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 " :حقوق مدنی"

در صورتی که هوشنگ حق انتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند و سپس بدون اطالع وی آن را به غیر بفروشد ، کدام مورد صحیح -1

 است؟

 (معامله صحیح است ، ولی بهروز منحصراً در صورتی میتواند از مال استفاده کند که خریدار به ادامه تصرفات وی راضی باشد.1

 (اعتبار معامله ای که موضوع حق انتفاع است،منوط به اجازه بهروز است.2

 (معامله صحیح است و فقط بهروز می تواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نماید.3

 (خریدار در صورتی می تواند ازمنافع بهره برداری کند که قرار داد حق انتفاع، فسخ شود.4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

قانون مدنی در صورتی که مالک، عین را به غیر منتقل نماید، حق انتفاع باطل نشده و به قوت خود باقی می ماند. نظر به  53مطابق ماده  :1نکته 

ع وقو اینکه خریدار ) منتقل الیه ( نمی تواند با وجود حق ثالث، عین را متصرف شود و از منافع آن استفاده کند، در صورتی که خریدار در زمان

ر ظیع، جاهل به حق انتفاع باشد می تواند بیع را فسخ کند. بدیهی است در صورتی که عالم به وجود حق انتفاع باشد حق فسخ ندارد و باید منتب

 د.یبماند تا مدت حق انتفاع خاتمه یابد و یا اینکه عقد بین مالک و منتفع فسخ شود و آن وقت عین را متصرف شده و از منافع آن استفاده نما

 کدام مورد در خصوص تولیت مال موقوفه صحیح است؟ -2

 (واقف می تواند خود را متولی قرار داده و از منافع موقوفه ، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند.1

 هر شود، حق عزل اورا دارد.(حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد، متولی قرار داده است، عزل کند، ولی واقف در صورتی که خیانت متولی ظا2

 وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولی می تواند وکیل بگیرد یا تولیت را به دیگری تفویض کند. ی(چنانچه در ضمن تعیین متولی برا3

 عنوان متولی تعیین شده باشند، در هر حال با فوت هریک ، حاکم شخصی را ضمیمه خواهد کرد.ه (در صورتی که دو نفر ب4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

قانون مدنی و نظر به اینکه جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل  84و  83، 79، 77می باشد. با توجه به مواد  1پاسخ گزینه  :1نکته 

 متولی قرار دهد،تنها گزینه صحیح می تواند گزینه نخست باشد.

 کدام مورد زیر عقد خیاری محسوب می شود؟ -3

 از خیارات مختص باشد. (واجد یکی1

 (واجد خیار تخلف شرط باشد.2

 (واجد خیار شرط باشد.3

 (واجد یکی از خیارات مشترک باشد4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

ق.م و نظر به اینکه عقد خیاری به عقد الزمی گفته می شود که در آن شرط خیار شده باشد لذا تنها پاسخ صحیح  88با عنایت به ماده  :1نکته 

 می باشد. 3نه گزی

 

را که برای تعمیر در اختیار او بود، به مبلغ سیصد میلیون ریال به او می فروشد و سپس اتومبیل در ید خریدار ،  محمد اتومبیل متعلق به ثریا -4

 بر اثر سیل تلف میشود، در صورت رد معامله ، کدام مورد صحیح است؟

 لیون ریال را از وی دارد.یلف شده است، ثریا فقط حق مطالبه سیصد م(با توجه به اینکه اتومبیل بدون تقصیر بهروز ت1

 (ثریا می تواند برای مطالبه حق اتومبیل ، فقط به بهروز مراجعه کند.2
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 (ثریا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرخ روز ، از محمد یا بهروز مطالبه کند.3

 یا فقط حق رجوع به محمد را دارد.ثریل بر اثر سیل تلف شده است، ( با توجه به اینکه اتومب4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

در فرض سوال معامله محمد با بهروز به جهت تعلق مال به ثریا و عدم اجازه از وی، فضولی محسوب می شود. بدیهی است در صورتی که  :1نکته 

ضامن عین و منافع خواهد  261و  259شود، خریدار وفق مواد  ثریا معامله فضولی را اجازه نکند )رد نماید( و مورد معامله به تصرف خریدار داده

شتری مبود. نظر به اینکه محمد و بهروز هر دو غاصب تلقی شده و مسئولیت ایشان در برار مالک تضامنی است، مالک می تواند به هر یک از بایع و 

ی قاهره باشد مثل یا قیمت آن را به نرخ روز دریافت رجوع کرده و عین را مطالبه نموده و در صورت تلف شدن آن هرچند در اثر قوه 

 قانون مدنی(  323و  311کند)ماده

 

 در خصوص ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند ، کدام مورد صحیح است؟-5

 غل دولتی دیگر بالمانع است.ی آنها صحیح است و جز وزارت ، نمایندگی مجلس، عضویت در شورای نگهبان و قضاوت ، اشتغال به مشان(تابعیت ایرا1

 (تابعیت ایرانی آنها در هر حال زایل می شود.2

 ک تابعیت ایران کنند.ماه تر(موظف هستند ظرف شش 3

 (در صورت تایید تابعیت توسط هیات وزیران، تابعیت ایرانی آنها زایل می شود.4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

قانون مدنی اتباع ایران نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر اینکه هیئت وزیران خروج از  989و ماده  988ماده  2با توجه به بند  :1نکته 

 تابعیت آنان را اجازه دهد واال تابعیت خارجی وی کان لم یکن تلقی شده و کماکان تبعه ایران شناخته می شود. 

 

 داد، کدام مورد صحیح است؟در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد در موعد تعیین شده درقرار-6

 عهد مطالبه که متعهد، با وجود تمکن مالی از اجرای تعهد خودداری نماید.در صورتی می تواند خسارت عدم انجام ت(در کلیه تعهدات متعهدله 1

 (در تعهدات غیر پولی ، متعهد له با انقضای مدت ، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد.2

 ولی باشد، با انقضای مدت، متعهد له حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد.(چنانچه تعهد پ3

 (متعهد له نمی تواند مطالبه خسارت نماید، مگر آنکه موعد سپری شده و اجرای تعهد مطالبه شود.4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

ه باشد پس از انقضا مدت و عدم انجام تعهد می توان مطالبه قانون مدنی در تعهدات )غیر پولی( اگر مدت تعیین شد 226مطابق ماده  :1نکته 

خسارت کرد و در این فرض، مطالبه الزم نیست ولی در صورتی که موعدی معین نشده باشد ادعای مطالبه خسارت وقتی پذیرفته می شود که 

 522ولی در تعهدات پولی گذشت موعد با توجه به ماده متعهدله اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است 

 قانون آیین دادرسی مدنی برای گرفتن خسارت کافی نیست و باید مطالبه شود و مدیون از پرداخت امتناع نماید.

 

 شرکت در کدام یک از موارد زیر ، زایل می شود؟-7

 (از مالیات افتادن مال الشرکه 1

 ودن (عدم امکان تقسیم بعلت ضرری ب2

 (نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم3

 (تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه4
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 می باشد. پاسخ 1گزینه 

قانون مدنی شرکت به دو طریق مرتفع می شود.  یکی در صورت تقسیم مال الشرکه و دیگری در صورت تلف تمام  587با توجه به ماده  :1نکته 

یاد شده، فقط ازمالیت افتادن مال الشرکه، می تواند در حکم تلف محسوب شود لذا گزینه صحیح یک  مال الشرکه. بنابراین چون در گزینه های

 خواهد بود.

 

 مطابق قواعد کلی قانون مدنی،کدامیک از موارد زیر،در خصوص عقد مضاربه،صحیح است؟-8

 (مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.1

 که عرفا رجوع به اجیر در آنها الزم است،شخصا انجام دهد. ( مضارب میتواند با اخذ اجرت، اعمالی را2

 (مضارب می تواند به تشخیص خود، با سرمایه مالک و به منظور سود آوری  بیشتر، با دیگری مضاربه کند.3

 (مضارب، در صورت اطالق عقد، حق هرگونه تجارتی را دارد.4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

قانون مدنی و نظر به اینکه اگر مضاربه مطلق باشد و تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل  556و  555، 554 ،553با مطالعه ی موارد  :1نکته 

ا میتواند هر قسم تجارتی که صالح بداند انجام دهد. لذا پاسخ گزینه چهار است. بدیهی است در این فرض عامل باید در طرز تجارت، متعارف ر

 رعایت کند.

 

کر را به دیگری می فروشد و پس از تحویل، معلوم می شود که حین العقد معیوب بوده است. در کدام یک از موارد شخصی مقدار معینی ش -9

 زیر، خریدار در فسخ یا مطالبه ارش مخیر است؟

 (چنانچه به واسطه عیب مزبور، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد.1

 (چنانچه خریدار، مبیع را به دیگری هبه نموده باشد.2

 اده باشد.ت(در صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار، مبیع از مالیت اف3

 .شدهای مورد نظر، در کارگاه مواد سازی استفاده شده با(چنانچه شکر4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

ومی فسخ معامله. اما طبق قانون مدنی عیب مبیع دو اختیار به مشتری میدهد، اول قبول مبیع معیوب و اخذ ارش و د 442مطابق ماده  :1نکته 

توجه شود، همه ی آنها  4تا  2قانون مدنی در چند مورد مشتری حق فسخ ندارد و فقط میتواند مطالبه ی ارش نماید. اگر به گزینه های  429ماده 

 می باشد. 1قانون مدنی هستند و لذا تنها گزینه ی صحیح گزینه  429از مصادیق ماده 

 

ونه برنج هندی به خریدار، تمامی موجودی اموال خود را که حاوی صد تن برنج است، می فروشد، اما هنگام تسلیم تاجری با ارائه یک نم -10

 معلوم می شود که کاالی فرخته شده، فاقد اوصاف نمونه است. کدام ضمانت اجرایی، در دسترس خریدار خواهد بود؟

 از عدم مطابقت کاال را مطالبه نماید.(حق دارد با قبول برنج های موجود در انبار، خسارت ناشی 1

 (فقط حق فسخ معامله را دارد2

 (فقط حق مطالبه ارش دارد.3

 (می تواند الزام فروشنده را به تصمیم مبیع مطابق نمونه بخواهد.4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 
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ابق همان نمونه تسلیم شود و اال مشتری اختیار فسخ قانون مدنی اگر بیع از روی نمونه به عمل آید، باید تمام مبیع مط 354وفق ماده  :1نکته 

مونه نمعامله را خواهد داشت. بدیهی است این ماده ناظر به عین کلی فی الذمه نیست و در کلی باید فروشنده را ملزم نمود که مصداقی که مطابق 

ید شده، ظهور در فروش عین معین دارد و لذا خریدار حق باشد جدا کرده و تسلیم نماید. در فرض سوال چون مورد معامله تمامی موجودی انبار ق

 فسخ عقد را خواهد داشت. )خیار تخلف وصف(.

 

 کدام یک از موارد تعلیق زیر،  مبطل عقد است؟ -11

 (در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون، من ملتزم به تادیه خواهم بود.1

 (در صورتی که مدیون پرداخت نکند،من ضامن هستم.2

 صورتی که دینی بر عهده مدیون ثابت باشد من ضامن هستم  (در3

 (در صورتی که مدیون تا کنون ادای دین نکرده باشد من ضامن هستم4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

ر قانون مدنی، تعلیق در ضمان مثل این ضامن قید کند که اگر مدیون پرداخت نکند من ضامنم، باطل است ولی اگ 699مطابق ماده  :1نکته 

مدیون باشد یا تا کنون ادای دین نکرده باشد، من ضامنم، تعلیق به شرایط درستی عقد ضمان شده باشد، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون له 

ل شود، ملزم شخصی می تواند بدون اینکه دین به ذمه او منتققانون مدنی  723(. همچنین مطابق ماده قانون مدنی 700موجب بطالن عقد نمی شود )ماده 

 10ده نمی شود و بر اساس ماده یبه ادای دین مدیون شود و میتواند این التزام را معلق به عدم تادیه دین از سوی مدیون نماید، ولی چنین عقدی ضمان نام

 صحیح تلقی می شود.قانون مدنی 

 

 کدام مورد در خصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟ -12

 کیلی که در مسافرت است، واصل گردد،اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.(چنانچه نامه عقد اقامتگاه و1

 استعفا، تحت هیچ شرایطی نمی تواند در مورد وکالت اقدام کند. ز(وکیل پس ا2

 (چنانچه نامه عزل وکیل که در مسافرت است،  ارسال گردد اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.3

 یل که در مسافرت است،برسد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.(چنانچه نامه عزل به اطالع وک4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

قانون تعهدات  406قانون مدنی فرانسه است. و در قوانین برخی کشورهای دیگر مانند ماده  2008ق.م که مقتبس  680با توجه به ماده  :1نکته 

می رسد گزینه چهار پاسخ منطقی تر باشد. یادآور می شود استاد دکتر ناصر کاتوزیان  سوئیس سخن از آگاهی وکیل از عزل می باشد، به نظر

گاه شدن او آمعتقدند که رسیدن نامه یا تلگراف به اقامتگاه وکیل اماره بر اگاهی اوست و از این پس وکیل باید ثابت کند که حادثه ناگهانی مانع از 

 ترجیح دارد. 4نابراین پاسخ گزینه هم منتفی نیست، ولی گزینه قانون مدنی( ب 680ماده  2شده است. )پانویس 

 

در ضمن عقد اجاره یک ساله، بر مستاجر شرط شده است که در مدت اجاره، باغچه موجر را که در مجاورت عین مستاجره قرار دارد، به  -13

 درختان، کدام اقدام از سوی موجر متصور است؟ صورت رایگان آبیاری نماید. در صورت تخلف مستاجر در سه ماهه اول و خشک شدن برخی

 (ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد.1

 (فقط می تواند الزام به اجرای شرط فعل و مطالبه خسارت عدم اجرای شرط را بخواهد.2

 (پیش از فسخ قرارداد، باید الزام مستاجر را به ایفای شرط بخواهد.3

 ای شرط فعل را بخواهد.(فقط می تواند خسارت ناشی از عدم اجر4
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 می باشد. پاسخ 1گزینه 

قانون مدنی در عقد اجاره اگر تخلف از شروط فسخ عقد شود، مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت. این ماده در  496با توجه به ماده  :1نکته 

، مشروط له ابتدا به ساکن حق فسخ ندارد ، بلکه قانون مدنی مخالف است زیرا در مواد اخیر  239تا  237مورد تخلف از شرط فعل با حکم مواد 

قانون مدنی در عقد اجاره ابتدا به ساکن الزام را شرط نمیداند و ابتدائا حق فسخ را  496باید مشروط علیه را اجبار به انجام شرط نماید ولی ماده 

 پیش بینی کرده است.

