندگی صادر شده باشد كه در این صورت به موجب ماده 

 اساس تضامن علیه صادر كننده و صاحب حساب صادر می گردد. چک، اجرائیه بر

 -ديبراي توضیح بیشتر ر.ک. كتاب حقوق تجارت، انتشارات موسسه فاضل، تالیف الهه جمشی ✍

 مجتبی نعمت الهی، 

، 1382اصالحات آن مصوب  و انون صدور چکمكرر ق 3به استناد ماده است .  حیصح 3 نهیگز-351

 مذكور قابل وصول است. خیپس از تار ایج در آن مندر خیچک فقط در تار

 -ديبراي توضیح بیشتر ر.ک. كتاب حقوق تجارت، انتشارات موسسه فاضل، تالیف الهه جمشی ✍

 مجتبی نعمت الهی

 یعنیق.ص.چ ،صادر كننده و صاحب حساب  19به استناد ماده است .  حیصح 3 نهیگز-352

 رر وضو حكم  هیئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائصادر كننده چک و شركت متضامناٌ مس رانیمد

 شود. یهر دو صادر م هیبر اساس تضامن عل انیز

 -ديبراي توضیح بیشتر ر.ک. كتاب حقوق تجارت، انتشارات موسسه فاضل، تالیف الهه جمشی ✍

  مجتبی نعمت الهی،

وكالت یا  تی كه چک بهدر صور»قانون صدور چک،  19مطابق ماده صحیح است.  3گزینه -353

 چک و نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر كننده

 خواهند بود.« صاحب امضا متضامناً مسول پرداخت وجه چک...
فته به س اما باید توجه داشت كه حكم این ماده مخصوص چک بوده و خالف قاعده است و قابل تسري

 نیم. اد تجاري می بایست به قواعد كلی وكالت و نمایندگی رجوع كنیست و در مورد سایر اسن
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كیل در حدود موكل باید تمام تعهداتی را كه و»قانون مدنی مقرر می دارد  674در این راستا ماده 

 «وكالت خود كرده است، انجام دهد.

ظر كرده اند نار به اتفاق آراء چنین اظه 18/12/1367تهران نیز در تاریخ  2قضات دادگاه هاي حقوقی

بت به وكل نسچنانچه وكیل در حدود ختیارات خود از جانب موكل سفته را امضا كرده باشد، م»...كه 

 «. آن سند مسول و متعهد شناخته می شود نه وكیل

مه اجراي مفاد اسناد رسمی آیین نا 250ق.ص.چ. و م  4بر اساس م صحیح است.   1گزینه -354

 الزم االجرا

ین ام بلكه . آگاهی دارنده به جعل موجب نمی شود تا وي را دارنده ندانیصحیح است 1گزینه -355 

  مودوسل نآگاهی باعث می گردد تا در برابر وي نتوان به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات ت

 ق.ص.چ. 18ق.ت.  و ماده  249و  314مواد  صحیح است. 1گزینه -356

 ركاست. شكت تجاري جداي از مسئولیت مسئولیت شر صحیح است.  4گزینه -357

. و مسئول سفته صادره در مورد چک مدیر مسئولیت تضامنی دارد صحیح است.  3گزینه -358

 توسط شركت حتی اگر امضاي مدیر باشد )البته به صورت نماینده( با شركت است.

و چک كه از طلب ات و فتهدعاوي راجعه به بر: 1311ق.ت.  318ماده  صحیح است. 4گزینه -359

و یا  اعتراضنامهطرف تجار یا براي امور تجارتی صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاریخ صدور

ه دین رار بآخرین تعقیب قضایی در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اینكه در ظرف این مدت رسماً اق

ض مدت صورت عدم اعترامرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در شده باشد كه در این صورت مبدأ

 .شودمرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می

تعقیب  چک قابل : جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده1383قانون صدور چک  11ماده 

راجعه نكند آن به بانک م نیست و در صورتیكه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک براي وصول

نخواهد  دیگر حق شكایت كیفري ه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شكایت ننمایدیا ظرف شش ما

 .داشت

فت نادیده گرفتن این شرط در مورد اعتبار شرط مندرج در چک باید گ صحیح است. 2گزینه -360

ک وصول ز بانتنها مربوط به مرحله پرداخت توسط بانک می باشد لذا اگر دارنده وجه چک مشروط را ا

د حقاق خون استآصادر كننده می تواند با توجه به رابطه قراردادي بین آن ها و شرط مندرج در  نماید

  را بر استرداد وجه مزبور اثبات كرده و آن را مسترد نماید.

ید یه قابل مطالبه است اما بادر مورد اسناد تجاري خسارت تأخیر تأد صحیح است.  1گزینه -361

 ورد تاریخ مطالبه قائل به تفكیک شد: بین سفته و برات با چک در م

دم عتراض عااریخ در مورد سفته و برات دارنده می تواند خسارت تأخیر را نسبت به مبلغ اصلی سند از ت

 (  304تأدیه لغایت روز وصول وجه مطالبه نماید. ) ماده 
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قانون  2ده در مورد چک براساس ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ما ✌قت داشته باشید✌

یر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخ 1376 /3/ 10اصالح موادي از قانون صدور چک مصوب

سط می توتأدیه در مورد چک از تاریخ چک لغایت روز وصول وجه )اجراي حكم( طبق نرخ تورم اعال

 بانک مركزي محاسبه و قابل مطالبه است.

ري یعنی چک، سفته و اسناد تجادور چک، قانون ص 2بر طبق ماده  صحیح است. 1گزینه -362

یا در  الجراابرات همگی از اسناد عادي هستند و در این میان فقط چک به عنوان یک سند عادي الزم 

دارد.  می راحكم اسناد الزم االجرا شناسایی می شود به این معنا كه از حیث اجرا خصوصیت سند رس

ز توان ا یی میدي است كه بدون نیاز به حكم مراجع قضالذا سند الزم االجرا اعم از عادي و رسمی سن

وان قط می تفقدام طریق صدور اجرائیه در دایره اجراي ثبت اسناد مفاد آن را به اجرا گذاشت. در این ا

 علیه صادركننده چک اقدام نمود و اقدام علیه ظهرنویسان و ضامنین امكان پذیر نیست.

ق اجراي ثبت فقط مطالبه صدور چک، در اقدام از طری قانون 2ماده  صحیح است. 2گزینه -363

طالبه مطریق  نمی توان خسارت تأخیر تأدیه را از اینمبلغ اصلی مندرج در چک ممكن است. بنابراین 

 .كرد

م علیه صادركننده چک اقدا . در اقدام از طریق اداره ثبت فقط می توانصحیح است 1گزینه -364

 و ضامنین امكان پذیر نیست.نمود و اقدام علیه ظهرنویسان 

  ق.ص.چ. 11به استناد م  صحیح است. 4گزینه -365

 قانون صدور چک.  19.به استناد ماده صحیح است 4گزینه -366

 ه دادگاه قرار می گیرد.دفاعیات صادركننده در این باب مورد توج صحیح است. 2گزینه -367

 نمی شود لذا براي هر یک دارنده منتقلزیرا با صدور چک محل آن به  صحیح است. 4گزینه -368

 را كه دارنده تقاضا كند گواهینامه عدم پرداخت صادر می شود.

نک مانع از آن نخواهد قانون صدور چک. تخلف با 21. به موجب ماده صحیح است 3گزینه -369

 بود كه در چک مذكور مشمول قانون صدور چک و یا قانون تجارت نباشد.

 ز دیگري و یا به دستورادر اسناد تجاري امكان صدور سند به وكالت  ت.صحیح اس 2گزینه -370

 ست.دیگري وجود دارد كه البته احكام مربوط به آن در مورد سفته و برات با چک متفاوت ا

خصوص چک قانون گذار  اسناد تجاري اسناد عادي هستند و فقط در صحیح است. 2گزینه -371

قانون صدور  2رسمی به شمار آورده است. لذا در این خصوص ماده آن را از حیث اجراء، در حكم سند 

ایران در  طبق قوانینصادره عهده بانک هایی كه  ارزي( و ریالیچک، مقرر داشته است كه چک هاي )

 دولتی عم ازر اشعب بانک هاي ایرانی واقع در خارج كشودایر شده یا  می شوند هم چنین  داخل كشور

اشد ارجی بخد الزم االجرا است، پس چنانچه بانک محال علیه ) صادركننده( در حكم اسنا خصوصی، و

 چک مذكور الزم االجرا نیست.
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 (442تا  440در مدیر تصفیه )مواد  –فصل پنجم 

قانون  429و ماده  نظامنامه امور ورشكستگی قانون تجارت 2ماده  است.صحیح  3گزینه -567

به  رعضو ناظتمام منازعات ناشیه از ورشكستگی را كه حل آن از صالحیت محكمه است »  تجارت

 «محكمه راپرت خواهد داد.

الزحمه مدیر تصفیه را میزان حق» قانون تجارت 442به موجب ماده  صحیح است. 3گزینه -568

 «مه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد كرد.محك

رت در خصوص تصفیه امور آیین نامه موادي از قانون تجا 1به ماده  .صحیح است 1گزینه -569

 رجوع شود. 13/3/1311ورشكستگان مصوب 

ارت در خصوص تصفیه امور آیین نامه موادي از قانون تج 1به ماده  صحیح است. 2گزینه -570

 رجوع شود.  13/3/1311مصوب ورشكستگان 
 

 در وظایف مدیر تصفیه  –فصل ششم 

 (450تا  443در كلیات )مواد  –مبحث اول 

رشكسته در صورتی كه وسیله تاجر و» قانون تجارت 447به استناد ماده  صحیح است. 1گزینه -571

در  -د درخواست كنداش را از دارایی خوتواند نفقه خود و خانوادهدیگري براي اعاشه نداشته باشد می

 «نماید.این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محكمه معین می

ی كه ممكن است قریبًا فروش اشیای» قانون تجارت 445برطبق ماده  صحیح است. 4گزینه -572

ه بضایع شده یا كسر قیمت حاصل كند و اشیایی كه نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین 

 «آید.مل میعتن سرمایه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به انداخكار

 جارت.تقانون  505و  480،  447به استناد ماده  صحیح است. 4گزینه -573

 

 (460تا  456در فروش اموال و وصول مطالبات )مواد  –مبحث سوم 

 ق.ت. 457با استناد به ماده  صحیح است. 4گزینه -574

ضو ناظر عمدیر تصفیه با نظارت »قانون تجارت  457مطابق صدر ماده صحیح است.  4ینه گز-575

ناظر  ارت عضوبا اجازه مدعی العموم و نظ دمی نماید و همچنین می تواندن وصول مطالبات مداومتا ب

ر دستان دان دا، منظور از مدعی العموم هم«بفروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت نماید...

 نظام حقوقی كنون است.
 قانون تجارت، طلبكاري می تواند در حین تشخیص 464هم صحیح نیست، طبق ماده  2گزینه 

ورت مطالبات سایر طلبكاران حاضر شود حاضر شود و اعتراض كند كه طلب او تشخیص یا جزء ص

 دارایی منظور شده باشد.
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تصفیه  ق.ت صورت برداري توسط مدیر 455و  451صحیح نیستند، چون طبق مواد  3و  1گزینه هاي 

رداري ورت بصانجام می شود و دادستان و دادیاران )صاحب منصبان پاركه( فقط می توانند بر جریان 

 نظارت داشته باشند و حق دخالت ندارند. 

ه ر ورشكستصاحب منصبان پاركه می توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاج»قانون تجارت:  455ماده 

 ارند بهحق د رین پاركه در هر موقعحین برداشتن صورت دارائی حضور به هم رسانند. مامو رفته و در

 ل جریانتعطی فاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشكستگی مراجعه كنند. این مراجعه نباید باعثد

 «امر باشد.

هیأت مام دعاوي كه تنسبت به »قانون تجارت  458ماده به موجب  صحیح است. 2گزینه -576

تواند دعوي را به صلح خاتمه باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میطلبكارها در آن ذینفع می

 ید احضاراگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشكسته بادهد

 «شده باشد.

 ق.ت. رجوع شود. 460به ماده صحیح است.  1گزینه -577

ه هیأت كنسبت به تمام دعاوي »قانون تجارت  458. مطابق ماده صحیح است 1گزینه -578

 اتمه دهدتواند دعوي را به صلح خمی مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظرباشند طلبكارها در آن ذینفع می

ه حضار شداید ااگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشكسته ب

 «باشد.

ه تمام دعاوي كه هیأت نسبت ب» قانون تجارت 458به استناد ماده  صحیح است. 2گزینه -579

اتمه تواند دعوي را به صلح خمی مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظرباشند طلبكارها در آن ذینفع می

 احضار یداگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشكسته بادهد

 «شده باشد.
 

 (475تا  461در اقدامات تامینیه )مواد  –مبحث چهارم 

اجر ادعاي خیار نسبت به قانون تجارت، اگر ت 475و  474طبق مواد  صحیح است. 4گزینه -580

ه اجرا خصا بشاموال تحت تصرف خود یا دیگران داشته باشد، می تواند پیش از پایان عملیات تصفیه، 

 شرط آنكه اعمال خیار مزبور به زیان طلبكاران نباشد.   بگذرد، البته به

ت تساوي حقوق طلبكاران یكی از قواعد مهم در امر ورشكستگی رعای صحیح است. 1گزینه -581

 است.

تواند در صورت تصمیم محكمه می»قانون تجارت  470به موجب ماده  صحیح است. 3گزینه -582

 عینفیه معادل مبلغی كه محكمه در قرار مزبور ممتنازعبه انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب 

 «د.كند موقتًا طلبكار شناخته شده در مذاكرات هیأت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمایمی
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 دانشجوی گرامی 

 

فاضل بدلیل حل مسائل متنوع ، ارتباط زنده و دو آموزش عالی    حضور در کالسهای موسسه

در جو کنکور ، ایجاد انگیزه رقابت  ، رفع اشکاالت  طرفه بین دانشجو و استاد ، قرار گرفتن  

کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است    دانشجو و آزمونهای 

 . که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد  

 

عالی  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه را    آموزش  امکان  این  به شما  فاضل 

ج واقعه قبل از  چرا که عل   ا در رتبه بندی  کشوری بیابیدی دهد که جایگاه واقعی خود رم

 وقوع باید کرد. 

 

  



 سخن مولف 

تدوین کتب مبنایی ، کمک درسی و تستی ، با هدف دقیق  وقنی ی و  هتقن سقنای دی اقانیا  ،       

مقاد  ری بقن بمتقرین  قه    زمینن مساعدی ری فریهم می آورد تا دی اانیا   هقا  ممقم و یساسقی هقر

 فریگیر د .

و  92مصقنب جدید  ماازی  یسالمیم  بر تستمای تألیفی یز قا ن  کتاب پیش رو در دو جلد مات      

و تستمای سننی  گذ تن کن منطب  بر تغییری  قا ن  جدید ، طبقن بنقدی  قد    کتاب پنام تعزیری 

 یست می با د .

ی منید ،  ها  ممقم ری بیقرو  کاقید  و بینی سعی  د  یز تمام زوییا یین تستما کن با تدقی  و ریز      

  تعبیر و تفسیر  خصی  گار د  ، صرف منید ، منبع طرح سنیل قریر دید   د  ، بقی تردیقد در ی قر بدو

ممارست دیئم در مطالعن منید قا ن ی و در کنار آ  ح  تست های پیش رو ری  ح  یرز د  یی در یوتیقار 

زمقن  هقا ری در قنق قریر می دهد تا در آزمن  های مرتبط حقنقی درصد باالیی یز  مقر  آدی اانیا  ح

یین درس بن وند یوتصاص دهند . یین کتاب کن با تمام عالقن یم بن مباحث حقنق جزی گردآوری ، تمین 

نی  عزیزم سرکار وا م سنلماز معصنمی بن یتمام رسید. یمیقدویرم بقن عنق  دوستو تدوین آ  با همهاری  

تقرم حققنق و متقااقیا  آزمقن    محی ری  اچیز بتنی د منرد یستفاد  عالقمندی  بن وصنص دی اانیا

 های وکالت ، قضاو  ، کار ناسی یر د و دکتری قریر گیرد .

در پایا  یز دوستا ی کن در ویرییش  مایی یین کتاب ما ری یاری دید د جناب آقای  ماو دی و جناب آقای 

دیو قد آ مقا و منفقیت، م تحنیلدیر و وا م قنی ریی سپاسگذیرم و یمیدویرم در مسیر قاسمی و سرکار وا

 ری هدییتگر با د.

 

تمام شده .... نگران کارهــایی بــاش کــه    ...  نگران کارهایی که در گذشته انجام ندادی نباش "

 "باید انجام دهی ........... 
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 کتاب اول : کلیات

 بخش اول : مواد عمومی

 فصل اول : تعاریف

 

 ؟ینه در تکمیل عبارت زیر صحیح استکدام گز-1

 قانون مجازات اسالمی مشتمل است بر .... .

 کیفری وقواعد حاکم بر آن . مسؤولیتی حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات و شرایط وموانع مجازات ها و جرائم(1

 کیفری و قواعد حاکم بر آن . مسؤولیتای حدود ، قصاص ، تعزیرات و باز دارنده و شرایط و موانع مجازات ه و جرائم(2

کیفری و  مسؤولیتموانع  و تربیتی و شرایط و تأمینیتعزیرات ، اقدامات دیات، مجازات های حدود ، قصاص ،  و جرائم(3

 .هاقواعد حاکم بر آن

و تربیتی  و شرایط و موانع  تأمینیت ، تعزیرات و بازدارنده ، اقدامات ی حدود ، قصاص ، دیامجازات هاو  جرائم(4

 کیفری و قواعد حاکم بر آن . مسؤولیت

قانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرائم و  » قانون مجازات اسالمی 1به موجب ماده صحیح است .  3پاسخ : گزینه

کیفری و قواعد حاکم بر  مسؤولیتموانع  تربیتی و شرایط و و قصاص، دیات و تعزیرات اقدامات تأمینی مجازات های حدود،

ی بازدارنده از لیست مجازات حذف شده است و مجازات هاباید توجه داشت که در قانون جدید مجازات اسالمی  «آنها است.

 –دیه، ت  -پ  قصاص ، -حد ، ب  -مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است : الف »این قانون :  14به موجب ماده 

 «تعزیر

یران را درست و کامل نشان ، کدام گزینه گستره قانون مجازات ا 1392مطابق قانون مجازات اسالمی مصوب -2

 ؟می دهد

 و تربیتی .  تأمینیجرائم و مجازات های حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات و اقدامات (1

 قواعد حاکم بر آن ها .  و تربیتی و تأمینیاقدامات  ،بازدارندهقصاص ، دیات ، تعزیرات مجازات های  ،مجازات های حدود(2

و تربیتی ، و شرایط و موانع  تأمینیجرائم و مجازات های حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و بازدارنده ، اقدامات (3

 قواعد حاکم بر آن . کیفری و مسؤولیت

کیفری و  مسؤولیتو تربیتی  و شرایط و موانع  تأمینیقدامات ی حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات ، امجازات هاو  جرائم(4

 قواعد حاکم بر آن ها .

ی باز دارنده = تعزیرات حکومتی (( که مجازات هابه دلیل اشاره به ))  4و  2گزینه های صحیح است .  4پاسخ : گزینه 

تعزیرات (( تجمیع شده است : نادرست  ، با تعزیرات شرعی ، تحت عنوان واحد )) 1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 

کیفری (( اشاره نکرده است. دلیل نادرستی  مسؤولیت، شرایط و موانع  جرائمکامل نیست و به ))  2اند . همچنین گزینه ی 

  کیفری (( است . مسؤولیتنیز کامل نبودن این گزینه و عدم اشاره به )) شرایط و موانع  1گزینه 

 ؟صحیح است 1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 2جرم به موجب ماده کدام گزینه در تعریف -3

 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.(1

 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون یا شرع برای آن مجازات تعیین شده است . (2

 و تربیتی تعیین شده است. تأمینیکه در قانون برای آن مجازات یا اقدامات هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل (3

 و تربیتی تعیین شده است. تأمینیهر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون یا شرع برای آن مجازات یا اقدامات (4

از فعل یا ترک فعل که در قانون  هر رفتاری اعم» قانون مجازات اسالمی 2به موجب ماده صحیح است .  1پاسخ : گزینه 

برای جرم بودن عملی به واسطه اصل قانونی بودن  اوالا توضیح :  «برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود .

هر چند منابع شرعی نیزمی تواند از منابع حقوقی جزا شده باشد  آن عمل باید در قانون جرم انگاری ،جرم و مجازات
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ن آمتاسفانه مقنن در تعریف جرم تنها رفتاری که در قانون برای  ثانیاا. صحبتی از آن نشده 2در ماده محسوب شود لکن 

در برابر جرم در کنار مجازات اعمال اقدامات  ها مجازات تعیین شده باشد را جرم معرفی کرده در صورتی که یکی از واکنش

اما از آنجایی سوال بر اساس نص قانون پرسیده شده است لذا و تربیتی است . علی رغم وجود این نقص در قانون  تأمینی

                     گزینه صحیح باید با توجه به نص قانون یافت شود .

 ؟یک از موارد زیر را شامل نمی شودقانون مجازات اسالمی کدام -4

 و مجازات ها . جرائمشرایط و موانع تحقق (2 جرائم و مجازات ها .(1

 کیفری . مسؤولیتشرایط و موانع (4 و تربیتی . تأمینیاقدامات (3

 . قانون مجازات اسالمی 1با توجه به ماده صحیح است  2پاسخ : گزینه 

 ؟ا کدام ویژگی را نمی توان پذیرفتدر خصوص ویژگی های حقوق جز-5

 کلی و عام بودن قوانین کیفری .(2 سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا (1

 وجود ضمانت اجراهای کیفری .(4 رات جزایی .تکمیلی بودن مقر(3

با یکدیگر توافق  . مقررات جزایی الزامی و آمره هستند؛ یعنی افراد نمی توانند بر خالف آنهاصحیح است  3پاسخ : گزینه 

 کنند. سایر موارد از ویژگی های حقوق جزا به شمار می روند . 

