سؤاالت و پاسخنامه آزمون وکالت 69
حقوق مدنی
 -1در جريان يک حادثه رانندگی ،ابتدا زهره و سپس پدرش علی فوت میکنند .بازماندگان علی عبارتند از :يک برادر ابوينی ،يک برادر ابی و يک
نوه دختري (فرزند زهره) .کدام يک از اين افراد ،وارث علی محسوب میشوند؟
الف) نوه دختري

ب) برادر ابويني و نوه دختري

ج) برادر ابي

د) برادر ابويني

 -2چنانچه موکل فوت کند و وکيل بدون اطالع از فوت ،موضوع وکالت را بعداً انجام دهد ،کدام مورد درخصوص اقدامات وکيل ،صحيح است؟
ب) غيرنافذ است.
الف) باطل و بالاثر است.
د) تا رسيدن خبر فوت ،نافذ است.
ج) صحيح است ،مشروط بر آنکه رعايت غبطه و مصلحت را کرده باشد.
 -3شخص «الف» ،ده تن کود شيميايی از بازرگانی خريداري میکند و فروشنده متعهد میشود که ظرف دو ماه ،مبيع را از کارخانة توليد کننده ،تهيه
و تسليم کند .پس از تسليم ،خريدار آن را بين کشاورزان توزيع و کودها مصرف میشود ،اما معلوم میشود که کودهاي شيميايی به علت اهمال
توليدکننده معيوب بوده است .کدام مورد در خصوص حقوق شخص «الف» صحيح است؟
الف) اساساً حق فسخ وجود ندارد و تنها راه احقاق حق خريدار ،مطالبه خسارت ناشي از عدم انجام تعهد از سوي فروشنده است.
ب) فسخ معامله به علت معيوب بودن کاال با توجه به مصرف آن ممکن نيست و فقط امکان مطالبه مابه التفاوت قيمت کاالي صحيح و معيوب وجود دارد.
ج) شخص «الف» حق دارد الزام فروشنده به تحويل کاالي سالم را درخواست کند.
د) با توجه به عدم امکان استرداد کاالي معيوب به بايع ،الزام فروشنده به تسليم محموله سالم ممکن نيست.
 -4در انجام يک معامله ،متعامل که قادر به تکلّم بوده ،عقد را با اشاره قبول کرده است .اين معامله چه وضعی دارد؟
الف) با امکان تکلّم ،اشاره براي صحت اين معامله ،کافي نيست.
ب) فقط در صورتي صحيح است که طرف مقابل ،قادر به تکلّم نباشد.
ج) صحيح است.
د) صحت معامله ،منوط به تنفيذ بعدي آن با لفظ است.
 -5به موجب شرط ضمن عقد ،شخص «الف» متعهد شده است درختان متعلق به شخص «ب» را به مدت يک سال به صورت مجانی آبياري کند،
ولی به علت بيماري جسمی غيرقابلِ پيشبينی ،قادر به اجراي شرط نشده است ،کدام مورد ،صحيح است؟
الف) به لحاظ ممتنع شدن شرط ،مشروط له ابتدائاً حق فسخ دارد.
ب) امکان اجراي شرط ،با رجوع به حاکم وجود دارد.
ج) به جهت غيرقابل پيشبيني بودن بيماري ،مشروط له از اجراي تعهد و جبران خسارت معاف است.
د) به علت ممتنع شدن شرط ،شرط باطل ولي عقد صحيح است.
 -9ضمن عقد نکاح ،مهريه زوجه به صورت عند االستطاعه و معادل يک صد ميليون تومان تعيين شده است .اصل استحقاق زوجه نسبت به مهريه،
براساس شاخص ساالنه بانک مرکزي ،چگونه است؟
الف) منوط به مطالبه زوجه و تمکن مالي زوج است.
ج) منوط به تمکين و مطالبه مهريه از سوي زوجه است.

ب) منوط به تغيير فاحش نرخ تورم است.
د) منوط به مطالبه زوجه و تمکن مالي زوج نيست.

 -7خريدار يک قطعه شمش طال ،آن را به چند قطعه گردنبند تبديل میکند .در صورتی که اين تغيير تلف حکمی نباشد ،درخصوص اقاله ،کدام
مورد صحيح است؟
الف) خريدار مستحق دريافت افزايش قيمت است.
ب) اين تغييرات ،مانع اقاله است.
ج) خريدار پس از اقاله ،نسبت به افزايش قيمت با بايع ،مالکيت مشاعي در عين خواهد داشت.
د) ازدياد قيمت ناشي از عمل خريدار ،از جمله نمائات متصله تلقي و متعلق به بايع است.
 -8چنانچه مديون براي فرار از دين ،اموال خود را به يکی از نزديکانش بفروشد ،کدام مورد صحيح است؟
الف) چنانچه معامله صوري باشد ،در صورتي باطل است که قصد فرار از دين محرز باشد.
ب) معامله اگر صوري نباشد ،در مقابل اشخاص ثالث ،غيرنافذ و مبيع قابل توقيف است.
ج) چنانچه معامله صوري نباشد ،صحيح است ،ليکن اخذ مال موردِ انتقال از خريداري که از قصد فرار از دين آگاه بوده ،جهت وصول طلب ممکن است.
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د) در صورت اطالع خريدار از قصد فروشنده براي فرار از دين ،معامله باطل است ،اعم از اينکه معامله صوري باشد يا خير.
 -6در خصوص ضمان معاوضی ،کدام مورد صحيح است؟
الف) تعهد فروشنده به ردّ ثمن ،در صورت مستحق للغير درآمدن مبيع
ب) تعهد فروشنده به ردّ ثمن ،در صورت تلف قهري مبيع قبل از قبض
ج) انتقال دين مضمون عنه به ضامن ،به موجب عقد ضمان
د) ضمانت به مثل يا قيمت ،به موجب يکي از اسباب ضمان
 -11در وصيت بر غير محصور و جهت ،قبول با چه کسی است؟
الف) وصي

ب) حاکم

ج) قبول شرط نيست.