 

 وجه از اموال خویش، کدام مورد صحیح است؟مطابق قانون حمایت خانواده درخصوص انجام هزینه توسط ز -14

 لبه کند.(هرگاه زوجه به اذن یا امر زوج، هزینه تحصیل فرزندشان را پرداخت نماید، تحت هر شرایطی می تواند معادل آنچه را که هزینه نموده، مطا1

رفاٌ در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، میتواند معادل از اموال خود ادا نماید، ص به اذن زوج ، هزینه مخارج متعارف شخصی خود را (هرگاه زوجه2

 آن را از زوج دریافت کند.

د معادل آن را از (هرگاه زوجه به اذن زوج، هزینه معالجه پدر خود را از اموال خود پرداخت نماید، در صورتی که ثابت شود قصد تبرع  نداشته است، می توان3

 زوج دریافت کند.

ر مگه به پیشنهاد زوج،هزینه سفر برای مالقات فرزندشان را که در شهر دیگری تحصیل می کند تقبل کند، حق مطالبه معادل آن را از زوج دارد، (هرگاه زوج4

 اینکه قصد تبرع داشته باشد.

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

وجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود قانون حمایت خانواده که مقرر می دارد: در مواردی که ز 30با توجه به ماده  :1نکته 

 ز ویبرای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده ی زوجه است، هزینه کرده زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را ا

را برای مطالبه کافی میداند، صحیح نیست. گزینه دوم  "طیتحت هر شرای"رسد گزینه نخست به جهت اینکه جمله ی  دریافت نماید. به نظر می

، زوج باید قصد تبرع زوجه قانون حمایت خانواده  30رسد زیرا وفق ماده  به جهت اینکه اثبات قصد عدم تبرع را با زوجه میداند صحیح به نظر نمی

هم عالوه بر اینکه هزینه معالجه ی پدر زوجه بر عهده ی زوج را اثبات کند، نه اینکه زوجه قصد عدم تبرع خودش را ثابت نماید. گزینه سوم 

 رسد. نیست، اثبات قصد عدم تبرع را با زوجه قرار داده است که صحیح به نظر نمی

 

 اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابراء نمایدکدام مورد صحیح است؟ -15

 غاصبین سابق دارد. را از مغصوب(مالک برای مطالبه مثل مال 1

 از غاصبین سابق دارد. مغصوب را (مالک حق مطالبه متافع مال2

 حقین را دارد.افع مال مغصوب،فقط حق رجوع به ال(مالک برای مطالبه من3

 طالبه قیمت مال مغصوب، حق رجوع به غاصبین بعدی را دارد.م( مالک برای 4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

حق قانون مدنی هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت )بدل مال مغصوب( ابرا کند،  322و  321جه به مواد با تو :1نکته 

ند منافع مال رجوع به غاصبین دیگر را ندارد ولی اگر ذمه غاصب را نصب به منافع عین ابراء کند ، فقط حق رجوع به الحقین را نخواهد داشت ولی می توا

 را از غاصبین سابق بگیرد. مغصوب

 

 

 در ارتباط با احکام عده، کدام مورد صحیح است؟ -16
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 روز است. 45(عده طالق در زنی که به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند، 1

 (عده فسخ نکاح در مورد نکاه منقطع، سه طهر است.2

 وفات درنکاح دائم و منقطع، یکسان است. ه(عد3

 اقعا نشده باشد،عده فسخ نکاح، دو طهر است.(اگر بین زوجین نزدیکی و4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

قانون مدنی با عنایت به اینکه عده ی وفات چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع در هرحال  1154و  1152، 1151با مطالعه ی مواد  :1نکته 

 عمل است( لذا پاسخ صحیح گزینه سوم می باشد.روز می باشد )مگر زن حامله باشد که ابعد االجلین مالک  10چهار ماه و 

 

 در خصوص وصیت، کدام مورد صحیح است؟ -17

 (چنانچه وصیت در زمان موصی قبول شده باشد، ولی موصی به قبض نشده باشد ، قبول بعد از فوت الزم است.1

 (در صورت رد وصیت قبل از فوت، قبول موصی له بعد از فوت بدون قبض اثری ندارد.2

 صورت قبول وصیت بعد از فوت موصی و بعد از قبض موصی به ، رد وصیت ممکن نیست. (در3

 (در صورت قبول وصیت از سوی موصی له قبل از فوت موصی و قبض موصی به ، وصیت قابل رجوع نیست.4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

موصی له ، دیگر موصی له حق رد وصیت را نخواهد داشت.  قانون مدنی در صورت قبول وصیت پس از فوت و قبض 830با توجه به ماده  :1نکته 

واند آن را ت قبول ثانوی الزم نیست. در صورت رد وصیت قبل از فوت موصی، بعد از فوت موصی له، می اگر قبل از فوت وصیت قبول شده باشد، بعد از فوت

 قانون مدنی.( 829رده باشد، مانع رجوع موصی از وصیت نیست )ماده قبول کند. ضمنا قبول موصی له قبل از فوت موصی، حتی اگر موصی به را قبض ک

 

 

شخصی مدعی است پولی را به عنوان قرض به دیگری پرداخته و مقترض  ادای دین نکرده است. کدام مورد از اقدام های زیر، تجزیه پذیر  -18

 است؟

 بوده است . (از مدعی پول گرفته ام ،اما بابت خدمات مربوط به تعمیر اتومبیل وی1

 ز مدعی پول گرفته ام ، اما نیمی از مدعی به را پرداخت کردم.(ا2

 ز مدعی پول گرفته ام ، اما بابت غرامت تلف اموال من بوده است.(ا3

 سال آینده شرط شده است. ( از مدعی پول گرفته ام ، اما تادیه آن در یک4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

انون مدنی اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی ق 1282با توجه به ماده  :1نکته 

قانون مدنی اگر اقرار مرکب باشد و دارای دو  1283و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. اما مطابق ماده  از آن که به نفع او است بر ضرر مقرر استفاده نماید.

 می االثر باشد، اثبات جزئی که به سود مقرر است بر عهده ی خود او قرار دارد. )بر خالف اقرار موصوف و مقید که مقرله موظف به آوردن دلیل جزء مختلف

 است چون دو جزء مختلف االثر هستند و قید و وصف هم نیستند، قابل تجزیه می باشند. 2شود(. لذا پاسخ گزینه 

 

 

 اخوال و اوالد آنها کدام مورد صحیح است؟در خصوص ارث اعمام و  -19

 (در صورت انحصار ورثه به یک پسر عموی ابوینی و یک عموی ابی ،فقط پسر عمو ارث می برد .1
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 (در صورت انحصار ورثه به دو عمو و یک پسر عموی ابوینی ، همگی ارث می برند.2

 ، همگی ارث می برند.(در صورت انحصار ورثه به یک خاله، یک دایی و پسر عموی ابوینی 3

 (در صورت انحصار ورثه به دو پسر عموی ابوینی ، یک دایی . یک عمو همگی ارث می برند.4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

قانون مدنی در صورت انحصار وراث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی، در این صورت پسر عمو ارث می  936با توجه به ماده ی  :1نکته 

 مو را از ارث محروم می کند.برد و ع

 

والدین صغیری ، نگهداری اورا در ساعات اداری به موجب قرارداد به مهد کودکی سپرده اند. در همین مدت ، صغیر به دیگری خسارت وارد  -20

 می سازد ، کدام مورد در خصوص مسئولیت جبران خسارت سهیم است؟

 .(مهد کودک در هر حال ، مسئول جبران خسارت است1

 (اصوال والدین مسئول جبران  خسارت هستند، مگر اینکه ثابت کنند تقصیری در تربیت طفل کرده اند.2

 (صغیر مسئول است و باید از مال او جبران خسارت شود.3

 (صغیر ، مهد کودک و والدین، مسئولیت تضامنی دارند.4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

قانون مسئولیت مدنی، نظر به اینکه از ناحیه والدین صغیر و همچنین مسئولین مهد  7ن مدنی و ماده قانو 1216، 1215با مطالعه ی مواد  :1نکته 

شود، آنها مسئول جبران خسارت نیستند و به نظر میرسد، در این فرض، خود صغیر مسئول است و باید خسارت از مال  کودک تقصیری دیده نمی

 او جبران شود.

 

 

 : "آیین دادرسی مدنی"

نانچه اصل دعوای تحویل مال منقول ، در صالحیت دادگاه عمومی تبریز باشد و موضوع درخواست تامین خواسته همان عین معین باشد چ -21

 که در مقرّ دادگاه عمومی تهران موجود است، درخواست تامین خواسته باید  به کدام دادگاه داده شود؟

 مین خواسته ممکن نیست.(چون موضوع درخواست مال منقول است، صدور قرار تا1

 (تبریز 2

 (تهران3

 (تبریز یا تهران به انتخاب خواهان 4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .بنابراین درخواست  بعمل می آیداز دادگاهی خواسته دادرسی مدنی درخواست تامین  از قانون آیین 111مطابق با ماده 

ر صورت در دادگاهی بعمل می آید که در دعوای اصلی صالح باشد و یکی از وجوه تفاوت دستور موقت با تامین خواسته همین موضوع می تامین خواسته در ه

مشابه این (، دادرسی مدنی قانون آیین 312زیرا درخواست دستور موقت باید از دادگاه محلی شود که موضوع دستور موقت در آنجا واقع شده است)ماده باشد.

 سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

چنانچه قرار اتیان سوگند بتّی صادر شود و مدعی علیه سوگند یاد نماید آیا مدعی می تواند پس از اتیان سوگند مدعی علیه ، دعوای خود  -22

 را با دلیل دیگری ، اثبات نمایند؟

 (خیر ، نمی تواند .1
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 (بلی ، تنها در دعوای بر وراث میت می تواند .2

 (تنها در دعوای وراث میت نمی تواند.3

 (بلی، می تواند.4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

اید در اینصورت خواهان را ثابت نمخود د قاطع دعواست و زمانی جاری می شود که مدعی فاقد هرگونه بینه ای باشد که بتواند دعوی نسوگند بتی همان سوگ

تقاضای سوگند نماید که در صورت ادای سوگند از سوی خوانده ،ادعای خواهان  (خواندهمنکر )از قانون آیین ادرسی مدنی از  272وفق مقررات ماده  می تواند

داوطلب را با سوگند استظهاری در دعاوی بر ساقط خواهد شد ازطرفی از سوی طراح محترم در گزینه ها عبارت دعوای بر وراث میت مطرح گردیده است که 

و نکته پایانی اینکه حکمی که پس از سوگند بتی صادر می شود،حتی قابل فرجام نمی که کامال بی ارتباط با صورت سوال می باشد. نمایدوراث میت دچار اشتباه 

 ست که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد.مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده ا باشد .

 حکم راجع به فسخ نکاح که از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد ، در کدام صورت نهایی محسوب می شود؟ -23

 (فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود و فسخ نیز در دفتر اسناد ثبت شود.1

 یی است.( حکم دادگاه تجدید نظر استان، نها2

 ( فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود.3

 (چنانچه در دیوان عالی کشور ابرام شود و یا مهلت فرجام آن منقضی شود.4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

شده است قابل فرجام خواهی می  از قانون آیین دادرسی مدنی حکم راجع به فسخ نکاح که از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر 368و  367مطابق با نص ماده 

در قانون  و نکته پایانی اینکهرتی نهایی است که مهلت فرجام خواهی آن تمام شده باشد و یا اینکه در دیوان عالی کشورابرام شود. وباشد .بنابراین،این احکام در ص

ه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده مشاب (برای ثبت فسخ نکاح مهلت خاصی تعیین نشده است.01/12/91حمایت خانواده )مصوب 

 است که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

 کدام مورد در خصوص گرفتن تامین از درخواست کننده دستور موقت ، صحیح است؟ -24

 (تنها اگر مستند دعوا سند رسمی نباشد، الزامی  است که میتواند وجه نقد نباشد.1

 زامی نیست .(ال2

 (الزامی است که باید وجه نقد باشد.3

 (الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

قانون آیین دادرسی مدنی از قانون آیین دادرسی مدنی برخالف تامین خواسته منوط به پرداخت تامین می باشد زیرا در قرار  319صدور دستورموقت وفق ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی و با حصول شرایطی خواهان از سپردن تامین مناسب معاف می باشد . از طرفی  108وفق ماده  برخالف دستور موقت استهتامین خو

که خواهان سته قرار تامین خواصدور  مواردی از یکی دیگر از وجوه افتراق دستور موقت و قرار تامین خواسته در نوع تامین اخذ شده از خواهان می باشد که در

 این نوع تامین وجه نقد باشد . لیکن در دستور موقت می تواند وجه نقد نباشد .تامین بسپارد،می بایست 

 اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنونی باشد که جنون او متصل به زمان صغر نیست ، خواهان دعوا کیست؟ -25

 (اداره سرپرستی صغار و مجانین1

  (محجور2
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 (قیم 3

 ( ولیّ خاص 4

 پاسخ می باشد. 2گزینه  

. بنابراین در هر صورت در ستون خواهان  (اعم از محجور  مجنون یا صغیر و یا غیر رشید) در هر صورت خواهان شخصی است که حق مورد ادعا متعلق به اوست

قانون آیین دادرسی مدنی سمت وی در  52وفق ماده  یدشود بامی می بایست نام خود شخص مدعی نوشته شود . لیکن اگر دادخواست به نمایندگی داده 