 مراحل تفسیر قانون کیفری به ترتیب کدام است ؟-6

 . متهم نفع به ریتفس ، یمنطق ریتفس ، قیمض ریتفس(2  . قیمض ریتفس ، یمنطق ریتفس ، متهم نفع به ریتفس(1

 . قیمض ریتفس ، متهم نفع به ریتفس ،یمنطق ریتفس( 4 . متهم نفع به ریتفس ق،یمض ریتفس ، یمنطق ریتفس(3

نوع تقسیم می شود که عبارتند از :  3تفسیر کننده به  تفسیر  قانون از حیث مرجع و مقامصحیح است .  3پاسخ : گزینه 

از قانون  قضائیکه در واقع تفسیری است که مقام  قضائیو تفسیر عرفی یا حقوقی . تفسیر  قضائیتفسیر قانونی ، تفسیر 

 –ع تفسیر ( قسم تقسیم می شود که عبارتند از : تفسیر منطقی یا غایی یا مفهومی ) بهترین نو 4ارائه می دهد، خود به 

نوع تفسیر با توجه به قاعده  4تفسیر موسع . از بین این  –تفسیر به نفع متهم  –می یا ادبی کالاتفسیر مضیق ، محدود یا 

نوع دیگر نیز به  3تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری مشخص است که تفسیر موسع جایی در تفسیر این قوانین ندارد و از 

 .  دارد تیارجح متهم نفع به ریتفس بر قیمض ریتفس و قیمض ریتفس بر یمنطق ریتفس تیاولوترتیب 

 ؟ است ریز مورد 3 از کیهر یبرا یمناسب عنوان نهیگز کدام-7

 ( انیب بال عقاب قبح قاعده – ج/  شک حال در تبرئه – ب/  نیقوان قیمض ریتفس – الف)

 کننده هیتوج علل از ج/ است یفریک نیقوان قیمض ریتفس آثار از ب/  است مجازات و جرم بودن یقانون اصل آثار از الف(1

 . است مجازات و جرم بودن یقانون اصل

 .  است مجازات و جرم بودن یقانون اصل آثار از 3 هر(2

 .  است یفریک نیقوان قیمض ریتفس آثار از ج/ است مجازات و جرم بودن یقانون اصل آثار از ب و الف(3

 .  است مجازات و جرم بودن یقانون اصل کننده هیتوج علل ج و ب/  است مجازات و جرم بودن یقانون اصل ثارآ از الف(4

 و نیقوان نشدن ماسبق به عطف از است عبارت مجازات ها و جرائم بودن یقانون اصل آثار.  است حیصح 1 نهیگز:  پاسخ

 از و/  اسیق قیطر از یتراش لیدل منع و شک الح در تبرئه از است عبارت نیقوان قیمض ریتفس آثار/  نیقوان قیمض ریتفس

 ما اال نفسا اهلل کلفی ال هیآ – انیب بال عقاب قبح قاعده از می توان مجازات ها و جرائم بودن یقانون اصل کننده هیتوج یمبان

 . برد نام یلیتمث بطور ویمنتسک یقوا کیتفک اصل – برائت اصل – اباحه اصل – هایآت

 ؟ است نیقوان قیمض ریتفس جینتا از مورد کدام-8

 . نیقی و قطع به دنیرس(4 . متهم نفع به ریتفس(3 . شک حال در تبرئه(2 . مقنن نظر احراز(1

 ریتفس جینتا نیتر مهم از« اسیقی  لهیوس به یتراش لیدل منع» و« شک حال در تبرئه».  است حیصح 2 نهیگز:  پاسخ

 . رود یم شمار به قیمض



 ………………………………………………………………………………..........……موسسه آموزش عالی آزاد فاضل 

24 

 بخش دوم : مجازات ها 

 فصل اول : مجازات های اصلی

 چه تعداد است ؟ قانون مجازات اسالمیتعداد مجازات های مقرر در  -98

1 )4                              2 )5                                       3)3                                         4)6 

مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم  » قانون مجازات اسالمی ، 14 به موجب ماده  صحیح است . 1گزینه پاسخ : 

 « تعزیر -دیه   ت -قصاص پ -حد   ب -است : الف

 تی است که .............حد مجازا -99

 نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده است .   ( 1

 موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده است .( 2

 نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در قانون تعیین شده است .   ( 3

 ن شده است .موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در قانون تعیی( 4

میزان ، نوع ، موجب حد مجازاتی است که  »قانون مجازات اسالمی ،  15به موجب ماده  صحیح است . 2گزینه پاسخ : 

 «، تعیین شده است . شرع مقدساجرای آن در تی یکیفو 

 قانون مجازات اسالمی جدید دیه را : -100

 .دانسته است  مالیدارای ماهیت (1

 مدنی دانسته است . مسؤولیتا آثار و احکام حق شخصی مجنی علیه ب(2

 با فوت قابل اسقاط دانسته است .  (3

 صحیح است .2و  1گزینه های(4

ت که در شرع مقدس برای ایراد مالی اس ،غیر مقدر  ودیه اعم از مقدر  »:17به موجب ماده  صحیح است . 4گزینه پاسخ: 

ت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون یاعضاء و منافع و یا جنا ت غیر عمدی بر نفس ،جنای

دیه مقدر ،  مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر » :448و به موجب ماده  «. مقرر می شود .

  «عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، مقرر شده است . ،نفس 

 تعزیر صحیح و کامل است ؟ قانونیدام گزینه در خصوص تعریف ک -101

( مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض 1

 مقررات حکومتی ، تعیین و اعمال می گردد.

 ( نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین نشده است .2

 مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن نیز در شرع تعیین نشده است.( 3

  .( در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی به منظور حفظ نظم و مراعات و مصلحت ، اجتماع تعیین می شود4

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد،  »:  قانون مجازات اسالمی 18به موجب ماده  صحیح است . 1گزینه پاسخ : 

قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. 

نوع ، مقدار ، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق  سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. 

انگیزه مرتکب و  -ادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد : الفد

 -شیوه ارتکاب جرم ، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن پ -وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم     ب

. تعزیر بر وی تأثیرضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و سوابق و و  -اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم    ت

بر  یمبتن دیکند، با نییاز حداقل مجازات مقرر در قانون تع شیچنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را ب -تبصره

نونی را ذکر کند. عدم علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قا ،یجهات قانون ریسا ایماده و  نیمقرر در ا یبندها

 «باشد.درجه چهار می امیرعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظ
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 فصل دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی 
 

 قلمرو اعمال مجازات تکمیلی و مدت آن به ترتیب کدام است ؟ -131

سال است و قابل اعمال بر  2است و مدت آن حداکثر  7تا  1(قلمرو مجازات تکمیلی شامل حد ،قصاص و تعزیر از درجه 1

 .اشخاص حقیقی و حقوقی است 

 2تا ماه  6است و مدت آن  6تا  1قصاص و تعزیر ازدرجه  ، عمدی مستوجب  حد  جرائمازات تکمیلی شامل ( قلمرو مج2

 سال است مگر به تجویز قانون فقط قابل اعمال بر اشخاص حقیقی است .

ل سا 2ن حداکثر آتعزیر است و مدت   وعمدی و غیر عمدی مستوجب حد ، قصاص  جرائم( قلمرو مجازات تکمیلی شامل 3

 است و فقط قابل اعمال بر اشخاص حقیقی است .

سال  2قصاص و تعزیر است و مدت آن حداکثر  ،عمدی و غیر عمدی مستوجب حد  جرائم( قلمرو مجازات تکمیلی شامل 4

 است و قابل اعمال بر اشخاص حقیقی و حقوقی است .

است و با توجه به واژه  تکمیلی اختیاری اعمال مجازاتقانون مجازات اسالمی  23طبق م .صحیح است 3گزینه پاسخ : 

عمدی و  جرائم شاملفقط قابل اعمال بر اشخاص حقیقی است و مطلق حد و قصاص و تعزیر را ذکر کرده که هم « فردی »

قانون کاهش  4ر.ک به ماده  .سال مگر به تجویز قانون 2و مدت آن نیز حداکثر  می شودغیر عمدی  جرائمهم شامل 

یری که وفق این ماده اعمال مجازات تکمیلی در حد و قصاص و مطلق مجازات هایی تعزیری از هر درجه مجازات حبس تعز

 ای که باشد، را شامل می شود.

 کدام گزینه در مورد مجازات های تکمیلی صحیح است ؟ -132

 اجباری می باشند .مجازات های تکمیلی جز در موارد استثنایی اختیاری اند، ولی ضمانت اجرای حاکم بر آن ها ( 1

 مجازات های تکمیلی و ضمانت اجرای حاکم بر آن ها اختیاری اند .( 2

 ولی ضمانت اجرای حاکم بر آنها ها اجباری اند  ، (مجازات های تکمیلی اختیاری اند3

 ی تکمیلی و ضمانت اجرای حاکم بر آن ها جز در موارد استثنایی اختیاری اند .ا(مجازات ه4

ضمانت  ولینفس مجازات های تکمیلی اختیاری اند  1ق.م.24و  23با توجه به مواد  صحیح است . 3گزینه پاسخ : 

 اجرای حاکم بر آنها اجباری می باشند.

 چنانچه دادگاه تصمیم به اعمال مجازات تکمیلی برای متهم بگیرد: -133

 اعمال نماید  ( حق ندارد بیش از یک مجازات تکمیلی را در مورد متهم1

 اکثر می تواند تا دو مجازات تکمیلی را برای متهم مقرر نماید ( حد2

 برای محکوم در نظر بگیرد  ی تکمیلی اختیار تام دارد و می تواند هر چند مجازات را که صالح بداندمجازات ها( در اعمال 3

 ( نمی تواند بیش از سه مجازات تکمیلی را با هم اعمال نماید .4

 قانون مجازات اسالمی 23ماده  . صحیح است 3پاسخ :گزینه 

 کدام گزینه در مورد مجازات های تکمیلی درست است ؟ -134

  .اجرای مجازات تکمیلی بدون نیاز به تصریح در حکم دادگاه در مورد محکوم اعمال می شود( 1

  .( مدت مجازات تکمیلی در هیچ صورتی بیش از دو سال نخواهد بود2

  .باشند ید حتی اگر از نوع مجازات اصلنشوبر مجازات اصلی افزوده می ( 3

 ت های حد ، قصاص و تعزیرات دارد.امجاز اختصاص به محکومان به( 4

دادگاه می تواند فردی را که به حد ، قصاص یا  قانون مجازات اسالمی 23به موجب ماده  .صحیح است  4گزینه پاسخ : 

قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا  ر اینمجازات تعزیری محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر د

 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری. 4ر.ک ماده   .چند مجازات تکمیلی محکوم کند
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 ی تکمیلی مندرج در قانون مجازات اسالمی خارج است ؟مجازات هاکدام گزینه از شمول  -135

 ( هیچکدام4   ( منع از اقامت درمحل معین  3     ( منع از حمل سالح2      حبس تعزیری تا سه ماه( 1

قانون کاهش  4ر.ک ماده  طرح شده است . قانون مجازات اسالمی 23این سوال از ماده  صحیح است . 4گزینه پاسخ :

 مجازات حبس تعزیری.

 ی تکمیلی نیست ؟مجازات هاکدام گزینه از مصادیق  -136

 ( منع از حمل سالح2                 ( اقامت در محل معین                  1

  همه موارد از مجازات تکمیلی است.( 4                ( منع عضویت در گروه های سیاسی  3

 صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

 ی تکمیلی قرار نمی گیرد ؟مجازات های زیر در زمره مجازات هاکدام یک از  -137

 ( ممنوعیت از اصدار اسناد تجارتی 2               ( انفصال از خدمات دولتی و عمومی 1

 جزای نقدی روزانه( 4                       منع از اقامت در محل معین( 3

 قانون مجازات اسالمی 23با توجه به ماده  صحیح است . 4گزینه پاسخ : 

 کدام گزینه در خصوص مدت مجازات تکمیلی صحیح است ؟ -138

  .(  حداکثر دو سال است1

 .(حداکثر دو سال است مگر در موارد مقرر قانونی2

  .به نوع جرم در اختیار دادگاه است توجه( با 3

 .توجه به نوع جرم ، در اختیار دادگاه است ولی نباید از اصل مجازات بیشتر شود ( با4

تکمیلی بیش از دو مدت مجازات  » : قانون مجازات اسالمی23ماده  1به موجب تبصره  .صحیح است  2گزینه پاسخ : 

 «سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .

 چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشند ... -139

 .( فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد 1

  .( فقط مجازات تکمیلی مورد حکم قرار می گیرد2

 .مورد حکم قرار می گیرند ( هر دو مجازات ) اصلی و تکمیلی(3

 .( مجازات اصلی به همراه حداقل مجازات تکمیلی مورد حکم قرار می گیرد4

چنانچه مجازات تکمیلی و  : »مقرر می دارد  قانون مجازات اسالمی23ماده  2تبصره  صحیح است . 1پاسخ گزینه 

 «د .مجازات اصلی از یک نوع باشد ، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیر

 اگر محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه برای بار اول .... -140

 به پیشنهاد قاضی اجرای احکام ، مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد .( 1

 .میلی را تا حداکثر یک چهارم افزایش دهدمدت مجازات تک ، حکممی تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی مجری ( 2

  .می تواند مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش دهد و یا بقیه مدت محکومیت را به حبس درجه هفت تبدیل کند( 3

به پیشنهاد قاضی اجرای احکام ، مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش می دهد و یا بقیه مدت محکومیت را به ( 4

 یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند .حبس 

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات  » مقرر می دارد : قانون مجازات اسالمی 24ماده  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

ت تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت ننماید ، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازا

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 یا هشت تبدیل می کند
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 فصل سوم : نحوه تعیین و اعمال مجازات ها 
 

 راجع به بازداشت بدل از جزای نقدی کدام گزینه صحیح است ؟ -182

حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات  -1

 .شودمی

 هر گاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد ابتدا مجازات بازداشت بدل ازجزای نقدی اجرا می شود.  -2

ی نقدی از حداکثر مدت حبس بازداشت بدل از جزامدت هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد  -3

 مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست

  3و  1گزینه  -4

 .صحیح است 4گزینه پاسخ: 

در بازداشت بوده است پس از دو هفته در مرحله دادسرا در پرونده به مدت  انتسابیبه علت اتهام  فردی -183

مدت بازداشت در این حالت شده محکوم  6ضربه شالق تعزیری درجه  31صدور حکم قطعی الزم االجرا به 

 ...موقت ...

  .احتساب نمی شود( 1

  .ضربه شالق محاسبه می شود 3هر روز بازداشت معادل ( 2

  .ضربه شالق محاسبه می شود 1روز بازداشت معادل  3(هر 3

 ضربه شالق محاسبه می شود .  1روز بازداشت معادل  1(هر 4

 صحیح است . 2پاسخ :گزینه 

با مجازات حبس باشد ،  بازداشت بدل از جزای نقدی چگونه اجرا  توأمرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی ه -184

 می شود ؟

  .بازداشت بدل از جزای نقدی همزمان با مجازت حبس اجرا می شود(1

  .بازداشت بدل از جزای نقدی پس از اتمام حبس اجرا می شود(2

 .و فقط مجازات حبس اجرا می شود (بازداشت بدل از جزای نقدی اجرا نشده3

 جزای نقدی اجرا می شود .بازداشت بدل از (فقط 4

 قانون مجازات اسالمی 29ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

 مربوط به مواد مخدر : جرائمحداکثر مهلت بازداشت بدل از جزای نقدی در  -185

 سال است  15( 4                  .سال است 5( 3              .سال است 10( 2            .سال است 3( 1

 قانون مبارزه با مواد مخدر 31ماده  2به تبصره  توجهبا  .صحیح است  2پاسخ : گزینه 

 ...با مجازات حبس باشد ... توأمهرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی  -186

حتی اگر  ددر قانون برای آن جرم خواهد بو رمقرحداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی برابر با حداکثر مدت حبس (1

  .سال باشد 3بیش از 

 .حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداقل مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند (2

ط بر اینکه (حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی برابر با حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم است مشرو3

 سال تجاوز نکند .3مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم از 

  .(مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در هر حال برابر با مدت مجازات حبس صادر شده برای همان جرم است4

 قانون مجازات اسالمی 29ماده  .صحیح است  3پاسخ : گزینه 
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 فصل یازدهم : سقوط مجازات 

 مبحث اول : عفو
 

 ی اعطا می شود ؟جرائمعفو عمومی در چه -426

 غیر از حدود  جرائم(همه 4غیر از حق الناس         جرائم(همه 3             جرائم(همه 2( قابل تعزیر           1

 قانون مجازات اسالمی 97ماده   .صحیح است 1گزینه  پاسخ :

 در صورتیکه عفو عمومی پس از صدور حکم محکومیت اعطا شود چه آثاری بر آن مترتب است؟ -427

  .تعقیب و دادرسی موقوف می  شود و آثار محکومیت زایل می شود(1

  .جبران خسارت زیان وارده ندارددر پرداخت دیه و  تأثیری(موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود اما 2

 .( اجرای مجازات موقوف می شود لکن محکومیت از سجل کیفری پاک نمی شود3

  .( موجب صدور قرار موقوفی اجرا می شود و آثار محکومیت کیفری نیز زائل می شود4

رار موقوفی تعقیب در گفته موجب صدور ق 2در گزینه  -قانون مجازات اسالمی 98ماده   .صحیح است 4پاسخ : گزینه 

 حالیکه بعد از صدور حکم قطعی بوده و موجب صدور قرار موقوفی اجرا می شود. 

کدام یک از گزینه های  12/09/1378طبق آیین نامه کمیسوین عفو و تخفیف مجازات محکومیت مصوب  -428

 ت ؟زیر در خصوص محکومیت هایی که پیشنهاد عفو و تخفیف آن پذیرفته می شود صحیح نیس

 .سال حبس 10(محکومین به حبس ابد بعد از تحمل 1

 .سال حبس از تاریخ عفو قبلی 10تحمل حداقل  صورت(محکومین به اعدام در 2

 .حبس از تاریخ عفو قبلی باقیمانده( محکومین غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک دوم 3

 .سال از تاریخ عفو قبلی  5از گذشت سال تقلیل یافته بعد  15( محکومین به حبس ابد که حبس آنان به 4

 یک سوم )حبس های مدت دار ( در صورت تحمل ابدنسبت به محکومین به غیر از حبس  .صحیح است 3پاسخ :گزینه 

 درخواست عفوکند. ز تاریخ عفو قبلی می تواند مجدداا حبس ا باقیمانده

 ت چیست ؟امجازآثار عفو بر زوال  تأثیر -429

  .می شودباشد موجب زوال آثار مجازات  فقط اگر عفو عمومی(1

  .می شود(اگر عفو خصوصی باشد موجب زوال آثار مجازات 2

 .در صورتی موجب زوال آثار مجازات می شود که تصریح شده باشد مطلقاا ( عفو 3

  .یک موجب زوال آثار مجازات نمی شود هیچ( عفو عام و عفو خاص 4

 نون مجازات اسالمیقا 98ماده  .صحیح است  1پاسخ : گزینه 

 است ؟ تأثیراز موارد زیر بی  کدام یکعفو در -430

  تأمینی( اقدامات 4( دیه و جبران خسارت            3جبران خسارت                 فقط(2دیه                فقط(1

 قانون مجازات اسالمی 98ماده  صحیح است. 3پاسخ :گزینه 

 ی صحیح نمی باشد ؟کدام گزینه راجع به عفو عموم-431

  .ه وقوع پیوسته استقانون بی است که قبل از وضع جرائماثر عفو عمومی از تاریخ تصویب نسبت به (1

 .موجب تعزیر مجاز به تصویب قوانین عفو عمومی است  جرائمقانونگذار فقط در قلمرو (2

  .ابل اعمال استاز صدور حکم محکومیت و هم پس از صدور حکم محکومیت ق شعفو عمومی هم پی(3

  .عفو عمومی فقط مجازات اصلی را زایل می کند و اثری بر مجازات های تکمیلی و تبعی ندارد(4

 صحیح است . 4پاسخ : گزینه 
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 مبحث دوم : نسخ قانون 

 سواالت این مبحث در فصل سوم ) قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان ( آورده شده است .

 مبحث سوم : گذشت شاکی

 

 کدام مورد صحیح است ؟ -439

رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم  ی است که شروع و ادامه تعقیب وجرائمقابل گذشت  جرائم(1

 .گذشت وی است 

  .ی است که شروع و ادامه تعقیب منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی استجرائمقابل گذشت  جرائم(2

ی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و گذشت جرائمقابل گذشت  جرائم(3

  .تاوس

  .ی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی استجرائمقابل گذشت  جرائم(4

 قانون مجازات اسالمی 100ماده  .صحیح است  1پاسخ : گزینه 

 گذشت متضرر از جرم نیست ؟ تأثیرکدام شرط از شروط  -440

  .گذشت باید منجز باشد( 1

حق محسوب می شود و صاحب حق در صورتی می تواندحق خود را استیفا کند که اهلیت داشته  (گذشت متضرر از جرم2

  .باشد

منوط قابل گذشت  جرائمامری نماید اجرای مجازات در  تحقق(هرگاه متضرر از جرم ، گذشت خود را مشروط یا معلق بر 3

  .که شرط یا معلق علیه تحقیق نیافته باشد به آن است

امری نماید  رسیدگی و صدور حکم در صورتی  است که  تحققیا معلق بر  مشروطاز جرم ، گذشت خود را  ( هرگاه متضرر4

 شرط یا معلق علیه تحقق نیافته باشد.

 گذشت مشروط یا معلق ، مانع تعقیب، -قانون مجازات اسالمی  101ماده  1تبصره  صحیح است. 4پاسخ : گزینه 

منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه  قابل گذشت جرائمدر  مجازاتاجرای ولی  نیست و صدور حکمرسیدگی 

 است. 

  ؟اثری مترتب است چهقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی  جرائمبرگذشت متضرر از جرم در  -441

 .ثار حکم مرتفع می گرددآاجرای حکم قطعی مجازات موقوف و ( 1

 قوت خود باقی است.  اما اثر تبعی مجازات بهصادر  تعقیبقرار موقوفی ( 2

  .از جهات تخفیف محسوب می شود و دادگاه می تواند مجازات را طبق شرایط قانونی تخفیف دهد( 3

 (از موارد اعاده دادرسی محسوب می شود .4

 قانون مجازات اسالمی 100ماده   .صحیح است 1پاسخ : گزینه 

 گذشت قیم اتفاقی ..... -442

 .نافذ است ( 1

 .دادگاه است  یدتأیمنوط به ( 2

 .دادستان است  تأیید(منوط به 3

 .(جزء در قتل عمدی نافذ است 4

گذشت قیم اتفاقی ، منوط به  تأثیر »: قانون مجازات اسالمی 101ماده  2به موجب تبصره  .صحیح است 3گزینه پاسخ : 

 «دادستان است . تأیید
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 فصل سوم : معاونت در جرم 

 معاون: جرمی را شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است ، مرتکب شود ، اگر فاعل اصلی ، -585

 .می شود   م(به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکو1

  .( به مجازات معاونت در جرم شدیدتر محکوم می شود2

  .درمجازاتی ندا ( به علت فقدان وحدت قصد ،3

  .، طبق نظر دادگاه تعزیر می شود ( به علت ارتکاب فعل حرام4

ت برای تحقق معاونت در جرم ، وحد :» قانون مجازات اسالمی 126به موجب تبصره ماده صحیح است .  1پاسخ : گزینه 

قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است چنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی شدیدتر از آنچه 

 « .مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود

رتکب سرقت مسلحانه مقرون به آزار م)ب( ساده توسط ب معاونت کند اما  اگر )الف( برای انجام سرقت -586

  شود..........

  .محکوم می شود مقرون به آزار مسلحانه( الف به معاونت در سرقت 1

 فاقد مجازات است.الف  با توجه به تغییر جرم ( 2

 محکوم می شود . ساده ( الف فقط به معاونت در سرقت3

 عمل الف معاونت محسوب نمیشود.( 4

 قانون مجازات اسالمی  126تبصره ماده  حیح است .ص 3پاسخ : گزینه 

قانون توجه به  مجازات خاص پیش بینی شده است با ممسک به عنوان برای معاونت در قتل شرعدر  -587

 : برای تعیین مجازات مرتکبدرچنین حالتی 1392 مجازات اسالمی

 4( حبس تعزیری درجه 2 (مجازات مصرح در شرع مالک است1

 مجازات مندرج در قانون مالک است( 4 6یا  5ری درجه ( حبس تعزی3

که مقرر می دارد در صورتی که در شرع یا  قانون مجازات اسالمی 127مستند به صدر ماده صحیح است .  1پاسخ: گزینه 

سابق  انونبایستی توجه داشت که ق... قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است 

را قبل از شرع آورده بود و بر همین اساس حقوقدانان استدالل می کردند که قانون مقدم بر « قانون »قانونگذار ابتدا عبارت 

 شرع است ولی در حال حاضر دیگر چنین استداللی را هم نمی توان پذیرفت .

 ت نموده باشد ؟معاون مجازات کسی است که در کدام جرم ،« حبس تعزیری درجه پنج یا شش »-588

 است. ابدحبس  برای مباشر(جرمی که مجازات آن 1

 عضو است . قصاص برای مباشر ( جرمی که مجازات آن2

 .جرم سرقت حدی( 3

 3و  2گزینه ( 4

در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات  -127ماده طبق  قانون مجازات اسالمی 127ماده  صحیح است . 4گزینه پاسخ : 

 باشد، مجازات وی به شرح زیر است:ی معاون تعیین نشدهدیگری برا

 یاحبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات -الف

 در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش -ب

 جازات معاون ....معاونت در جرمی کند که مجازات آن شالق حدی باشد م شخصیاگر  -589

 ( سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش1

 ( سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه هفت 2
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 .محکوم می شود 8( به شالق تعزیری درجه 3

 .شود ( به حبس تعزیری درجه شش محکوم می4

 ات اسالمیقانون مجاز 127بند پ ماده  .صحیح است  1پاسخ : گزینه 

آقای الف مرتکب جرمی شده است که مجازات آن انفصال دائم از خدمات دولتی است و ب با او در این -590

 در اینصورت مجازات معاون............جرم معاونت کرده 

 است 6جزای نقدی درجه  (1

 است 4تا  1( جزای نقدی درجه 2

 یگر درجه پایین تر از همان نوع یا انواع د 2تا  1( 3

 سال  15تا  5( انفصال موقت به مدت 4

مباشر  قانونیمجازات معاون بر اساس مجازات . قانون مجازات اسالمی 127و  37مواد  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

است مگر در مورد مصادره اموال ، انفصال دائم و انتشار حکم  مجازات قانونی جرم ارتکابیاست و مجازات معاون از نوع 

 میت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است .محکو

 بوده است مرتکب شود :توافق کرده معاون  دیگری متفاوت از آنچه باچنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی  -591

  .(معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود1

 .( معاونت محقق نشده و مجازاتی ندارد 2

  .( معاون به مجازات جرم مستقل محکوم می شود3

 .( معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم ، مجازات می شود 4

چنانچه فاعل اصلی ، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون  126با توجه به تبصره ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

اگر فاعل اصلی جرمی متفاوت از  ،فیف تر محکوم می شود . بنابراین بوده مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خ

ناظر به حالتی  126در واقع تبصره ماده . معاون به علت عدم تحقق معاونت مجازاتی ندارد  ، نوع دیگر در عمل مرتکب شود

 که فاعل اصلی همان جرم قصد شده را به کیفیات شدیدتری مرتکب می شود .