د) موصي لهم

 -11احراز تقصير واردکننده زيان در دعواي مسئوليت مدنی ،به عهده کدام مرجع است؟
الف) دادگاه عمومي در کليه موارد ،به جز موارد طرح دعواي مطالبه خسارت عليه دولت ،قضات و اشخاصي که مرتکب اعمال ضدّ رقابتي ميشوند.
ب) دادگاه رسيدگي کننده به دعواي خسارت در کليه موارد ،به جز مواردي که براي احراز تخلف واردکننده زيان ،مرجع انتظامي خاص پيشبيني شده است.
ج) دادگاه عمومي رسيدگي کننده به دعواي خسارت در کليه موارد
د) دادگاه عمومي در کليه موارد ،به جز موارد مربوط به طرح دعواي خسارت عليه قضات ،دولت و کارفرمايان مشمول قانون کار درخصوص حوادث کار
 -12حقوق ايران ،در چه مواردي امکان تغيير وجه التزام وجود دارد؟
الف) کليه موارد مربوط به حقوق مصرفکننده
ب) هيچ موردي ،اين امکان وجود ندارد.
ج) قراردادهاي مربوط به خريد و فروش خودرو ،چنانچه وجه التزام نامتعادل باشد.
د) قراردادهاي مربوط به پيشفروش ساختمان
 -13متعهد در مقام وفاي به عهد ،مال ديگري را که بدون مجوز در اختيار اوست ،تأديه میکند .کدام مورد صحيح است؟
الف) وفاي به عهد صحيح است و متعهد حق استرداد مال را دارد ،زيرا وفاي به عهد ،واقعه حقوقي است.
ب) ايفاي دين محقق نميشود و متعهد هم حق استرداد مال را ندارد ،زيرا وفاي به عهد ،عمل حقوقي است.
ج) وفاي به عهد محقق نميشود ،ولي متعهد حق استرداد مال را دارد ،چون وفاي به عهد ،عمل حقوقي است.
د) ايفاي دين صحيح نيست ،اما متعهد حق استرداد مال را دارد ،چون وفاي به عهد ،واقعه حقوقي است.
 -14در کدام يک از موارد زير ،بدون اينکه شخص مديون باشد ،ممکن است ملزم به پرداخت شود؟
ب) فرض اجتماع اسباب طولي در مسئوليت مدني
الف) عقد ضمان در فرض نقل ذمه به ذمه
د) مسئوليت تضامني
ج) مسئوليت اشتراکي
 -15کدام مورد درخصوص انحالل قرارداد ،صحيح است؟
الف) انحالل ارادي قرارداد ،شامل عقود جايز هم ميشود.
ج) بطالن ،از جمله موارد انحالل قرارداد است.

ب) برخالف تمام اسباب قانوني انحالل قرارداد ،ميتوان توافق کرد.
د) اسباب قانوني انحالل قرارداد ،حصري نيست.

 -19ماهيت حقوقی کدام يک از قواعد زير ،با ساير قواعد متفاوت است؟
الف) طفل متولد در زمان زوجيت ،ملحق به شوهر است.
ب) تصرف بهعنوان مالکيت ،دليل مالکيت است.
ج) بنا به طور ترصيف و وضع سرتير ،داللت بر تصرف و اختصاص ميکند.
د) اموال منقول اختصاص داده شده براي زراعت ،در حکم غيرمنقول است.
 -17هرگاه ضمانت بر مبناي تضامن واقع شود و مضمون له سفيه باشد ،کدام مورد صحيح است؟
الف) نيازي به قبول مضمون له يا سرپرست او نيست.
ج) قبول مضمون له کافي است.

ب) قبول مضمون له به تنهايي کافي نيست و نيازمند تنفيذ سرپرست است.
د) قبول سرپرست مضمون له الزم است.

 -18شخص «الف» که داراي بيمهنامه شخص ثالث است ،در حينِ رانندگی ،با شخص «ب» (عابر) تصادف میکند و عابر مصدوم میشود .به فرض
اينکه راننده اتومبيل هيچ گونه تقصيري مرتکب نشده باشد و خسارات صددرصد ناشی از تقصير عابر ،به دليل عدم رعايت مقررات مربوط به
عبور از راهها و محلهاي مخصوص باشد ،درخصوص جبران خسارات عابر از طريق بيمه شخص ثالث ،کدام مورد صحيح است؟
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الف) بيمهگر مکلف است در حدود تعهدات خود ،تمام خسارات زيان ديده (عابر) را جبران کند.
ب) به دليل تقصير زيان ديده (عابر) ،وي از جبران بخشي از خسارت محروم ميشود.
ج) چون خسارات ،ناشي از اقدام خود زيان ديده (عابر) است و دارنده اتومبيل مسئوليت مدني ندارد ،بيمهگر هم تکليفي به پرداخت خسارت ندارد.
د) بيمهگر تنها در صورتي مکلف به جبران خسارت است که دارنده اتومبيل بابت بيمه حوادث ،حق بيمه جداگانهاي پرداخته باشد.
 -16مغازهاي در سال  ،1394براي مدت سه سال به اجاره واگذار شده است .در اجارهنامه شرط شده است که مستأجر شخصاً از موردِ اجاره استفاده
کند .پس از گذشت دو سال ،مستأجر فوت میکند .قرارداد اجاره چه وضعی دارد؟
الف) ادامه رابطه استيجاري با ورثه مستأجر ،منوط به تنفيذ موجر است.
ب) رابطه استيجاري ،بدون موافقت موجر ،نسبت به ورثه مستأجر استمرار خواهد داشت.
ج) اجاره با فوت مستأجر ،منفسخ ميشود.
د) با فوت مستأجر ،عقد اجاره باطل ميشود.
 -21شخصی در جريان تحقيقات مقدماتی و دادرسی ،به دليل تقصير قاضی بازداشت میشود ،اما بعداً بیگناهیاش ثابت میشود و تبرئه میگردد.
خسارت اين شخص به چه نحو جبران میشود؟
الف) خسارت زيان ديده توسط دولت و از محل صندوق خاصي جبران ميشود و حق مراجعه به قاضي مقصر براي دولت وجود ندارد.
ب) قاضي مقصر ،شخصاً مسئول جبران خسارت است.
ج) به دليل حاکميتي بودن عمل قضاوت و دادگستري ،دولت و قاضي در اين خصوص ،مسئوليت مدني ندارند و قاضي صرفاً مسئوليت انتظامي دارد.
د) خسارت زيان ديده توسط دولت و از محل صندوق خاصي جبران ميشود ،اما دولت پس از جبران خسارت ميتواند به قاضي مقصر مراجعه کند.