گردد. مشابه این سوال در آزمونهای می ثبت سمت وی ضمیمه دادخواست ماز قانون آیین دادرسی مدنی مدرک  59شود و از طرفی وفق ماده  تصریحدادخواست 

 اعالم خواهد شد.مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند آن متعاقبا 

 اگر روز جلسه دادرسی ، با تعطیلی غیر منتظره مصادف شود ، وقت جلسه باید چگونه تعیین شود ؟ -26

 (فردای روز تعطیل است.1

 (باید دو ماهه تعیین و به اصحاب دعوا حضوراً ابالغ شود.2

 (باید دوباره تعیین و به اصحاب دعوا ابالغ شود.3

 و ابالغ الزم نیست. (باید یک ماهه تعیین شود4

 پاسخ می باشد. 3گزینه  

 طراح نظر مد 3 گزینه در عبارت دوباره( )بجای ماهه دو عبارت بدوا و احتماال میباشد سنجش سازمان سوی از تایپی غلط دارای فوق سوال که میرسد بنظر

 است. بوده محترم

 عدم که مواردی در مدنی دادرسی آیین قانون از 100ماده تبصره وفق چند هر زیرا باشد خپاس نمیتواند 2 در سوال گزینه موجود های گزینه توجه به با لیکن

 و بود خواهد ابالغات عمومی تشریفات طبق رسیدگی وقت ابالغ قواعد لیکن بود خواهد ماهه 2 حداکثر رسیدگی وقت نباشد طرفین به منتسب دادگاه تشکیل

است  کرده اعالم اما ندارد را دوماه قید چند هر زیرا است صحیح 3 گزینه مارالذکر موارد ، بنابر این با توجه به دباعث عدم انتخاب این گزینه می شو حضورا قید

مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند  میباشد. مرجح و صحیح گزینه که میشود ابالغ و تعیین دوباره وقت که

 قبا اعالم خواهد شد.آن متعا

 در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رای دادگاه ، کدام مورد صحیح است؟ -27

 ( مهلت ندارد، حتی اگر معترض از دادرسی منتهی به رأی ، آگاه بوده باشد.1

 (مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسی منتهی به رأی ، آگاه بوده باشد.2

 ه از تاریخ اطالع شخص ثالث از رأی است.( در هر حال، مهلت آن دو ما3

 ( در هر حال، مهلت آن بیست روز از تاریخ اطالع شخص ثالث از رأی است.4

 پاسخ می باشد. 1گزینه  

ولو آنکه  از قانون آیین دادرسی مدنی طرح اعتراض ثالث مهلت ندارد وشخص ثالث نسبت به رایی که آن را مخل در حقوق خود می داند 422و417عطف به ماده 

مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح  از جریان روند دادرسی و یا صدور دادنامه  آگاه باشد،می تواند نسبت به این رای اعتراض نماید.

 گردیده است که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
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احداث کرده باشد و حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شود ، در مورد اجرای آن ،  چنانچه متصرف عدوانی ، در ملک مورد تصرف، ساختمان -28

 کدام مورد صحیح است؟

 (بالفاصله بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد.1

 دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید.( بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف ، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ حکم ، 2

 ه نماید.( قبل از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف ، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالکیت ملک را اقام3

 ( بالفاصله بعد از صدور اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد.4

 پاسخ می باشد. 3گزینه

از قانون آیین دادرسی مدنی حکم غیر  175در ملک مورد تصرف عدوانی، احداث شده  باشد و دادگاه بدوی حکم به رفع تصرف عدوانی بدهد وفق مادههرگاه 

یکماه از تاریخ از قانون آیین دادرسی مدنی ظرف  164قطعی صادره به طور فوری اجرا می شود و تجدیدنظرخواهی مانع اجرا نمی باشد مگر آنکه مطابق با ماده 

مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند  اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صالحیت دار دادخواست بدهد.

 آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

وارد به خود را نماید ، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می  در دعوای علیه متوقف ، اگر خوانده درخواست صدور قرار تأمین خسارات احتمالی -29

 کند؟

 (قرار تأمین صادر می کند اما برای تعیین خسارت به کارشناس موجود می شود.1

 (با تعیین میزان خسارت احتمالی ، قرار تأمین صادر می کند.2

 (بدون تعیین خسارت احتمالی ، قرار تأمین صادر می کند.3

 مین صادر می کند.(قرار رد درخواست تأ4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.بنابراین دادگاه  از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی علیه متوقف ،خوانده نمی 110به استناد ماده 

نهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند آن متعاقبا اعالم مشابه این سوال در آزمو می بایست قرار رد دادخواست تامین را صادر نماید.

 خواهد شد.

 دعوای مطالبه مهریه غیر منقول را زوجه ، در کدام دادگاه می تواند اقامه نماید؟ -30

 (محل وقوع مال غیر منقول یا محل سکونت زوجه 1

 (محل وقوع مال غیر منقول 2

 سکونت زوجه  (محل اقامت زوج یا محل3

 (محل وقوع مال غیر منقول یا محل اقامت زوج 4

 باشدپاسخ می 2گزینه

مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی  از قانون حمایت خانواده در محل وقوع مال غیر منقول طرح شود. 12بایست به صراحت ماده  مطالبه مهریه غیر منقول می

 مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد.مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که 
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 اگر در وکالتنامه وکیل دادگستری تصریح نشده باشد، وکیل حق اقدام از کدام یک از مراحل زیر را دارد؟ -31

 (درخواست تأمین خواسته،درخواست دستور موقت ، افزایش خواسته1

 (درخواست دستور موقت ، افزایش خواسته ، تعیین داور2

 موقت، ارجاع به داوری ، دفاع از دعوای متقابل (درخواست دستور3

 (درخواست تأمین خواسته ، افزایش خواسته ، اعتراض به حکم غیابی 4

 باشد.پاسخ می 1گزینه 

یا توکیل آن  از قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به دادرسی است جز آنچه که موکل استثنا کرده باشد 35وفق ماده 

بایست در وکالت نامه تصریح شود که از آن جمله ارجاع به داوری ، تعیین داور و وکالت راجع برخالف  شرع باشد از طرفی در مواردی برخی از اختیارات وکیل می

هومی مشابه این سوال در آزمونهای مف الت نامه ندارد.بنابراین وکالت در تامین خواسته،دستور موقت و افزایش خواسته نیاز به تصریح در وکبه اعتراض به رأی است.

 مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

 در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول چنانچه خواهان خواسته را کمتراز بهای واقعی تقدیم نماید،کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ -32

 وثر نیست(در هیچ یک،م1

 (در هزینه دادرسی موثر است،اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر نیست.2

 (در هزینه دادرسی موثر نیست، اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر است.3

 (در هر دومورد،موثر است.4

 باشد.میپاسخ  3گزینه 

هزینه دادرسی در دعاوی  «1373وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب  های دادرسی طبق قانونیکنواخت سازی اخذ هزینه»بخشنامه  1ماده  وفق بند د  از

قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معامالتی امالک در منطقه، تقویم  3ماده 12مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند 

ه نظر از نقطباشد لیکن در دعاوی غیرمنقول مالک اخذ هزینه دادرسی قیمت معامالتی ملک مید و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ میشود. بنابراین بنظر میرس

وجه بتوان با تصالحیت ، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید و رویه قضایی نیز تاکنون بر همین اساس میباشد.البته شاید 

باشند اما این استدالل ضعیف است زیرا در بخشنامه اخیر الذکر  4قویم نیز آورده شده است برخی اعتقاد به ترجیح گزینه به اینکه وفق این بخشنامه عبارت ت

استناد  1373قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب  3از ماده  12هر چند عبارت تقویم آورده شده است لیکن این عبارت به موضوع قسمت اخیر بند 

کمیسیون تقویم امالک موضوع ر این قانون صراحتا ارزش معامالتی مبنای هزینه دادرسی و الغیر.و از طرفی منظور از تقویم استناد به تقویم شده است که د

ند آن مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مست بوده است. 1366( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 64ماده )

 متعاقبا اعالم خواهد شد.

 در  صورت فسخ کدام یک از قرارهای زیر در دادگاه تجدید نظر استان،همان دادگاه تجدید نظر ملزم به رسیدگی ماهیتی می باشد؟-33

 (کلیه قرار های دادگاه بدوی 1

 ( قرار رد دادخواست ورود شخص ثالث ، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث 2

 ستماع دعوا، قرار عدم اهلیت خوانده(قرار عدم ا3

 (قرار ابطال دادخواست تجدید نظر، قرار رد دعوا4

 پاسخ می باشد. 2گزینه  

قرارها فسخ اگر رای مورد تجدید نظر به همراه قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث و قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر گردد و حکم بدوی به همراه این 

نماید.)عطف به ماده  ظر نسبت به همه موارد خود رسیدگی ماهوی می نماید.همین استدالل در مورد قرار رد دادخواست ورود ثالث صدق میشود،دادگاه تجدیدن

 .مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد از قانون آیین دادرسی مدنی( 140
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 چنانچه وجه نقد محکوم علیه نزد ثالث بازداشت شود،اما ثالث از تسلیم آن به مامور اجرا خودداری نماید، مامور اجرا کدام اقدام زیر را -34

 انجام میدهد؟

 (به میزان وجه مزبور ، از دارایی ثالث توقیف خواهد شد1

 از محکوم علیه معرفی گردد.(باید وجه توقیف شده به دستور دادگاه آزاد شده و مال دیگری 2

 (محکوم علیه،باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید.3

 (محکوم له ، باید علیه ثالث اقامه دعوی مطالبه وجه نماید.4

 باشد.پاسخ می 1گزینه 

و توقیف شده است امتناع نماید،به میزان وجه مزبور از از قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد ا 94به موجب ماده 

 مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد. دارایی او توقیف خواهد شد.

این حکم، پس از اعاده دادرسی ، فسخ و حکم بر اثبات  چنانچه در دعوای زوجیت حکم دادگاه تجدید نظر ، علیه خواهان صادر شود اما -35

 زوجیت صادر شود، محکوم علیه این حکم چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

 (فقط می تواند نسبت به حکم اثبات زوجیت ، مجدداً اعاده دادرسی نماید.1

 (فقط می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.2

 خواهی نماید.(می تواند نسبت به این حکم فرجام 3

 (حق هیچ اقدامی ندارد زیرا حکم قطعی و امر مختومه شده است.4

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

از حیث شکایت تابع  ی که پس از اعاده دادرسی در خصوص اثبات زوجیت از دادگاه تجدیدنظر صادر میشوداز قانون آیین دادرسی مدنی حکم 438موافق با ماده 

مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی  قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام می باشد. 367ین حکم وفق بند الف از ماده مقررات قواعد عام است و ا

 داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

 کدام مورد در خصوص گزارش اصالحی، صحیح است؟ -36

 ا گذاشته می شود  قابل تجدید نظر نیست، مگر اینکه از شورای حل اختالف صادر شده باشد.(مانند حکم دادگاه به موقع اجر1

 (حکم تلقی می شود و قابل تجدید نظر است2

 (حکم تلقی می شود و پس از قطعیت ، اعتبار امر مختومه دارد3

 نیست (مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

دادگاه اقدام به صدور گزارش اصالحی می نماید و این گزارش اصالحی مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته ودر دعوایی که با سازش خاتمه پیدا می کند 

موضوع دعوای بطالن یا فسخ قرار گیرد.  دناثالث ندارد اما می توی و اعتراض درسمی شود و از آنجا که رای شمرده نمی شود قابلیت تجدیدنظر، فرجام، اعاده دا

 مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
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 اعاده دادرسی طاری ، در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرد؟ -37

 مطرح است مگر اینکه درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده است.(دادگاهی که دعوا در آن 1

 (دیوان عالی کشور 2

 (دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی3

 (دادگاهی که در آنجا ، حکم به عنوان دلیل ابراز شده است4

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

رسیدگی به اعاده دادرسی اعم از اصلی یا طاری در دادگاهی انجام می شود که حکم قطعی مورد اعاده دادرسی را قانون آیین دادرسی مدنی  434ده مطابق با ما

 مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد. صادر نموده باشد.