 تعزیری کدام است ؟  جرائمدر  مجازات معاونت -592

 (یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم اصلی جز در برخی موارد مقرر قانونی 1

 مجازات جرم اصلی  یک تا دو درجه پایین تر ازدر همه موارد ( 2

 ( حداقل مجازات جرم اصلی 3

 ( یک درجه پایین تر از مجازات جرم اصلی 4

در صورتی که در شرع یا قانون ، مجازات  ": قانون مجازات اسالمی127به موجب ماده  .صحیح است  1پاسخ : گزینه 

ی که مجازات قانونی آنها سلب حیات جرائمدر  -الف دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ،  مجازات وی به شرح زیر است :

عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا  در سرقت حدی و قطع عمدی -یا حبس دائم است ، حبس تعزیری درجه دو یا سه  ب

ی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه جرائمدر  -شش    پ

 قطعاامورد مذکور در بند ت  نکه ای "موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی جرائمدر  -شش ت

مقنن مجازات خاصی برای معاونت در نظر  قانونکور در بندهای قبل نمی شود و یا مواردی که در تعزیری مذ  جرائمشامل 

 گرفته است نمی شود .

 مجازات معاونت در سرقت تعزیری ......................... است . -593

 (حبس تعزیری درجه پنج یا شش1

 جزای نقدی یا شالق تعزیری درجه شش ،  ( حبس2

 درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی ( یک تا دو3
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 ( سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش4

 قانون مجازات اسالمی127با توجه به بند ت ماده .صحیح است  3پاسخ : گزینه 

 کدام گزینه در مورد معاونت در جرم صحیح است ؟-594

 ( قابل تصور است . ) اعم از عمدی و غیر عمدی  جرائم(معاونت در همه 1

 تعزیری درجه هشت جرم نیست .  جرائم( معاونت در 2

 تعزیری حداقل مجازات جرم ارتکابی است .  جرائم( مجازات معاونت در 3

  . ی که عنصر مادی آنها ترک فعل است قابل تصور نیستجرائم( معاونت در 4

تعزیری یک تا دو درجه پایین تر   جرائمجازات معاونت در م 127با توجه به بند ت ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

 تعزیری درجه هشت امکان اعمال مجازات مزبور وجود ندارد .  جرائماز مجازات جرم ارتکابی است و در نتیجه در 

 به ترتیب ................... می باشد .باشر و م عاوناول مجازات م بار حدی در سرقت در -595

 حبس تعزیری درجه پنج یا شش  -(قطع پای چپ1

 حبس تعزیری درجه شش یا هفت  – قطع چهار انگشت دست راست( 2

 قطع چهار انگشت دست راست –( حبس تعزیری درجه پنج یا شش 3

 حبس تعزیری درجه شش یا هفت  -( قطع پای چپ4

 استه بعد مباشر را.ق.م.ا دقت کنید اول مجازات معاون را خو 127ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

انتشار حکم محکومیت و مصادره  جرمی که  مجازات قانونی آن انفضال دائم ، موردمجازات معاونت در  -596

 اموال می باشد به ترتیب کدام است ؟

 7جزای نقدی درجه  -6جزای نقدی درجه  -4( جزای نقدی درجه 1

 7درجه  حبس تعزیری -6حبس تعزیری درجه  -4( حبس تعزیری درجه 2

 4جزای نقدی درجه  – 7جزای نقدی درجه  -6( جزای نقدی درجه 3

 4جزای نقدی درجه  -7حبس تعزیری درجه  -6( حبس تعزیری درجه 4

در مورد بند )ت( این ماده مجازات :»  قانون مجازات اسالمی 127ماده  1به موجب تبصره  .صحیح است 3پاسخ : گزینه 

ی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال ، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که معاون از نوع مجازات قانون

 .«مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است 

 قابل مجازات نیست ؟  جرائممعاونت در کدام دسته از  ، در قانون مجازات اسالمی جدید -597

 8( تعزیری درجه 4 ( حدی مستوجب شالق3 8و  7( تعزیری درجه 2 (مستوجب حد1

در صورتی که در شرع یا قانون ، مجازات  » :قانون مجازات اسالمی127به موجب ماده  صحیح است . 4خ : گزینه سپا

ی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا جرائمدر  -الف دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است :

حبس تعزیری درجه پنج یا  در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، -ست حبس تعزیری درجه دو یا سه  ب ئم احبس دا

ی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش  جرائمدر  -شش  پ

با توجه به این ماده و به ویژه بند ت این  « .بیموجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکا جرائمدر  -ت

جرم تعزیری  قابل تصور نیست زیرا 8درجه  تعزیریمجازات معاونت در جرم  هماده متوجه می شویم که مطابق این ماد

 پایین ترین درجه مجازات های تعزیری است و یک تا دو درجه پایین تر از آن قابل تصور نیست . 8درجه 

 است : 3تا  1ی که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری درجه جرائماونت در مجازات مع -598

 می باشد.  4(حبس تعزیری درجه 1

 می باشد. 6( حبس تعزیری درجه 2

 می باشد . 6یا  5( حبس تعزیری درجه 3



 ………………………………………………………………………………..........……موسسه آموزش عالی آزاد فاضل 

138 

 (یک تا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد .4

تعزیری یک تا دو   جرائممجازات معاونت در  قانون مجازات اسالمی 127با توجه به ماده  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

 درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم های ارتکابی است .

 معاونت در قتل عمدی که به هر دلیل قصاص نشود مستوجب کدام کیفر می باشد ؟ -599

 کمتر ( بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی و یک یا دو درجه1

 ( حبس تعزیری درجه چهار2

 ( حبس تعزیری درجه پنج یا شش3

 تعزیر مقرر در قانون برای جرم ارتکابی  حداقل( بر اساس 4

در صورتی که به هر علت قصاص  ": قانون مجازات اسالمی127ماده  2به موجب تبصره  .صحیح است 1پاسخ : گزینه 

 "اس میزان تعزیر فاعل اصلی مطابق بند )ت( این ماده اعمال می شود .نفس یا عضو اجرا نشود مجازات معاون بر اس

ساله جرمی را مرتکب شود و یک فرد بالغ در این عمل مجرمانه معاونت کند مجازاتِ فرد  11پسر اگر یک  -600

 بالغ کدام است؟

 مجازاِت مباشرت در همان جرم محکوم می شود. -1

 محکوم می شود.  به حداقل مجازاِت مباشرت در آن جرم-2

 به حداکثر مجازاِت معاونت در آن جرم محکوم می شود. -3

 به مجازاتِ معاونت در آن جرم محکوم می شود. -4

مقرر می دارد : هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله  قانون مجازات اسالمی128ماده صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

همچنین هر کس در  گردد. حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می  ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به

 جرم محکوم می شود . در آنرفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت 

الف از یک فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کرده است و همچنین ب در رفتار مجرمانه  -601

 معاونت کرده است مجازات قابل اعمال بر آنها کدام است ؟ دیگریک نابالغ 

(در حالت اول الف به حداکثر مجازات مباشرت در همان جرم و در حالت دوم ب به مجازات معاونت در آن جرم محکوم 1

 .می شود 

 .محکوم می شود در حال اول به مجازات مباشرت در همان جرم و در حالت دوم ب به حداکثر معاونت در آن جرم (2

جرم  م ب به حداکثر مجازات معاونت در آناول به حداکثر مجازات مباشرت در همان جرم و در حالت دو حالت (در 3

 محکوم می شود .

 هم الف و هم ب به حداکثر مجازات مباشرت در جرم ارتکابی محکوم می شوند .(4

 .یقانون مجازات اسالم128ماده  .صحیح است 3پاسخ : گزینه 

عمد موجب قصاص شود و به علت گذشت شاکی قصاص نشود قتل  در صورتی که فردی مرتکببه ترتیب -602

مجازات معاون چقدر است و نسبت به فردی که مرتکب جرم مستوجب انفصال دائم شده است در صورت وجود 

 جهات تخفیف میزان تخفیف کدام است ؟

 4تخفیف به جزای نقدی درجه  -ازات جرم ارتکابی مباشردرجه پایین تر از مج 2تا  1( مجازات معاون 1

 تخفیف به انفصال موقت از پنج تا پانزده سال  – 3یا  2( مجازات معاون حبس درجه 2

 تخفیف به انفصال موقت از پنج تا پانزده سال -درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی مباشر 2تا  1مجازات معاون  (3

 4تخفیف به جزای نقدی درجه  -3یا  2س درجه مجازات معاون حب (4

  .صحیح است 3پاسخ : گزینه 
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 کیفری مسؤولیتبخش چهارم : شرایط و موانع 

 کیفری مسؤولیتفصل اول : شرایط 

 

 کیفری محسوب نمی شود ؟ مسؤولیتکدام یک از موراد زیر از شرایط  -703

 ( علم حکمی4 (اختیار3 (بلوغ2 (عقل1

کیفری   مسؤولیتکمی از شرایط علم ح قانون مجازات اسالمی 140با توجه به ماده  .صحیح است  4پاسخ : گزینه 

 محسوب نمی شود .

 کیفری در کدام مورد نیست ؟ ولیت مسؤعقل ، بلوغ ، اختیار شرایط  -704

 ( تعزیرات 4 ( دیات 3 ( قصاص 2 (حدود 1

 قانون مجازات اسالمی 140ماده صحیح است .  3پاسخ : گزینه 

 ار دیگری ثابت است ؟کیفری به علت رفت  مسؤولیتطبق قانون در چه صورتی  -705

  .اعمال دیگری باشد ول مسؤ( در صورتی که شخص به طور قانونی یا قراردادی 1

 ( در صورتی که شخص در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود .2

ی دیگری مرتکب اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکاب مسؤول(در صورتی که شخص به طور قانونی 3

 .تقصیر شود 

 اعمال دیگری باشد. ولمسؤ( در صورتی که شخص به طور قانونی 4

 .قانون مجازات اسالمی 142ماده صحیح است .  3پاسخ :گزینه 

 کیفری است ؟  مسؤولیتشخص حقوقی در چه صورتی دارای  -706

  .فع آن مرتکب جرم شود( در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای منا1

 .( در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شود 2

  .( در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود3

  .در راستای منافع آن مرتکب جرم غیر عمدی شود ( در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا4

 قانون مجازات اسالمی 143با توجه به ماده  .صحیح است  3پاسخ :گزینه 

 گردد: احرازدر صورتی که رابطه علیت میان رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده  -707

  .( می توان او را به مجازات های مقرر در قانون محکوم کرد1

  .یه و خسارات قابل مطالبه استد فقط ( 2

 .( نمی توان به صرف وجود این رابطه او را مجازات کرد 3

 2و1( موارد 4

ای اعمال بر 1392 قانون مجازات اسالمی 143و  20و مواد  14مستند به تبصره ماده  صحیح است . 4پاسخ :گزینه 

 مسؤول قانون مجازات اسالمی143وقی مطابق ماده باید شخص  حق 20مجازات بر اشخاص حقوقی با توجه به صدر ماده 

کیفری است که نماینده قانونی   مسؤولیتشخص حقوقی در صورتی دارای :... . این ماده چنین مقرر می دارد شناخته شود

 شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

 کیفری صحیح نیست ؟  مسؤولیتای زیر در رابطه با کدام یک از گزینه ه قانون مجازات اسالمیبر اساس  -708

قصاص و تعزیرات عاقل ، بالغ و مختار  ، الزم است فرد در حین ارتکاب حدودکیفری شخصی بوده و   مسؤولیت( اصل بر 1

 .باشد به جز در موارد اکراه در قتل

شخص حقوقی  مسؤولیتوضوع نافی کیفری شخص حقیقی است . البته این م مسؤولیتکیفری اصل بر   مسؤولیت( در 2
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  .نخواهد بود

 .شخص حقیقی نمی گردد  مسؤولیتع شخص حقوقی مان  مسؤولیت( پذیرش 3

شناخته شده باشد یا در   مسؤول قانونااکیفری اشخاص حقوقی تنها در صورتی ثابت است که شخص حقوقی   مسؤولیت( 4

 نتیجه رفتار مدیران تقصیری صورت گرفته باشد .

کیفری در حدود ، قصاص و  مسؤولیت :» قانون مجازات اسالمی140به موجب ماده  صحیح است . 4خ :گزینه پاس

که حکم  بر قتل تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم ، عاقل و بالغ و مختار باشد به جز در موارد اکراه 

 « .آمده است «قصاص » آن در کتاب سوم 

 مسؤولیتدر  :»143 ماده  موجب . و به « شخصی است  کیفری ، مسؤولیت :»قانون مجازات اسالمی  141به موجب ماده 

کیفری است که نماینده قانونی  مسؤولیتشخص حقیقی است و شخص حقیقی در صورتی دارای  مسؤولیتکیفری اصل بر 

 مسؤولیتاشخاص حقوقی مانع کیفری  مسؤولیتشخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . 

 .«اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست 

 کیفری برخوردار باشد : مسؤولیتدر صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی از موانع  -709

 .( شخص حقوقی قابل مجازات نیست 1

  .کیفری شخص حقوقی ندارد مسؤولیتبر  تأثیری( 2

  .محکوم می شود تأمینیت ( شخص حقوقی حسب مورد به مجازات یا اقداما3

 .درباره آن اعمال می شود  تأمینی( شخص حقوقی مجازات نمی شود لکن اقدامات 4

از اقدام نماینده قانونی شخص  متأثرکیفری شخص حقوقی  مسؤولیتبا توجه به اینکه  صحیح است . 1پاسخ :گزینه 

 نداشته و قابل مجازات نیست . مسؤولیتی نماینده قانونی ، شخص حقوق مسؤولیتحقوقی است لذا در فرض عدم 

 شخص حقوقی از نظر کیفری ...... مسؤولیت -710

  .( مانع از مجازات شخص حقیقی نیست2  .شخص حقوقی است مسؤولیت( مانع از 1

 ( سبب تشدید مجازات شخص حقیقی می شود .4  .( سبب تخفیف مجازات شخص حقیقی می شود3

مقرر می دارد : در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده  قانون مجازات اسالمی 20ماده  .صحیح است  2پاسخ :گزینه 

شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا و مورد از موارد زیر محکوم  مسؤولاین قانون  143

 این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست . می شود  ،

کیفری شخص به علت رفتار دیگری  مسؤولیتشروط ذیل از جمله شرایط الزم برای تحقق  کدام یک از -711

 است ؟

 ( در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری ، مرتکب تقصیر شود.2 ( شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد .1

 ( تمام موارد4 ( عمل دیگری با لحاظ قانون مجازات اسالمی جرم باشد.3

ناشی از فعل غیر ، چنین مقرر  مسؤولیتدر خصوص  قانون مجازات اسالمی142ماده  صحیح است . 4اسخ :گزینه پ

اعمال  مسؤولکیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی  مسؤولیت» داشته است :

الزم به ذکر است در قانون دو شرط گزینه .« ب تقصیر شود در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری ، مرتک دیگری باشد یا

کیفری به علت رفتار دیگری است ،  مسؤولیتدو آمده است اما شرط گزینه سوم از جمله شروط بدیهی برای تحقق  و یک 

 که در متن ماده مذکور بدان تصریح نشده است .

 همواره الزم است ؟ عمدی کدام یک از موارد زیر  جرائمدر تحقق عنصر معنوی  -712

 علم به موضوع  –صد فعل ق( 2 قصد نتیجه –(قصد فعل 1

 قصد نتیجه –ع وضموعلم به  –( قصد فعل 4 فعل( قصد 3
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عمدی عالوه بر علم مرتکب به  جرائمدر تحقق  :» قانون مجازات اسالمی144به موجب ماده  .درست است 2پاسخ :گزینه 

ی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به  تحقق جرائمرفتار مجرمانه احراز گردد. در  موضوع جرم ، باید قصد او در ارتکاب

 .«به وقوع آن نیز باید محرز شود  نتیجه است ، قصد نتیجه یا علم

 عمدی عبارت است از علم و عمد .  جرائمبه طور کلی عنصر معنوی 

که مقرر می دارد:  155ر در ماده در موارد مذکو علم به دو موضوع تقسیم می شود : علم به حکم که مفروض است مگر

 شرعاا جهل به حکم  برای وی ممکن نباشد یا مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاا ،جهل به حکم»

 . ی عمدی باید احراز و اثبات شودجرائمنیاز نیست اما علم به موضوع در تمامی  پس اثبات آن لزوماا  .«عذر محسوب شود 

عمدی باید احراز و به اثبات برسد   جرائمعمد در فعل یا سوء نیت عام که در همه : عمد نیز به دو موضوع تقسیم می شود 

عمدی مقید   جرائمیا خواست نتیجه یا علم به تحقق آن یا سوء نیت خاص که احراز و اثبات آن فقط در  نتیجهو عمد در 

عمدی عبارت است از   جرائماست لذا به طور مطلق عنصر معنوی   جرائممطلق بودن از آنجایی که اصل بر  مورد نیاز است و

 علم به موضوع و عمد در فعل .

 غیر عمدی نادرست است ؟ جرائمکدام گزینه در مورد عنصر معنوی -713

 .تحقق آنها منوط به تحقق خطای جزایی است (1

 .منظور از خطای جزایی همان تقصیر است (2

 مجازات اسالمی تقصیر محدود است به بی احتیاطی و بی مباالتی . در قانون(3

  .محسوب می شوندبی احتیاطی و بی مباالتی  نمی توانند از مسامحه ، غفلت و عدم رعایت نظامات دولتی (4

منوط غیر عمدی ،  جرائمتحقق  :»بصره آن و ت قانون مجازات اسالمی 145به موجب ماده  . صحیح است 4پاسخ :گزینه 

از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال  به احراز تقصیر مرتکب است . در جنایات غیر عدی اعم

تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است . مسامحه ، غلفت ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات  –می شود . تبصره 

 .«طی یا بی مباالتی محسوب می شود احتیا دولتی و مانند آنها ، حسب مورد ، از مصادیق بی

 ،تقصیر چه مواردی را در بر می گیرد ؟1392در قانون مجازات اسالمی مصوب  -714

 (بی احتیاطی ، بی مباالتی 1

 ( مسامحه ، غفلت ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی2

رعایت نظامات دولتی و غیره حسب مورد از  ( بی احتیاطی و بی مباالتی که مسامحه ، غفلت ، عدم مهارت و عدم3

 این دو هستند . مصادیق

 ( بی احتیاطی ، بی مباالتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی 4

 .قانون مجازات اسالمی 145تبصره ماده  صحیح است . 3پاسخ :گزینه 

س قانون ی که وقوع آن ها بر اساائمجرغیر عمدی ، منوط به احراز........ مرتکب است و در   جرائمتحقق  -715

 نیز باید محرز شود . منوط به تحقق نتیجه است ، ...

 قصد نتیجه یا علم به وقوع آن –( سوء نیت عام 2 قصد نتیجه یا علم به وقوع آن –( تقصیر 1

 فقط قصد نوع نتیجه –( تقصیر 4 فقط قصد وقوع نتیجه  –( سوء نیت عام 3

عالوه بر علم مرتکب به موضوع عمدی   جرائمدر تحقق :  قانون مجازات اسالمی144ماده  .صحیح است 1پاسخ :گزینه 

اس قانون منوط به تحقق نتیجه ی که وقوع آن ها بر اسجرائم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرم

غیر عمدی ، منوط   جرائم: تحقق  مجازات اسالمی قانون145ن نیز باید محرز شود . ماده آعلم به وقوع  قصد نتیجه یا ،است

به احراز تقصیر مرتکب است در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال 

 می شود .
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 کتاب دوم : حدود 

 بخش اول : مواد عمومی 

 

 شود؟کدام یک از جهات زیر، ممکن است باعث سقوط، تقلیل یا تبدیل حدود شرعی -815

 (توبه1

 (مرور زمان2

 (نسخ قانون جزا3

 (گذشت شاکی یا مدعی خصوصی4

   قانون مجازات اسالمی  219م  صحیح است .  1پاسخ : گزینه 

قانون اساسی در موارد سکوت قانون به منابع شرعی و  167زیر دادگاه برابر اصل   جرائمدر کدام یک از  -816

 نماید ؟می فتاوی معتبر استناد 

 و مجازات ها   جرائم( در همه 2 موجب حد   جرائم ( در1

 موجب دیه   جرائم( در 4 موجب قصاص   جرائم( در 3

 167قانون مجازات اسالمی در مورد حدودی که در قانون نیامده برابر اصل  230طبق ماده  صحیح است . 1پاسخ :گزینه 

 قانون اساسی عمل می شود .

متهم آیا امکان تحقیق جهت  منافی عفت و انکار  جرائمقانونی بر وقوع در صورت فقدان ادله اثبات  -817

 مور مستور از انظار وجود دارد ؟کشف ا

 ممنوع است.  مطلقاا( 1

 ( در صورتی که احتمال ارتکاب با ربایش وجود داشته باشد. 2

 ( اگر قاضی ظن بر وقوع جرم داشته باشد.3

 ومی گردد.( چنانچه موجب جریحه دار شدن عفت عم4

 قانون مجازات اسالمی. 241ماده  صحیح است . 2پاسخ :گزینه 

 مجازات حدود در چه صورت قابل سقوط است ؟ -818

 ( فقط از طریق توبه یا عفو2 ( فقط از طریق توبه 1

 .قابل سقوط است  در مواردی ( 4 .( حدود قابل سقوط نیست 3

 جازات اسالمی.قانون م 219ماده  صحیح است . 2پاسخ :گزینه 

ذیل ، صرف ادعای اقرار در نتیجه شکنجه مسقط حد نبوده و دادگاه موظف به   جرائمدر کدام یک از  -819

 بررسی و تحقیق است ؟

 منافی عفت   جرائممحاربه و افساد فی االرض و مطلق   جرائمدر  (1

 اکراه ، ربایش یا اغفال ،عفت با عنف  منافی  جرائممحاربه و افساد فی االرض و   جرائمدر  (2

 حدی مگر زنای به عنف و اکراه   جرائمدر کلیه   (3

 حدی در صورت احتمال وقوع به عنف ، اکراه ، آزار ، ربایش یا اغفال   جرائمدر کلیه   (4

االرض محاربه و افساد فی   جرائمدر  قانون مجازات اسالمی 218ماده  1به موجب تبصره  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

ربایش یا اغفال ، صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق می  منافی عفت با عنف ، اکراه  ،  جرائمو 

 باشد .
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 کتاب سوم : قصاص

 

 قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر....................... است.                                                  -943

 (نفس و عضو به شرح مقرر در شرع مقدس1

 قانون مجازات اسالمی (نفس، اعضاء و اطراف به شرح مقرر در شرع و2

 شرع مقدس اسالم در مقرر شرح به اطراف و منافع (نفس،3

 (نفس، اعضاء و منافع به شرح مندرج در کتاب سوم قانون مجازات اسالمی4

 قانون مجازات اسالمی  16موضوع ماده  .است صحیح4گزینه: پاسخ

 ند قسم است ؟بر چ 1392در قانون مجازات  – منفعت –عضو  –جنایت بر نفس -944

 خطای محض–شبه عمد  –عمدی  (1

 در حکم شبه عمد  –خطای محض  –شبه عمد  –عمدی  (2

 در حکم خطای محض –در حکم شبه عمد  –خطای محض –شبه عمد  –عمدی  (3

 عمدی  حکمدر  –خطای محض  –شبه عمد  –عمدی  (4

 المی.قانون مجازات اس 289به موجب ماده  صحیح است . 1پاسخ :گزینه 

کشنده نیست به وی وارد کرده و قصد از بین  نوعاًهرگاه شخصی با علم به باردار بودن زن ضرباتی را که  -945

لیکن در اثر این ضربات جنین زنده متولد شده و در اثر ضربات دوران  ، بردن مادر و جنین را داشته باشد

 ......جنینی فوت کند 

 .شبه عمدی نوزاد محکوم می شود وی به قتل شبه عمدی مادر و قتل  (1

  .وی به قتل عمدی مادر و قتل شبه عمدی نوزاد محکوم می شود (2

  .جنایت نسبت به مادر و نوزاد عمدی محسوب می شود (3

 .و جرم سقط جنین عمدی محکوم می شود  وی به قتل شبه عمدی مادر(4

 قانون مجازات اسالمی. 306اده تبصره م بند الف و 290ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

 این دردیگری را قطع کند که منجر به مرگ مجنی علیه می شود و  دستشخصی که به قصد قتل  -946

 :صورت

  .( در حکم خطای محض است4  .( خطای محض است3 .( شبه عمد است 2  .( قتل عمد است1

 می.قانون مجازات اسال 290بند الف ماده  .صحیح است 1پاسخ :گزینه 

موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ، می گردد هرچند قصد  نوعاًکاری انجام دهد که  عمداًهرگاه مرتکب -947

 نایت و نظیر  آن را نداشته باشد:ارتکاب آن ج

  .در تمامی فروض ، اصل بر  آگاهی مرتکب است مگر جنایات به واسطه کشنده  بودن نوع وسیله واقع شده باشد (1

 .عدم آگاهی مرتکب است و اگر دادستان نتواند آگاهی وی را اثبات نماید ، جنایت عمدی محسوب نمی شود اصل بر (2

واقع شده  شناخته شده نیست  ، غالباا فقط در صورتی که جنایت واقع شده به علت حساسیت زیاد موضوع آسیب که  (3

 اصل بر عدم آگاهی مرتکب است . 