آيين دادرسی مدنی
 -21در خصوص قابليت استماع دعوي تصرف عدوانی که شرکتی خصوصی عليه شخص حقيقی به استناد ق.آ.د.م در دادگاه عمومی(حقوقی) اقامه
میکند ،کدام مورد صحيح است؟
الف) نسبت به مال (منقول يا غيرمنقول) بوده و ملک موضوع دعوي ،قابليت تملک خصوصي داشته باشد
ب) نسبت به مال غيرمنقول بوده و ملک موضوع دعوي ،قابليت تملک خصوصي داشته و بايد داراي سابقه ثبت هم باشد.
ج) نسبت به مال غير منقول بوده و ملک موضوع دعوي ،قابليت تملک خصوصي داشته باشد.
د) نسبت به مال غيرمنقول باشد ،ولو ملک موضوع دعوي ،قابليت تملک خصوصي نداشته باشد.
 -22يکی از دو مالک ملکی که متعلق به دو شرکت خصوصی است ،قصد افراز ملک را دارد .در چه صورتی درخواست افراز در صالحيت اداره ثبت
است؟ در خصوص تصميم اداره ثبت مبنی بر افراز ،کدام مورد صحيح است؟
الف) کافي است ملک در جريان ثبت باشد -تصميم اداره ثبت ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومي رأي دادگاه عمومي قابل تجديدنظر است.
ب) اگر جريان ثبتي ملک پايان يافته باشد -تصميم اداره ظرف ده روز ،قابل اعتراض در دادگاه عمومي و رأي دادگاه عمومي قابل تجديدنظر است.
ج) کافي است ملک در جريان ثبت باشد -تصميم اداره ثبت فقط ظرف بيست روز ،قابل اعتراض در دادگاه عمومي است.
د) کافي است ملک در جريان ثبت باشد -تصميم اداره ثبت ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومي رأي دادگاه عمومي است.
 -23دعواي ابطال دستور اجراي سند رسمی که در «اجراي ثبت» در حال اجراست ،در صالحيت کدام مرجع است؟
الف) دادگاه عمومي محل اقامت خوانده
ب) رئيس اداره ثبت محل اجراي سند
ج) هيئت نظارت ثبت مستقر در استان محل اجراي سند
د) دادگاه عمومي محل صدور دستور اجراي سند
 -24در دعوايی که به خواسته  211111111ريال اقامه گرديده ،خوانده در مرحله نخستين محکوم شده و اين حکم در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد
میشود .در خصوص اعتراض ثالث اصلی نسبت به اين حکم ،کدام مورد صحيح است؟
الف) اعتراض در صالحيت دادگاه نخستين است و اگر قرار رد دعواي اعتراض ثالث صادر شود ،قرار قابل تجديدنظر است.
ب) اعتراض ثالث در صالحيت دادگاه تجديدنظر است و اگر قرار رد دعواي اعتراض ثالث صادر شود ،قرار قابل فرجام نيست.
ج) اعتراض ثالث در صالحيت دادگاه نخستين است و اگر قرار رد دعواي اعتراض ثالث صادر شود قرار قابل تجديدنظر است و در صورت عدم تجديدنظرخواهي،
قابل فرجام است.
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د) اعتراض ثالث در صالحيت دادگاه تجديد نظر است و اگر قرار رد دعواي اعتراض ثالث صادر شود قرار قابل فرجام است.
 -25در دعوايی که راجع به حق عبور از ملکی عليه چهل و پنج نفر اهالی يک روستا اقامه میشود کدام مورد صحيح است؟
الف) دادخواست بايد به تعداد خواندگان به اضافه يک نسخه تنظيم و به تمام خواندگان ابالغ شود و مرجع صالح ،شوراي حل اختالف محل وقوع ملک است.
ب) دادخواست بايد به تعداد خواندگان به اضافه يک نسخه تنظيم و به تمام خواندگان ابالغ شود و مفاد دادخواست در روزنامه رسمي منتشر شود و مرجع
صالح شوراي حل اختالف محل وقوع است.
ج) دادخواست بايد به تعداد خواندگان به اضافه يک نسخه تنظيم و به تمام خواندگان ابالاغ شود و مرجع صالح ،دادگاه عمومي محل وقوع ملک است.
د) دادخواست فقط به دو نفر از خواندگان ابالغ و مفاد دادخواست در روزنامه کثيراالنتشار منتشر ميشود و مرجع صالح ،دادگاه عمومي محل وقوع ملک است.
 -29دعواي خلع يدي به استناد سند مالکيت عليه شخصی اقامه میشود .خوانده دعوي در اولين جلسه دادرسی اعالم میکند که در ملک هيچ
گونه يد و تصرفی ندارد .اين پاسخ خوانده چه دفاعی محسوب میشود؟ دادگاه در صورت پذيرش درستی پاسخ خوانده ،چه تصميمی بايد اتخاذ
نمايد؟
الف) ايراد -قرار رد دعوي
ج) دفاع به معني اخص -حکم به بي حقي خواهان

ب) انکار دليل -حکم به بي حقي خواهان
د) تعرض به اصالت سند -رسيدگي به اصالت سند

 -27شعبه بدون ديوان عدالت اداري رأي کميسيون ماده  1111قانون شهرداريها را به علت وجود ايرادات مؤثر به مرجع صادرکننده رأي اعاده
مینمايد .نسبت به رأيی که اين مرجع پس از رسيدگی صادر میکند ،مجدداً شکايت میشود و ديوان رأي را مغاير قانون تشخيص میدهد .کدام
مورد صحيح است؟
الف) پرونده بدون نقض رأي به شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري براي رسيدگي ارسال ميشود.
ب) شعبه ديوان رأي را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين ،پرونده را براي رسيدگي و صدور رأي به کميسيون مربوطه اعاده مينمايد.
ج) پرونده به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي صدور رأي نهايي ارسال ميشود.
د) شعبه ديوان رأي را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين ،مبادرت به صدور رأي ماهوي ميکند.
 -28دعوايی به خواسته  211111111ريال بابت خسارات وارده به خودرويی در دادگاه عمومی اقاله میشود .در خصوص اعتراض به بهاي خواسته،
کدام مورد صحيح است؟
ب) پذيرفته نميشود
د) پس از انجام کارشناسي بررسي و حسب مورد پذيرفته ميشود.

الف) چنانچه تا اولين جلسه دادرسي مطرح شود ،پذيرفته ميشود.
ج) چنانچه تا پايان اولين جلسه دادرسي مطرح شود پذيرفته ميشود.

 -26در خصوص تصميم دادگاه در امور حسبی علی القاعده کدام مورد صحيح است؟
الف) اگر تصميم قابل تجديدنظر نباشد مرجع اتخاذکننده ميتواند حتي راسا آن را تغيير دهد.
ب) اگر تصميم قابل تجديدنظر نباشد ،مرجع اتخاذکننده تنها در صورت اعتراض ذينفع ميتواند آن را تغيير دهد.
ج) در هيچ صورتي قابل تغيير نيست.
د) تنها مرجع تجديد نظر ميتواند آن را تغيير دهد.
 -31در دعوايی به درخواست خواهان ،قرار تأمين خواسته صادر میشود .در خصوص حق تقدم خواهان نسبت به ساير بستانکاران با صدور قرار
تأمين خواسته کدام مورد صحيح است؟
الف) از تاريخ قرار به خوانده حق تقدم ايجاد ميشود.
ج) هيچ حق تقدمي ايجاد نميشود.

ب) به شرط آنکه قرار تأميني مقدم بر آن صادر نشده باشد ،حق تقدم ايجاد نميشود.
د) از تاريخ قرار حق تقدم ايجاد ميشود.