چنانچه هیئت سه نفره داوری متشکل از داور اختصاصی هر یک از طرفین و داور مرضی الطرفین تعیین شود ، در مورد عزل داور توسط -38

 یکی از طرفین کدام مورد صحیح است؟

 (هیچ یک از طرفین نمی تواند هیچ یک از داوران را عزل نماید.1

 گر اینکه صریحاً حق عزل را ساقط نموده باشد.(هر یک می تواند داور اختصاصی خودرا عزل نماید م2

 (هر یک می تواند داور اختصاصی خود و داور مرضی الطرفین را عزل نماید.3

 (هر یک فقط می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.4

 پاسخ می باشد 1گزینه 

 از قانون آیین دادرسی مدنی(. 472)وفق ماده عزل نمایند.به تنهایی را  نمی توانند داور اختصاصی یا مرضی الطرفین خود، از طرفین یچ یکدر فرض سوال ه

 مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

 کدام صورت محکوم علیه حبس نمی شود؟در مرحله اجرای حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه و عدم امکان استیفای محکوم به ، در -39

 (در هر صورت، به تقاضای محکوم له حبس می شود1

 روز از تاریخ ابالغ اجراییه ، دادخواست اعسار بدهد  30(ظرف 2

 روز از تاریخ ابالغ اجراییه ، کفیل یا وثیقه معرفی کند  30(ظرف 3

 د ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی ، دادخواست اعسار بده 3(ظرف 4

 پاسخ می باشد. 2گزینه

محکوم علیه تاسی روز پس از چنانچه نحوه اجرای محکومیت های مالی طرح شده است که مقرر گردیده است  از قانون جدید 3قسمت دوم ماده این سوال از 

مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است که ابالغ اجراییه ضمن ارایه صورت اموال دعوای اعسار اقامه کند حبس نمی گردد. مشابه این سوال در آزمونهای 

 مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
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در صورتی که یکی از دو قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، به اشتباه شکلی خود در رأیی که صادر نموده پی ببرد ، چه اقدامی  -40

 باید انجام دهد؟

 ن اعالم و رئیس دیوان می تواند پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع دهد(مراتب را باذکر دلیل به رئیس دیوا1

 (هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد 2

 (مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان پرونده را نزد رئیس قوه قضاییه می فرستد3

 ر هر حال ، پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود.(مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و د4

 پاسخ می باشد. 4گزینه  

دلیل به رییس دیوان عدالت اداری اعالم می  ذکر در فرض سوال مراتب با 1392مصوب از قانون تشکیالت و آیین دادرس دیوان عدالت اداری  75مطابق با ماده

می گردد. مشابه این سوال در آزمونهای مفهومی مهارتی داداِستان نیز طرح گردیده است  رجاعض جهت رسیدگی و صدور رای اشود و در هر حال به شعبه هم عر

 که مستند آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

 

 " :حقوق تجارت"

 است؟ کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح -41

 (به هیچ وجه تجاری نیست1

 (چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود ، مشمول عمل تجاری است2

 (در صورتی که فروشنده تاجر باشد ، عمل تجاری است3

 (عمل تجاری محسوب می شود.4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

 

 ت بروز حوادث، کدام مورد صحیح است؟متصدی حمل و نقل ،کار حمل را به دیگری واگذار نموده است. درصور -42

 (با متصدی بعدی ، متضامناً مسئول است 1

 (شخصاً مسئول بوده و حق رجوع به متصدی بعدی محفوظ است2

 (هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی ، مسئولیت مستقیم دارد3

 (شخصاً مسئول بوده و نمی تواند به متصدی بعدی رجوع کند4

 .می باشد پاسخ 2گزینه 

 

 چنانچه دوره مدیریت اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی پایان یابد ، کدام مورد صحیح است؟ -43

 (مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارند، ولی معامالت آنها برای شرکت ، تنها با تنفیذ مجمع عمومی معتبر است1

 (مدیران مجاز به انجام امور شرکت ، به جز امور کالن هستند2

 (اختیارات هیئت مدیره ، کماکان به قوت خود باقی است 3

 (مدیران مجاز به انجام اعمال حقوقی بجز امور اداری و روزمره شرکت نمی باشند4

 صحیح است .  3پاسخ : گزینه 
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 ......................   چنانچه مجمع عمومی عادی ، بدون رعایت حدّ نصاب قانونی تشکیل و مدیران را انتخاب نماید ، این انتخاب .. -44

 (بی اعتبار بوده و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث ، کان لم یکن می باشد1

 (و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث ، باطل ولی نسبت به شرکت و سهامداران معتبراست2

 رابر ثالث ، دارای اعتبار است(قابل ابطال در دادگاه بوده ، ولی اعمال حقوقی چنین مدیرانی در ب3

 (و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث و شرکت، معتبر و غیر قابل ابطال می باشد4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

 

 مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، علیه چه کسی ) کسانی ( امکان پذیر است؟ -45

 (صادر کننده 1

 ( صادر کننده و ضامن وی 2

 ننده و ضامن وی و ظهر نویس (صادر ک3

 ( صادر کننده و ظهر نویس 4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

 

 بانک مکلف است به محض ارائه چک، ................... ، سند را کارسازی کند. -46

 ماه از تاریخ صدور آن  6(حداکثر تا 1

 (تنها در تاریخ مندرج در آن 2

 (بدون توجه به تاریخ مندرج در آن3

 تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ(در 4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

 

 انتشار اوراق مشارکت ، با مجوز کدام نهاد صورت می گیرد؟ -47

 (سازمان بورس اوراق بهادار 1

 (بانک مرکزی 2

 (بانک کارگزار انتشار اوراق مشارکت 3

 (وزارت امور اقتصادی و دارایی4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

 

 به ترتیب از کدام طریق انجام می شود؟« شرکت با مسئولیت محدود» و در « شرکت های سهامی» م آورده غیر نقدی در تقوی -48

 کارشناسان رسمی دادگستری  –(کارشناسان رسمی دادگستری 1

 توافق شرکا  –(توافق شرکا 2

 توافق شرکا  –( کارشناسان رسمی دادگستری 3

 ادگستری کارشناسان رسمی د –(توافق شرکا 4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 
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 کدام مورد در خصوص کسی که جدیداً وارد شرکت تضامنی می شود ، صحیح است؟ -49

 (فقط در صورتی مسئول قروض قبل از ورود خود خواهد بود که در قرارداد انتقال ، شرط شده باشد1

 (مسئول قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود خواهد بود 2

 ئول قروض بعد از ورود خود خواهد بود(فقط مس3

 (به هیچ وجه ، مسئول قروض قبل از ورود خود نخواهد بود4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

 

 در نظر گرفته شود؟  نمی توانددر حقوق ایران ، کدام یک از موضوعات زیر ، به عنوان آورده در شرکت با مسئولیت محدود ،  -50

 (حقوق ارتفاقی 1

 (حق اختراع2

 (سرقفلی 3

 (نفوذ سیاسی 4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

 

 

 کدام مورد در خصوص شرکت های سهامی ، صحیح است ؟ -51

 (تضمین یا تعهد وام مدیران ، توسط شرکت ، معتبر است1

 با رعابت قیود و شرایط عادی و جاری  (دریافت وام یا اعتبار مدیران از شرکت ، خود به خود باطل است، مگر در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری و2

 (معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی در مقابل اشخاص ثالث ، معتبر نیست 3

 (معامالت مدیران که متضمن رقابت با شرکت باشد ، باطل است4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

 

 پرداخت مواجه شود ، کدام مورد صحیح است؟اگر مدیران یک شرکت تجاری چکی صادر و با عدم  -52

 (مدیران و شرکت ، در قبال دارنده ، مسئولیت تضامنی نخواهند داشت ، مگر اینکه ظهر چک را به عنوان ضامن امضا کرده باشند1

 (فقط شرکت ، مسئول پرداخت خواهد بود2

 (مدیران به لحاظ حقوقی ، هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت3

 مضا کننده و شرکت ، در قبال دارنده ، مسئولیت تضامنی خواهند داشت(مدیران ا4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

 

 کدام مورد در خصوص تاریخ توقف تاجر ، صحیح است؟ -53

 (تاریخ توقف تعیین شده در حکم ورشکستگی ، در قبال اشخاصی که در دادرسی شرکت نداشته اند، قابل استناد نیست1

 ز تاریخ صدور حکم ورشکستگی قابل تعیین است(تا یک سال قبل ا2

 (فقط می توانند برای دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر ، تعیین شود3

 (اگر در حکم معین نشده باشد ، تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، تاریخ توقف محسوب می شود4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 
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 ت قطعی ، قادر به پرداخت محکوم به نباشد، ............. .چنانچه شخص حقوقی پس از محکومی -54

 (شخص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقدیم دادخواست ورشکستگی می باشد1

 (می تواند دادخواست اعسار بدهد2

 (مدیران شخص حقوقی باید ورشکستگی خود و شخص حقوقی را اعالم کند.3

 باید دادخواست توقف و شخص حقوقی غیر تجاری باید دادخواست اعسار بدهد (شخص حقوقی تجاری4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

 

 صحیح است؟« شرکت با مسئولیت محدود»و « شرکت های سهامی » (، به ترتیب در 20/1کدام مورد در خصوص کسر اندوخته قانونی ) -55

 اختیاری است –(اختیاری است 1

 است اختیاری –(اجباری است 2

 اجباری است  –(اجباری است 3

 اجباری است –(اختیاری است 4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

 

 

 ، به ترتیب از بین چه کسانی انتخاب می شوند؟« شرکت با مسئولیت محدود» و « شرکت های سهامی » مدیران در  -56

 شرکا  –(غیر سهامداران 1

 شرکا و غیر شرکا –(سهامداران 2

 کاشر –(سهامداران 3

 شرکا –(سهامداران و غیر سهامداران 4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

 

 هرگاه تاجر ورشکسته بعد از توقف ، مالی از اموال خود را به دیگری هبه نماید ، معامله مزبور از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟ -57

 (قابل فسخ 1

 (قابل ابطال 2

 (غیر نافذ3

 (باطل 4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

 

 به دیگری ، به ترتیب از کدام طریق صورت می گیرد؟« چک»و « برات»لین انتقال او -58

 ظهر نویسی یا قبض و اقباض  –(ظهر نویسی یا قبض و اقباض 1

 ظهر نویسی  –(ظهر نویسی 2

 ظهر نویسی یا قبض و اقباض –(ظهر نویسی 3

 ظهر نویسی  –(ظهر نویسی یا قبض و اقباض 4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 
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کدام مورد در خصوص معامالتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی و قبل از صدور حکم بطالن یا فسخ  -59

 آن قرارداد انجام داده است، صحیح می باشد؟

 (در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد ، باطل است1

 طل نمی شود (به هیچ وجه با2

 (در صورتی که به مصلحت طلبکاران نباشد، باطل می شود 3

 ( در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دین بوده باطل می شود4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

 

 ظهر نویس چک به هنگام ظهر نویسی در چک شرط عدم مسئولیت نموده است . کدام مورد در خصوص این شرط ، صحیح است؟ -60

 (باطل است1

 (صحیح است و در مقابل همه دارندگان ) مستقیم و غیر مستقیم ( ، قابل استناد است2

 (صحیح است ولی فقط در مقابل دارنده مستقیم ، قابل استناد است3

 (قابل ابطال است 4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

 

 

 " :اصول فقه"

همان الگوی طرح سوال در سال گذشته تبعیت می کرد. به این معنا که بیشتر از  95نقد و نظر: سواالت درس اصول استنباط در آزمون سال 

سوال طرح شده، سوال اصولی محض بود و ارتباط  20سوال از  7سواالت ناظر به مواد قانون و مسایل حقوقی به ویژه مسائل حقوق مدنی داشت. 

، دشوار ارزیابی می شود. به 95گی سؤاالت، درس اصول در آزمون نزدیکی با مواد قانونی یا مسایل حقوقی نداشت. از جهت دشواری و ساد

، نیازمند صرف وقت قابل توجهی است ضمن اینکه اختالف در مبانی اصولی و دیدگاه  79و  67طوری که تحلیل برخی از سواالت مثل سوال 

ارای دو گزینه صحیح است، و این احتمال در مورد د 62های حقوقی نیز می تواند تاثیر بسزایی در انتخاب گزینه صحیح داشته باشد. سوال 

 نیز وجود دارد. در هر حال باید تا ارایه پاسخ نهایی و رسمی صبر نمود. 71سوال 

 

 کدام مورد، بیان کننده حکم تکلیفی است ؟-61

 متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند(1

 عین مستاجره باید معین باشد(2

 بالغ و قاصد باشد عاقد باید عاقل و(3

 امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید(4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

، بیانگر حکم تکلیفی 4حکم وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و کراهت. این احکام مستقیما به افعال مکلفین مربوط می شوند. گزینه  5احکام تکلیفی عبارتند از 

 بیان شده است. « شرطیت»گزینه ها، حکم وضعی وجوب است. اما در سایر 
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 کدام مورد، بیان کننده حکم وضعی است؟-62

 هر یک از پدر وجد پدری نسبت به اوالد خود والیت دارند (1

 وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند( 2

 عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید( 3

 رجوع ممکن نیست  بعد از فوت واهب یا متهب،(4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

عال اثر می فاحکام وضعی، احکامی هستند که مستقیما به افعال تعلق نمی گیرند بلکه با تعیین وضعیت خاصی برای شخص یا چیزی، به نحو غیر مستقیم بر ا

بیان  1الت و والیت نیز حکم وضعی محسوب می شوند. گزینه گذارند. ضمان، مالکیت، زوجیت،بطالن، صحت از مهمترین احکام وضعی می باشند. همچنین وک

ممکن »را نیز بیانگر حکم وضعی بدانیم چرا که  4کننده حکم وضعی والیت است و از سایر گزینه ها مناسب تر به نظر می رسد. البته بعید نیست که گزینه 

یفی آن نمی باشد بلکه به معنای مانعیت فوت برای رجوع و بی تاثیر بودنِ رجوع بعد به معنای حرمت تکل« نبودن رجوع از هبه برای واهب یا متهب بعد از فوت

 ، نظر داشته است.1از فوت است و مانعیت و عدم تاثیر از احکام وضعی محسوب می شود. با این وجود، احتمال می دهیم که طراح به گزینه 

 

 در کدام مورد مخصص از نوع صفت است؟-63

 کاوش، به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است (هر گونه حفاری و 1

 (هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد2

 (هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می توان خواستگاری کرد3

 (هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح ،وکالت به غیر دهد 4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

مخصص از نوع متمم  1را محدود ساخته است. در گزینه « هر زنی» عبارت وصفی محسوب می شود که دایره عموم « که خالی از موانع نکاح باشد» عبارت 

 ، عام، مخصص لفظی ندارد.4مخصص از نوع استثنا است و در گزینه  2است. در گزینه 

 

 کدام مورد، دارای مفهوم وصف است؟-64

 یا غیرمسلم،جایز نیست.(نکاح مسلمه 1

 (غاصب مسئول هرنقص و عیبی است که درزمان تصرف او،به مال مغصوب وارد شده باشد.2

 (ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است ،غیر منقول است 3

 (از حیث احکام عیب ،ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

، وصف وجود ندارد و از مصادیق لقب است. گزینه  1، عبارت وصفی و قید احترازی محسوب می شود. در گزینه 2ر گزینه ، د«که در زمان تصرف او»عبارت 

 ؛واجد مفهوم غایت است. و عبارت از حیث احکام عیب، وصف از نوع متمم است و مفهوم مخالف ندارد. 3
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ه ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد،از تاریخ انکار در حکم غاصب اگر کسی که مالی به عاریه یا ب»قانون مدنی310مطابق ماده -65

 ناظر به کدام مورد است؟310قانون مدنی که غصب را استیالء بر حق غیر به نحو عدوان معرفی کرده است،ماده  308با توجه به ماده « است 

 اماره قضایی  (1

 فرض قانونی (2

 اماره قانونی (3

 اصل عملی (4

 می باشد. پاسخ 2ه گزین

سوب را زوجه مح فرض قانونی در واقع نوعی مَجاز حقوقی است و قانونگذار برای دست یافتن به نتیجه مد نظر خود چشم بر واقعیت می بندد مثال مطلقه رجعیه

 ق.م . 310می کند یا چیزی را که حقیقتا از موضوع غصب خارج است غصب می داند همانند ماده 

 

 ،کدام مورد صحیح است؟(مقلوب)تصحاب قهقری در باره اس-66

 فقط در استنباط معانی الفاظ،حجت است (1

 مطلقا حجت است(2

 فقط در استنباط احکام،حجت است(3

 مطلقا حجت نیست(4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

خود را به ماقبل سرایت بدهیم. استصحاب قهقری استصحاب قهقری بدین معنا است که ما با یقین فعلی خود، شک سابق را از بین ببریم. یعنی یقین فعلی 

ت حجحجت نیست. البته به نظر برخی از اصولیین و همچنین مطابق آنچه که در کتاب دکتر محمدی ذکر شده، در خصوص معانی الفاظ، استصحاب قهقری 

 است ، هر چند با توجه به اصل عدم نقل، نوبت به چنین استصحابی نمی رسد.