، ه بودن نوع وسیله واقع شده باشدل علت حساسیت زیاد موضع آسیب یا به واسطه کشنداگر جنایت واقع شده به دلی (4

 .باید آگاهی و توجه مرتکب به این امر ثابت گردد و در صورت عدم اثبات ، جنایت شبه عمدی ثابت می شود

و توجه مرتکب باید : در بند ب عدم آگاهی  قانون مجازات اسالمی 290ماده  1تبصره  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

شده فقط به علت حساسیت زیاد موضوع آسیب  واقعاثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است مگر جنایت 



 ………………………………………………………………………………..........……موسسه آموزش عالی آزاد فاضل 

214 

مرتکب باید صورت آگاهی و توجه  این درشناخته شده نباشد که  غالبااواقع شده باشد و حساسیت زیاد موضوع آسیب نیز 

 مرتکب است( و در صورت عدم اثبات ، جنایت عمدی ثابت نمی شود .آگاهی  عدمیعنی اصل بر اثبات شود )

فردی با علم به تبعات بیماری قند خون و علم به ابتالی الف به این بیماری به قصد اخاذی از خانواده او -948

وی را مذتی در منزلش حبس و به او غذا نمی دهد و ربوده شده به علت کاهش قند خون فوت میکند در این 

 ت.......حال

 جنایت شبه عمدی استقصد قتل نداشته  چون  (1

 جنایت خطای محض استقصد قتل نداشته  چون  (2

 . استقتل عمدی  عمل رباینده (3

  جنایت قابل انتساب به مرتکب نبوده و به تعزیر بدل از قصاص نفس محکوم میشود. (4

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع ون مجازات اسالمی قان 290به موجب بند پ ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

یا نظیر را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاا موجب جنایت واقع شده  یا نظیر آنشده 

ت خاص علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیشود لکن درخصوص مجنیٌ، نمیآن

علیه یا وضعیت شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌمییا نظیر آنمکانی یا زمانی نوعاا موجب آن جنایت 

 خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

 هرگاه جنایت فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شود :-949

  .ه به این موضوع آگاه نبوده استدر هر حال عمدی است مگر مرتکب ثابت کند ک (1

  .غیر عمدی است (2

اثبات گردد و  شناخته شده نباشد در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید غالباااگر حساسیت زیاد موضع آسیب  (3

 .گرنه غیر عمدی است 

 .هیچکدام (4

در بند ب عدم آگاهی و توجه  ": قانون مجازات اسالمی 290ماده  1به موجب تبصره  صحیح است 3پاسخ :گزینه 

قط به علت حساسیت زیاد جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده ف، مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات 

شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه  غالباا و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز  باشد، واقع شده موضع آسیب

 .«جنایت عمدی ثابت نمی شود  اثباتو در صورت عدم مرتکب باید اثبات شود 

هر ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ، می گردد  نوعاًکاری انجام دهد که  عمداً مرتکب ، در موردی که  -950

آن جنایت  موجب  نوعاًبوده که آن کار  هچند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن نداشته باشد ولی آ گاه و متوج

 ....................آن می شود جنایت عمدی است  یا نظیر

 .اه بوده تا جنایت عمدی ثابت شودکشنده بودن عمل ارتکابی خود آگ نوعاا مجنی علیه باید ثابت کند که مرتکب از   (1

  .شودعمل خود آگاه بودن تا جنایت عمدی توسط مرتکب ثابت  بودهکشنده  نوعاادادستان باید ثابت کند که مرتکب از (2

، مرتکب باید عدم آگاهی خود را ثابت کند  کشنده بودن عمل ارتکابی به واسطه حساسیت زیاد  موضع آسیب نوعاادر  (3

 .تا جنایت از عنوان عمد خارج شود 

 ناشناخته بودن آن ، باید آگاهی مرتکب غالباا کشنده بودن عمل ارتکابی به دلیل حساسیت زیاد موضع آسیب و  نوعاا در  (4

 .تا جنایت عمدی ثابت شود  شودثابت 

عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در  (ب): در بند 290تبصره یک ماده  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

و  باشدحساسیت زیاد موضوع آسیب ، واقع شده  علتاثبات جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به ، صورت عدم 

آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در  ،  شناخته شده نباشد که در این صورت غالبااآسیب نیز  حساسیت زیاد موضوع

 جنایت عمدی ثابت نمی شود . ،صورت عدم اثبات 
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 دیات : کتاب چهارم

 وید،......... . کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دوباره بر-1121

 (موجب مهر المثل است.2 (موجب دیه ی کامل زن است.1

 (موجب ارش است.4 (موجب نصف دیه ی کامل زن است.3

  اسالمی مجازات قانون 577 ماده موضوع .است صحیح 2گزینه:پاسخ

دیه ی کامل زن و اگر  کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب» مطابق این ماده : 

 «.دوباره بروید ، موجب مهرالمثل است. در این حکم، فرقی میان موی کم پشت و پر پشت و کودک و بزرگ سال نیست 

گفتنی است که، اگر مهرالمثل بیش از دیه ی کامل زن باشد، فقط به مقدار دیه ی کامل زن، پرداخت می شود. )تبصره 

 ذیل ماده فوق(.

 بینی، موجب............ واز بین بردن بینی فلج، موجب ..............است.فلج کردن -1122

 کامل ی دیه سوم یک -کامل ی دیه دو سوم (2 کامل ی دیه سوم دو -کامل ی دیه سوم یک(1

 کامل ی دیه سوم دو -کامل ی دیه دو سوم (4 کامل ی دیه سوم یک -کامل ی دیه سوم یک (3

  اسالمی مجازات قانون 595 ماده وعموض .است صحیح2 گزینه:پاسخ

بنابراین، فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه ی کامل؛ و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه ی کامل است. گفتنی 

است که، در قانون مجازات اسالمی )باب دیات(، اصوالا دیه ی فلج کردن هر عضوی از بدن، دو سوم دیه ی همان عضو و از 

 (.564همان عضو از بدن را دارد.)موضوع ماده ی وم دیه ی عضو فلج، یک س بین بردن

 شکستن ستون فقرات در صورتی که اصالً درمان نشود و یا بعد از عالج به صورت خمیده درآید ، ........ -1123

 .است کامل ی نصف دیه ( موجب2 (موجب دیه ی کامل است.1

 .است کامل و ارش ی دیه ب( موج4 .است کامل ی دو سوم دیه ( موجب3

 قانون مجازات اسالمی  47ماده « الف»موضوع بند  .است صحیح 1گزینه:پاسخ

 دیه جنایت بر میت ، چه مقدار از دیه ی انسان زنده است؟ -1124

 (نصف دیه ی کامله2 (معادل دیه ی کامله1

 (یک صدم دیه ی کامله4 (یک دهم دیه کامله3

 .است صحیح3گزینه:پاسخ

 2700/7یادآوری می شود که، مطابق نظریه ی مشورتی شماره ی  اسالمی مجازات قانون 722 ماده به وجهت با

[ قانون مجازات اسالمی 722سوزاندن بدن میت هم ، مشمول ماده ی ]» اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه :  8/4/1377مورخ

ل انسان زنده است . مانند جدا کردن سر از بدن دیه ی جنایت بر میت، یک دهم دیه ی کام: »  722مطابق ماده  «.است

میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه ی 

 «.کامل دارد. دیه ی جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود 

چشم دیگرش نابینای یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و  در آوردن و-1125

 به علل غیر جنایی از بین رفته باشد، .............. .مادرزادی و یا 

 (موجب نصف دیه ی کامل است2 (موجب دیه ی کامل است.1

 (موجب دوثلث دیه ی کامل است.4 (موجب ثلث دیه ی کامل است.3

لکن، اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی  .اسالمی مجازات قانون 588 ماده موضوع .است صحیح 1هگزین:پاسخ

 که استحقاق دیه ی آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه ی چشم بینا، نصف دیه ی کامل می باشد. 
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 : اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی و مقامات سیاسی خارجی  و سوم فصل دوم

 کدام مقام داخلی مشمول مقررات سوء قصد است ؟ -1313

 ( مراجع بزرگ تقلید 2 یس مجمع تشخیص مصلحت نطام( رئ1

 ( اعضای شورای نگهبان4 ( رئیس مجلس خبرگان رهبری3

هر و  رهبرهر کس به جان :»  قانون مجازات اسالمیکتاب تعزیرات  515به موجب ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

د چنانچه شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال ، سوء قصد نمای مراجع بزرگ تقلیدو قوای سه گانه  یسایک از رؤ

 «.محکوم خواهد شد 

اخته نشود ( سه تاده سال حبس مجازات سوء قصد به جان تمام مقامات زیر ) اگر مرتکب محارب شن-1314

 ؛ مگر ......است

 ( ریاست جمهوری 2 ( رئیس مجلس شورای اسالمی 1

 اعضای شورای نگهبان( 4 ( مراجع عظام تقلید 3

روسای قوای  و هر یک از جان رهبرهر کس به  قانون مجازات اسالمی 515به موجب  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

، سوء قصد نماید ، اگر محارب شناخته نشود ،  مراجع بزرگ تقلیدو قضائیه ( قوه مقننه، مجریه و رئیس)اعم از سه گانه 

به میان نیامده « رئیس مجلس خبرگان رهبری» بتی از ماده صحبه حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد . در این 

 است .

 کدام مقام داخلی مشمول مقررات سوء قصد نیست ؟ -1315

 ( رئیس قوه مجریه 2 ( مراجع بزرگ تقلید 1

 ( هر یک از وزیران 4 ( رهبر3

 ) تعزیرات ( قانون مجازات اسالمی 515طبق ماده صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

کند کدام گزینه نسبت به او  مجروحچنانچه متهم عالوه بر سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی او را -1316

 صحیح است ؟

 تعدد معنوی است و مجازات اشد اعمال می شود . (1

 تعدد مادی است و حداکثر مجازات جرمی که مجازاتش شدیدتر است اعمال می شود . (2

 ازات عنوان مجرمانه شدیدتر محکوم می شود.تعدد معنوی است و به حداکثر مج (3

 تعدد بین قصاص و تعزیر است و به مجازات هر دو جرم محکوم می شود . (4

 تعزیرات  516ماده  صحیح است . 4پاسخ :گزینه 

 جرم توهین به رئیس کشور خارجی در شرایط زیر قابل مجازات است :-1317

شرط معامله مقابل هم  -3ور خارجی در قلمرو خاک ایران وارد شده باشد .رئیس کش -2علنی یا غیر علنی باشد .  -1 (1

 وجود داشته باشد .

شرط معامله متقابل هم وجود  -3غیر علنی باشد .  -2رئیس کشور خارجی در قلمرو خاک ایران وارد شده باشد. -1 (2

 داشته باشد . 

شرط معامله متقابل هم وجود داشته  -3ن وارد شده باشد .رئیس کشور خارجی در قلمرو خاک ایرا -2علنی باشد   -1 (3

 باشد .

 رئیس کشور خراجی در قلمرو خاک ایران وارد شده باشد . -2علنی باشد .  -1 (4

هر کس علنا نسبت به رئیس :»  قانون مجازات اسالمیکتاب تعزیرات  517به موجب ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

حبس روز  45روز تا  15به ید ه سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماکشور خارجی یا نمایند
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 11ر.ک به ماده  «.شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود محکوم می

 تعزیری. سقانون کاهش حب

مجازات این فرد منوط است به این ران توهین می کند ای کشور خارجی در خاکبه رئیس  فردی علناً-1318

 ......که

 بین دولت ایران و دولت خارجی قرار داد استرداد مجرمین منعقد شده باشد. (1

 نماینده دولت خارجی درخواست مجازات کرده باشد . (2

 نماینده سیاسی دولت خارجی و یا دولت خارجی درخواست مجازات نماید . (3

ه سیاسی دولت خارجی و یا دولت خارجی درخواست مجازات نماید و بین دولت ایران و دولت خارجی معامله نمایند (4

 متقابل باشد .

 هر کس علناا » و تبصره آن :  قانون مجازات اسالمیکتاب تعزیرات  517به موجب ماده  صحیح است . 4پاسخ :گزینه 

 45روز تا  15در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به  نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که

 –. تبصره سبت به ایران معامله متقابل بشودحبس محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور ن روز

یه یا ولی او است و در اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماید ، سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی عل

 تعزیری. سقانون کاهش حب 11ر.ک به ماده  «.وصورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد 

 

برای آنکه توهین کننده به رئیس کشور خارجی که وارد قلمرو ایران شده ، به یک سال حبس محکوم  -1319

 شود ، وجود کدام شرط ضروری نیست؟

 کشور خارجی علنی بوده باشد. ( توهین به رئیس1

 ( توهین در حال انجام وظیفه رئیس خارجی یا به سبب آن صورت گرفته باشد. 2

 سا و نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابل بشود.نده نیز نسبت به رؤو( در کشور متبوع توهین ش3

 عقیب جزایی مرتکب را نموده باشد.( دولت خارجی متبوع توهین شونده یا نماینده سیاسی آن دولت تقاضای ت4

)تعزیرات( هر کس علنا نسبت به رئیس کشور  قانون مجازات اسالمی517به موجب ماده  صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

حبس محکوم می  روز 45روز تا  15خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو ایران وارد شده است ، توهین نماید ، به 

ه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود. تبصره این ماده نیز اضافه می شود؛ مشروط به اینک

کند: اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی اوست و 

 . در صورت استرداد تقاضا، تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد

 منظور از سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی و داخلی در قانون مجازات چیست؟ -1320

 (شروع به قتل 2 ( قصد قتل 1

 (شروع به ایراد جراحت4 (قصد قتل یا ایراد جراحت 3

 سوءقصد چیزی در حد شروع به قتل می باشد. صحیح است . 2پاسخ: گزینه 
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 قوانین خاص سواالت تألیفی باب دوم: 

 رایانه ای جرائمفصل اول: قانون 

 

هر کس به طور غیر مجاز به دادها یا سامانه :» رایانه ای که مقرر می دارد  جرائمقانون  1با توجه به ماده ی-1606

منظور از « حفاظت شده است ، دسترسی یابد............ های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله ی تدابیر امنیتی

 ا ی حفاظت شده چیست؟ ه دسترسی غیر مجاز به داده

 (دسترسی از طریق فیزیکی1

 (دسترسی از طریق دانش فنی و نرم افزاری و کنش روی دادها2

 (دسترسی اعم از فیزیکی و یا مجازی 3

 (دسترسی بر خالف مقررات خاص4

 صحیح است. 3پاسخ : گزینه 

. بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی 729ناظر به ماده ی  24/3/1393مورخ 656/7به موجب نظریه ی مشورتی شماره

ا یا سامانه های رایانه ای و ه با توجه به اطالق ماده مذکور ، صرف دسترسی غیر مجاز به داده رایانه ای( جرائمق  1)ماده

یتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می باشد و طریق دسترسی اعم از مخابراتی که به وسیله تدابیر امن

 در قضیه ندارد.  تأثیریمستقیم )فیزیکی( یا با واسطه )از طریق شبکه(

تعزیرات( شرط  729رایانه ای) جرائمقانون  1در جرم دسترسی غیر مجاز به دادهای دیگری موضوع ماده -1607

 است که:

 یله  تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد و دسترسی از طریق شبکه باشد.(داده ها به وس1

 ( داده ها به وسیله  تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد و دسترسی اعم است از طریق شبکه یا به طریق فیزیکی.2

 (دسترسی از طریق شبکه باشد ، هرچند داده ها به وسیله  تدابیر امنیتی حفاظت نشده باشد3

 بدون اجازه صاحب آن باشد و شرط دیگری الزم نیست.(دسترسی 4

 صحیح است. 2پاسخ : گزینه 

ههرکس به طور غیر مجاز به داد "رایانه ای( : جرائمقانون  1.) ماده قانون مجازات اسالمیکتاب تعزیرات  729به موجب ماه 

ظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله ی تدابیر امنیتی حفا

 "میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 20میلیون ریال تا  5سال یا جزتای نقدی از  1یک روز تا

 منظور از داده های سری در جرم جاسوسی رایانه ای چیست؟-1608

 د.(داده هایی که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزن1

 (داده هایی که به موجب مصوبات کمیسیون امنیت ملی مشخص شده است. 2

 (افشای آن ها موجب کمک به دشمن یا ضعف اعالم شود. 3

 (داده هایی که افشای آن ها باهدف بر هم زدن امنیت کشور و لطمه به منافع ملی صورت می گیرد. 4

 صحیح است.1پاسخ : گزینه 

منافع ملی  ت که افشای آن ها به امنیت کشور یارایانه ای دادهای سری دادهایی اس جرائمقانون  3با توجه به تبصره ماده 

 .لطمه می زند
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 فصل پنجم :قانون مبارزه با پولشویی

 

هرگاه فردی از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب -1708

 استفاده نماید........ جرم به دست آمده اند

 (مرتکب جرمی نشده است.1

 ات معاونت در پولشویی محکوممی شود.(به مجاز2

 (مرتکب جرم پولشویی شده و عالوه بر حبس به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شود.3

( مرتکب جرم پولشویی شده و عالوه بر استرداد عواید حاصل از جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از 4

 ی شود.جرم محکوم م

قانون مبارزه با پولشویی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از  2به موجب بند الف ماده صحیح است.  4پاسخ : گزینه

عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده 

 از همین قانون( 9نین ر.ک.  به ماده است، پولشویی محسوب می شود. )همچ

کرده و واحد آپارتمان به دست آمده است اقدام به خرید یک  مواد مخدرالف با پولی که از طریق فروش -1709

 نسبت به منشأ پول نیز علم داشته است عمل مرتکب مصداق کدام عنوان است.؟

 (پولشویی1

 (انصراف غیر قانونی در اموال غیر مجاز2

 ختیار وی قرار گرفته باشد مرتکب پولشویی شده.ابطور مستقیم در  مواد مخدرچنانچه عواید حاصل از فروش (فقط 3

 (فاقد عنوان مجرمانه است.4

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از  -جرم پولشویی عبارت است از : الفصحیح است.  1پاسخ : گزینه

 به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است. فعالیتهای غیر قانونی با علم

تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه مستقیم یا غیر مستقیم ناشی -ب

 قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات 

احقاء یا پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، چابجایی و مالکیت عوایدی که به  -ج

 طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
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 فصل هفتم: قوانین متفرقه

 

مهندس ارشد دارای ، خود را  جمع دوستاندر  همیشهاست  م فنی حرفه ای استعلی که فوق دیپل -1717

 معرفی می کند ، عمل وی .... مدرک فوق لیسانس

 (جرم نبوده و قابل مجازات نیست.1

 ( در حکم غصب عناوین و مشاغل است.2

 ( به موجب ماده واحده مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، قابل مجازات است.3

 ( جرم است اما به دلیل فقدان سوءنیت ، در مجازات وی تخفیف متناسب داده می شود.4

این گونه تعریف « استفاده غیرمجاز».ماده واحده مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی  صحیح است 1پاسخ : گزینه 

باط جمعی یا نطق در مجامع با انتشار اوراق شده است: استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارت

چاپی یا خطی . در فرض این سوال رفتار مرتکب با تعریف قانونی از استفاده غیرمجاز ، تطبیق ندارد لذا وی مجرم محسوب 

 نمی شود.

ج الف ملک خود را برای بار اول با سند رسمی به ب فروخته است و برای باردوم آن را با سند عادی به  -1718

 فروشد عمل او مصداق کدام عنوان مجرمانه است؟ می

 (مداخله غیر قانونی در اموال غیر4 (انتقال مال غیر3 (معامله معرض2 کالهبرداری(1

 صحیح است. 3پاسخ : گزینه

هرگاه راهن، عین مرهونه را که در تصرف  مرتهن است به دیگری انتقال دهد مرتکب چه جرمی شده  -1719

 است؟

 (کالهبرداری(انتقال مال غیر)در حکم 2  اریکالهبرد(1

 (مرتکب جرمی نشده است.4 (خیانت در امانت3

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، توضیح اینکه هرگاه کسی مال غیر را  1ر.ک. به ماده صحیح است. 4پاسخ : گزینه

ر می گیرد. لیکن انتقال عین مرهونه توسط راهن بدون مجوز قانونی اجاره دهد )انتقال منفعت( مشمول حکم این ماده قرا

 به دلیل تعلق مال به راهن مشمول این ماده نمی شود. 

هرگاه فردی مال غیر منقولی را ابتدا با سند عادی به کسی منتقل نموده و سپس آن را با سند رسمی به -1720

 دیگری منتقل نماید.................

 سوب می گردد.مح کالهبرداری(عمل وی در حکم 1

 (عمل وی معامله معارض محسوب می گردد.2

 (در صورت وجود اداره ثبت در محل، وی جاعل در اسناد رسمی است. 3

 (در صورت عدم وجود اداره ثبت در محل، عمل وی معامله معارض است.4

ی که معامالت تقلبی مذکوره قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر کسان 8به موجب ماده صحیح است.  3پاسخ : گزینه

در این قانون را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه)جعل( 

 مجازات خواهند شد.

 الف با علم به اینکه ملک متعلق به دیگری است آن را به دیگری منتقل می کند.........................-1721

 (عمل او خیانت در امانت است.2 است. کالهبرداریاو (عمل 1

 (عمل او معامله معارض است.4 (عمل او انتقال مال غیر است.3

 صحیح است. 3پاسخ : گزینه
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 دانشجوی گرامی 

 

فاضل بدلیل حل مسائل متنوع ، ارتباط زنده و دو آموزش عالی    حضور در کالسهای موسسه

رار گرفتن در جو کنکور ، ایجاد انگیزه رقابت  ، رفع اشکاالت  طرفه بین دانشجو و استاد ، ق 

زمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است  دانشجو و آ

 . که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد  

 

عالی  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه این    آموزش  به شما  را  فاضل  امکان 

ا که عالج واقعه قبل از  چر  ه جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی  کشوری بیابیدمی دهد ک

 وقوع باید کرد. 