 -31هرگاه وکيل دادگستري يا زوجه او با دادرس دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده قرابت نسبی و يا سببی تا درجه معين قانونی داشته باشد،
دادگاه و وکيل با چه تکليفی مواجه هستند؟
الف) دادرس بايد قرار عدم استماع دعوي صادر کند اما وکيل تکليفي ندارد
ب) دادرس مشمول موارد رد نيست ،ولي وکيل از انجام وکالت ممنوع است.
ج) دادرس بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر کند و وکيل نيز از انجام وکالت ممنوع است.
د) دادرس مشمول موارد رد و مکلف به صدور قرار امتناع از رسيدگي است.
 -32دستور موقتی از دادگاه نخستين ،در دعواي الزام به تنظيم سند رسمی ملکی صادر و اجرا میشود .در خصوص شکايت نسبت به دستور
موقت ،کدام مورد صحيح است؟
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الف) مستقالً قابل تجديدنظر نيست و قابل فرجام نيز نميباشد.
ب) مستقالً قابل تجديدنظر است ،اما قابل فرجام نيست.
ج) چون در دعواي مزبور ،پذيرش درخواست دستور موقت و صدور آن خالف قانون است ،طرح شکايت پيش نميآيد.
د) فقط چنانچه رئيس حوزه قضايي آن را تأييد کرده باشد ،قابل تجديد نظر و فرجام نيست.
 -33چنانچه تجديدنظر خواهان دونفر يا بيشتر باشند و به طور تضامنی محکوم شده باشند ،در خصوص پرداخت هزينه دادرسی مرحله تجديدنظر،
کدام مورد صحيح است؟
الف) فقط اگر محکوميت ناشي از عدم پرداخت وجه چک باشد پرداخت يک هزينه کامل دادرسي تجديدنظر توسط يکي از تجديدنظر خواهان کافي است.
ب) چنانچه محکوميت ناشي از مسئوليت مدني کارفرما به سبب تقصير کارگر باشد پرداخت هزينه کامل دادرسي تجديدنظرخواهي توسط يکي از
تجديدنظرخواهان از ديگران سلب تکليف نميکند.
ج) پرداخت هزينه کامل دادرسي مرحله تجديدنظر توسط هر يک از تجديدنظرخواهان ،ديگران را از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميکند.
د) پرداخت هزينه کامل دادرسي مرحله تجديدنظر توسط هريک از تجديدنظر خواهان ،ديگران را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نميکند.
 -34دعوايی به خواسته يک ميليارد رياف اقامه میشود و خواهان در هيچ جلسهاي شرکت نکرده و هيچ اليحهاي تقدم نمیکند خوانده به موجب
حکم غيابی ،محکوم به پرداخت هفتصد ميليون ريال میشود و خوانده نسبت به اين حکم واخواهی میکند .در خصوص آن بخش از خواسته که
به نفع خواهان حکم صادر نشده است ،کدام مورد صحيح است؟
الف) خواهان ميتواند از دادگاه رسيدگي کننده به واخواهي ،درخواست تصحيح حکم نمايد.
ب) خواهان ميتواند تجديدنظر خواهي کند.
ج) خواهان ميتواند با تقديم دادخواست از دادگاه رسيدگي کننده به واخواهي ،درخواست رسيدگي و صدور حکم نمايد.
د) خواهان ميتواند بدون تقديم دادخواست از دادگاه رسيدگي کننده به واخواهي ،درخواست رسيدگي و صدور حکم نمايد.
 -35چنانچه نسبت به سند عادي انکار يا ترديد شود ،در خصوص رسيدگی دادگاه به اصالت سند ،کدام مورد صحيح است؟
الف) کافي است که ابراز کننده سند ،آن را استرداد نکند تا دادگاه مکلف به رسيدگي به اصالت سند باشد.
ب) کافي است که سند موثر در دعوي باشد تا دادگاه اصالت آن رسيدگي کند.
ج) در صورتي دادگاه به اصالت سند بايد رسيدگي کند که ابرازکننده سند آن را استرداد نکند و سند موثر در دعوي بوده و موضوع سند نيز وجه نقد باشد.
د) در صورتي که ابرازکننده سند را استرداد نکند و سند موثر در دعوي باشد ،دادگاه به اصالت سند رسيدگي ميکند.
 -39محکومله رأي داوري ،درخواست اجراي رأي داور میکند .اجراييه صادر و عمليات اجرايی آغاز میشود .چنانچه محکومعليه رأي داوري
درخواست صدور حکم بطالن رأي داور نمايد و دادگاه نخستين حکم به بطالن رأي داور صادر کند و اين حکم قابل تجديدنظر باشد ،کدام مورد
صحيح است؟
الف) اجراي رأي داور تا رسيدگي به اصل دعوي و قطعي شدن حکم به بطالن رأي داور ،متوقف ميماند.
ب) با توجه به غيرقطعي وبدن حکم دادگاه نخستين ،اجراي رأي داور ادامه دارد.
ج) فقط در صورتي که رأي داوري در دعواي مالي صادر شده باشد ،اجراي رأي داوري تا رسيدگي به اصل دعوي و قطعي شدن حکم به بطالن رأي داور متوقف
ميماند.
د) فقط در صورتي که رأي داوري در دعواي غيرمالي صادر شده باشد اجراي رأي داوري تا رسيدگي به اصل دعوي و قطعي شدن حکم به بطالن رأي داور
متوقف ميماند.
 -37در دعوايی که راجع به اصل نکاح بين خانم الف و آقاي ب مطرح میشود ،دادگاه تجديدنظر حکم به بی حقی خواهان صادر میکند .چنانچه
خانم الف همان دعوي را دوباره عليه آقاي ب مطرح کند و در دادگاه تجديدنظر بدون آنکه صورت اختالف تغيير نموده باشد ،حکم عليه خوانده
صادر شود محکومعليه رأي دوم به علت مغاير دو حکم فرجام خواهی نمايد ،کدام مورد صحيح است؟
الف) بي اعتباري حکم مؤخر به درخواست ذي نفع اعالم ميشود ،اما حکم اول در هر حال به اعتبار خود باقي ميماند.
ب) ديوان عالي کشور هر دو حکم را بررسي و فقط ميتواند حکم فرجام خواسته را نقض نمايد.
ج) بي اعتباري حکم موخر به درخواست ذي نفع اعالم ميشود ،اما نقض حکم اول مستلزم تصميم هيئت عمومي ديوان عالي کشور است.
د) بي اعتباري حکم مؤخر به درخواست ذي نفع اعالم ميشود و رأي اول نيز در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.
 -38خواهان به خواسته  151111111ريال به نفقه عليه خوانده در شوراي حل اختالف اقامه دعوي میکند .خوانده متقابالً دعوايی به خواسته الزام
به تمکين در همان مرجع مطرح مینمايد .در خصوص رسيدگی شورا ،کدام مورد صحيح است؟
الف) شوراي حل اختالف مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعيين تکليف دعوي تمکين ميکند.
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ب) شوراي حل اختالف به دعواي نفقه رسيدگي ميکند و دعوي تمکين را به مرجع صالح ميفرستد.
ج) شوراي حل اختالف بايد هر دو دعوي را به مرجع صالح بفرستد.
د) شوراي حل اختالف با توجه به ارتباط کامل ،به هر دو دعوي رسيدگي ميکند.
 -36دعوايی به خواسته خلع يد از ملک که يک ميليارد ريال تقويم گرديد اقامه میشود .وکيل خواهان پيش از تمام شدن دادرسی ،درخواست
استرداد دعوي میکند .در خصوص پذيرش استرداد دعوي کدام مورد صحيح است؟
الف) فقط در صورتي پذيرفته ميشود که وکالت در استرداد دعوي در وکالت نامه تصريح شده و استرداد پيش از ختم مذاکرات مطرح شده و يا اگر بعد از ختم
مذاکرات است ،خوانده راضي باشد.
ب) فقط در صورتي پذيرفته ميشود که وکالت در استرداد دعوي در وکالتنامه تصريح شده و استرداد پيش از ختم مذاکرات مطرح شده و يا اگر بعد از ختم
مذاکرات است ،خوانده راضي باشد و خواهان از دعوي خود به کلي صرف نظر کند.
ج) فقط در صورتي پذيرفته ميشود که استراداد پيش از ختم مذاکرات مطرح شده و يا اگر بعد از ختم مذاکرات است ،خوانده راضي باشد.
د) فقط در صورتي پذيرفته مي شود که استرداد پيش از ختم مذاکرات مطرح شده و يا اگر بعد از ختم مذاکرات است خوانده راضي باشد و خواهان از دعوي
خود به کلي صرف نظر نمايد.
 -41حکم محکوميت شخص ب به تحويل يک تخته فرش به سود الف صادر و قطعی میشود .محکومعليه برابر مقررات از اين حکم درخواست
اعاده دادرسی میکند .چنانچه شخص ج تخته فرش مزبور را متعلق به خود بداند ،چه اقدامی را بايد معمول دارد؟
الف) فقط ميتواند نسبت به حکم مزبور فرجامخواهي کند.
ب) به عنوان ثالث وارد دعواي اعاده دادرسي شود.
ج) تا قبل از تعيين تکليف اعاده دادرسي  ،هيچگونه اقدامي نميتواند انجام دهد.
د) فقط ميتواند نسبت به حکم محکوميت ب اعتراض ثالث نمايد.