 

اقاله متبایعین و اخذ به شفعه توسط شفیع،اگر تاریخ اقاله و : سهم یکی از دو شریک مال غیر منقول ،دو حادثه رخ می دهدبعد از فروش -67

 است؟ اخذ به شفعه مجهول باشد، حصه مبیعه از آن چه کسی

 شفیع اگر اقاله ،معامله نباشد(1

 فروشنده اگر اقاله ،معامله نباشد(2

 دشفیع اگر اقاله،معامله باش( 3

 مشتری اگر اقاله ،معامله باشد(4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

اقاله را صرفا فسخ و انحالل همان عقد  یگرد یدانند و برخ یمستقل م یآن را معامله ا یاقاله اختالف نظر وجود دارد. برخ یتدر مورد ماه یددان یم چنانکه

و با  یم،اقاله را معامله بدان رشود. حال اگ یاخذ به شفعه باطل م یلهبوس یرد،اول صورت گ عیکه بعد از ب یکه هر معامله ا یددان یم یندانند. همچن یسابق م

اگر  ینخواهد بود. همچن یعهمالک حصه مب یع،اقاله توسط اخذ به شفعه باطل شده و شف یم،استناد به اصل تاخر حادث، اخذ به شفعه را موخر از اقاله فرض کن

 مالک حصه یع،اثر خواهد بود و شف یاقاله ب ید،بدون ترد یزن ورتص یندر ا یم،جرا شود و اقاله را موخر از اخذ به شفعه بداناصل تاخر حادث نسبت به اقاله ا

ه به سبب اخذ ب یعاثر است و شف یاقاله اگر عقد و معامله باشد، خواه موخر از اخذ به شفعه باشد خواه مقدم بر آن، ب یدکن یشود. چنانکه مالحظه م یم یعهمب

مالک  را یعشف یدندارد و در هر حال با یریاقاله و اخذ به شفعه، اگر اقاله معامله باشد، تاث اریخجهل به ت ینشود. بنابرا یمحسوب م یعهشفعه، مالک حصه مب

ر اقاله، مقدم بر اخذ به شفعه فرض شود، موثر اگ یرا. زیستن ینچن یم،اول محسوب کن یعکه اگر اقاله را صرفا فسخ و انحالل ب یدانست. در حال یعهحصه مب

واهد نخ یریتاث یچدانست. و اگر اقاله، موخر از اخذ به شفعه فرض شود، ه یعهفروشنده را مالک حصه مب یدرسد و با یشفعه نم بهنوبت به اخذ  یگربوده و د
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کدام را مقدم بر  یچتوان ه یدو مجهول است و با اصل تاخر حادث هم نمدانست و مطابق صورت سوال، زمان وقوع هر  یعهرا مالک حصه مب یعشف یدداشت و با

 فرض کرد.  یریگد

 رسد. یمناسب تر به نظر م 3 ینهگز یحاتتوض ینا با

همچنین برابر اصل «.حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد:»قانون اساسی 36مطابق اصل -68

قاضی موظف است کوشش کند ،حکم هر دعوا را در قوانین  مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتوای :»ون اساسی قان167

 ...«.معتبر،حکم قضیه را صادر نماید

 ،از چه بابی است؟36بر 167بنا به مراتب فوق، تقدم اصل 

 تخصص (1

 ورود(2

 تخصیص( 3

 حکومت(4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

را تعبدا و مَجازاً توسعه داده است و صدور حکم دعوا بر اساس فتاوای معتبر را به منزله صدور حکم  36در اصل « قانون»ق.ا، دایره  167می توان گفت که اصل 

 قانون اساسی است. 36، حاکم بر اصل 167مطابق قانون دانسته است. بنابراین اصل 

 

 االباحه،صحیح است؟کدام مورد در خصوص اصاله -69

 بیانگر حکم ظاهری است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است(1

 بیانگر حکم ظاهری است و فقط در شبهات تحریمی جاری است (2

 بیانگر حکم واقعی است و فقط در شبهات تحریمی جاری است( 3

 بیانگر حکم واقعی است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است(4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

اعالم شود یا هر  اصل اباحه در پاسخ به این سوال مطرح می شود که قاعده اولیه در مورد  انجام امور و کارها چیست؟ آیا هر کاری ممنوع است مگر اباحه آن

است لذا قاعده اولیه آن است که تصرفات کاری مباح است مگر ممنوعیت آن اعالم شود. مطابق اصل اباحه از آنجا که خلق اشیاء به منظور انتفاع انسان بوده 

ر ند. یعنی دانسان در زمین و ... مباح باشد مگر اینکه خالفش ثابت شود. اصل اباحه بیان کننده حکم واقعی است و ممنوعیت و حرمت عمل را منتفی می ک

 خصوص شبهات تحریمی قابل استناد است.

 

 اصول لفظی در کدام مورد ،قابل استناد است؟ -70

 سنّت(1

 حکم عقل (2

 اجماع( 3

 (بنای عقال4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

، ما بقی دلیل لُبّی 1، به کار گرفته می شوند. در میان گزینه های سوال، غیر از گزینه «دلیل لفظی»اصول لفظیه قواعدی هستند که در فهم مقصود گوینده از 

 ی و مجرای اصول لفظیه دانست. محسوب می شوند اما سنت را ) سنت قولی( می توان دلیل لفظ
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 هر گاه دو معامله تعارض کنند،به گونه ا ی که تاریخ وقوع یکی از آن دو معلوم و دیگری نامعلوم باشد معامله مزبور چه حکمی دارند؟-71

 (هر دو باطل می باشند1

 (معامله ای که تاریخ وقوعش نا معلوم است ،باطل می باشد2

 وعش معلوم است،صحیح می باشد(معامله ای که تاریخ وق3

 (معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است ،صحیح می باشد4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

ریخ، مقدم مطابق اصل تاخر حادث، حادثی که تاریخ وقوعش مجهول است باید موخر از حادثی دانست که تاریخ حدوثش، معلوم است. لذا معامله معلوم التا

 2مجهول التاریخ، موخر تلقی می گردد که حسب مورد ممکن است غیر نافذ یا باطل باشد. البته معلوم نیست چرا طراح سوال در گزینه  فرض می شود و معامله

له ای که باشد و صحیح تلقی گردد. زیرا وقتی معام 3گفته است معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است، باطل می باشد، زیرا این گزینه می تواند الزمه گزینه 

التاریخ  مله مجهولتاریخ وقوعش معلوم است را صحیح بدانیم، بدان معناست که معامله ای که تاریخ وقوع آن نامعلوم است، صحیح نباشد. مگر اینکه بگوییم معا

نیز قطعا صحیح  3ی، گزینه صحیح معرفی شود که در چنین صورت 2که موخر فرض می شود، باطل نیست و غیر نافذ است. در هر حال بعید نیست گزینه 

 خواهد بود.

 

 ناظر به کدام داللت است؟« ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است»ق.م 691ماده -72

 (داللت اقتضاء و اشاره به مدلول سیاقی 1

 (داللت تنبیه و ایماء به مدلول سیاقی 2

 ( داللت اقتضاء به مدلول سیاقی 3

 یاقی داللت اشاره به مدلول س(4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

ط می شود ستنباداللت تنبیه از اقسام داللت های سیاقی و منطوق غیر صریح محسوب می شود. گاه قانونگذار حکم خود را به قید یا وصفی مرتبط می کند که ا

ست لذا می توان استنباط کرد که علت بطالن، فقدان ق.م، بطالن ضمان، به فقدان سبب دین ربط داده شده ا 691که آن قید، علت حکم بوده است. در ماده 

 سبب دین است. این استنباط مصداق داللت تنبیه است.

 

حال اگر گفته «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید ، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است »م.ق195ماده  -73

 م مزبور مستند به کدام یک از اقسام قیاس است؟شودمعامله صغیر غیر ممیز باطل است ،حک

 قیاس مستنبط العلّه(1

 قیاس اولویت(2

 قیاس مع الفارق (3

 قیاس منصوص العله(4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

حکم قانونی را به آن مورد هر گاه قانونگذار به صراحت علت حکم خود را در دلیل قانونی بیان نماید و همان علت، در مورد دیگری وجود داشته باشد، می توان 

ق.م، قانونگذار به صراحت علت بطالن معامله را  195دیگر به جهت اشتراک در علت، تسری داد. این شیوه استنباط  را قیاس منصوص العله می نامند. در ماده 

 فقدان قصد اعالم می کند و همین علت در معامله صغیر غیر ممیز نیز وجود دارد.
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 مواد قانونی زیر،مفهوم ندارد؟کدام یک از -74

 (م.ق 808م.)هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد ،حق شفعه به وجود می آید(1

 (ا.م .ق49م)اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند (2

 (م.ق 398م.)را دارد اگر مبیع حیوان باشد،مشتری تا سه روز از حین عقد ،اختیار فسخ معامله(3

 (م.ق24م)هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید(4

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

 نمی توان« داطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستن»لقب یعنی موضوع حکم، در علم اصول، مفهوم مخالف ندارد. وقتی گفته می شود 

ی ندارد. و داللتمفهوم مخالف گرفت و گفت غیر اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسوولیت کیفری نیستند. بلکه این جمله در مورد سایر افراد ساکت است 

دو به کار رفته است و مفهوم مخالف عدد  عدد 1به ویژه آنکه غیر اطفال مثل مجانین نیز در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری می باشند. در گزینه 

 مفهوم مخالف وصف دارد.« که آخر آنها مسدود نیست» ، عبارت وصفیِ 4، جمله شرطی است و مفهوم مخالف شرط  دارد. در گزینه 3دارد. در گرینه 

 

 کدام یک از مواد قانونی زیر،دارای مفهوم است؟ -75

 (م.ق1054م.)عیه است، موجب حرمت ابدی استزنای با زن شوهر داریا زنی که در عده رج(1

 (م.ق638م.)عاریه عقدی است جایز(2

 (م.ق348م.)بیع چیزی که منفعت عقالیی ندارد، باطل است(3

 (م.ق1118م)زن مستقال می تواند در دارایی خود،هر تصرفی را که بخواهد بکند (4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

وصف بوده و مفهوم مخالف دارد. مفهوم مخالف آن چنین است: زنای با زن بدون شوهر و زنی که در « ه رجعیه است که در عد» و عبارت « شوهر دار » عبارت 

وصف است « که منفعت عقالیی ندارد» ؛ عبارت 3، عاریه، لقب است و مفهوم مخالف ندارد. در گزینه 2عده رجعیه نباشد، موجب حرمت ابدی نیست. در گزینه 

است زیرا وصف در صورتی مفهوم مخالف دارد که علت انحصاری حکم باشد. در حالی که عدم منفعیت عقالیی، علت انحصاری حکم بطالن  و فاقد مفهوم مخالف

 لقب است و مفهوم مخالف ندارد.« زن»، 4نیست. در گزینه 

 

 د؟در صورت  مفهوم داشتن جمله شرطیه ای داللت آن در انحصار سببیت از کدام طریق ثابت می شو-76

 به حکم عقل مستقل (1

 به واسطه وضع(2

 از اطالق کالم گوینده( 3

 با قرینه لفظی (4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

ه ، می گویند برای اینکه یک جمله شرطیه مفهوم مخالف داشته باشد، باید اثبات شود که شرط، تنها علت و سبب جزا و حکم است. با استناد به اطالق کالم

 ه علت و سبب منحصر، همان شرط مذکور است. زیرا اگر قید و شرط دیگری مد نظر او می بود می بایست ذکر می کرد.توان نتیجه گرفت ک
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 شرایط استعمال مجازی کدام اند؟ -77

 عدم تبادر وجوه قرینه لفظی (1

 قرینه صارفه و وجود عالقه بین معنای حقیقی و مجازی (2

 مجازی  وجود عالقه مشابهت بین معنای حقیقی و(3

 صحت سلب و وجود قرینه معینه(4

 

 می باشد. پاسخ 2گزینه 

که به برای صحت یک استعمال مجازی دو شرط ضروری است. اول وجود عالقه و کناسبت میان معنای حقیقی و مجازی و دوم وجود قرینه صارفه یا مانعه 

 مخاطب بفهماند که گوینده معنای مجازی را اراده کرده است.

 

 به عنوان یکی از ارکان استصحاب،کدام مورد است؟«شک»از منظور -78

 ظن غیر معتبر و احتمال مساوی (1

 خصوص احتمال مساوی (2

 وهم و احتمال مساوی (3

 (احتمال مساوی ،ظن غیر معتبر و وهم 4

 می باشد. پاسخ 4گزینه 

اقی ماندن حالت سابق است ولی این شک به معنای منطقی آن نیست استصحاب دارای دو رکن است. یقین سابق و شک الحق. منظور از شک الحق، شک به ب

هوم می نیز مو یعنی صرفا به معنای احتمال مساوی نیست بلکه هر چیزی که بر خالف یقین باشد را در بر می گیرد لذا شامل ظن غیر معتبر، احتمال مساوی و

 شود.