 

  



 سخن مولف 

تدوین کتب مبنایی ، کمک درسی و تستی ، با هدف دقیق  وقنی ی و  هتقن سقنای دی اقانیا  ،       

و یساسقی هقر مقادا ری بقن بمتقرین  قه  زمینن مساعدی ری فریهم می آورد تا دی اانیا   هقا  ممقم  

 فریگیر د .

و  92مصقنب جدید  ماازی  یسالمیجلد ماتم  بر تستمای تألیفی یز قا ن  کتاب پیش رو در دو        

و تستمای سننی  گذ تن کن منطب  بر تغییری  قا ن  جدید ، طبقن بنقدی  قدا   کتاب پنام تعزیری 

 یست می با د .

ا و عی  دا یز تمام زوییای منید ،  ها  ممقم ری بیقرو  کاقیددقی  و ریز بینی سیین تستما کن با ت      

بدو  تعبیر و تفسیر  خصی  گار دا ، صرف منید ، منبع طرح سنیل قریر دیدا  دا ، بقی تردیقد در ی قر 

ممارست دیئم در مطالعن منید قا ن ی و در کنار آ  ح  تست های پیش رو ریا ح  یرز دا یی در یوتیقار 

 مقرا آزمقن  هقا ری در   ی اانیا  حقنق قریر می دهد تا در آزمن  های مرتبط حقنقی درصد باالیی یزد

یین درس بن وند یوتصاص دهند . یین کتاب کن با تمام عالقن یم بن مباحث حقنق جزی گردآوری ، تمین 

ویرم بقن عنقنی  عزیزم سرکار وا م سنلماز معصنمی بن یتمام رسید. یمیقد  دوستو تدوین آ  با همهاری  

نیا  محتقرم حققنق و متقااقیا  آزمقن  دی  بن وصنص دی اای ری  اچیز بتنی د منرد یستفادا عالقمن

 های وکالت ، قضاو  ، کار ناسی یر د و دکتری قریر گیرد .

 

تمام شده .... نگران کارهــایی بــاش کــه    ...  نگران کارهایی که در گذشته انجام ندادی نباش "

 ".......... باید انجام دهی .

 

 زهرا داستان

1395 شهریورشیراز ،    
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 ضوعی حقوق جزامجموعه سواالت مو…………………………………………………………………………………… 
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 مقدمه :

اگر اعتقاد بر آن باشد که مجازات کردن مجرم در هر صورت ، به علت ارتکاب جرم ضروری است و نباید -1

زیر ، هماهنگ است ؟اعمال کیفر را منوط به آثار مفید برای آن نمود ، این امر با نظر کدام یک از اندیشمندان 

 ( 59) دکتری سراسری         

 گاروفالو(4 گراماتیکا (3 کانت (2 روسو (1

 صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

 ( 59) ارشد سراسری      اندیشه زیر ، متعلق به کدام اندیشمند است ؟-2

رتی که منافع ارتکاب بیش از مجرم پیش از ارتکاب جرم ، مضار و منافع ارتکاب را بررسی نموده و در صو» 

 «باشد ، مرتکب جرم می شود . مضار 

 گاروفالو(4 کانت (3 دومستر (2 بنتام (1

 صحیح است .   1پاسخ : گزینه 

توسط چه کسی ، در کدام یک از مکاتب کیفری و برای چه موضوعی طرح شده « جزیره متروک»تمثیل-3

 (53)ارشد سراسری        است؟  

 طرد بزهکاران مادرزاد -مکتب تحقیقی -لمبروزو (1

 تبعید مجرمین خطرناک -مکتب فایده گرا -گاروفالو (2

 ثابت و ال یتغیر بودن خاصیت سزا دهندگی و ارعابی کیفرها -مکتب عدالت مطلق -کانت (3

 ثابت بودن کیفرها -مکتب اخالق گرایی کیفری -ژوزف دومستر (4

 است.صحیح  1پاسخ: گزینه 

را به طور جدی مورد توجه و مطالعه « شخصیت بزهکار»کدام یک از مکاتب حقوقی کیفری برای نخستین بار -4

 (53)ارشد سراسری                     قرار داد؟

 (مکتب فایده اجتماعی2 (مکتب نئوکالسیک 1

 مکتب تحققی (4 مکتب دفاع اجتماعی نوین( 3

 صحیح است. 4پاسخ: گزینه 

کدام یک از مکاتب حقوق جزا با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها مخالفت و اصول دیگری را جایگزین آن -5

 (53دکتری آزاد)       نموده اند؟ 

 مکتب تحققی( 2 مکتب نئوکالسیک( 1

 (مکتب دفاع اجتماعی4 (مکتب عدالت مطلق3

 صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

 (                                                     52)مشاوران حقوقی        نظریات کدام یک از مکاتب کیفری است؟اقدامات تأمینی مبتنی بر -6

 (مکتب دفاع اجتماعی نوین2 مکتب کالسیک (1

 (مکتب دفاع اجتماعی4 مکتب تحققی (3

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

الغاء نظام کیفری و ابزارهای متعارف آن )از جمله جرم نگاری و کیفر گذاری( و پیشنهاد ابزارهای اجتماعی به -7

                                                                                                                 (52)ارشد سراسری    جای آنها توسط کدام دانشمند صورت پذیرفت؟                                         

 (مارک آنسل4 گراماتیکا (3 (کانت2 ( گاروفالو1

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

 (                                                                52)ارشد آزاد                    از ابداعات کدام مکاتب حقوقی است؟« حالت خطرناک»مفهوم-8



 ………………………………………………………………………………..........……موسسه آموزش عالی آزاد فاضل 

2 

 (مکتب عدالت مطلقه2 (مکتب کالسیک 1

 مکتب نئوکالسیک (4 مکتب تحققی( 3

 حیح است.ص3پاسخ: گزینه 

 (                                                                                     51)قضاوت                طبقه بندی بزهکاران، از دستاوردهای کدام مکتب است؟-9

 دفاع اجتماعی (4 فایده اجتماعی( 3 (کالسیک 2 تحققی (1

 صحیح است.1پاسخ: گزینه 

 مکاتب کیفری است؟تشکیل پرونده ی شخصیت به ضمیمه پرونده قضائی از دستاوردهای کدام یک از -11

 (51)ارشد سراسری                   

 دفاع اجتماعی جدید (2 (دفاع اجتماعی1

 (نئوکالسیک 4 تحققی یا اثباتی (3

 صحیح است.2پاسخ: گزینه 

که در مورد « نه بیش از آنچه عدالت اقتضاء می کند و نه بیش از آنچه ضروری می باشد»اصطالح معروف -11

 (51)ارشد آزاد          گفته شده است، مربوط به کدام یک از مکاتب حقوق جزا است؟میزان مجازات 

 (مکتب کالسیک 2 (مکتب عدالت مطلق1

 (مکتب تحققی4 (مکتب دفاع اجتماعی 3

 صحیح است.2پاسخ: گزینه 

 (                                     59)ارشد سراسری              وضع قاعده قصاص مربوط به چه دوره از تحوالت تاریخی حقوق جزاست؟-12

 دوره تعدیل نسبی انتقام خصوصی (2 دوره دادگستری میان کالًن ها (1

 دوره دادگستری خانوادگی (4 دوره دادگستری عمومی (3

 صحیح است.4پاسخ: گزینه 

 (59)ارشد سراسری                                       مکتب کالسیک ، بیش تر بر کدام مفهوم تأکید می کند؟-13

 (بزهدیده4 (عدالت3 (جرم2 (مجرم1

 صحیح است.2پاسخ: گزینه 

 کدام مکتب به تجربی کردن بنیادهای مکتب تحققی و علمی کردن حقوق کیفری معتقد است؟-14

 (59)ارشد آزاد                      

 اجتماعی جدید(دفاع 2 اصالت عمل کیفری (1

 اثباتی انتقادی (4 (دفاع اجتماعی ترکیبی3

 صحیح است. 1پاسخ: گزینه 

 کدام یک از مکاتب کیفری بیش از شخصیت مجرم، به جرم و خسارات ناشی از آن توجه داشت؟-15

 (59)ارشد آزاد                           

 مکتب تحققی (2 مکتب کالسیک (1

 (مکتب دفاع اجتماعی و افراطی4 مکتب عدالت مطلقه( 3

 صحیح است. 1پاسخ: گزینه 

 )ارشد(                                        منسوب به کیست؟« نسبی بودن قوانین» نظریه ی-16

 (منتسکیو4 ژان ژاک روسو (3 بنتام (2 بکاریا (1

 صحیح است.4پاسخ: گزینه 

 از اندیشه کدام یک از مکاتب ذیل است؟ « بیش ترین خوشبختی برای بیشترین افراد»عبارت-17
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 (59آزاد  )ارشد                              

 (مکتب عدالت مطلق2 (مکتب اصالت سودمندی1

 (مکتب دفاع اجتماعی4 (مکتب اثباتی3

 صحیح است.1پاسخ: گزینه 

 به قلمرو حقوق کیفری، توسط چه مکتبی بیش از پیش گشوده شد؟  « انسان»راه ورود-18

 (59)ارشد آزاد                            

 مکتب کالسیک (2 مکتب دفاع اجتماعی جدید (1

 مکتب اصالت عمل( 4 مکتب عدالت مطلق( 3

 حیح است.ص  1پاسخ: گزینه 

 (95)قضاوت         دستاوردهای کدام مکتب کیفری محقق شده است؟با تکیه بر « مجرم مداری»دوران-19

 (مکتب نئوکالسیک 2 مکتب دفاع اجتماعی نوین (1

 مکتب تحققی (4 (مکتب کالسیک 3

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه

 (95)ارشد سراسری                            کدام دانشمند از بنیان گذاران مکتب فایده ی اجتماعی است؟-21

 ژان ژاک روسو (4 (لمبروز3 منتسکیو (2 کانت (1

 صحیح است. 4پاسخ: گزینه 

 (95)ارشد سراسری                                          به کدام یک از مکاتب، انتقادات زیر وارد شده است؟-21

 مبانی فکری آن ها نادرست است. -اوالً

 فرضیه های ارائه شده در عمل کاربردی ندارد و صحیح نیست. -ثانیاً

 به شخصیت بزهکار توجه نشده است. -ثالثاً

 (نئوکالسیک 4 تحققی (3 کالسیک (2 دفاع اجتماعی( 1

 صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

 اصطالح حالت خطرناک و پرونده شخصیت به ترتیب مربوط به کدام مکتب کیفری است؟ -22

 (95)ارشد آزاد                                                                                                                      

 تحققی -دفاع اجتماعی نوین( 2 دفاع اجتماعی نوین -تحققی (1

 نئوکالسیک -کالسیک( 4 کالسیک -تحققی (3

 صحیح است. 1 پاسخ: گزینه 

 (95)ارشد آزاد      اصل فردی کردن مجازات ها از دستاوردهای کدام یک از مکاتب ذیل است؟-23

 مکتب دفاع اجتماعی نوین( 2 مکتب تحققی( 1

 مکتب کالسیک( 4 مکتب نئوکالسیک( 3

 صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

 (99)ارشد سراسری         قاعده تناسب بین جرم و مجازات ریشه در کدام یک از موارد زیر دارد؟-24

 (غرامت قانونی2 غرامت غیر قانونی (1

 (شخصی بودن مجازات ها4 قصاص (3

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه  

« تعمیم فقدان اراده آزاد نسبت به همه ی بزهکاران نمی تواند قابل قبول باشد و مردود است»این انتقاد که-25

 (99)ارشد سراسری                         بر کدام یک از مکاتب زیر وارد شده است؟
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 عدالت ترمیمی (4 عدالت مطلق (3 تحققی (2 دفاع اجتماعی (1

 صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

 جدیدترین تحول در عرصه مکاتب دفاع اجتماعی در کدام یک از موارد زیر بیشتر منعکس شده است؟-26

 (99)ارشد سراسری                                                                                                                           

 استقرار قوانین جزایی (2 (اصالح فرد1

 مبارزه با ضد اجتماع (4 عدالت ترمیمی (3

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

 (99)ارشد آزاد                    را مبنای دفاع اجتماعی می داند؟ « تهدید جمعی»کدام یک از مکاتب زیر-27

 (تحققی 4 اثباتی انتقادی (3 (اصالت عمل کیفری2 دفاع اجتماعی کیفری (1

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

 متعلق به چه مکتبی است؟« عادالنه استمجازات نباید بیشتر از حدی باشد که مفید و »تأکید بر اینکه-28

 (99)ارشد آزاد                                                                                                                                 

 کالسیک (4 عدالت مطلق( 3 عدالت ترمیمی (2 (فایده اجتماعی1

 است.صحیح  4پاسخ: گزینه 

حذف مجازات اعدام و به تبع آن لغو این کیفر در بسیاری از کشورها بیشتر ناشی از دیدگاه کدام دانشمند -29

 (98)ارشد سراسری                                                                                                      است؟ 

 بکاریا (4 ریف (3 مونتسکیو (2 گراماتیکا (1

 صحیح است. 4پاسخ: گزینه 

  در کدام یک از مکاتب زیر جهت مجازات مجرم بر دو عامل اخالق و عدالت بیشتر تکیه شده است؟-31

 (98)ارشد سراسری                                                                                                                           

 (کالسیک 4 (دفاع اجتماعی جدید3 (عدالت ترمیمی2 (عدالت مطلق1

 صحیح است.1پاسخ: گزینه 

 (98)ارشد سراسری                      مکتب دفاع اجتماعی جدید است؟کدام مورد از دستاوردهای جالب -31

 (نفی حقوق جزا1

 قبول اقدامات تأمینی و تربیتی (2

 جانشین کردن مجازات های زندان با خدمات عمومی و اجتماعی (3

 تشکیل پرونده شخصیت (4

 صحیح است. 4پاسخ: گزینه 

 نخستین آدم داللت بر استعداد آدمیان به ارتکاب جرم می کند؟کدام دانشمند عقیده داشت که گناه -32

 (98)ارشد آزاد                                                                                                                               

 (بنتام4 کانت (3 افالطون (2 دومستر (1

 است.صحیح  1پاسخ: گزینه 

 (98) ارشد آزاد                                       نسبت اخالق و حقوق کیفری به لحاظ منطقی چگونه است؟-33

 تساوی کلی (2 عموم و خصوص مطلق (1

 عموم و خصوص من وجه (4 (تباین کلی3

 صحیح است. 4پاسخ: گزینه 

 (98)مشاوران حقوقی                                                   خصوصیات دوره انتقام خصوصی کدام است؟-34
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 وجود داسرا (2 جمعی بودن مسؤولیت (1

 صحیح است. 3و1(4 (بی عدالتی در مجازات3

 صحیح است.4پاسخ: گزینه 

 (98)مشاوران حقوقی                                                              عقاید وابستگان به مکتب کالسیک :-35

 (تلفیق بین جبر و اختیار2 جبری بودن ارتکاب جرم (1

 (نفی مجازات های سنگین4 اراده آزاد مجرم (3

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

 (98)ارشد سراسری                 نظریات ژان ژاک روسو در حقوق بر اساس کدام فرضیه بنا شده است؟  -36

 نیکو خصلتی بشر (2 عدالت خواهی بشر (1

 سودجویی بشر (4 درنده خویی بشر (3

 صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

 (98 -)ارشد سراسری                                بنیانگذاران مکتب تحققی حقوق جزا، چه کسانی هستند؟-37

 گراماتیکا -ژان ژاک روسو -لمبروزو (2 گاروفالو -انریکو فری -لمبروزو (1

 ارتوالن -مارک آنسل -انریکو فری (4 پرنس -جرمی بنتام -روسی (3

 صحیح است. 1پاسخ: گزینه 

 (98)ارشد سراسری                مکاتب کیفری است؟از ابداعات کدام یک از « حالت خطرناک »اصطالح -38

 (مکتب اصالت عمل2 (مکتب دفاع اجتماعی1

 مکتب عدالت مطلق (4 مکتب تحققی حقوق جزا (3

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

 ؟«ضمانت اجرای جرم باید نامحدود باشد» کدام یک از محققان زیر عنوان کرده است که:-39

  (98)ارشد سراسری                                                                                                                           
 (گیزو4 ارتوالن (3 پرنس (2 (آنسل1

 صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

هر فعلی که مخالف مفهوم حق و صواب است و برای حفظ و یا رفاه »در تعریف جرم این عبارت از کیست؟ -41

 (98)ارشد آزاد                    « جامعه دفع و سرکوب آن الزم باشد.

 (اورتوالن4 (بنتام3 (گیزو2 (روسی1

 صحیح است.4پاسخ: گزینه 

 (98)ارشد آزاد                حقوقی با ویژگی های ذیل است؟حقوق جزا در شمار کدام یک از رشته های -41

 (خصوصی خارجی4 (عمومی خارجی3 (خصوصی داخلی2 (عمومی داخلی1

 صحیح است.1پاسخ: گزینه 

 (98)ارشد آزاد                                  کدام یک از این اعمال در قرآن کریم جرم محسوب شده است؟-42

 خبرچینی (4 فساد (3 تدلیس (2 افترا به دروغ (1

 صحیح است. 1 پاسخ: گزینه 

 کدام دانشمند، عبرت و اصالح اخالقی را هدف های اصلی مجازات ها به شمار می آورد؟-43

 (99)ارشد سراسری                                                                                                                            

 (فرانک4 اورتوالن (3 (گیزو2 روسی (1

 صحیح است. 3پاسخ: گزینه 
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 کتاب اول: کلیات

 بخش اول: موادعمومی

 فصل اول: تعاریف

احتیاطی راننده مصدوم می شود و در بیمارستان به علت اشتباه پرستار در دادن عابر پیاده به سبب بی  -51

دارو فوت می کند. عده ای از حقوقدانان عقیده دارند جانی همان پرستار است. در این عقیده، از کدام نظریه 

 95علیت پیروی شده است؟قضاوت 

 ( شرط بی واسطه نتیجه2    ( شرط پویایی نتیجه1

 ( شرط ضروری نتیجه4    نتیجه ( شرط مناسب3

 الف( خطای کیفری به عنوان شرط واجب یا ضرری نتیجه:صحیح است.   2گزینه پاسخ : 

این نظریه مساله را به نحو ساده ای توجیه کرده است: برای اینکه بدانیم خطا به چه نحوی توانسته است ایجاد خسارت کند، 

شرط واجب یا ضرری نتیجه داده شده بوده است یا نه؟ با این توجیه می توان باید به این مطلب کنیم که آیا خطای کیفری 

گفت که خطای صاحب تفنگ شرط ضروری نتیجه حاصل بوده است، زیرا اگر او شلیک نمی کرد نتایج بعدی ایجاد نمی 

ی تواند شرط ضروری شد. بر این نظریه این ایراد وارد شده است که در کنار خطای اولیه خطاهای دیگری هم که هر یک م

« برابر شرایط»برای نتیجه حاصل باشد به وجود آمده است و هر کدام از این شرایط با دیگری برابر است. این نظریه به 

 معروف شده است.

 ب( خطای کیفری به عنوان شرط متصل، نزدیک و بی واسطه ی نتیجه:

یجه را باید رها کرد و تنها عللی را که متصل به نتیجه برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که علل خیلی دور به نت

هستند مورد توجه قرار داد، یعنی عللی که در ارتباط مستقیم و بی واسطه با خسارت هستند، به نحوی که برای مسوولیت 

این است که کیفری فاعل جرم، خطا باید نزدیک، بی واسطه و مستقیم با خسارت باشد. ایرادی که بر این نظریه وارد شده 

طرز تفکر مزبور مساله علیت را بسیار دور و آن را تنها محدود به خطای متصل به نتیجه می سازد و خطاهای دیگر مورد 

 اغماض واقع می شوند که بدین شکل در تقسیم مسوولیت کیفری عدالت رعایت نخواهد شد.

را پذیرفته است که همان « سبب مقدم در تاثیر»امامیه ، با متاثر شدن از فقه 1352ق.م.ا مصوب  939قانون ایراد در ماده 

 نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متصل به نتیجه می باشد.

 ج( خطای کیفری به عنوان شرط متحرک نتیجه:

به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان باید بین شرایط ثابت و متحرک تفکیک قائل شد. فقط شرایط متحرکند که می توانند در 

ی خارج تغییراتی محسوس ایجاد کنند و شرایط ثابت و بی حرکت فاقد این قدرت هستند. مثال شخصی با بی احتیاطی دنیا

خود موجب مجروح شدن دیگری می شود که این دیگری خود به بیماری قلبی دچار است و به دنبال حادثه مجروح شدن 

ص اول است که موجب تغییراتی در شخص دوم می فوت می کند. این مرگ دو علت دارد: اول علت محرک که عمل شخ

گردد، و دوم علت ثابت که حالت عدم سالمتی شخص اخیر است. بر این نظریه این انتقاد وارد شده است که در عمل نمی 

 . توان آن را به کار بست، زیرا منجر به عدم مجازات ترک فعل  در همه شرایط می شود زیرا ترک فعل غالبا حالت ایستا دارد

 د( خطای کیفری به عنوان شرط کافی نتیجه:

این نظریه بدین شکل مطرح می شود که بهتر است از خسارت شروع کرده و کلیه شرایط ضروری برای ارتکاب عمل 

مجرمانه را مورد توجه قرار داد و تمام شروط غیر کافی را که برای حصول نتیجه کفایت نمی کنند طرد کرد و آنهایی را که 

و به نظر صحیح یا مناسب برای تحقق نتیجه هستند برگزید. اما برای رسیدن به واقعیت باید در راه عملی و علمی قدم واقعا 

برداشت: شهادت شهود، اظهارات متهم، نظرات کارشناسان و متخصصان کمک می کنند تا بتوان به نتیجه گیری منطقی 

اگانه به بررسی پرداخت و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا به رسید. برای حصول این مقصود باید در مورد هر حالت جد

کشف واقعیت نائل آمد. اگر چه این نظریه به علت اینکه دادگاه باید به مسائل متعددی توجه کند در عمل موجب طوالنی 

. می توان گفت بر شدن تعقیب و رسیدگی خواهد شد اما به نظر می رسد که به شکل منطقی تری راه حل ارائه می دهد
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این نظریه که برمبنای علم و تجربه قرار دارد و  به قاضی جزایی امکان می دهد تا از این ابزار در جهت احراز واقعیت کمک 

 بگیرد، بیشتر از نظریه های دیگر می تواند تکیه کرد

 (53)ارشد آزاد                                                        ندارد؟صحت « جرم مستمر»کدام گزینه در خصوص -52

 رکن مادی جرم در برهه ای از زمان استمرار دارد. (1

 رکن مادی جرم در یک لحظه واقع شده و آثار آن درطول زمان ادامه می یابد. (2

 قصد مجرمانه باید در هر لحظه تکرار شود. (3

ل استمرار جرم قانون جدیدی وضع شود به موجب قانون الحق قابل مجازات است هر چند در صورتی که در طو (4

 شدیدتر باشد.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق  صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

ای  نیافته بلکه الزمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه

شود. مثل  نیت فاعل هر آن تجدید می سوءشود و  است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می

قانون مجازات  998ها یا سایر امتیازات، موضوع ماده  ها، مدال های رسمی مأموران نظامی یا نشان استفاده غیر مجاز از لباس

صورت ق. م.ا( یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده )ق. م.ا( که به  993اسالمی؛ و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده )

)دکتر اردبیلی، جزای .باشد ق. م.ا( که به صورت ترک فعل می 884فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده )

 عمومی(

 (52)ارشد آزاد                                                                           کدام یک از جرائم مطلق است؟  -53

 (افتراء عملی4 نشر اکاذیب (3 خیانت در امانت (2 (ورشکستگی به تقلب1

، استثنائاً ارتکاب عمل خاص یا به کار بردن وسیلۀ خاص، صرفنظر از تحقق در جرم مطلق صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش  تعزیرات راجع به نشر اکاذیب، 859ماده  طبق نتیجه، موجب ارتکاب جرم است؛

توزیع هر گونه اوراق چاپی یا  اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسالت یا عرایض یا گزارش یا

قول  قلخطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت رأساً یا به عنوان ن

اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد 

عالوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا غیر وارد شود یا نه  ضرر مادی یا معنوی به