حقوق تجارت
 -41تاجري اختيار قائممقام خود را محدود به فروش کاال کرده ،وي را از خريد کاال منع میکند .قائم مقام تجارتی بدون توجه به اين ممنوعيت،
اقدام به خريد کاال میکند .در کدام صورت ،تاجر میتواند به بی اعتباري چنين معاملهاي استناد کند؟
ب) نميتواند مگر اينکه محدوديت در اختيارات بهصورت کتبي باشد.
الف) طرف معامله ،از محدوديت اختيارات قائممقام آگاه باشد.
د) به هيچ عنوان نميتواند
ج) در هر حال ميتواند.
 -42انجام کداميک از اقدامات زير ،براي شرکتهاي سهامی خاص مجاز است؟
الف) عرضه سهام خود براي فروش در بورس اوراق بهادار
ب) عرضه سهام خود براي پذيره نويسي.
ج) مبادرت به انتشار آگهي و اطالعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود
د) در افزايش سرمايه ،تأديه مبلغ اسمي سهام به صورت غيرنقد
 -43کداميک از احکام زير ،ويژه چک است و به برات و سفته تسري پيدا نمیکند؟
الف) مسئوليت تضامني ضامن فقط با شخص که از او ضمانت کرده است.
ب) مسئوليت تضامني اصيل و نماينده در مقابل دارنده ،در صورت صدور سند به نمايندگي
ج) مسئوليت تضامني صادرکننده و ظهرنويس در مقابل دارنده
د) حق اقامه دعوا در صورت ظهرنويسي براي وصول سند به نمايندگي
 -44براي قسمت دوم ماده  64اليحه اصالح قسمتی از قانون تجارت .. «:با هيچ اکثريتی نمیتوان بر تعهدات صاحبان سهام افزود ،».کدام يک از
تصميمات زير ،میتواند از مصاديق اين حکم تلقی شود؟
الف) استقراض از بانکها براي شرکت
ب) تغيير اقامتگاه شرکت
ج) تبديل شرکت به شرکت تضامني با اکثريت قانوني در مجمععمومي فوقالعاده
د) افزايش سرمايه از طريق فروش سهام جديد
 -45درصورتی که قبولی برات مشروط نوشته شود ،کدام مورد صحيح است؟
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الف) برات قبولشده تلقي ميشود و براتگير در هر صورت ،مسئول پرداخت وجه برات خواهد بود.
ب) برات نکول شده تلقي ميشود ،ولي قبول کننده در حدود شرطي که نوشته ،مسئول پرداخت وجه ،برات است.
ج) برات مطلقاً نکولشده محسوب ميشود.
د) برات قبولشده محسوب و شرط باطل تلقي ميشود.
 -49کدام مورد ،از مصاديق ورشکستگی به تقلب تاجر نيست؟
الف) دارايي خود را مخفي کرده باشد.
ج) به طريق مواضعه و معامالت صوري ،دارايي خود را از ميان برده باشد.

ب) دفاتر خود را مفقود کرده باشد.
د) اگر دفاتر او ناقص يا بي ترتيب باشد.

 -47کدام مورد ،از شرايط اعتبار قرارداد ارفاقی نيست؟
الف) عدم محکوميت تاجر بهعنوان ورشکسته به تقلب
ب) تصديق قرارداد ارفاقي توسط دادگاه
ج) انعقاد قرارداد توسط نصف بهعالوه يک طلبکاراني که حداقل سه چهارم از کليه مطالباتي را که تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول شده ،دارا هستند.
د) تصويب قرارداد ارفاقي توسط مدير تصفيه و عضو ناظر
-48کدام مورد درخصوص معامالت تاجر پس از تاريخ توقف ،صحيح نيست؟
الف) اصل بر صحت معامالت است و فقط معامالتي نظير صلح محاباتي ،هبه و هرگونه نقل و انتقال باطل است.
ب) درصورتي که ورشکستي تاجر ،نتيجه ارتکاب جرم ورشکستگي به تقلب باشد ،تمامي معامالت نسبت به هر کس حتي خود تاجر ،باطل است.
ج) اينگونه معامالت ،مطلقاً باطل هستند.
د) معامالت صوري و يا مسبوق به تباني ورشکسته ،چه قبل و چه بعد از تاريخ توقف ،باطل هستند.
 -46درحقوق ايران ،کدام مورد در خصوص تاريخ توقف ،صحيح نيست؟
الف) اگر قابل تعيين نباشد ،تاريخ صدور حکم ورشکستگي ،تاريخ توقف محسوب ميشود.
ب) نميتواند بيشتر از دو سال قبل از تاريخ صدور حکم ورشکستگي تعيين شود.
ج) محدوديتي در تعيين آن وجود ندارد و ممکن است براي سالها قبل از تاريخ صدور حکم ورشکستگي تعيين شود.
د) عدم محدوديت زماني در تعيين آن ميتواند معامالت متعددي را با بطالن مواجه سازد.
 -51در خصوص اشخاصی که در نتيجة ورشکستگی تاجر بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار میشوند ،از حيث دسترسی به اموال و دارايیهاي تاجر،
کدام مورد صحيح است؟
الف) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقي که اين قرارداد را امضا کردهاند ،ارجحيت دارند.
ب) طلب اين گروه از طلبکاران ،پس از تأديه تمامي مطالبات طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقي ،تأديه ميشود.
ج) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقي که اين قرارداد را امضا نکردهاند ،ارجحيت دارند.
د) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقي که اين قرارداد را امضا نکردهاند ،ارجحيت ندارند.
 -51در صورتی که به حکم دادگاه ،مصوبه هيئتمديره شرکت سهامی ابطال شود ،کدام مورد در خصوص مديران مسئول بطالل  ،صحيح است؟
الف) به همراه شرکت ،متضامناً مسئول خسارات وارده هستند.
ب) منفرداً و مشترکاً مسئول خسارات وارده براساس تشخيص دادگاه هستند.
ج) متضامناً مسئول خسارات وارده هستند.
د) صالحيت خود را براي ادامه مديريت از دست ميدهند.
 -52در کداميک از شرکتهاي زير ،عدم دعوت از مجامع عمومی و شرکا از طريق روزنامه ،موجب بیاعتباري تصميمات است؟
ب) تضامني ،نسبي ،سهامي و تعاوني سهامي عام
الف) با مسئوليت محدود ،سهامي و تعاوني سهامي عام
د) سهامي
ج)سهامي و با مسئوليت محدود و نسبي
 -53در خصوص تاجر ورشکستهاي که ظرف  3روز از تاريخ توقف ،مراتب را به دادگاه اعالم نکرده باشد،کدام مورد صحيح است؟
الف) ممکن است توسط دادگاه ،به ورشکستگي به تقصير محکوم شود.
ب) ممکن است از طرف دادگاه به ورشکستگي به تقلب محکوم شود.
ج) بايد از سوي دادگاه ،به ورشکستگي به تقلب محکوم شود.
د) بايد از سوي دادگاه ،محکوم به ورشکستگي به تقصير شود.
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 -54کدام مورد درخصوص معامله تاجر با غيرتاجر ،صحيح است؟
الف) براي تاجر در هر حال ،تجاري است.
ج) در هرحال ،تجاري است.