 

در یک بازده زمانی معین شده است.چنانچه متعهد به تعهد خود در بازه مزبور  به موجب قراردادی ،یکی از طرفین متعهد به انجام کاری-79

 عمل نکند و معلوم نباشد که زمان تعیین شده،قبد تعهد بوده با نه،روابط طرفین چگونه قابل تحلیل است؟

 (متعهد له می تواند هم الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد و هم خسارت بگیرد1

 می تواند قرارداد را فسخ کند(متعهدله فقط 2

 (متعهد له فقط می تواند خسارت  بگیرد3

 (متعهد له فقط می تواند متعهد را به انجام تعهد الزام کند4

 می باشد. پاسخ 3گزینه 

د مطالبه خسارت عدم انجام می دانیم اگر زمان انجام تعهد؛ قید و رکن تعهد باشد، با گذشت آن زمان، اصل تعهد هم از بین می رود و شخص صرفا می توان

( و اگر زمان انجام تعهد، ظرف وقوع تعهد باشد، متعهد له می تواند همچنان مطالبه انجام تعهد را بنماید و نیز خسارت تاخیر در 3تعهد را داشته باشد ) گزینه 

باشد که زمان تعیین شده، ظرف وقوع تعهد است یا قیدِ آن، باید به اصول (.  با این حال اگر هیچ قید و قرینه ای دالّ بر این ن1انجام تعهد را مطالبه کند) گزینه 

تعهد بر  انجامعملیه رجوع نمود. در میان اصول عملیه، ممکن است با استناد به استصحاب گفته شود که بعد از زمان تعیین شده، اگر شک شود که تکلیف به 

( . لکن به نظر می رسد که پس از گذشت موعد مقرر، شک در بقاء تعهد، ناشی از شک در 1یم ) گزینه عهده متعهد باقی است یا نه، بقاء آن را مفروض می دان

با استناد به  اقتضاء و قابلیت بقاء تعهد است، و به اصطالح شک  در مقتضی است که اجرای استصحاب در مورد آن دارای ایراد و اشکال است. لذا نمی توان

؛ مناسب تر از سایر گزینه ها به نظر می 3اء موعد مقرر، مکلف به انجام تعهد دانست. با توجه به توضیحات ذکر شده گزینه استصحاب، شخص را بعد از انقض

 رسد. هر چند ممکن است نظر طراح و مبنای اصولی وی چیز دیگری باشد. 
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 و از چه بابی ؟در تعارض اصل استصحاب با اصل تخییر،به ترتیب ،کدام اصل بر دیگری مقدم می شود  -80

 ورود-(استصحاب1

 حکومت-(تخییر2

 حکومت-(استصحاب3

 ورود -(تخییر4

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

ک و ، شدر تعارض استصحاب با اصول عملیه، استصحاب مقدم می شود و این تقدم از باب ورود است. توضیح آنکه موضوع اصل تخییر که یک اصل عقلی است

است. یعین وقتی هیچ مرجّحی در بین نباشد و ما مردد بین وجوب و حرمت انجام کاری باشیم. روشن است که با وجود  تحیّر بین دو حکم وجوب و حرمت

 استصحاب، این موضوع از بین می رود به عبارت دیگر استصحاب وارد بر تخییر عقلی است. زیرا ورود به معنای انعدام موضوعی است.

 

 " :یو اختصاص یعموم یحقوق جزا"

 

 مالک شرکت در جرم،در قانون مجازات اسالمی چیست؟ -81

 .شرکت در عملیات اجرایی جرم (1

 .مشارکت در عملیات اجرایی جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتکب (2

 .هرکس عالماً، عامداً با دیگری در ارتکاب جرم مشارکت نماید (3

 .جرم ارتکابی مستند به عمل همه آنها باشد (4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

که جزییات آن در  ه استدرسنامه آزمون های مفهومی مهارتی مورد تاکید بودسواالت و و در  )به شیوه مفهومی و رمز نگاری(ن نکته بارها در کالس جزا ای

 فایل تطبیق مستند ذکر می شود.

همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی  مستند به رفتارو جرم،  مشارکت کندهر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی  -125ماده 

و مجازات فاعل مستقل آن جرم برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات ا

 .....است.

 مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، با کدام شرایط محقق می شود؟ -82

 .ه طور قانونی یا قراردادی ، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شودشخص ب (1

 .شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود (2

 .ا نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شودشخص به طور قانونی ، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه ب (3

 .شخص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود (4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

های مفهومی مهارتی نیز مطرح شده  این نکته بصورت نموداری در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری تدریس شده است و در آزمون

 .است که جزییات آن در فایل تطبیق مستند ذکر می شود

 رمسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتا -142ماده 

 .ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود
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مان از دراصابت می کند. لیکن مجنی علیه پس از "ج"می کند که به علت اشتباه ، به  تیری به سمت او شلیک "ب"به قصد قتل "لفا" -83

 به کدام اتهام تحت تعقیب قرار می گیرد؟ "الف"مرگ نجات پیدا می کند. 

 جرم عقیم( 2                جنایت خطی محض       (1

 (ایراد جرح و صدمات عمدی4   (شروع به جرم قتل عمدی3

 می باشد. پاسخ 1گزینه 

 ترجیح دارد. 1با این وجود گزینه  مبهم استسوال 

 کدام یک از قوانین زیر، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود؟ -84

 .قانونی که مدت زمان اعالم عقیده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزایش دهد (1

 .مدت زمان  مرور زمان تعقیب را افزایش دهد قانونی که (2

 .قانونی که مدت زمان تحت نظر متهمان را کاهش دهد (3

 .قانونی که مدت زمان اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را کاهش دهد (4

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

 د.به ظاهر همخوانی دارن 11و صدر سوال با ماده  2گزینه  سوال اختالفی است و البته

 :قانون، فوراً اجراء می شودقوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع  -11ماده 

 .قوانین مربوط به تشکیالت قضائی وصالحیت -الف

 .قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم -ب

 .قوانین مربوط به شیوه دادرسی -پ

 .قوانین مربوط به مرور زمان -ت

 .حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود( ب)ندتبصره ـ در صورتی که در مورد ب

 

 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟ -85

 .آزاد می شودشاکی می تواند به طور مشروط گذشت کند، در این صورت، متهم با قرار تامین مناسب  (1

 .شاکی مطلقا نمی تواند گذشت کند (2

 .شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفر خواست درخواست ترک تعقیب کند (3

 .الناس و شرعا قابل گذشت باشد، شاکی می تواند گذشت کند اگر جرم از حق (4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

ه مفهومی و رمز نگاری و در سواالت و درسنامه آزمون های مفهومی مهارتی در کالس جزا به شیومی باشد و  103این سوال با توجه به نص ماده 

 که جزییات آن در فایل تطبیق مستند ذکر می شود.مورد تاکید بوده است 

شت قابل گذچنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً  -103ماده 

 .باشد
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 در جرایم مستوجب حد، مرتکب با کدام شرایط زیر، مسئول است؟ -86

 .حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد م، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، بهعالوه برداشتن عل (1

 .یز آگاه و متوجه باشدعالوه بر داشتن علم و قصد، مرتکب در صورتی مسئولیت کیفری دارد که به حرمت شرعی رفتار ارتکابی ن (2

 .عالوه بر علم، به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب عمل مجرمانه احراز حایز شرایط عامه تکلیف باشد (3

 .عالوه بر علم، به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب جرم احراز و مرتکب به حرمت شرعی آگاه و متوجه باشد (4

 پاسخ می باشد. 1گزینه 

 

در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری و در سواالت و درسنامه های آزمون های مفهومی می باشد و  217ه به نص ماده این سوال با توج

 که جزییات آن در فایل تطبیق مستند ذکر می شود.مهارتی مورد تاکید بوده است 

قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز  است که عالوه بر داشتن علم، لئم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤدر جرا -217ماده  

 .آگاه باشد

 کدام مورد در خصوص مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، صحیح است؟ -87

 .به علت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قابل تعقیب و مجازات نمی باشند (1

 .گردند ابیرجایگزین مجازات محکوم میبه تد (2

 .به کیفر جایگزین مجازات حبس محکوم می شوند (3

 .شوند به علت ارتکاب عمل حرام، به نظر قاضی محکمه تعزیر می (4

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

 .حبس محکوم می گردند مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین -69ماده 

در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری و در سواالت و درسنامه های آزمون های مفهومی مهارتی می باشد و  69این سوال با توجه به نص ماده 

 که جزییات آن در فایل تطبیق مستند ذکر می شود.مورد بارها تاکید بوده است 

 

 ؟نمی شوددر دوران تعلیق مجازات ، موجب لغو محکومیت تعلیقی ارتکاب کدام یک از جرایم زیر،  -88

 (قتل غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی2     (شرب خمر1

 (ایراد ضرب عمدی4     7(تعزیر درجه 3

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

آزمون های مفهومی مهارتی مورد  های درسنامهاالت و سودر کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری و در می باشد و  حقده عمدیرمز  این سوال با توجه به

 یق مستند ذکر می شود.بتاکید بوده است که جزییات آن در فایل تط

 شود..........صاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت مرتکب جرم عمدی موجب حد، ق.........  -54ماده 
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 م و با چه شرایطی وجود دارد؟امکان تبدیل مجازات حبس به نظارت الکترونیکی، در کدام جرای -89

 .جبران ضرر و زیان - 8تا  4تعزیرات درجه  (1

 .فقدان سوء سابقه کیفری موثر - 8تا  6تعزیرات درجه  (2

 .جلب رضایت مجنی علیه – 8تا  3تعزیرات درجه  (3

 .جبران ضرر و زیان – 8تا  5تعزیرات درجه  (4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

 ایه درسنامهسواالت و در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری و در  که می توان پاسخ داد الکترونیکی بعد انقالبآزادی رمز  این سوال را با توجه به

 یق مستند ذکر می شود.بجزییات آن در فایل تط می مهارتی مورد تاکید بوده استآزمون های مفهو

 

به حبس را بارضایت وی در  اند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکومدر جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تو -62ماده 

 .های الکترونیکی قرار دهد(سیستم)محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه

 

 

 اگر کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث بمیرد، وصف جنایت چیست؟ -90

 (عمدی2               (در حکم شبه عمدی 1

 (خطای محض4    (شبه عمدی3

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

 می باشد. 503سوال از مبحث دیات و مستند به ماده 

هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت  -503ماده 

 .ی استعمدی نگردد، جنایت شبه عمد

 

 در کدام یک از جرایم زیر، صرف وجود شبهه، موجب عدم تحقق جرم می شود؟ -91

 (قذف2      (محاربه1

 (سرقت حدی4     (زنای محصنه3

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

آزمون های مفهومی مهارتی  های امهدرسنسواالت و در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری و در  می توان به این سوال پاسخ گفت.  قاسمرمز  با توجه به

 یق مستند ذکر می شود.بمورد تاکید بوده است که جزییات آن در فایل تط

سب حهرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود  -120ماده 

 .ر ثابت نمی شودمورد جرم یا شرط مذکو

 در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد -121ماده 

 .جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود
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با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است، استفاده و با "ب" پس از سرقت از مغازه جواهر فروشی، برای فرار از اتومبیلی که  "الف"  -92

 صحیح است؟ "ب" راندن آن متواری می شود. کدام مورد در خصوص اقدام 

 (معاونت در فرار است.2      (جرم نمی باشد.1

 (معاونت در سرقت است.4     (مشارکت در سرقت است.3

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

قابل پاسخگویی است. هماهنگی قبلی همان وحدت قصد می باشد و عمل کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری  ثال مطروحه درم این سوال با توجه به

 معاون تقدم زمانی بر عمل مباشر دارد.) تسهیل ارتکاب جرم(

مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و : 126تبصره ماده 

 .تر محکوم می شود شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف

 

 بت می شود؟اگر جنایت به علت حساسیت زیاد موضوع اصابت )مثال ورود صدمه به گیجگاه ( اتفاق افتد. در کدام شرایط قتل عمدی ثا -93

 .جنایت به علت وضعیت خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن، آگاه و متوجه باشد (1

 .اقدام مرتکب معموال کشنده نباشد، ولی به علت حساسیت موضع اصابت منجر به قتل شود و عدم آگاهی و توجه او نیز اثبات نگردد (2

 .خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن ،آگاه و متوجه باشدجنایت به علت وضعیت خاص زمانی و مکانی و به دلیل وضعیت  (3

 .حساسیت زیاد موضع آسیب، غالباً شناخته شده نباشد و آگاهی و توجه مرتکب اثبات گردد (4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

 پاسخ داد. 290ماده  1ره به استناد تبصدر کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری و  مثال مطروحه می توان به این سوال با توجه به

 

 تحریک مردم به درگیری با نیرو های دولتی ، با انگیزه اصالح امور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام، چه جرمی است؟ -94

 جرم عمومی(2      جرم نظامی     (1

 جرم عمومی (در صورت موثر بودن،4                     (جرم سیاسی 3

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

 قانون جرم سیاسی ، جرم سیاسی نمی باشد. 3به تصریح بند خ ماده عمل 

 :شودمباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی-3ماده 

 

 .قصاص و دیات جرائم مستوجب حدود، -الف

 

 .سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی -ب

 

 .گیریربایی و گروگانآدم -پ
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 .ربایی و راهزنی دریاییهدید به آن، هواپیماگذاری و تبمب -ت

 

 .سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی -ث

 

 .حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سالح، موادمخدر و روانگردان -ج

 

 .م مزبوررشا و ارتشاء، اختالس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جر -چ

 

 .جاسوسی و افشای اسرار -ح

 

 .طلبی، جنگ و کشتار و درگیریتحریک مردم به تجزیه -خ

 