 .ضربه محکوم شود( 84شالق تا )

 (51)قضاوت                                                       ماهیت رفتار مجرمانه در جرم اعتیاد، کدام است؟-54

 فعل ناشی از ترک فعل (4 (فعل3 حالت (2 (ترک فعل1

گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض  صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

 گویند.به آن جرم حالت می دهد شخص شده و او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می

 ( 51)قضات                                                                           کدام یک از جرائم زیر، مقید است؟-55

 (شنود غیرمجاز2 جعل رایانه ای (1

 دسترسی غیرمجاز (4 سرقت رایانه ای (3

ای را  ای باشد، یعنی اگر قانونگذار، حصول نتیجه چنانچه تحقق جرم مقیّد به ایجاد نتیجه صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

 .نامند جزو عناصر تشکیل دهندۀ جرم منظور کرده باشد، جرم را مقیّد می

اگر قتل در نتیجه خوراندن مواد سمی و با گذشت زمان طوالنی سبب مرگ بزهدیده شود، چه نوع جرمی -56

 (51)ارشد سراسری                                                                                                               است؟ 

 جرم به عادت (4 جرم آنی (3 جرم مستمر (2 جرم مرکب (1

دیگر زمان  جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد ، به عبارت جرم آنی صحیح است. 3پاسخ: گزینه 

  .ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیر قابل مالحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد
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 کتاب دوم: حدود
 بخش اول : مواد عمومی

 95در جرایم مستوجب حد، مرتکب با کدام شرایط زیر، مسئول است؟ وکالت -586

 (عالوه بر داشتن علم و قصد، مرتکب در صورتی مسئولیت کیفری دارد که به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه و متوجه باشد.1

 علم، به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب عمل مجرمانه احراز و مرتکب حایز شرایط عامه تکلیف باشد.(عالوه بر 2

 (عالوه بر علم، به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب جرم احراز و مرتکب به حرمت شرعی آگاه و متوجه باشد.3

 عی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.(عالوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شر4

 قصد علم، داشتن بر عالوه که است مسؤول صورتی در مرتکب حد، موجب جرائم در218ماده صحیح است.  4پاسخ : گزینه 

 باشد. آگاه نیز ارتکابی رفتار شرعی حرمت به کیفری مسؤولیت شرایط و

 95حداکثر مجازات نفی بلد در مورد محارب، چقدر است؟قضاوت -587

 ( تا زمان توبه محارب، به شرط اینکه از ده سال بیشتر نشود2    ( تا زمان توبه محارب1

 ( بنا به تشخیص دادگاه4     ( یک سال3

مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از  -294ماده صحیح است.   1گزینه پاسخ : 

 به نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.دستگیری توبه نماید و در صورتی که تو

 ، اصالح تست براساس قانون جدید(99)سر دفتری                        نفی بلد، مجازات کدام جرم است؟ -588

   در بار سوم( سرقت مستوجب حد ، 1

 قوادی برای مرد در بار دوم( 2

 محاربه( 3

 3و  2گزینه (4

 ق.م.ا243و  292موضوع ماده ی صحیح است.  4پاسخ:گزینه 

    کدام یک از جرائم زیر جنبه حق الناسی داشته و اعمال مجازات حق خصوصی بزهدیده است؟-589

 ، اصالح تست براساس قانون جدید(99)سراسری)ارشد                                  
 مطالبه حد سرقت بعد از اثبات جرم در دادگاه (2 مطالبه حد قذف(1

 مطالبه حد زنا(4 مطالبه حد قوادی(3

 قانون مجازات اسالمی  299موضوع ماده ی صحیح است.  1پاسخ:گزینه 

حد قذف ، حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه ی مقذوف است. در صورت : » 299مطابق ماده ی  

 «.ازات موقوف می شودگذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب ، رسیدگی و اجرای مج

تی که احتمال صدق مدعی داده ، در صور توسط مرتکب زنا در زمان ارتکاب جرمادعای فقدان علم  -591

 ، اصالح تست براساس قانون جدید( 88و ارشد آزاد  88) مشاغل قضائی                          :شود.....

 .ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود (1

 .بینه و سوگند پذیرفته می شود باادعای مذکور  (2

 .سوگند پذیرفته می شود یابینه با ادعای مذکور ( 3

 .سوگند پذیرفته می شود و باادعای مذکور بدون نیاز به بینه ( 4

 قانون مجازات اسالمی  219با توجه به ماده ی صحیح است.   1پاسخ:گزینه 
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 کتاب سوم : قصاص
 

ولی دم گذشت خود را مشروط به این کرده است که قاتل به مدت ده سال، هزینه زندگی زن مقتول و سه -634

 98مشاوران  فرزند وی را بدهد و قاتل شرط را پذیرفته است. تکلیف قصاص چه می شود؟

 بوده و تاثیری در اسقاط حق قصاص ندارد.( شرط باطل 1

 ( حق قصاص برای ولی دم، تا انقضای مهلت تعهد قاتل یعنی ده سال باقی است.2

 ( با پذیرش شرط از سوی قاتل، قصاص ساقط می شود.3

 ( با شروع انجام تعهد به پرداخت هزینه زندگی زن مقتول و سه فرزند وی از سوی قاتل، قصاص ساقط است.4

 .52 یقانون مجازات اسالم 381و  191مطابق ماده صحیح است.  2گزینه  پاسخ:

راننده ای در  حین رانندگی در آزاد راه، به دلیل خستگی زیاد به خواب می رود. او در حالت خواب، پای -635

آزاد خود را روی پدال گاز می فشارد و با سرعت غیرمجاز حرکت کرده و با عابری که به طور غیرمجاز از عرض 

 98راه حرکت می کند تصادف می کند. عابر کشته شده است. نوع جنایت کدام است؟مشاوران 

 ( جنایت عمدی1

 ( جنایت خطای محض2

 ( اساسا جنایت نیست3

 ( جنایت شبه عمدی4

 صحیح است. 4گزینه پاسخ: 

باشد، در صورت  چنانچه نسبت به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو نفر معین علم اجمالی وجود داشته-636

 98عدم وجود لوث چگونه عمل می شود؟قضاوت

( صاحب حق قصاص با توجه به عدم وجود لوث نمی تواند از متهمان مطالبه سوگند کند و دیه از بیت المال پرداخت می 1

 شود.

 ( صاحب حق قصاص می تواند با قرعه فرد مسئول پرداخت دیه را تعیین کند.2

از متهمان مطالبه سوگند کند و در صورتی که همه سوگند یاد کنند، دیه به طور مساوی از  ( صاحب حق قصاص می تواند3

 آن ها دریافت می شود.

 بیت المال( صاحب حق قصاص می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند و در صورتی که همه سوگند یاد کنند دیه از 4

 پرداخت می شود.

 ق.م.ا 488 مستند به مادهصحیح است. 4گزینه پاسخ: 

اگر کسی با یک ضربه عمدی موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود و این جنایات، به طور -637

 98قضاوت  مشترک موجب قتل وی شود و قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، کدام مورد صحیح است؟

، نسبت به هر یک از جنایات بر عضو و ( تداخل جنایات محقّق نمی شود و مرتکب به قصاص یا دیه عضو بر حسب مورد1

 نیز قصاص نفس محکوم می شود.

 ( تداخل جنایات صورت گرفته و مرتکب، تنها به قصاص نفس محکوم می شود.2

( تداخل جنایات نسبت به جنایات متعدّد که همگی یک جنایت بر عضو محسوب شده، محقّق است و مرتکب به دیه یا 3

 قصاص نفس محکوم می شود. قصاص یک جنایت بر عضو و نیز

( تداخل جنایات محقّق نمی شود و مرتکب به دیه و قصاص جنایات بر عضو که به تنهایی قابلیت جنایت بر نفس ندارند و 4

 نیز قصاص نفس محکوم می شود.

 صحیح است. 2گزینه پاسخ: 



 ………………………………………………………………………………..........……موسسه آموزش عالی آزاد فاضل 

128 

ضربات جمعاً و مشترکاً منتج به در صورتی که ضربه یا ضرباتی عمدی منجر به آسیب های متعددی در بدن شده و این 

ایجاد آسیبی بزرگ تر )مثل فوت( شود بنا بر تداخل است؛ یعنی صدمات وارده در نفس تداخل می کنند و در نتیجه 

مرتکب فقط به قصاص نفس محکوم می شود. ولی اگر فقط برخی آسیب ها منجر به فوت شده )مثل ضربات وارده به سر( و 

نشده باشند )مثل جروح وارده بر دست و پا(، در این صورت فقط آسیب های منجر به فوت در  برخی صدمات منجر به فوت

نفس تداخل می کنند؛ ولی آسیب های غیر موثر در فوت بنابر اصل عدم تداخل، جداگانه محاسبه شده و در نتیجه قصاص 

 یا دیه آن ها جداگانه لحاظ می شوند.

ر حال گذر از خیابان است و به سمت او سنگی پرتاب می کند شخص مجنونی گمان می کند حیوانی د-638

درحالی که مورد دیده شده انسان بوده و سنگ پرتاب شده باعث شکستن سر وی شده است. نوع خیانت کدام 

 (98است؟)قضاوت 

   ( شبه عمدی2   ( جنایت نیست.1

 ( عمدی4   ( خطای محض3

 .م.ا.ق 252مستند به ماده صحیح است. 3گزینه پاسخ: 

طنابی « ب»می خواهد بین دو درخت در دو طرف دره طنابی بکشد. او از « الف»در یک اردوی تفریحی، -639

با علم به اینکه یکی از افراد جمع می خواهد با طناب از درختی به درخت دیگر رود، به قصد « ب»می گیرد و 

طناب را نصب « الف»که طناب سالم است.  اطمینان می دهد« الف»می دهد و به « الف»قتل، طنابی پوسیده به 

به ترتیب « ب»و « الف»در میانه راه با پاره شدن طناب، به دره افتاده و فوت می کند. نقش « ج»می کند و 

 (98چگونه است؟ )قضاوت 

 قاتل شبه عمد -( مسئولیت ندارد2    قاتل عمد -( معاون در قتل عمد1

 قاتل عمد –( مسئولیت ندارد. 4    ( شرکت در قتل خطای محض3

 صحیح است. 4گزینه پاسخ: 

الف با علم به مجازات زنای به عنف ب را اکراه کرده تا برخالف واقع به ارتکاب چنین جرمی اقرار کند. ب -641

  در اجرای حکم مستند به اقرار ، اعدام شده. کدام مورد در خصوص مسئولیت ناشی از این واقعه صحیح است؟

 97وکالت 

 (الف مسئول قتل عمدی ب است1

 (الف مسئول قتل شبه عمد ب است2

 ( اشتباه قضایی است و دیه از بیت المال داده میشود.3

 .(الف به حبس ابد محکوم و دیه ب از بیت المال پرداخت میشود4

 .محکوم خواهد شدبه تحقّق نتیجه، مرتکب به مجازات قتل عمدی  "الف"با توجّه به علم  صحیح است. 1پاسخ: گزینه 

اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول -641

  (97)وکالت  مجازات عمدی باشد. کدام مورد در خصوص مرتکب صحیح است؟

باشد، به قصاص یا دیه اگر قتل در اثر مجموع جنایت پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت غیرمتوالی وارد شده (1

 عضوی که جنایت بر آن متصل نبوده است نیز محکوم می شود

اگر قتل در اثر مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به طور متوالی وارد شده باشد، به قصاص یا دیه عضوی (2

 که جنایت بر آن متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می شود

 قتل شود و برخی در وقوع قتل بی تأثیر باشد، تنها به قصاص نفس محکوم می شود اگر برخی جنایات موجب(3

اگر قتل در اثر مجموع جنایت پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت غیرمتوالی وارد شده باشد، تنها به قصاص یا دیه (4

  .محکوم خواهد شد
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 ق.م.ا 255مستند به ماده   .صحیح است 1پاسخ: گزینه 

 (97)وکالت فرض ثابت بودن لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردّد در قتل، کدام مورد صحیح است؟در -642

با درخواست اقامه قسامه از سوی شاکی و خودداری چند نفر از اقامه قسامه، با ادای سوگند آنان بر برائت خود، دیه ساقط (1

 می شود

همگی اقامه قسامه کنند، پرداخت دیه به نسبت به مساوی میان آنها چنانچه شاکی از آنها درخواست اقامه قسامه کند و (2

 تقسیم می شود

 با اقامه قسامه از سوی همه متهمان به درخواست شاکی، دیه به نسبت مساوی میان آنها تقسیم می شود(3

 .ن تقسیم می شودبا درخواست شاکی مبنی بر اقامه قسامه و خودداری همه، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان ممتنعا(4

 ق.م.ا334به استناد ماده .صحیح است 4پاسخ: گزینه 

الف که مدعی است ب قاتل پدر اوست ،پس از تعقب وی ، نهایتا اورا به قتل می رساند پس از تشکیل -643

پرونده علیه الف ، مشخص می شود که پدر او غیر عمد توسط ب به قتل رسیده است . در نتیجه ادعای الف 

 96است.الف با توجه به قوانین کیفری ، چه وضعیتی دارد ؟ وکالت نادرست 

 (مرتکب قتل شبه عمدی شده است2                (به قصاص محکوم می شود1

 (مرتکب جرمی نشده است4  (مرتکب قتل خطای محض شده است3

 قانون مجازات اسالمی. 393مستند به ماده صحیح است.  2پاسخ : گزینه 

 ایقانون است  نی( ا392عضو، مشمول ماده ) ایحسب مورد در نفس  ه،یعل یٌباشد که مجن یهرگاه مرتکب، مدع -393ماده 

در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است  نیطبق مواز دیادعا با نیبر او شده است ا تیمرتکب جنا ،یاعتقاد نیبا چن یو

ثابت نشود که مرتکب  زی( است و ن392مشمول ماده ) هیعل یٌکند. اگر ثابت نشود که مجن یدگیمذکور رس ینخست به ادعا

اگر ثابت شود که به اشتباه با  یشود ول یشده است مرتکب به قصاص محکوم م تیمرتکب جنا ،یاعتقاد نیبر اساس چن

 مجازاتبه  هی( نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت د392موضوع ماده ) زین هیعل یٌزده و مجن تیدست به جنا ،یاعتقاد نیچن

 شود. یمحکوم م «راتیتعز»مقرر در کتاب پنجم 

  .می کند پرتاب سنگی وی سمت به است، وحشی حیوان جنگل، داخل سیاهی اینکه تصور به مجید-644

 اصابت وی سر به سن و بوده انسان سیاهی که می شود مشخص سپس و برخورد کرده سیاهی آن به سنگ

 96است؟قضاوت  نوع کدام از وارده، صدمه .است کرده

 محض خطای( 2    عمدی شبه( 1

 عمد( 4 .نمی شود محسوب مسئولیت، مستوجب صدمه( 3

 ق.م.ا  251بند ب ماده  صحیح است. 1گزینه پاسخ : 

 در را« الف»، «ب»فوت  از پیش« ب»دم  ولی .می کند وارد« ب»به  قتل قیصد به مهلکی ضربات« الف»-645

 96چیست؟قضاوت  ولی دم مجازات نکند، فوت« ب»که  صورتی در .نفس می کشد قصاص مقام

 نفس ( قصاص1

 .می شود تعزیر تنها باشد، داده قصاص به ، اذن«ب»( درصورتی که 2

 .ندارد مجازاتی باشد، داشته نزدیک زمان در« ب»فوت  به ، گمان«الف»کشتن  زمان در ( اگر3

 ( دیه4

 ق.م 345. ماده صحیح است 1گزینه پاسخ : 

ساله به نام بهروز را مجبور می کند که بهمن را به قتل برساند .  13سی ساله به تهدید و اکراه ، پسر  نادر-646

 96مجازات هر یک کدام است. وکالت 

 (نادر قصاص می شود و عاقله بهروز دیه میپردازد 1

 (نادر حبس ابد می شود و عاقله بهروز دیه می پردازد2
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 مجازات معاف می شود(نادر قصاص می شود و بهروز از 3

 (نادر حبس ابد و بهروز قصاص می شود4

 قانون مجازات اسالمی. 389ماده  2مطابق نص تبصره صحیح است. 2پاسخ : گزینه 

 .گردد یشود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم م یو مرتکب، قصاص م ستیاکراه در قتل مجوز قتل ن -389ماده 

 .مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است ای زیممریاگر اکراه شونده طفل غ -1 تبصره

 شود. یپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم م یمقتول را م هیباشد عاقله او د زیاگر اکراه شونده طفل مم -2 تبصره

لیکن اصابت می کند،  "ج"تیری به سمت او شلیک می کند که به علت اشتباه به  "ب"به قصد قتل  "الف"-647

 95وکالت  به کدام اتهام تحت تعقیب قرار می گیرد؟ "الف"مجنی علیه پس از درمان از مرگ نجات پیدا می کند. 

 (جنایت خطای محض4 (ایراد جرح و صدمات عمدی3 (شروع به جرم قتل عمدی2  (جرم عقیم1

گزینه  4استدالل به نظر غالب حقوقدانها گزینه بوده است که قابل تامل است و با  3پاسخ سازمان سنجش به این سوال گزینه پاسخ: 

 واقع فعل ایراد قصد نه و باشد داشته را علیه مجنیٌ بر جنایت قصد نه مرتکب آن در که جنایتی ق.م.ا.252 ماده ب بند صحیح است.

هرگاه صره همین ماده و طبق تبنماید. برخورد فردی به و کند رها شکار قصد به تیری آنکه مانند ،است محض خطای را او بر شده

که در متن سوال به  شود. گردد، جنایت عمدی محسوب می مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می

 است.)بر خالف پاسخنامه سازمان سنجش(  4همچین موضوعی اشاره نشده است. پس پاسخ صحیح تر گزینه 

 95وکالت  الثی پرت کند و شخص ثالث بمیرد، وصف جنایت چیست؟اگر کسی دیگری را به روی شخص ث-648

 (در حکم شبه عمدی4     (خطای محض3     (شبه عمدی2   (عمدی1

 شخص یا ثالث شخص و کند پرت ثالثی شخص روی به را دیگری کسی هرگاه-993ماده صحیح است.  2پاسخ : گزینه 

 است. عمدی شبه جنایت نگردد، عمدی جنایت تعریف مشمول که درصورتی گردد مصدوم یا بمیرد شدهپرت

اگر جنایت به علت حساسیت زیاد موضع اصابت )مثالً ورود صدمه به گیجگاه( اتفاق افتد، در کدام شرایط قتل -649

 95وکالت  عمدی ثابت می شود؟

 دم آگاهی و توجه او نیز اثبات نگردد.(اقدام مرتکب معموالً کشنده نباشد، ولی به علت حساسیت موضع اصابت منجر به قتل شود و ع1

 (جنایت به علت وضعیت خاص زمانی و مکانی و به دلیل وضعیت خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن، آگاه و متوجه باشد.2

 (حساسیت زیاد موضع آسیب، غالبا شناخته شده نباشد و آگاهی و توجه مرتکب اثبات گردد.3

 نی علیه واقع شده و مرتکب به آن، آگاه و متوجه باشد.(جنایت به علت وضعیت خاص مج4

 صورت در و گردد اثبات باید مرتکب توجه و آگاهی عدم بند)ب( در259ماده  1تبصره صحیح است.  3پاسخ : گزینه 

 و باشد شده واقع آسیب، موضع زیاد حساسیت علت به فقط شده واقع جنایت مگر است عمدی جنایت اثبات، عدم

 در و شود اثبات باید مرتکب توجه و آگاهی صورت این در که نباشد شده شناخته غالباً نیز آسیب موضع زیاد حساسیت

  شود. نمی ثابت عمدی جنایت اثبات، عدم صورت

، مراتب دفاع «ب»، چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی «الف»حمله می کند. در صورت قتل « ب»به « الف»-651

 95چیست؟قضاوت « ب»رفتار  را رعایت نکرده باشد، حکم

 از بیت المال پرداخت می شود.« الف»( قصاص منتقی است و دیه 1

 به دیه و تعزیر محکوم می شود.« ب»( قصاص منتقی است و 2

 ( قصاص می شود.3

 ( قصاص، دیه و تعزیر منتفی است.4

 ق.م.ا 392به موجب ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ : 

ارتکاب قتل عمدی، مرتکب عالوه بر قصاص نفس، به قصاص یا دیه عضو نیز محکوم در کدام یک از فروض -651

 95می شود؟ قضاوت 

     ( با یک ضربه، موجب جنایت بر یک عضو شود و آن جنایت، سبب قتل شود.1
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 ( ضربات متعدد وارد کند، ولی فقط برخی ضربات، موثر در مرگ باشد.2

   ( با یک ضربه، موجب جنایات متعدد بر اعضای مختلف شود و همه آن جنایات، در قتل موثر باشد. 3

 ( ضربات متعدد متوالی بر اعضای مختلف وارد کند که تمامی آنها در قتل موثر باشند. 4

  ق.م.ا255ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ : 

 95کم دادگاه جایز است؟ قضاوت قتل کدام یک از اشخاص مهدورالدم زیر، بدون ح-652

 ( مستحق قصاص نفس، فقط نسبت به صاحب قصاص2 ( مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است1

 ( مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است.4  ( کسی که تجاوز وی قریب الوقوع است.3

 ق.م.ا 392ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ : 

 ایت قانونگذار از حیات وی، در چه زمان، شرط ثبوت قصاص است؟ محترم بودن مجنی علیه و حم-653

 95قضاوت 

 ( تنها در زمان وقوع نتیجه2   ( در زمان وقوع فعل و نتیجه1

 ( در هر یک از دو زمان وقوع فعل یا نتیجه4   ( تنها در زمان وقوع فعل3

 ق.م.ا،  393ماده صحیح است.  1گزینه پاسخ : 

شود، ولی پیش از « ب»مرتکب قتل عمد « الف»غیر مسلمان هستند. در صورتی که هر دو « ب»و « الف»-654

 95اجرای قصاص مسلمان گردد، حکم قضیه چیست؟ قضاوت 

  ( قصاص ساقط و به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود2  ( مسلمان شدی وی تاثیری در حکم ندارد1

 اقط و تعزیر می شود( قصاص و دیه س4  ( قصاص، دیه و تعزیز ساقط می شود3

اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از »اشعار می دارد:  319ماده  2تبصرصحیح است.  2گزینه پاسخ : 

، «تعزیرات»اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و عالوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 

 «محکوم می شود.

ر هموفیلی، صدمه ای را که نسبت به افراد متعارف غیرکشنده است، وارد می کند. با به یک بیما« الف»-655

توجه به عدم انعقاد خون نزد بیماران هموفیلی، نامبرده به قتل می رسد. قتل واقع شده، چه نوع قتلی است؟ 

 95قضاوت 

 ( عمد یا شبه عمد یا خطای محض، حسب مورد براساس وضعیت بزده دیده1

 به وضعیت نامتعارف مجنی علیه« الف»ی در صورت آگاهی و توجه ( قتل عمد2

 ( شبه عمد3

 «الف»( حسب مورد عمد یا شبه عمد، با توجه به قصد مستقیم 4

 جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: -259ماده صحیح است.  2گزینهپاسخ : 

افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعنی را یک جمع را داشته هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا  -الف

باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، 

 خواه نشود.

گردد، هر چند قصد ارتکاب آن  هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می -ب

 جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

هرگاه مرکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد  -پ

ایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا متعارف نوعا موجب جن

هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شو مشروط بر آنکه 

 وجه باشد.و مت ا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاهمرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه ب
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ت( هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، 

 وی در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

ثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت در بند )ب( عدم آگاهی و توجه مرتکب باید ا -1تبصره

واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده 

 ود. نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی ش

در بند )پ( باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن  -2تبصر

 می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

میرد، تیری را شلیک بدون اینکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، ولی به قصد اینکه انسانی ب« الف»-656

 95می کند و از قضا تیر او هم به شخصی برخورد کرده و کشته می شود. کدام قتل واقع شده است؟قضاوت 

 ( در حکم شبه عمد2    ( خطای محض1

 ( عمد4    ( شبه عمد3

 جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: -259ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ : 

 ...-الف

مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشند،  هرگاه  -ت

 و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

« ب»پ ، پای راست و پای چپ در چند نوبت با زدن چهار ضربه به ترتیب دست راست ، دست چ« الف » -657

میرد . کدام مورد در خصوص مجازات در اثر خونریزی شدید ناشی از همه ضربات می « ب » را قطع می کند . 