ب) براي تاجر ،اگر براي امور تجاري او باشد ،تجاري است.
د) بههيچ عنوان تجاري نيست.

 -55درخصوص مؤسسه غير تجاري ،کدام مورد صحيح است؟
الف) نوعي شرکت مدني است که براي کسب منفعت تأسيس ميشود.
ب) بههيچ عنوان براي کسب منفعت تشکيل نميشود.
ج) تشکيالتي است که براي امور انتفاعي يا غير انتفاعي تأسيس ميشود.
د) فاقد شخصيت حقوقي بوده و ممکن است براي اهداف انتفاعي يا غير انتفاعي تشکيل شود.
 -59براي اتخاذ تصميم راجعبه تبديل شرکتهاي با مسئوليت محدود ،سهامی خاص و تضامنی ،بهترتيب جه حدّنصابی ضرورت دارد؟
الف) سه چهارم سرمايه همراه با اکثريت عددي -مجمع عمومي فوقالعاده -اتفاق آرا
ب) سه چهارم سرمايه به همراه اکثريت عددي -مجمععمومي فوقالعاده -اکثريت سهچهارم سرمايه به همراه اکثريت عددي
ج) بيش از نصف سرمايه -اتفاق آرا -اتفاق آرا
د) اکثريت سرمايه -مجمععمومي فوق العاده -اتفاق آرا
 -57چنانچه مسئولين پرداخت سفته ورشکست شوند ،درخصوص رجوع دارنده سند براي وصول مطالبات خود ،کدام مورد صحيح است؟
الف) ميتواند بهنسبت مساوي ،در همه غرما داخل شود.
ب) ميتواند در هر يک از غرما و يا همه غرما ،براي وصول کل طلب خود داخل شود.
ج) بر اساس تاريخ ظهرنويسي سند ،وارد غرما ميشود.
د) بايد بهترتيب تاريخ ورشکستگي ،در غرما وارد شود.
 -58کدام مورد ،صحيح است؟
الف) براي صدور چک و برات ،امضا ضروري است ولي براي سفته ،ميتوان از امضا يا مهر استفاده کرد.
ب) براي صدور سفته ،چک و برات از سوي شخص حقيقي ،امضا الزم است و از طرف شخص حقوقي ،مهر کافي است.
ج) براي صدور چک ،سفته و برات ،امضا الزم است.
د) براي صدور چک ،امضا ضرورت دارد ولي براي برات و سفته ،مهر بهتنهايي نيز معتبر است.
 -56شريک شرکت نسبی به نسبت سرمايهاش در شرکت. .....
الف) ضامن پرداخت ديون شرکت ،پيش و پس از ورود به آن است.
ب) تنها ضامن ديون شرکت ،از تاريخ ورود به آن است.
ج) مسئول پرداخت ديون شرکت ،پيش و پس از ورود به آن است ،اگر اساسنامه اينگونه پيشبيني کرده باشد.
د) مسئول پرداخت ديون گذشته و بعد از ورود به شرکت است ،اگر در شرکتنامه چنين مقرر شده باشد.
 -91اکثريت سه عضو از پنج عضو هيئتمديره يک شرکت سهامی ،بدون دعوت از کليه اعضاء در حالی که شيوه دعوت در اساسنامه ،پست
سفارشی قيد شده است و بدون اطالع دو عضو ديگر ،مدير عامل را برکنار میکنند ،کدام مورد درخصوص اين تصميم ،صحيح است؟
ب) بهدليل وجود اکثريت ،درهر حال معتبر است.
الف) اعتبار تصميم ،منوط به تنفيذ مجمععمومي عادي است.
د) بهدليل عدم رعايت قواعد امره ،بهخودي خود باطل است.
ج) بهدليل عدم دعوت از همه اعضاي هيئتمديره قابل ابطال است.

اصول فقه
 -91ماده  899قانون مدنی مقرر میدارد« :در صورت نبودن وارث ،امر ترکه متوفی ،راجع به حاکم است» .از نظر کيفيت مصرف ترکه ،اين ماده
چگونه عبارتی است؟
الف) مؤوّل

ب) ظاهر

ج) محکم

د) مجمل

 -92ماده  822قانون مدنی مقرر میدارد« :حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چيزي که داللت بر صرفِنظر کردن از حق مزبور نمايد ،واقع
میشود» .اگر شريک پس از آگاهی از فروش سهم شريک ديگر ،به خريدار پيشنهاد اجاره سهم او را بکند ،داللت ايجاب اجازه بر انصراف از حق،
مصداق کدام نوع از داللت است؟
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الف) تضمني

ب) التزامي

ج) مفهومي

د) مطابقي

 -93با توجه به بند «ب» ماده  139قانون تجارت که يکی از موارد انحالل شرکت تضامنی را تراضی تمام شرکا اعالم داشته است ،معلوم میشود
که شرکا نمیتوانند انحالل شرکت با رأي اکثريت را در شرکتنامه يا اساسنامه پيشبينی کنند .اگر مديرعامل از اشخاص خارج از شرکت انتخاب
شده باشد ،اين حکم که انحالل شرکت را نمیتوان به هيئتمديره شرکت واگذار کرد ،از باب کدام نوع قياس است؟
الف) ادني

ب) خفي

ج) اولويت

د) مساوات

 -94طبق ماده  435قانون مدنی« :خيار عيب بعد از علم به آن فوري است» .درخصوص اين ماده ،وجوب فوري اعمال خيار عيب ،جزو کدام دسته
از واجبات زير است؟
الف) واجب موّسع