 .شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتیکار گرفتهای و مخابراتی بههای رایانهها یا سامانهاختالل در داده -د

 

 .های داده یا غیر آن ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانهوسیله سامانهکابی بهکلیه جرائم علیه عفت و اخالق عمومی اعم از جرائم ارت -ذ

می فروشد.این اقدام ،حایز کدام عنوان جزایی زیر « ج»را به عنوان مال متعلق به خود ، به شخص «ب»ساختمان مسکونی متعلق به « الف»-95

 است؟

 فقط  (کالهبرداری ،2     فقط  (معامله معارض،1

 (کالهبرداری و انتقال مال غیر4     فقط ل مال غیر،(انتقا3

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

درسنامه آزمون های مفهومی مهارتی مورد تاکید بوده است که جزییات آن در فایل سواالت و در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری و در نمونه این سوال 

 یق مستند ذکر می شود.بتط

و مطابق  محسوببردارقانونی به دیگری منتقل کند کاله یر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوزکسیکه مال غ – 1ماده 

 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ).شودقانون مجازات عمومی محکوم می 238ماده 

 (1308فروردین  5مصوب 
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 مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟«الف»د.،او را زنازاده  می نام«ب»صبا توهین به شخ« الف»-96

 (قذف و توهین2     (قذف و نشر اکاذیب 1

 (قذف و افترا4       (توهین3

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

د تاکید بوده است که جزییات آن در فایل درسنامه آزمون های مفهومی مهارتی مورسواالت و در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری و در نمونه این سوال 

 یق مستند ذکر می شود.بتط

بیل همسر، ز قکسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی ا -252ماده 

کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به 

 .اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد

 است؟ قابل تعقیب کیفریی نماید.او به کدام اتهام کارمند دولت، وجوهی را که اشتباها به حساب او در بانک واریز شده،برداشت م-97

 (تحصیل مال از طریق نامشروع2      (هیچ اتهامی 1

 (تصرف غیر قانونی اموال دولتی 4      (اختالس    3

 پاسخ می باشد. 1گزینه 

 مالی حسب وظیفه به کارمند سپرده نشده است و ثانیا مالی تحصیل نشده است بلکه وجه به حساب شخص واریز شده است.اوال 

 یق مستند ذکر می شود.بدر درسنامه آزمون های مفهومی مهارتی مورد تاکید بوده است که جزییات آن در فایل تط نکات مطروحه در این سوال

 

 به چه کسی میشود؟گذار از نظر قانون «دشمن»مفهوم -98

 .اشرار و گروه هایی که قصد براندازی نظام جمهوری اسالمی را داشته باشند  (5

 .رت دسته جمعی به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایندکسانی که با سالح گرم یا سرد،به صو  (6

 .کسانی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطالعات طبقه بندی شده را در اختیار دولت خارجی قرار دهند (7

 .نظامیان مسلح بیگانه که در قلمرو حاکمیت دولت جمهوری اسالمی دستگیر شوند  (8

 پاسخ می باشد. 1 گزینه

جمهوری اسالمی ایران در بانظام ز : اشرار، گروهها و دولتهائی کهمنظور از دشمن عبارت است ا :1382قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  25ماده 

 .بر ضد امنیت ملی استحال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یااقدامات آنان

قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعالم و نظر شورای مذکور  از طریق دگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوعهرگاه برای دا -تبصره 

 .بودمالک خواهد
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 کدام یک از تعاریف زیر، تعریف قانونی قاچاق کاال و ارز محسوب می شوند؟ -99

 .مرجع ذی ربط قانونیورود یا صدور کاال و ارز بدون اخذ مجوز قبلی از  (1

 .هر اقدامی که موجب کسر ارزش مال موضوع درآمد دولت یا کاالهای ممنوع الصدور و ممنوع الورود گردد (2

 .هر فعل و ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد (3

 .رکیورود و خروج کاال و ارز موضوع درآمد دولت بدون پرداخت عوارض گم (4

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

 آزمون های مفهومی و مهارتی مطرح شده است. طرح  آرادکه در  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

 

 : رونداصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می -1ماده 

نی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قاچاق کاال و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانو -الف

)به طرح . تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات

 آراد مراجعه نمایید(

د به عنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمی را بجای او امضاء کند و ثمن معامله را دریافت نماید، مرتکب کدام اگر کسی با حضور و معرفی خو -100

 یک از جرایم زیر شده است؟

 کالهبرداری (1

 استفاده از سند مجعول و کالهبرداری (2

 جعل سند رسمی و کالهبرداری (3

 جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبرداری (4

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

درسنامه آزمون های مفهومی مهارتی مورد تاکید بوده است که جزییات آن در فایل سواالت و در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری و در نمونه این سوال 

 مبحث تعدد جرم( 134و  131)مستند به ماده یق مستند ذکر می شود.بتط

 1395پراکندگی سواالت جزا در آزمون وکالت 

 سوال قانون خاص(  3 سوال تعزیرات، 2سوال دیات، 1سوال قصاص، 1سوال حدود، 2سوال ترکیب جزای عمومی و تعزیرات،   1ای عمومی،  سوال جز 10) 
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 : "آیین دادرسی کیفری"

 5(  ، 119 و 114، 109، 107، 102در سواالت  1گزینه  5می باشد. ) 2که دارای توزیع نرمال درجه   1395درس نامه آدک آزمون وکالت 

، 108،  104)در سواالت   4گزینه  5( و 118و117، 110، 106، 101)در سواالت  3گزینه  5(   120و  115، 111، 105، 103در سواالت) 2گزینه 

 گزینه این واحد درسی، پاسخ درست هستند.( 20( از مجموع 116و  113و  112

 

 اضای چه شخصی و توسط کدام پزشک به عمل می آید؟معاینه ی پزشکی در مورد افراد تحت نظر ، به تق -101 

 پزشک تعیین شده توسط دادستان  –( فقط شخص تحت نظر 1

 پزشک منتخب شخص تحت نظر یا بستگان وی -( شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی2

 یکی از پزشکان به تعیین دادستان -( شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی3

 پزشک مورد اعتماد ضابط دادگستری –دگستری و یا شخص تحت نظر ( ضابط دا4

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، بنا به درخواست شخص تحت :»است که می گوید 92ق.آ.د.ک. 51سوال بر گرفته از متن ماده  :1نکته 

 «آورد. ل میعمنظر معاینه بهاز شخص تحت یکی از پزشکان به تعیین دادستان

 

، تشکیل جلسه ی رسیدگی و دعوت طرفین توسط دادگاه تجدید نظر استان، در کدام یک از موارد زیر ، ضروری 6. در جرایم تعزیری درجه 102

 است؟

 ( حکم مورد اعتراض، متضمن محکومیت کیفری به حبس  باشد1

 ( در کلیه ی مواردی که مجازات قانونی جرم ، حبس باشد2

 ه احکام متضمن محکومیت ، مطلقا ضروری است( در کلی3

 ( حکم مورد اعتراض ، متضمن محکومیت کیفری به جزای نقدی باشد4

 پاسخ می باشد. 1گزینه 

در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرایم مستوجب  »است که می گوید: 92ق.آ.د.ک. 450سوال از بند ث ماده  :1نکته 

و در جرایم ود، قصاص و جرایم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق مجازات های حد

و در سایر جرایم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت  تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس

 «ورشان ضروری است، احظار می کندرسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حض

 

 کدامیک از موارد زیر در خصوص صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا صحیح است؟-103

 ( در جرایم قابل گذشت و در صورت جبران خسارت زیان دیده ، توسط بازپرس1

 اکی ، توسط دادستان( در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست ، در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی ش2

 (حسب مورد، در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت توسط دادستان و قبل از صدور کیفرخواست3

 ( در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست، در صورت اعالم گذشت از سوی شاکی4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 
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 تواند تا قبل از صدور کیفرخواستگذشت، شاکی میدر جرائم قابل :»است که می گوید 92ق.آ.د.ک. 79سوال از متن ماده  :1نکته 

 «کند..... قرار ترک تعقیب صادر می دادستانکند. در این صورت،  درخواست ترک تعقیب

 

 است؟در صورت حدوث اختالف بین دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، واقع در حوزه ی قضایی یک استان، مرجع حل اختالف کدام  -104

 ( شعب تشخیص دیوان عالی کشور1

 ( دیوان عالی کشور2

 ( دادگاه کیفری یک هم عرض3

 ( دادگاه تجدید نظر همان استان4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

ف رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختال »است که می گوید: 95/ 6/ 2مورخ  752سوال بر گرفته از متن رای وحدت رویه جدیدالصدور  :1نکته 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی منحصر به اختالف بین دادگاه  27دادگاه ها در صالحیت نسبی طبق تبصره ماده 

اختالف در صالحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزه  و در سایر موارد از جملههای دو حوزه قضایی از دو استان است 

در امور کیفری نیز الزم الرّعایه  ٬قانون آیین دادرسی کیفری 317قانون مذکور که طبق ماده  27با توجه به مقررات ماده  ستانقضایی یک ا

آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این  ٬؛ بنابرایندادگاه تجدیدنظر همان استان است ٬مرجع صالح برای حل اختالف ٬است

قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای  471ه اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده م یشود. این رأی طبق ماده نظر انطباق دارد ب

 «دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع است. ٬شعب دیوان عالی کشور

 می شود؟ قرار رسیدگی ، توسط کدام مرجع قضایی و در چه مواردی صادر -105

 وقتی که به قرار های منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد -( حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو1

 رسیدگی میکند "به طور مستقیم "آنگاه که به پرونده  -( دادگاه کیفری یک2

 ارسال پرونده از دادسرا، خود را صالح به رسیدگی تشخیص دهدهرگاه پس از  -( حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو3

 هر گاه که به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد –( دادگاه کیفری یک 4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

طور مستقیم در دادگاه کیفری در مواردی که پرونده به »می گوید: 833طرح شده است. ماده   384و صدر ماده  383سوال از ماده  :1نکته 

پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود  شود،یک رسیدگی می

و در غیر این صورت قرار مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب  تعقیب نباشد، دادگاه حسبنداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل

طور مستقیم در پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به............. یا »نیز می گوید: 384صدر ماده « کند.رسیدگی صادر می

 «،..........شوددادگاه کیفری یک رسیدگی می

 مورد موافقت دادستان قرار گرفته است، از ناحیه ی طرفین پرونده قابل اعتراض نیست؟کدام یک از قرار های بازپرس که  -106

 ( ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظارت قضایی1

 ( منع تعقیب 2

 ( عدم صالحیت3

 ( موقوفی تعقیب4

 پاسخ می باشد. 3گزینه 
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در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در  »می گوید: 267ت.ماده طرح شده اس 92ق.آ.د.ک. 270و مفهوم  267سوال از متن ماده  :1نکته 

 «کند. شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابالغ میخصوص عدم صالحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می

 عتراض ذکر نشده است. پس قطعی و غیرقابل اعتراض است.قرار مذکور به عنوان یکی از قرارهای قابل ا 270این قرار در ماده : 2نکته 

دادسرای عمومی و انقالب تهران، با صدور قرار نیابت قضایی، انجام تحقیقات در خصوص اتهامی را از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  -107

دادستان و دادگاه کدام شهرستان، تکلیف اظهار  درخواست میکند و در دادسرای اصفهان، قرار تامین منتهی به بازداشت متهم صادر می شود.

 نظر در مورد قرار تامین صادره و همچنین رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور را بر عهده دارد؟

 دادگاه اصفهان –( دادستان اصفهان 1

 دادگاه تهران -( دادستان تهران2

 دادگاه اصفهان -( دادستان تهران3

 دادگاه تهران -( دادستان اصفهان4

 پاسخ می باشد. 1گزینه 

هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود،  »اخذ شده است: 92ق.آ.د.ک. 121سوال از متن ماده  :1نکته 

به اعتراض متهم نسبت . است[ دادستان اصفهان]که در این سوال شودجهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میپرونده 

 «شود.رسیدگی میاست[.  دادگاه  اصفهان]که در این سوال ، در دادگاه صالح محل اجرای نیابت به قرار بازداشت، مطابق مقررات

 

 ومرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته  صادره توسط بازپرس، کدام است؟  -108

 طبق کدام قانون یا مقررات رسیدگی میکند؟

 طبق مقررات اجرای احکام کیفری -( دادگاه حقوقی1

 طبق مقررات اجرای احکام کیفری -( دادگاه کیفری دو2

 طبق مقررات اجرای احکام مدنی –( دادگاه کیفری دو 3

 طبق مقررات اجرای احکام مدنی -( دادگاه حقوقی4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای  دادگاه حقوقی »است که می گوید: 92ق.آ.د.ک. 111سوال از متن ماده  :1 نکته

 «کند.رسیدگی می مطابق مقررات اجرای احکام مدنیقرار تأمین خواسته، 

 

 است؟ تشکیل جلسه ی مقدماتی ، برای  کدامیک از مراجع قانونی زیر ، الزامی -109

 (دادگاه کیفری  یک ، دادگاه نظامی یک و دادگاه های انقالب در موارد تعدد قاضی1

 ( فقط دادگاه کیفری یک2

 ( فقط دادگاه های کیفری یک و دو3

 ( کلیه ی دادگاه های کیفری و نظامی4

 پاسخ می باشد. 1گزینه 

ت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده پس از اتمام مهل :»است  92ق.آ.د.ک. 389سوال از متن ماده  :1نکته 

کند. کند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میرا به دادگاه ارسال می
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محض وصول دادگاه بهکند. اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می روز، گزارش مبسوط راجع به 10عضو مذکور حداکثر ظرف 

های اصحاب دعوی به شرح زیر و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراضدهد را تشکیل می جلسه مقدماتی اداریگزارش، 

 «کند:اقدام می

هم ساری و  1در مورد دادگاه نظامی  648و  568در مورد دادگاه انقالب با تعدد قاضی و طبق مواد  297مفاد این ماده طبق تبصره ماده : 2نکته 

 جاری است چون این دو دادگاه ممد کیفری یک شون!! هستند. 