 ( 59) دکتری سراسری قاتل ، صحیح است ؟                                                                                                      

 به قصاص دست راست ، دست چپ ، پای راست و قصاص نفس محکوم می شود . (1

 به قصاص همه اعضا و قصاص نفس محکوم می شود .(2

 به دیه همه اعضا و قصاص نفس محکوم می شود .(3

 تنها به قصاص نفس محکوم می شود . (4

 صحیح است .  4پاسخ : گزینه 

ثابت شده که مرتکب به کلی مسلوب  دیگری شده است . برای دادگاهشخصی در حال مستی مرتکب قتل -658

ه مرتکب ، خود برای قتل مست االختیار بوده ولی دادگاه به علت خصومت قاتل و مقتول احتمال می دهد ک

 ( 59) دکتری سراسری                    باشد . کدام مورد در خصوص مجازات قاتل ، صحیح است ؟کرده 

 حکوم می شود ، مگر اینکه ثابت کند خود را برای قتل مست نکرده است .به قصاص م(1

 به علت مسلوب االختیار بودن به دیه محکوم می شود ، حتی اگر ثابت شود وی خود را برای جرم مست کرده است .(2

 مست نکرده است . به قصاص محکوم می شود ، مگر اینکه برای دادگاه شبهه قوی پیش آید که قاتل خود را برای قتل(3

به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود ، مگر اینکه دادستان یا ولیّ دم بتوانند اثبات کنند که وی خود را برای قتل (4

 مست کرده است . 

 صحیح است .  4پاسخ : گزینه 

پس از شرب مسکر ، تعادل روانی «  ب» را اکراه غیر قابل تحمل به شرب خمر می کند . « ب » ، « الف » -659

« ج » ت به قتل خود را از دست داده و بدون آنکه به کلی مسلوب االختیار شود ، با رفتار نوعاً کشنده ، مبادر

 ( 59) ارشد سراسری                           کند . نوع قتل کدام است و منتسب به کیست؟ می

  «  ب»  -شبه عمد (2 «الف »  -شبه عمد (1

  «الف »  -عمد (4 « ب »  -عمد (3

 صحیح است . 3پاسخ : گزینه 
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 کتاب چهارم : دیات
نیز با ورود ضربه دیگری فرشاد با وارد کردن ضربه به سر کریم موجب از بین بردن حس چشایی او و -711

 98موجب نقصان حس چشایی فرهاد می شود. وی به تریب باید چه چیزی را پرداخت کند؟مشاوران 

 دیه -( دیه1

 ارش -( ارش2

 ارش -( دیه3

 دیه -( ارش4

 .1352 اسالمیقانون مجازات  859مطابق ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ: 

 98که یکی از طرفین آن اکراه شده است، وارث دیه او کیست؟قضاوت چنانچه مقتول متولد از زنایی باشد -712

 ( مقام رهبری و اقوام از طرفی که مورد اکراه بوده است.2  ( اقوام او از طرفی که مورد اکراه بوده است.1

 ( اقوام از هر دو طرف4    ( مقام رهبری3

 ق.م.ا 993مستند به ماده صحیح است. 1گزینه پاسخ: 

سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به رانندگان و سرنشینان آن ها آسیبی وارد شود و برخورد چنانچه -713

 98به هر سه راننده منتسب باشد، مسئولیت رانندگان چگونه تعیین می شود؟قضاوت

 ( هر یک مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله هستند.1

 مسئول کل دیه سرنشینان سه وسیله و یک سوم دیه راننده های مقابل هستند.( هر یک به طور تضامنی 2

 ( هر یک فقط مسئول کل دیه سرنشینان وسیله خود هستند.3

 ( هر یک فقط مسئول یک سوم دیه سرنشینان هر سه وسیله هستند.4

 ق.م.ا 929مستند به ماده صحیح است. 1گزینه پاسخ: 

ل مجاز پارک کند و موتورسواری به آن برخورد کند، ضمان به چه اگر کسی خودروی خود را در مح-714

 98صورتی است؟قضاوت 

 ( راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار نیست، بلکه می تواند خسارت وارد بر خودروی خود را هم مطالبه کند.1

د را هم از محل ترکه ( راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار است و می تواند نیمی از خسارت وارد بر خودروی خو2

 موتورسوار مطالبه کند.

 ( راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار نیست و خسارت وارد بر خودروی او هم قابل مطالبه نیست.3

 ( راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار است و نمی تواند خسارت وارد بر خودروی خود را مطالبه کند.4

 ق.م.ا. 911 مستند به مادهصحیح است. 1گزینه پاسخ: 

جدا کرده و از پشت بام به « ب»مصنوعی است، آن را کشیده و از بدن « ب»با علم به اینکه دست « الف» -715

 98پایین پرتاب می کند و دست می شکند. وی مرتکب چه جرمی شده است؟قضاوت 

 ( جنایت شبه عمدی4  ( جرم نیست.3  ( جنایت عمدی2  (  تخریب1

 ق.م.ا )کتاب دیات( 988مستند به ماده است.صحیح  1گزینه پاسخ: 

در صورت توافق بینِ جانی عمدی و اولیای دم بر گرفتن دیه، کدام مورد در خصوص مهلت پرداخت، -716

 98صحیح است؟قضاوت 

 ( از موارد توافق نیست و طبق قانون، حال محسوب می شود.1

 ز تأدیه نماید.( حداکثر سه سال قابل تعیین است، ولی باید دیه را به رو2

 ( به هر مقدار، قابل تعیین است.3

 ( حداکثر یک سال، قابل تعیین است.4
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 ق.م.ا. 451مستند به مفهوم ماده صحیح است. 3گزینه پاسخ:

 96قضاوت  است؟ دیه پرداخت به مکلف عاقله زیر، مورد کدام در-717

 موضحه از کمتر بدنی صدمات( 2  مرتکب قرار با اثبات شده محض خطای قتل( 1

 قاضی علم با شده اثبات محض خطای قتل( 4  خود به شخص توسط وارده جنایت( 3

 ق.م 483. ماده صحیح است 4گزینه پاسخ : 

اگر شخصی عمداً به صورت دیگری سیلی بزند که موجب آسیب و عیبی در بدن او نگردد و اثر بر جای -718

 96نگذارد .... مشاوران 

 هر صورت مرتکب به تعزیر محکوم می شود.( ضمان منتفی است و در 1

 ( عالوه بر ضمان، مرتکب تعزیر می شود.2

 ( عالوه بر ضمان، در صورت عدم تصالح مرتکب به تعزیر محکوم می شود.3

 ( ضمان منتفی است و در صورت عدم تصالح مرتکب به تعزیر محکوم می شود.4

 ق.م.ا 988به استناد ماده صحیح است.  4پاسخ : گزینه 

 96مجازات کور کردن چشم مردی که به صورت مادرزادی یک چشم دارد چیست؟مشاوران -719

 ( به قصاص همان چشم محکوم می شود.1

 ( به نصف دیه کامل مرد مسلمان محکوم می شود.2

 ( دو سوم دیه کامل دارد.3

 ( به دیه کامل مرد مسلمان محکوم می شود.4

 ق.م.ا 999ماده به استناد صحیح است.  4پاسخ : گزینه 

دو وسیله نقلیه با هم تصادف می کنند و سرنشینان هر دو فوت می شوند و جنایت به هر دو قابل استناد -721

 96مشاوران  است. نحوه تقسیم مسئولیت آنها چگونه است؟

 ( هرکدام مسئول نصف دیه سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است.1

 ( مسئولیت در پرداخت دیه تضامنی است.2

 ( راننده ای که مقصر است مسئول دیه سرنشینان خودرو مقابل است.3

 ( هرکدام باید دیه سرنشینان خودور مقابل را بدهند.4

 ق.م.ا 929به استناد ماده صحیح است.  1پاسخ : گزینه 

 95کدام مورد در خصوص دیه جنایت بر میت، صحیح است؟قضاوت -721

 توسط مرتکب و در خطای محض، توسط عاقله پرداخت می شود.( حال است و در جنایت عمد و شبه عمد، 1

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

 ( حال است و توسط مرتکب پرداخت می شود3

 فاوت که دیه به ارث نمی رسد. ( از نظر مدت و مسئول پرداخت، تابع عمومات پرداخت دیه است، با این ت4

دیه جنایت بر میت حال است مگر اینکه مرتکب نتواند فورا آن را  -ق.م.ا 829ماده صحیح است.   3گزینه پاسخ : 

 پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود. 
 مرتکب پرداخت می شود.دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود  -ق.م.ا 828ماده 

 (53 دکتری)                         کدام جمله، در مورد میزان ارش جنایات وارده بر زن و مرد، صحیح است؟-722

 (ارش جنایات وارده به زن، همواره نصف ارش جنایات وارده به مرد است.1

 (از لحاظ میزان، در مورد ارش فرقی میان زن و مرد نیست.2

 (در صورتی که میزان ارش ثلث یا بیشتر باشد، ارش جنایات وارده به زن، نصف ارش جنایات وارده به مرد است. 3

 .است مرد وارده به جنایات ارش نصف زن، به وارده جنایات (در صورت بیش تر بودن میزان ارش از ثلث، ارش4
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  اسالمی مجازات قانون 982 ماده به توجه با .است صحیح2گزینه: پاسخ

 در قانون مجازات اسالمی ، کدام یک از تعاریف زیر در مورد دیه صحیح است؟               -723

 ، اصالح تست براساس قانون جدید(94)مشاوران حقوقی 

دیه مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی  (1

 .جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود که به هر

برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع صرفاً دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس ( 2

 .مقرر می شود شرعبه موجب 

دیه مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی ( 3

 .مقرر می شود شرعکه به هر جهتی قصاص ندارد به موجب 

 برای ایراد جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص قانوناست که در  مجازاتیدیه اعم از مقدر و غیرمقدر،  (4

 .مقرر می شود قواعد شرعیندارد به موجب 

 قانون مجازات اسالمی   18و449با توجه به ماده  .است صحیح 1 گزینه: پاسخ

 (53سراسری  ارشد)                                                                          دیه از لحاظ آثار و احکام،.................... .-724

 (تنها جنبه ی مدنی دارد.1

 (هم جنبه ی مدنی و هم جنبه ی کیفری دارد.2

 (در مواردی جنبه ی مدنی و در مواردی جنبه ی کیفری دارد.3

(اگر ناشی از خطای محض باشد، تنها جنبه ی مدنی دارد. ولی، اگر ناشی از شبه عمد باشد، هم جنبه ی مدنی دارد و هم 4

 جنبه ی کیفری.

 قانون مجازات اسالمی  492موضوع ماده  .است صحیح1گزینه: پاسخ

 بر عضو با قسامه وی را به قصاص عضو محکوم می کند:                                    « الف»دادگاه به لحاظ جنایت عمدی آقای -725

 (52)مشاوران حقوقی                                                                                                                        
 (حکم صادره، به لحاظ عمدی بودن جنایت صحیح می باشد.1

 (در جنایت بر اعضاء اعم از عمدی و غیر عمدی، در صورت لوث موجب اثبات حق قصاص نمی شود.2

 (دادگاه باید حکم به تعزیر و دیه صادر کند.3

 (حکم دادگاه، در صورت فقدان ادله ی دیگر صحیح می باشد. 4

 قانون مجازات اسالمی 498با توجه به ماده  .است صحیح2گزینه: پاسخ

بنابراین، در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله ی دیگر غیر از سوگند منکر، 

ی قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه ی آن را مطالبه کند. لکن، حق قصاص با آن ثابت مجنی علیه می تواند با اقامه 

  نمی شود. 

ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت اگر فردی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در -726

 چه حکمی دارد؟خطای محض شده و در مهلت مناسب قادر به پرداخت دیه نباشد، پرداخت دیه 

 (52آبان -)مشاغل قضائی                                                                                                                      

 (معادل دیه توسط دولت پرداخت پرداخت می شود. 2 (در هر حال، خود جانی مکلف به پرداخت دیه است.1

 (عاقله ی او باید دیه بدهد.4 می شود. (دیه ساقط3

 قانون مجازات اسالمی 481با توجه به ماده  .است صحیح2گزینه: پاسخ

، عمداً توسط « ج » را می کشد و به زندان می افتد . او در زندان در یک درگیری با « ب » عمداً « الف » -727

 ( 59) دکتری سراسری               به قتل می رسد . کدام مورد صحیح است ؟« ج»

 محکوم می شود .« ب » ، به پرداخت دیه به اولیای « الف » عالوه بر قصاص در قبال « ج » (1
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 دیه بگیرند ، چون دیه در قتل عمد تصالحی است .« الف » نمی توانند از اموال « ب » اولیای دم (2

 نداشتن مال ، از عاقله او گرفته می شود.پرداخت می شود و در صورت « الف » از اموال « ب » دیه (3

 را بیت المال می پردازد و در صورت پیدا شدن عاقله ، حق مراجعه به عاقله وجود دارد . « ب » دیه (4

 اسالمی. مجازات قانون 488ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

فرار می کند و دسترسی به او ممکن  با اقرار او ثابت می شود . وی بعد از آن« الف » جنایت خطای محض -728

 ( 59) ارشد سراسری                      نمی باشد . تکلیف پرداخت دیه چه خواهد بود ؟

 پرداخت می شود و در صورت عدم استطاعت ، به ترتیب عاقله و سپس بیت المال پرداخت می کنند. « الف » از اموال (1

 اگر مالی نداشته باشد ، از بیت المال پرداخت می شود .پرداخت می شود و « الف » از اموال (2

 عاقله مسؤول پرداخت آن است و در صورت عدم استطاعت ، از بیت المال پرداخت می شود .(3

 پرداخت می شود و اگر مالی نداشته باشد ، عاقله پرداخت می کند . « الف » از اموال (4

 اسالمی. مجازات قانون 489و  483اد با توجه به موصحیح است .  2پاسخ : گزینه 

 ، اصالح تست براساس قانون جدید(93)ارشد آزاد مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمدی به چه صورت است؟  -729

 از زمان وقوع جنایت ظرف دو سال قمری (1

 ظرف دو سال شمسی از زمان وقوع جنایت( 2

 از زمان صدور حکم قطعی ظرف دو سال قمری( 3

 شمسی از زمان صدور حکم قطعیظرف دو سال  (4

  اسالمی. مجازات قانون 499 ماده به توجه با .است صحیح1گزینه: پاسخ

اشتباه است و موجب صدمه می شود، پزشک دستور اشتباهی صادر می کند . پرستار می داند که دستور -731

 ( 59) ارشد سراسری       اما به دستور عمل می کند . چه کسی ضامن است ؟

  پزشک(2 پرستار(1

  پزشک و پرستار مشترکاً و به میزان تقصیر(4 پزشک و پرستار مشترکاً و به طور مساوی (3

 اسالمی. مجازات قانون 458به استناد ماده صحیح است .  1پاسخ : گزینه 

 ( 54) وکالت در صورت اجتماع مباشر و سبب، کدام مورد صحیح است؟                                                      -731

 (مباشر ضامن است.1

 (سبب ضامن است.2

 (عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است.3

 (هردو به نسبت مساوی ضامن هستند.4

  1352قانون مجازات اسالمی  مصوب   928ماده صحیح است .   3پاسخ : گزینه 

شخصی در نتیجه ی تأثیر مشترک یک ضربه چاقو و نیش سه حشره جان می سپارد. مسؤولیت ضارب -732

 (53)ارشد سراسری برای پرداخت دیه ، چه میزان است؟                                                                                    

 (یک چهارم دیه ی کامل4 (یک سوم دیه ی کامل3 (نصف دیه ی کامل2 دیه ی کامل(1

 قانون مجازات اسالمی  928موضوع ماده  .است صحیح2گزینه: پاسخ

هرگاه بین دو نفر بر اثر عوامل قهری، برخوردی به وجود آید که منتهی به جنایت شود، حکم ضمان  -733

 ( 54) وکالت               چیست؟                                                                                                                        

 ف دیه دیگری است.(هریک ضامن نص1

 (ضمان منتفی است.2

 (هریک ضامن تمام دیه دیگری است.3

 (عاقله هریک ضامن دیه است.4
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 صحیح است .  2پاسخ : گزینه 

هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب باعث ایراد صدمه ی بدنی شوند، و جنایت  -734

                                    مستند به همه ی آنان باشد ، اما تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هر یک از عوامل به چه میزان مسؤولند؟                          

 (53)ارشد سراسری                                                                                                                           
 (بر حسب درجه ی تقصیرشان2 (به طور تساوی1

 (تنها مباشر مسؤول است. مگر اینکه سبب اقوی باشد. 4 (به میزان تأثیر رفتارشان3

 قانون مجازات اسالمی  928با توجه به ماده  .است صحیح3گزینه: پاسخ

مطابق ضوابط عرفی راجع به تشخیص اقوی بودن سبب از مباشر، در کدام مورد، شخص مباشر را می -735

 (53)ارشد سراسری                         ول صدمه ی وارد بر خویش قلمداد کرد؟                                         مسئ توان 

 (دختری که برای فرار از تجاوز جنسی، خود را از بلندی پرت می کند.1

 (خانمی که برای فرار از مزاحمت های جنسی راننده ی خودرو، در خودرو را باز کرده و به بیرون می پرد. 2

 (کارگری که پس از ایجاد شدن حریق در ساختمان تولیدی محل کارش، برای فرار از آتش از پنجره به بیرون می پرد. 3

(خانمی که برای فرار از تعقیب ایذایی یک مرد متعرض، با دویدن در خیابان خود را زیر چرخ های یک اتومبیل در حال 4

 حرکت می اندازد. 

 .است صحیح4گزینه: پاسخ

ن فنی بوده و وی مرتکب تقصیری هم چنانچه اقدامات درمانی پزشک منطبق با مقررات پزشکی و موازی-736

 (52)وکالت       نشده باشد، لکن بیمار فوت نماید:                                                                                              

 (پزشک ضامن نیست.1

 ضامن است. (پزشک2

 (پزشک در صورتی ضامن نیست که، پیش از معالجه برائت اخذ کرده باشد. 3

 (پزشک ضامن نیست. ولی، دیه از بیت المال پرداخت می شود. 4

 قانون مجازات اسالمی 458و نیز ماده  459با توجه به مفاد ماده  .است صحیح1گزینه: پاسخ

مجروح کردن شخص سومی می گیرند و برای این کار، اولی سنگی را دو نفر با تبانی یکدیگر تصمیم به -737

معبر عام گذاشته و دومی چاهی درمقابل آن حفر می کند. شخص ثالث بر اثر برخورد با سنگ و افتادن در  در

 (52آبان -شاغل قضائی)مچاه مصدوم می شود. مسؤولیت متوجه کیست؟                                                               

 (هر دو نفر به تساوی.1

 (شخص مسؤول ، به قید قرعه تعیین خواهد شد.2

 (شخص دوم ، که سبب مؤخر در حدوث را به وجود آورد.3

 (شخص اول ، که سبب مقدم در تأثیر را به وجود آورده است. 4

 .است صحیح 1گزینه: پاسخ

بدنی شود ، کدام مورد ، صحیح ر گاه موجب تلف یا صدمه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد ، ه-738

 (52آبان -)مشاغل قضائی ؟است

 (ضامن نیست .1

 (در صورت اخذ برائت ، در هر صورت ضامن نیست .2

 (در صورت عدم قصور یا تقصیر در علم و عمل و عالوه بر آن اخذ برائت ، ضامن نیست .3

 ضامن نیست . (در صورت عدم قصور یا تقصیر در علم و عمل4

 قانون مجازات اسالمی 459با استناد به ماده صحیح است .  4پاسخ : گزینه 
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 کتاب پنجم: تعزیرات

 کلیات

 ( 53) دکتری           است ؟کدام « تعزیرات شرعی » ، تعریف  1378مطابق قانون آیین دادرسی کیفری  -751

 (افعال حرامی که تعیین نوع و مقدار مجازات آن به حاکم شرع واگذار شده است .1

 (فعل یا ترک فعلی که جرم انگاری و کیفر گذاری آن در شرع انجام شده و قانون مجازات اسالمی کاشف از وجود آن است.2

 مجازات آن بر عهده ی قانون گذار اسالمی است . (فعل یا ترک فعل منع شده در شرع که نوع و مقدار3

 (فعل یا ترک فعلی که بدون تحریم و ممنوعیت در شرع ، در قانون مجازات اسالمی جرم انگاری شده و کیفر گذاری آن بر 4

 عهده ی دادرس دادگاه نهاده شده است .

 صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

 ، اصالح تست براساس قانون جدید( 89) وکالت   صحیح است ؟       کدام یک از تعاریف ذیل در مورد تعزیر -751

تعزیر مجازاتی است که به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می  (1

 گردد.

تعزیر مجازاتی است که. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به  (2

 موجب قانون تعیین می شود.

 تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و مقدار آن به نظر حاکم واگذار شده است . (3

 هر سه مورد(4

 قانون مجازات اسالمی . 19اده به استناد مصحیح است .   4پاسخ : گزینه 
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 فصل اول: جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

شخصی اهالی منطقه را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار تحریک کرده وصف عمل -752

 (98مجرمانه چیست؟)وکالت 

 (سردستگی است خواه تحریک موثر واقع بشود یا نشود1

 واقع شود(معاونت.اگر تحریک موثر 2

 (جرم مستقل و مقید به نتیجه3

 (جرم مستقل و مطلق4

 تعزیرات 912ماده  .صحیح است 4پاسخ:گزینه 

تحریک مردم به درگیری با نیروهای دولتی، با انگیزه اصالح امور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام، چه جرمی -753

 95است؟ وکالت 

 (جرم نظامی4     ن، جرم عمومی(در صورت موثر بود3 (جرم سیاسی2  (جرم عمومی1

 صحیح است 1پاسخ : گزینه 

 95کدام مورد در خصوص ادعای بمب گذاری در اتوبوس خط واحد، صحیح است؟قضاوت -754

 ( در صورتی جرم است که این ادعا صحت داشته باشد1

 ( به علت فقد عنصر قانونی، جرم تلقی نمی شود2

 جمهوری اسالمی ایران باشد و عمال هم این کار را انجام داده باشد ( جرم است، اگر به قصد مقابله یا نظام3

 ( در صورتی جرم است که به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی باشد4

 ق.م.ا. 911ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ : 

. وصف کیفری عمل  است یک ایرانی در نیجریه مرتکب جرم جاسوسی علیه نیجریه و به نفع آمریکا شده-755

 ( 59) دکتری             وی طبق قوانین کیفری ایران چیست ؟

 در صورت معامله متقابل دولت نیجریه ، جرم جاسوسی له و علیه بیگانگان  (1

 در صورت صدمه به امنیت ملی ایران ، جرم جاسوسی له و علیه بیگانگان (2

 جرم جاسوسی له و علیه بیگانگان (3

 اساساً وصف کیفری ندارد . (4

 کتاب تعزیرات. 992ماده صحیح است .  4پاسخ : گزینه 

ا خود حمل نماید که موجب آسیب هرگاه کسی به منظور اخالل در پرواز هواپیما عالماً عامداً اشیایی را ب-756

 (52و53)دکتری                               هواپیما یا اموال موجود در آن گردد ، به چه مجازاتی محکوم می شود؟     به 

(چون به مسافرین آسیبی وارد نشده است، صرفاً به پرداخت خسارات وارده به هواپیما و اموال موجود در آن محکوم می 1

 شود.