ب) واجب موقّت

ج) واجب مضيّق

د) واجب غيرموقّت

 -95ماده  43قانون وکالت مقرر میدارد« :وکال بايد در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوايح کتبی ،احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام
مقامات اداري و نسبت به وکال و اصحاب دعوي مرعی دارند ».در اين ماده ،آيا عبارت «در محکمه» و «لوايح کتبی» ،داراي مفهوم مخالفاند؟
ب) خير ،هيچکدام ندارند.
الف) بلي ،هر دو دارند.
د) فقط «در محکمه» ،داراي مفهوم مخالف است.
ج) فقط «لوايح کتبي» ،داراي مفهوم مخالف است.
 -99کداميک ،از مرجّحات باب تزاحم نيست؟
ب) تقدم حقالناس بر حقاهلل
د) تقدم واجب عيني بر واجب کفايي

الف) تقدم حکم ثانوي بر حکم اولي
ج) تقدم واجب مضيق بر واجب موسّع
 -97در کدام مورد ،اجمال خاص به عام سرايت نمیکند؟
الف) دوران امر بين اقل و اکثر ،اگر مخصص منفصل باشد.
ج) شبهه مصداقيه

ب) دوران امر بين اقل و اکثر و متباينين ،اگر مخصص منفصل باشد.
د) دوران امر بين متباينين ،اگر مخصص منفصل باشد.

 -98در ماده  966قانون مجازات اسالمی ،قانونگذار براي جرم تهديد به قتل ،مجازات شالق يا زندان تعيين کرده است .اختيار قاضی در انتخاب
يکی از اين دو ،مبتنی بر کدام نوع از تخيير است؟
الف) تخيير در موارد دوران بين محذورين
ج) تخيير بين افراد واجب تخييري

ب) تخيير بين دو حکم متزاحم
د) تخيير واقعي يا قانوني

 -96در کدام عبارت ،عدد داراي مفهوم مخالف است؟
الف) موصي ميتواند يک نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد.
ب) جمع دو خواهر در ازدواج ممنوع است ،اگرچه به عقد منقطع باشد.
ج) اگر دو نفر به نحو اجتماع وکيل باشند ،به موت يکي از آنها ،وکالت ديگري باطل ميشود.
د) هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترک باشد ،حق شفعه به وجود ميآيد.
 -71مطابق ماده  212قانون مدنی« :معامله با اشخاصی که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند ،بهواسطه عدم اهليت باطل است» ،با توجه به اينکه کلمه
«معامله» در اين ماده ،ظهور در عقد دارد ،اگر بخواهيم با قياس ايقاع به معامله ،حکم به بطالن ايقاع محجورين کنيم ،اين قياس را چه مینامند؟
د) مستنبطالعله
ج) ادني
ب) منصوصالعله
الف) اولويت
 -71مطابق اصل 197قانون اساسی ،قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد .کلمه «قاضی» در اصل مزبور ،داراي
چه اطالقی است؟
الف) افرادي ،ازماني و احوالي

ب) افرادي يا ازماني

ج) فقط افرادي

د) فقط افرادي و احوالي

 -72کداميک از اقسام اجماع ،به اتفاق نظر همه اصوليان شيعه ،از حجيّت و اعتبار برخوردار نيست؟
الف) سکوتي

ب) منقول

ج) مستند

د) مرکّب

 -73دو وصيتنامه از شخصی به جا مانده است که در يکی که تاريخ آن معلوم است ،نوشته شده است« :وصی همه کتابهايم را به کتابخانه مرکزي
دانشگاه تهران هديه کند ».و در ديگري که تاريخ آن مجهول است ،چنينی نوشته شده است« :وصی کتابهاي مذهبیام را به کتابخانه مسجد
محل اهدا کند» .صورت فوق مصداق کدام مورد است؟
الف) تخصّص

ب) تخصيص

ج) نسخ با ناسخيّت عام
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د) نسخ با ناسخيّت خاص

 -74مطابق ماده  141قانون اجراي احکام مدنی« :هرگاه ملک مشاع باشد ،فقط سهم محکومعليه به فروش میرسد ،مگر اينکه با ساير شرکا
فروش تمام ملک را بخواهند» .آيا اين ماده مفهوم دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،نوع آن کدام است؟
ب) مفهوم دارد .شرط و استثنا
د) مفهوم دارد - .حصر و استثنا

الف) مفهوم دارد - .شرط ،حصر و استثنا
ج) مفهوم ندارد.

 -75مطابق ماده  261قانون مدنی« :ابراء ذمه ميّت از دين ،صحيح است» .حکم مندرج در اين ماده ،چه نوع حکمی است؟
د) تکليفي
ج) وضعي
ب) ثانوي
الف) ظاهري
 -79به موجب ماده  459قانون مدنی» :تمام انواع خيار در جميع معامالت الزمه ممکن است موجود باشد ،مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن
که مخصوص بيع است ».خيار شرط در عقد وقف و خيار غبن در عقد هبه جاري نمیشود .خروج از اين دو مورد ،از عموم ماده فوق ،به ترتيب ،از
چه بابی است؟
الف) تخصيص به مخصّص لبّي  -تخصيص به مخصّص لبّي
ج) تخصّص  -تخصّص

ب) تخصيص به مخصّص لفظي  -تخصيص به مخصّص لفظي
د) تخصّص  -تخصيص به مخصّص لبّي

 -77مطابق ماده  1152قانون مدنی« :تفريقی که با لعان حاصل میشود ،موجب حرمت ابدي است» .آيا اين ماده مفهوم مخالف دارد يا خير؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ ،نوع آن کدام است؟
الف) مفهوم دارد - .شرط

ب) مفهوم دارد - .حصر

ج) مفهوم ندارد.

د) مفهوم دارد - .وصف

 -78روايتی را که همه روايان آن امامی بوده و در کتب رجال مدح شده باشند ،اما به عدالت آنها تصريح نشده باشد ،چه مینامند؟
د) ضعيف
ج) صحيح
ب) حسن
الف) موثّق
 -76داللت «الفاظ عام بر عموم» و «مطلق بر اطالق» ،به ترتيب ،چگونه است؟
ب) مطابقي  -التزامي
الف) به تبادر  -به اصالة الظهور
د) وضعي  -به مقدمات حکمت
ج) مبتني بر بناي عقال  -مبتني بر بناي عقال
 -81بند  1ماده  53قانون آيين دادرسی مدنی ،الصاق تمبر را به دادخواست ،در حينِ تقديم دادخواست الزم میداند ،ولی بند  14ماده  3قانون
وصول برخی از درآمدهاي دولت  ،...مقرر می دارد که اگر قيمت خواسته در دعاوي مالی در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد ،مبلغی تمبر
الصاق و بقيه هزينه دادرسی بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت میشود .نسبت بند  14ماده  ،3به بند  1ماده  53چيست؟
د) ورود دارد.
ج) مخصّص لبّي است.
ب) حکومت دارد.
الف) مخصّص منفصل است.