ن جلسه مقدماتی در دادگاه کیفری دو و ممدشون هم چنین جلسه ای داریم اما مقنن از آن به عنوا 92ق.آ.د.ک. 341البته طبق ماده  :3نکته 

 است.  درست تر 1، گزینه 4و  1گزینه ها، بین گزینه  2اداری نام نبرده است و از متن سوال و پاسخ ها و نیز توزیع نرمال درجه 

در خصوص درخواست اعاده ی دادرسی ،شعبه ی دیوان عالی کشور، پس از رسیدگی به درخواست محکوم علیه ، چه اقدامی انجام می  -110

 دهد؟

ه حکم صادره را ( موارد نقص تحقیقات دادگاه صادر کننده حکم قطعی را تعیین و به دادگاه مزبور جهت رفع نقص و اعاده پرونده به دیوان ارسال و یا اینک1

 ابرام می کند

 ( رای دادگاه صادر کننده حکم قطعی را ابرام یا نقض میکند2

 رار رد صادر می کند( حسب مورد، درخواست اعاده دادرسی را تجویز یا ق3

 ارد.می د( فقط در خصوص صالحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی، رسیدگی میکندو در صورت احراز نقض قواعد صالحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال 4

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

شود. این مرجع پس از احراز انطباق کشور تسلیم میدرخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی  »است که می گوید: 92ق.آ.د.ک. 476سوال از ماده 

، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه با تجویز اعاده دادرسی( این قانون، 474موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده )

 « نماید.صادر می قرار رد اعاده دادرسیدهد و در غیر این صورت صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می

هم ایراد انشایی دارد زیرا دیوان عالی درخواست اعاده دادرسی را قبول و اعاده دادرسی را تجویز می کند نه اینکه  پاسخ البته گزینه  :2نکته 

 است.  3کند. به هر حال پاسخ سوال گزینه « درخواست اعاده دادرسی را تجویز»

 

 ضابط فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری صورت میگیرد، کدام است ؟اعتبار و ضمانت اجرای تحقیقات و اقداماتی که توسط -111

 ( ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به حبس از یک ماه تا شش ماه است1

 ( ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است2

 ظر قانون ممنوع است و موجب محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است( فقط از من3

 ( از نظر قانونی معتبر است لیکن مجازات شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی را در بر دارد4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

احراز عنوان ضابط دادگستری، عالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن  »د:می گوی 30است. ماده  92ق.آ.د.ک. 63و  30سوال از متن ماده  :1نکته 

های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. های الزم با گذراندن دورهمنوط به فراگیری مهارت

  «.ر قانونی بدون اعتبار استممنوع و ازنظتحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، 
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(، 40(، )39(، )38(، )37(، )35(، )34) (،30تخلف از مقررات مواد ) »می گوید: 30در تعیین ضمانت اجرای تخلف از ماده  63و ماده   :2نکته 

تا یک سال انفصال از  سه ماه( این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به 141( و )59(، )55(، )53(، )52(، )51(، )49(، )42(، )41)

 «است.خدمات دولتی 

 در مرحله ی تحقیقات مقدماتی ، سلب حق همراه داشتن وکیل و همچنین عدم تفهیم این حق به متهم ، چه آثاری را در بر دارد؟ -112

 ( فقط بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی را سبب می شود1

 ات انتظامی درجه چهار مقام قضایی را در بر دارد( به ترتیب، بی اعتباری تحقیقات انجام شده و مجاز2

 (فقط منجر به بی اعتباری تحقیقی است که بدون حضور وکیل صورت پذیرفته است 3

 ( به ترتیب ف موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه مقام قضایی است4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

به سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم  »ه می گوید:است ک 92ق.آ.د.ک. 190ماده  1سوال از متن تبصره  :1نکته 

 « ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

 

 حسب نوع ابالغ، مهلت واخواهی نسبت به احکام غیابی کیفری چند روز است و مرجع رسیدگی به درخواست واخواهی کدام دادگاه است؟ -113

 دادگاه صادر کننده حکم غیابی –روز از تاریخ اطالع  10ابالغ قانونی :  -وز از تاریخ ابالغر 10( ابالغ واقعی: 1

 دادگاه تجدید نظر استان –روز از تاریخ ابالغ  10ابالغ قانونی :  -روز از تاریخ اطالع 20( ابالغ واقعی: 2

 دادگاه تجدید نظر استان –خ اطالع روز از تاری 20ابالغ قانونی :  –روز از تاریخ ابالغ  10( ابالغ واقعی: 3

 دادگاه صادر کننده حکم  غیابی  –روز از تاریخ اطالع  20ابالغ قانونی :  –روز از تاریخ ابالغ  20( ابالغ واقعی: 4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

رائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق در تمام ج »است که مقرر می دارد: 92آن ماده از ق.آ.د.ک. 2و تبصره  406سوال از متن ماده  :1نکته 

یابی غ اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی

ز تاریخ ابالغ واقعی، قابل واخواهی در ظرف بیست روز اکند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، صادر می

ازآنقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم و پس همان دادگاه است

 خارج از کشور، دو ماه است.

 ....... -1تبصره 

شود. ازآنقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می، پسحکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود -2تبصره 

که در این صورت، هرگاه حکم دادگاه ابالغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطالع، واخواهی کند 

شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ اعزام می رکننده حکمبه دادگاه صادالحفظ به همراه پرونده اجرای رأی، متوقف و متهم تحت

 «کند.تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می
 

در مواردی که احاله پرونده کیفری به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی الزم باشد، به ترتیب ، بنا به درخواست و تجویز کدام یک از مراجع  -114

 ، احاله صورت می پذیرد؟ و یا مقامات زیر

 رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور -( دیوان عالی کشور1

 رئیس حوزه قضایی مبدا  –( دیوان عالی کشور 2

 رئیس حوزه قضایی مبدا –( شعبه ی اول دادگاه تجدید نظر استان 3

 دادستان محل وقوع جرم –( شعبه  اول دادگاه تجدید نظر استان 4
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 باشد. پاسخ می 1گزینه 

بنا به پیشنهاد منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، عالوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به »است: 92ق.آ.د.ک. 420سوال از متن ماده  :1نکته 

 «شود.رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور،

مقام پیشنهاد دهنده و مرجع تجویز کننده جابجا نوشته شده است و سوال ایراد انشایی دارد اما برای داداستانیها چنین  1ه البته در گزین :2نکته 

 اشتباهاتی در حکم معدوم است. 

 

از آشنایان وی با  متهمی با صدور قرار کفالت به علت عجز از معرفی کفیل بازداشت شده است. در همان روز، بعد از اتمام وقت اداری ، یکی -115

 ارائه سند مثبت مالئت، تقاضای کفالت از متهم را می کند. کدام مورد صحیح است؟

 ( پذیرش تقاضای مذکور از سوی قاضی کشیک، منوط به کسب موافقت بازپرس پرونده است.1

 قرارقبولی کفالت است.( مرجع صادر کننده قراریا قاضی کشیک،درصورت وجود شرایط قانونی، مکلف به پذیرش آن و صدور 2

 ( با توجه به اتمام وقت اداری،بررسی تقاضا و احیانا صدور قرار قبولی، به اول وقت اداری روز بعد موکول می شود.3

 ( به علت عدم دسترسی به پرونده ی متهم ، قاضی کشیک فاقد مجوز قانونی برای پذیرش تقاضا است4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

اند تمهیدات مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلف -تبصره »است که می گوید: 92ق.آ.د.ک. 236ن تبصره ماده سوال از مت :1نکته 

قه هر زمان متهم، کفیل یا وثیکند، فراهم کنند و الزم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می

ند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به معرفی نماید هرچ

 «پذیرش آن هستند.

 

 

 کدامیک از موارد زیر، از موجبات شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری نیست؟ -116

 ( کیفرخواست دادستان1

 ( قرار جلب دادرسی صادره توسط دادگاه2

 شفاهی دادستان ( ادعای3

 ( قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس4

 پاسخ می باشد. 4گزینه 

 کنند:های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی میدادگاه »است: 92ق.آ.د.ک. 335سوال از متن ماده  :1نکته 

 کیفرخواست دادستان -الف 

 قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه -ب 

 «تان در دادگاهادعای شفاهی دادس -پ 

( برای رسیدگی وفق 268و  265پرونده منتهی به قرار جلب به دادرسی بازپرس در صورت تایید دادستان با صدور کیفرخواست )وفق ماده  :2نکته 

رسیدگی دادگاه به دادگاه کیفری ارسال می شود. لذا صرف قرار جلب به دادرسی بازپرس بدون کیفرخواست از موارد شروع به   335بند الف ماده 

 کیفری نیست. پاسخ این سوال تنها به روش شبکه ای میسور است. 

 

  

http://www.dadestan.com/


 05/09/95       95وکالت  آزمون                 14از      40صفحه      سواالت               دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان)دادسیما(

   WWW.DADESTAN.COM مهارتی بود   -های مفهومی از آن داوطلبان قدرتمند آزمونپیروزی  در آزمون وکالت امروز،

 

سات وسافراد یا ممهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –هرگونه استفاده از سواالت مفهومی 
 خط( 6) 051-36050072تلفن : 375پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -آدرس : مشهد واگذار کنند و یاحتی امانت دهند . دیگر

www.dadsima.com          021-66565511تلفن:  -230پالکدانشگاه تهران،  یدانشکده پرستار ی،روبرو یدتوح یدانتهران م www.dadestan.com 
 

 

 قرار توقف تحقیقات، در کدامیک از جرایم و با وجود چه شرایطی صادر می شود؟ -117

 مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقبب معلوم نشود-(کلیه جرایم تعزیری1

 مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم ، علی رغم شناسایی دستگیر نشود -هشت ( جرایم تعزیری درجه چهار تا2

 مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم معلوم نشود -( جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت3

 مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقیب، معلوم نشود-( جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت4

 پاسخ می باشد. 3 گزینه

شده و یا دسترسی تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفیبازپرس نمی »است که مقرر می دارد: 92ق.آ.د.ک. 104سوال از متن ماده  :1نکته 

الزم،  در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقاتبه او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. 

و  طور موقت بایگانیبا موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد،

 ..............«. تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کندشود. شاکی میمراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابالغ می

 

 حداکثر زمان بازداشت متهم در جرایم مستوجب سلب حیات، چقدر است؟ -118

 ( سه سال،در صورت صدور قرار بازداشت موقت و یکسال در سایر قرارهای منتهی به بازداشت1

 ( دو سال، فقط در صورت صدور قرار بازداشت موقت2

 یر قرارهای منتهی به بازداشت( دو سال، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سا3

 ( یکسال، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرارهای منتهی به بازداشت4

 پاسخ می باشد. 3گزینه 

هرگاه در جرائم موضوع بندهای )الف(، )ب(،  »است که می گوید: 92این ماده از ق.آ.د.ک. 1و تبصره  242سوال از جمع متن ماده : 1نکته 

( این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و 302ه ))پ( و )ت( ماد

پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی 

م تواند از این تصمیشود. .متهم میمزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابالغ میبرای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل 

و ابقای  شودظرف ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می

ل اختالف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، ح

بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح است. .هرگاه بازداشت 

زداشت متهم نباید از شود. به هرحال، مدت بامورد، هر دوماه یا هر یک ماه اعمال میمتهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب

جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و درهرصورت در 

 کند.و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی بازداشت موقت از دو سال

اه است و سایر قرارهای نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگ -1تبصره 

 «شود.منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می

 است. درست تر 3، گزینه  3و  2گزینه ها، بین گزینه  2با توجه به متن سوال و پاسخ ها و نیز توزیع نرمال درجه  :1نکته 
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 تجویز شده است؟ در کدامیک از موارد زیر، حضور وکیل دارای تابعیت خارجی در دادگاههای نظامی -119

 ( در صورتی که در تعهدات بین المللی، به این موضوع تصریح شده باشد1

 ( در کلیه موارد، به استثنای جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی با موافقت دادستان نظام استان2

 (در کلیه موارد، با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح3

 مشمول صالحیت دادگاه های نظامی( در هیچکدام از موارد 4

 پاسخ می باشد. 1گزینه 

توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، وکالی دارای تابعیت خارجی نمی »است که می گوید: 92ق.آ.د.ک. 626سوال از متن ماده  :1نکته 

 « المللی به این موضوع تصریح شده باشد.مگر اینکه در تعهدات بین

  

ه اتهام وارده به متهم در دادسرا منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب شود، در موارد لزوم پرداخت دیه توسط بیت المال، چه چنانچ -120

 اقدامی صورت میگیرد؟

 ( دیه به دستور مستقیم دادستان محل وقوع جنایت، از بیت المال برداشت و پرداخت می شود1

 ر دادستان، برای صدور حکم مقتضی در مورد دیه به دادگاه صالح ارسال می شود( پرونده بدون کیفرخواست و با دستو2

 (دادسرا در این خصوص تکلیفی ندارد و خواهان دیه باید دادخواست مطالبه  دیه را به دادگاه حقوقی تقدیم کند3

 استان ارسال می شود.( پرونده بدون کیفرخواست و یا دستور دادستان، برای تعیین تکلیف نزد رئیس کل دادگستری 4

 پاسخ می باشد. 2گزینه 

المال پرداخت شود، در مواردی که دیه باید از بیت »است که مقرر می دارد: 92ق.آ.د.ک. 85و متن ماده  268و  265سوال از مفهوم ماده  :1نکته 

 «.شودقتضی به دادگاه ارسال میپرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مپس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، 

کیفرخواست در صورتی صادر می شود که پرونده منتهی به قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس  92ق.آ.د.ک. 268و  265طبق مواد : 2نکته

تعقیب شده است لذا صدور تصریح شده است که پرونده منتهی به قرار منع یا موقوفی  85شده و دادستان با آن موافق باشد. لکن در سوال و ماده 

 موضوعاً منتفی است. 85کیفرخواست در ماده 
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