 (به مجازات اخالل و یا خرابکاری در پرواز هواپیما محکوم می گردد.2

 گردد.(به مجازات شروع به جرم محاربه محکوم می 3

 (به مجازات تخریب ساده ی اموال محکوم می گردد.4

امنیت پرواز هواپیما و  ماده واحده ی قانون مجازات اخالل کنندگان در« 2»موضوع بند .است صحیح2گزینه:پاسخ

 4/12/1345در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب خرابکاری 

به قصد بر هم زدن امنیت کشور به  هرکس مردم را» قانون مجازات اسالمی به این شرح است :  512ماده -757

جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند ، صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به یک تا 
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اگر مردم با تحریک این فرد مبادرت به کشتار کنند ، عنوان مجرمانه ی این «. پنج سال حبس محکوم می گردد

 (51)وکالت                                                                                                                            چیست؟ فرد محرک

 (سبب اقوی در جرم4 (فاعل معنوی3 (معاون جرم2 (مباشر1

 .است صحیح 1 گزینه:پاسخ

جرم تحریک مردم به کشتار و جنگ با یکدیگر و به قصد بر هم زدن امنیت کشور در کدام مورد تحقق -758

 (59)ارشد سراسری محقق می شود؟                                                                                                            

 ی نقاط کشور شود. (در صورتی که موجب قتل در کلیه1

 (اگر موجب غارت شود.2

 (در صورتی که موجب قتل در یک نقطه از کشور شود.3

 (با وجود شرایط، خواه موجب قتل و غارت بشود یا نشود.4

  1389تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 912 ماده به توجه با .است صحیح4گزینه:پاسخ

که نیاز به تحقق نتیجه خاص ندارد به می باشد. « مطلق»جرم تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر از جمله جرائم 

 "بشود یا نشود  صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت "گفته شده  912همین دلیل در متن ماده 

 ر عنصر معنوی............. باشد.                جرم تحریک مردم به قتال با یکدیگر در صورتی محقق می شود که از نظ -759

 (95)ارشد آزاد                                                                                                                                                       
 م زدن امنیت کشور(به قصد بر ه2 (به قصد ضدیت با حکومت اسالمی1

 (به قصد همکاری با یک دولت خارجی4 (به قصد ضدیت دولت3

قصد سوءنیت خاص در این جرم  (.1389تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 912 )موضوع ماده .است صحیح2گزینه:پاسخ

 .است بر هم زدن امنیت کشور

مسامحه و بی مباالتی در حفظ و نگهداری اطالعات طبقه بندی شده که منجر به تخلیه ی اطالعاتی  -761

  (95)ارشد سراسری                                           توسط دشمن گردد، ........................ .                                             

ر دولتی و مسؤول حفظ و نگهداری اطالعات طبقه بندی شده باشد و آموزش الزم را نیز دیده (در صورتی که فرد مأمو1

 باشد، جرم است.
 (جرم نیست. بلکه، مشمول کیفر انتظامی است.2

 (در صورتی که فرد مأمور دولت باشد و آموزش الزم را دیده باشد، جرم است.3

 (جرم است.4

مسوول چنانچه مأمورین دولتی که 1389تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 998 ماده به توجه با .است صحیح1گزینه:پاسخ

مباالتی و عدم رعایت  بی در اثر  به آنها آموزش الزم داده شده استمیباشند و  بندی شده امور حفاظتی و اطالعاتی طبقه

 .شوند تخلیه اطالعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می توسط دشمناناصول حفاظتی 

مرتکب یکی از اعمال در قلمرو ایران به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر « الف» -761

 ( 95)وکالت و ارشد آزاد          جاسوسی می شود. در کدام یک از صور زیر، قابل مجازات است؟                          

 (به طور مطلق و به صرف عمل جاسوسی در ایران.1

 را از دولت ایران بنماید.« الف»(در صورتی که دولت بیگانه ای که به ضرر او جاسوسی شده، تقاضای مجازات 2

 (در صورتی که به امنیت ملی ایران صدمه وارد آید.3

 (در صورتی که دو شرط صدمه به امنیت ملی ایران و ضرر به دولت بیگانه، تحقق یابد. 4

به نفع یک دولت بیگانه هر کس  1389تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 992 ماده به هتوج با .است صحیح3گزینه:پاسخ

ملی صدمه وارد  بنحوی که به امنیت مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود  در قلمرو ایران و به ضرر دولت بیگانه دیگر

 .به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد نماید
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 فصل دهم: تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

 

هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خالف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از  -812

 (59سراسری ارشد)                 اساسی محروم نماید، به ..................... محکوم خواهد شد.حقوق مقرر در قانون 

 (محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی2 (انفصال از خدمت1

 (هر سه مورد یاد شده4 (حبس از دو ماه تا سه سال3

هر یک از مقامات و مأمورین وابسته  1389 تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 989 ماده طبق  .است صحیح4گزینه:پاسخ 

که برخالف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در  به نهادها و دستگاههای حکومتی

تا پنج سال از مشاغل   محرومیت یکو  انفصال از خدمتاساسی جمهوری اسالمی ایران محروم نماید عالوه بر  قانون

 .از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد حبسبه  متیحکو

سلب آزادی شخصی افراد ملت یا محروم کردن آن ها از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی  -813

 (59سراسری ارشد)ایران از سوی مأمورین دولتی، موجب اعمال چه مجازاتی خواهد شد؟                                

(مرتکب، عالوه بر انفصال و محرومیت به مدت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم 1

 خواهد شد. 

 .شد خواهد حکومتی محروم مشاغل از انفصال از خدمت، برای همیشه بر عالوه ( مرتکب،2

 سال . پنج تا یک مدت حکومتی به مشاغل از خدمت و محرومیت از ( انفصال3

 (محرومیت از خدمت در مشاغل حکومتی و دولتی به طور دایم .4

 1389 تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 989 ماده به توجه با .است صحیح1گزینه:پاسخ

قامات صالحیت دار، شخصی را حکم هرکس از مقامات و مأمورین دولتی که بدون داشتن حکمی از م -814

  شخص را رها کند، چه خواهد بود؟ ولی قبل از آن که تعقیب شود، آنیا حبس کرده باشد، توقیف 

 (59سراسری ارشد)        
 (در صورتی که رضایت شخص مزبور را فراهم کند، از تعقیب و مجازات مربوط معاف خواهد بود. 1

 مجازات او تخفیف دهد.را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد، دادگاه می تواند در  مزبور شخص که صورتی ( در2

 باشد، مجازات او از دوماه تا شش ماه حبس خواهد بود. نکرده توقیف روز پنج از زیاده را مزبور شخص که صورتی ( در3

 باشد، از مجازات معاف خواهد بود. نکرده توقیف روز پنج از زیاده را مزبور شخص که صورتی ( در4

قبل از آن  مرتکب یا معاوناگر  1389 تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 999 ماده به توجه با .است صحیح3گزینه:پاسخ

شخص مزبور را   یا اقدام الزم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که توقیف شده را رها کندشخص  که تعقیب شود

 .مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بودزیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد 

آزادی شخصی افراد بر خالف قانون توسط مقامات و مأمورین دولتی یا محروم کردن آنان از حقوق  سلب -815

 (99آزاد  ارشد) در قانون اساسی:                                                                                                               مقرر

 دارد.(فقط با فعل امکان 1

 (فقط با ترک فعل امکان دارد.2

 .دارد امکان فعل با فعل ناشی از ترک (3

 (حسب موارد گوناگون با فعل و ترک فعل امکان دارد.4

 1389 تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 989 ماده موضوع .است صحیح4گزینه:پاسخ
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 جرم ارتکاب برای تبانی و اجتماع :شانزدهم فصل

 96اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه اموال دیگران در چه صورتی جرم است؟مشاوران -894

 صورتی که مقدمات اجرایی را تدارک دیده باشند.( در 1

 ( به طور مطلق و بدون هیچ قیدی جرم است. 2

 ( در صورتی که عملیات اجرایی جرم را شروع کرده باشند.3

 ( در صورتی که موفق به اجرای جرم مذکور شوند.4

 ق.م.ا کتاب تعزیرات 811به استناد ماده صحیح است.  1پاسخ : گزینه 

 دعوا ی اقامه یکدیگر علیه دیگری به متعلق مال بردن برای تا کنند تبانی یکدیگر با اشخاصی هرگاه -895

 (51 قضائی مشاغل)                                                                                                           ... .....نمایند .

 .نیستند مجازات قابل و نشده، جرمی مرتکب نشوند، دیگری مال بردن به موفق که صورتی در(1

 .شوند می محکوم مردم اموال علیه تبانی عنوان به نشوند، مال بردن به موفق خود ی اراده بدون چنانچه صورت، هر در(2

   .شوند می محکوم کالهبرداری به شروع عنوان به نشوند، دیگری مال بردن به موفق که صورتی در (3

 تبانی عنوان به نشوند، مال بردن به موفق خود، ی اراده بدون ولی باشند، دیده تدارک را اجرایی مقدمات که صورتی در(4

  .شوند می محکوم مردم اموال علیه

اجتماع و  دو نفر یا بیشترهر گاه 1389 تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 811 ماده طبق .است صحیح4گزینه:پاسخ

باشند ولی   مقدمات اجرائی را هم تدارک دیدهتبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و 

 .حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند

 (51 دکتری  )                                        است؟ جرم صورتی چه در امنیت، علیه جرائم ارتکاب برای تبانی-896

 .باشد داشته وجود نفر دو  حداقل بین خارجی یا داخلی امنیت علیه جرم یک ارتکاب به نسبت قطعی توافق هرگاه(1

 .باشند کرده خارجی یا داخلی امنیت علیه جرم یک ارتکاب به شروع نفر دو حداقل هرگاه(2

 شده فراهم هم جرم ارتکاب وسایل و شده، تشکیل منظور این برای نفر دو از بیش با یافته سازمان تشکل یک هرگاه(3

 .باشد

 مقدمات و داشته، وجود نفر دو حداقل بین یا خارجی داخلی امنیت علیه جرم یک ارتکاب به نسبت قطعی توافق هرگاه(4

 .باشد شده دیده تدارک هم اجرایی

اجتماع و  دو نفر یا بیشترهر گاه  1389 تعزیرات-اسالمی مجازات قانون 819 مادهطبق  .است صحیح1گزینه:پاسخ

در  فراهم نمایند وسایل ارتکاب آن رایا  جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوندتبانی نمایند که 

 .دصورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند ش

برای تخقق تبانی موضوع  ضروری هستند؛ 811 ماده در مذکور تبانی تحقق برای که شرطی دو از یک هیچ که، است گفتنی

 و جرم 819 ماده طبق بر کشور وخارجی داخلی امنیت ضد جرائم ارتکاب برای تبانی صرف بلکه، باشد؛ نمی الزم 819ماده 

 289 صفحه ،2 ویراست عمومی، آسایش و امنیت علیه صادقی،جرائم محمد میر حسین.است مجازات قابل

 تلقی جرم صورتی چه در کشور خارجی یا داخلی امنیت ضد بر جرائم ارتکاب برای تبانی و اجتماع-897

 (51وکالت )                                                                                                          شود؟ می

 .است جرم قیدی، هیچ بدون و مطلق، صورت به(1

 .باشند دیده تدارک را اجرایی مقدمات که صورتی در(2

 .باشند کرده آغاز را اجرایی عملیات که صورتی در(3

 .باشند کرده فراهم را جرم ارتکاب وسایل که صورتی در(4

 811 ماده گرفتن نظر در با و 1389 تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 819 ماده به توجه با.است صحیح1گزینه:پاسخ

 قانون همان
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 سر افشای و دروغ شهادت و قسم :بیستم فصل

 (54)قضاوت       است؟ جرم ، دروغ قسم ادای ، دعاوی کدام در -933

 کیفری و حقوقی2)  اسالمی انقالب نهادهای و رسمی مراجع نزد و کیفری و حقوقی1) 

 کیفری فقط4)      حقوقی فقط3) 

که قسم متوجه او شده باشد  دعوای حقوقی یا جزائیهر کس در   845ماده طبق  صحیح است. 2گزینه  پاسخ:

 شد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد

 (95مهر -قضایی مشاغل)  شود؟ می محسوب جرم ذیل، شرایط از یک کدام با دروغ شهادت -934

 رسمی مقامات نزد دادگاه در(1

 قضات نزد و دادگاه و دادسرا در(2

 قضایی و دولتی رسمی مقامات نزد و صورت هر در(3

  .شود گناهی بی محکومیت به منجر مگر شود، نمی محسوب جرم دروغ شهادت اصوالً(4

هر کس در دادگاه نزد مقامات  1389 تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 899 ماده به توجه با .است صحیح1 گزینه: پاسخ

میلیون ریال  رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده

 .جزای نقدی محکوم خواهد شد

 حبس مجازات به کند، یاد دروغ قسم شده او متوجه قسم که کسی اگر زیر، موارد از یک کدام در -935

 (91آزاد ارشد)                     شود؟ می محکوم

 .است جزایی دعوای در فقط(2   .است حقوقی دعوای در فقط(1

 جزایی و حقوقی دعوای در(4   دعاوی             ی کلیه در(3

هر کس در دعوای حقوقی یا  1389 تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 845 ماده موضوع .است صحیح 4 گزینه: پاسخ

 .شد جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد

 (94حقوقی مشاوران)   باشند؟ توانند می کسانی چه اسرار، افشای جرم مرتکبان -936

 .شده اند آگاه دیگران اسرار از که کسانی ی همه(1

 .شده اند دیگران اسرار محرم خود، شغل مناسبت به که کسانی ی همه(2

 داروفروشان و پزشکان(3

 قضات و دادگستری وکالی(4

اطباء و جراحان و ماماها و  1389 تعزیرات -اسالمی مجازات قانون 849 ماده به توجه با .است صحیح 2 گزینه: پاسخ

قانونی، اسرار مردم  شوند هر گاه در غیر از موارد اسرار میداروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم 

را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی 

 .شوند می محکوم

 چه شخصی اسرار افشای. هستند آنان اسرار حفظ به ملزم اخالقاً بیماران، قبال در جراحان و اطباء-937

 (91سراسری ارشد)        دارد؟ حکمی

 حبس و مستؤجب پزشکی، نظام مقررات از تخلف(1

 نقدی جزای یا حبس مستؤجب است، و جرم(2

 .است بیمار به وارده زیان جبران به طبیب مسئولیت موجب(3

 .است پزشکی امور به اشتغال از محرومیت و موجب انتظامی، تخلف(4

 .است صحیح2 گزینه: پاسخ
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 امانت در خیانت :چهارم و بیست فصل

مطالبه می کند اما « الف»سفیدامضا را از « ب»است. « ب»سفیدامضایی را می یابد که صاحب آن « الف»-964

نمی دهد و آن را پر می کند و بابت تضمین به شخصی می دهد. وی مرتکب چه جرمی « ب»آن را به « الف»

 (98شده است؟)قضاوت 

 ( صرفاً سوءاستفاده از سفیدامضا1

 ( مرتکب جرمی نشده است.2

 ( جعل خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفیدامضا3

 خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید امضا( 4

 صحیح است. 1گزینه پاسخ: 

 اختیار در تولیدی خودروهای در نصب برای را قطعاتی خصوصی، خودروسازی کارخانه یک مدیر -965

می  فروش به آزاد بازار در و نکرده استفاده اتومبیل در را قطعات تکنسین ها .می دهد قرار تکنسین ها

 .کرده اند استفاده اتومبیل تولید در را قطعات که همه می دارند اعالم کارخانه مدیر به نامه ای طی اما رساند،

 96چیست؟قضاوت  اتهامی عنوان

 کالهبرداری( 2     سرقت( 1

 امانت در خیانت( 4   کارخانه اموال در غیرمجاز تصرف( 3

 89قانون تعزیرات   884. ماده صحیح است 4گزینه پاسخ : 

 و برداشته را آن سالم قطعات تعمیرکار .می برد تعمیرکار برای را اراده ماشرین دولتی، خودروی راننده-966

 96است؟قضاوت  مورد کدام مشمول تعمیرکار، ارتکابی رفتار  .می گذارد جای آن به کارکرده قطعات

 امانت در خیانت( 2     اختالس( 1

 سرقت( 4    غیرقانونی تصرف( 3

 89قانون تعزیرات   884. ماده صحیح است 2 گزینهپاسخ : 

کاالیی به امین داده شده که به قیمت معین بفروشد و وجه آن را به مالک کاال رد کند ، لیکن امین کاال را  -967

 96گران تر از قیمت معهود فروخته و مابه التفاوت را مسترد نکرده است . چه اتهامی متوجه امین است؟ وکالت 

 (گران فروشی 4  (تصرف غیرقانونی3 (هیچ اتهامی 2  مانت (خیانت در ا1

 صحیح است 2پاسخ : گزینه 

 تصاحب مال غصبی ، توسط امینی که مالی را از غاصب دریافت کرده باشد ، چه حکمی دارد ؟-968

 ( 59) ارشد          

 صرف نظر از علم یا عدم آگاهی امین به غصبی بودن ، خیانت در امانت است .(1

 در صورت عدم آگاهی امین به غصبی بودن ، خیانت در امانت است . (2

 در صورت آگاهی امین به غصبی بودن ، خیانت در امانت است .(3

 در صورت آگاهی امین به غصبی بودن ، کالهبرداری است . (4

 صحیح است .  1پاسخ : گزینه 

دارد و کارگاه مذکور را راه اندازی  دریافت میشخصی برای راه اندازی کارگاهی، وامی از بانک دولتی -969

 ( 59) ارشد   کند. او در زمان سررسید ، عمداً از بازپرداخت وام خودداری می نماید . حکم عمل وی چیست ؟ می

 خیانت در امانت(2 تصرف غیر مجاز در اموال دولتی(1

  کالهبرداری (4 جرم نیست.(3

 صحیح است . 3پاسخ : گزینه 
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 خاص قوانین اساس بر جرایم سایر

 چک صدور قانون

 

احمد پس از صدور چک و تحویل آن به مسعود ، با استناد به اینکه به او بدهکار نیست ، کتباً دستور -1139

 ( 59) ارشد سراسری   عدم پرداخت وجه چک را به بانک می دهد ، بانک چه وظیفه ای دارد ؟

 از پرداخت وجه چک خودداری می کند ولی وجه را تا تعیین تکلیف ، در حساب مسدودی نگه می دارد . (1

 از پرداخت وجه خودداری می کند و وجه را به صادر کننده می دهد .  (2

 فقط به مدت یک هفته از پرداخت وجه چک خودداری می کند . (3

 نباید به دستور ترتیب اثر دهد .  (4

 صحیح است. 4گزینه  پاسخ :

 (54)قضاوت     ندارد؟ امکان بانک به وجه پرداخت عدم دستور ، مورد کدام در -1141

 .باشد شده گم چک1) 

 باشد. شده جعل چک2) 

 .باشد شده داده ربا بابت چک3) 

 .باشد گرفته صورت اشتباهی چک، مبلغ نوشتن در4) 

 صحیح است. 4پاسخ: گزینه 

 های وضعیت از یک کدام با صورت، این در. نماید می صادر بالمحلی چک دیگری از وکالت به شخصی -1141

 (52آزاد  ارشد)         دارد؟ مطابقت ذیل

 .دارند کیفری مسئولیت دو هر حساب صاحب و( وکیل) چک ی کننده (صادر1

 .دارد کیفری مسئولیت مطلق طور به چک ی کننده (صادر2

 حساب صاحب عمل به مستند چک وجه پرداخت عدم کند ثابت اینکه، مگر. دارد کیفری مسئولیت چک ی کننده (صادر3

  .است بوده او بعدی ی نماینده یا

  .دارد کیفری مسئولیت حساب صاحب (فقط4

 چک. صدور قانون 15 ماده به توجه با .است صحیح 3 گزینه: پاسخ

 ی ماده کدام مشمول و جرمی چه شود، می پرداخت عدم به منجر که دیگری به امضاء فاقد چک دادن -1142

 ( 59سراسری ارشد)                   است؟ قانونی

  .باشد می چک صدور قانون 3ماده  مشمول و نشدنی پرداخت چک صدور حکم (در1

 .مجرمانه است وصف فاقد امضاء فقدان دلیل (به2

 .نیست جرم چک، صدور قانون 13 ی ماده طبق و است امضاء سفید چک صدور حکم (در3

  .باشد می اسالمی مجازات قانون 883 ی ماده مشمول و است امضاء سفید از استفاده (سوء4

 .1392 اصالحی چک صدور قانون 13 ی ماده به توجه با .است صحیح 2 گزینه: پاسخ

 نماید، می مسدود حساب این از چک صدور به اقدام برادرش حساب بودن بسته به علم با الف آقای -1143

 (95آزاد  ارشد)        :        او عمل

 .می شود محکوم چک صدور قانون 8 ی ماده در مندرج مجازات حداکثر به و محسوب، محل بی چک صدور (جرم1

 غیر حکم این و محکوم، چک صدور قانون 8 ی ماده در مندرج مجازات حداکثر به و محسوب، محل بی چک صدور (جرم2

 .باشد می تعلیق قابل

 .نمی شود محسوب محل بی چک صدور (جرم3
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 و محکوم، چک صدور قانون  -ج -ب -الف دربندهای مندرج مجازات حداکثر به و محسوب، محل بی چک صدور (جرم4

 .است تعلیق قابل غیر حکم این

 چک. صدور قانون 19 ماده مفاد به توجه با .است صحیح 3 گزینه: پاسخ

 مسدود حساب صاحب برادر کننده صادر بلکه،. نیست حساب صاحب ی کننده صادر خود مورد در پرسش شود، دقت

 .باشد می
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 شویی پول با مبارزه قانون

احسان ملک خود را با سند رسمی به بیتا اجاره داده و همان ملک را با سند عادی به جواد برای همان  -1151

جواد، مبادرت به خرید یک گوشی تلفن همراه کرده و آن مدت اجاره می دهد. سپس با مال االجاره اخذ شده از 

 98را به همسر خود هدیه می دهد. احسان مرتکب چه جرایمی شده است؟مشاوران 

 ( انتقال منافع غیر و پولشویی1

 ( معامله معارض و پولشویی2

 ( انتقال مال غیر و کالهبرداری3

 ( معامله معارض و کالهبرداری4

 ت.صحیح اس 1گزینه پاسخ: 

 98؟قضاوتنمی روددر بزه پولشویی کدام مورد قاعدتاٌ جرم منشأ به شمار  -1152

 ( کالهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال2     ( جرایم رایانه ای1

 ( قاچاق کاالی مجاز4     ( تخلفات اداری3

 صحیح است. 3گزینه پاسخ: 

 قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی. 1مستند به الف ماده 

 (98؟)قضاوت نمی شودکدام مورد پولشویی محسوب -1153

 ( شخصی وجه حاصل از اختالس را با علم به آن، به حسابی در خارج از کشور انتقال دهد.1

 ( شخص با علم به وجه حاصل از اعمال نفوذ برخالف حق با انعقاد قرارداد صلح مالکیت آن را پنهان کند.2

 حب کند. ( امینی مال مورد امانت را تصا3

 ( شخصی با علم به اینکه مال از کالهبرداری به دست آمده عواید آن را نگهداری کند.4

 قانون مبارزه با پولشویی. 2مستند به ماده  صحیح است. 3گزینه پاسخ: 

جرم پولشویی شخصی با توجه به اصل ارزش مال و عواید ناشی از آن، به مبلغ بیست میلیارد ریال  -1154

 (98است. مجازات محکوم، کدام یک از موارد زیر است؟)وکالت محرز شده 

 جزای نقدی معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج -( مصادره مبلغ پولشویی1

 ( مصادره مبلغ پولشویی و جزای نقدی معادل یک چهارم آن2

 ( مصادره اموال معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج3

 جزای نقدی معادل میزان پولشویی و حبس تعزیری درجه چهار -ولشویی( مصادره مبلغ پ4

 .1358قانون مبارزه با پولشویی اصالحی  5مستند به ماده  صحیح است. 4پاسخ: گزینه 

می  کتمان است، کرده تحصیل جرم نتیجه در و غیرمستقیم طور به که را عوایدی واقعی ماهیت متهم، -1155

 96قضاوت  است؟ کیفر قابل کدام عنوان، تحت وی .کند

 مسروقه اموال اخفای( 2    پولشویی در معاونت( 1

 پولشویی( 4   نیست جرم عمل اساساً( 3

 قانون مبارزه با پولشویی 2. بند ج ماده صحیح است 4گزینه پاسخ : 

تبعات این از « الف » ی دادن برای فرار« ب » مبادرت به فروش یک تن مواد مخدر می کند . « الف » -1156

 ( 59) ارشد سراسری  مرتکب کدام جرم شده است ؟« ب » ، عواید مجرمانه را تبدیل می نماید . جرم

 . پولشویی(2 معاونت در پولشویی.(1

  عمل جرم نیست .(4 تحصیل مال به طریق نا مشروع.(3

 صحیح است . 2پاسخ : گزینه 