حقوق جزا
 -81رفتار مردي که نسبت به همسر و اوالد واجب النفقه خود ترک انفاق کند ،واجد چه وصفی است؟
الف) رفتار واحد داراي عناوين مجرمانه متعدّد
ج) تعدّد اعتباري

ب) جرايم متعدّد داراي عنوان مجرمانه خاص
د) در حکم تعدّد مادي

 -82محکوم به اقامت اجباري ،در اثناي اجراي حکم ،محل را ترک میکند .دادگاه چه تصميمی درباره او اتخاذ میکند؟
الف) دادگاه ميتواند بقيه مدت محکوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل کند.
ب) به منظور تضمين اجراي حکم ،دادگاه ميتواند محکوم را به معرفي ضامن با توديع وثيقه ملزم کند.
ج) دادگاه مکلف است براي بار اول ،مدت مجازات تکميلي را تا يک سوم افزايش دهد.
د) دادگاه ميتواند محکوم را به مجازات تکميلي ديگري که به حال او مناسبتر باشد ،محکوم کند.
 -83در صورت وجود کدام شرايط ،دادگاه میتواند صدور حکم را به تعويق اندازد؟
الف) وجود جهات تخفيف -جبران ضرر و زيان -خفيف بودن زيان وارده -پيشبيني اصالح مرتکب
ب) وجود جهات تخفيف -پيشبيني اصالح مرتکب -جبران ضرر و زيان -فقدان سابقه کيفري مؤثر
ج) ندامت و يا وضع خاص متهم -پيشبيني اصالح مرتکب -فقدان سابقه کيفري مؤثر -گذشت شاکي يا مدعي خصوصي
د) گذشت شاکي يا مدعي خصوصي -جبران ضرر و زيان -فقدان سابقه کيفري مؤثر -مداخله ضعيف مرتکب در وقوع جرم
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 -84در پرونده اتهامی آقاي «الف» ،جهات تعدّد تخفيف وجود دارد .اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی او ،حبس تعزيري درجه  3باشد ،دادگاه
چگونه میتواند مجازات را تخفيف دهد؟
الف) تقليل حبس تا دو درجه
ج) تبديل حبس به جزاي نقدي به هر ميزان

ب) تبديل حبس به جزاي نقدي از همان درجه
د) تقليل حبس به ميزان يک تا سه درجه

 -85اگر «الف» به قصد سرقت ،مبادرت به شکستن قفل درِ منزل کند و بیدرنگ از کار خود پشيمان شود و قبل از ورود ،محل را ترک نمايد .به
کدام مجازات محکوم میشود؟
الف) تخريب اموال

ب) شروع به جرم ورود به عنف

ج) خرابکاري

د) شروع به سرقت

 -89مأمور يک اداره دولتی ،امر غيرقانونی رئيس خود را به تصور اينکه قانونی است و به علت اشتباهِ قابلِ قبول ،اجرا میکند .اين اشتباه ،چه
تأثيري در ميزان مسئوليت يا مجازات مأمور دارد؟
الف) موجب تخفيف مجازات مأمور است.
ج) عامل رافع مسئوليت است.

ب) تأثيري در مجازات مأمور ندارد.
د) عامل موجهه جرم است.

 -87شخصی غير ايرانی در کشور فرانسه به دليل جعل چک عادي يک ايرانی تحت تعقيب قرار گرفته و تبرئه شده است .او سپس براي بازديد
به ايران مسافرت میکند و شاکی ايرانی او ،عليه وي در مراجع کيفري مبادرت به طرح دعوي مینمايد .مراجع قضايی با چه تکليفی مواجه هستند؟
الف) چون در محل وقوع جرم تبرئه شده است ،قابل تعقيب نيست.
ب) چون چک از اسناد رسمي تلقي نميشود و صرفاً در حکم اسناد رسمي است ،قابل تعقيب نيست.
ج) چون چک از اسناد تعهدآور است ،در صورت استرداد مرتکب به ايران و يا آنکه در ايران يافت شود ،قابل تعقيب است.
د) هرگاه رفتار ارتکابي در ايران و محل وقوع جرم باشد ،قابل تعقيب است ،هرچند برائت حاصل کرده باشد.
 -88براي اينکه جرمی که جنبه حق الناسی دارد ،قابل گذشت باشد. .................،
الف) بايد در قانون تصريح شده باشد.
ب) بايد شرعاً قابل گذشت باشد.
ج) باشد صراحتاً به عنوان جرم غيرقابلِ گذشت در قانون تصريح شده باشد.
د) بايد کيفر آن ،مادون قصاص باشد.
 -86در تعدّد جرم حدّي مستوجب اعدام و قصاص ،کدام مورد صحيح است؟
الف) اجراي مجازات حد ،به عنوان حق الهي مقدم است.
ب) به نظر قاضي اجراي احکام بستگي دارد.
ج) هرگاه مجازات اعدام ،موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص شود ،اجراي کيفر قصاص مقدم است.
د) اجراي مجازات قصاص به عنوان حق الناس ،با اجازه قاضي مقدم است.
 -61در جرايمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است ،احراز کدام يک از موارد زير ،ضرورت دارد؟
الف) قصد نتيجه و علم به وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در رفتار مجرمانه
ب) قصد نتيجه يا علم به وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه
ج) قصد نتيجه و علم به وقوع آن
د) قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه و علم او به موضوع جرم
« -61الف» که مدعی است «ب» قاتل پدر اوست ،پس از تعقيب وي ،نهايتاً او را به قتل میرساند .پس از تشکيل پرونده عليه «الف» ،مشخص می
شود که پدر او غيرعمد توسط «ب» به قتل رسيده است ،در نتيجه ادعاي «الف» نادرست است« .الف» با توجه به قوانين کيفري ،چه وضعيتی
دارد؟
الف) مرتکب قتل شبه عمدي شده است.
ج) مرتکب جرمي نشده است.

ب) مرتکب قتل خطاي محض شده است.
د) به قصاص محکوم ميشود.

« -62الف» معاون شهردار منطقه ،تحتِ تأثير راننده شخصی خود ،نسبت به پايان کار «ب» ،برخالف حق ،تصميماتی میگيرد که منجر به صدور
پايان کار میشود« .الف» وجهی از راننده شخصی خود دريافت نکرده ،ولی راننده از «ب» وجوهی را دريافت کرده است .کدام مورد درخصوص
«ب» ،راننده و «الف» به ترتيب ،صحيح است؟
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الف) مرتکب جرمي نشده است -.مرتکب اعمال نفوذ برخالف حق شده است -.مرتکب جرم شده است.
ب) مرتکب جرم رشاه شده است -.مرتکب جرم معاونت شده است -.مرتکب جرم ارتشاء شده است.
ج) مرتکب جرمي نشده است - .مرتکب جرم رشاء شده است -.مرتکب جرم اعمال نفوذ برخالف حق شده است.
د) مرتکب جرم رشاء شده است -.مرتکب اعمال نفوذ برخالف حق شده است - .مرتکب جرم شده است.
« -63الف» با استفاده از رايانه و در فضاي مجازي ،ضمن گفت و گو با «ب» مدعی میشود که قادر به استخدام او در يک شرکت است .سرانجام
پس از گذشت يک ماه ،اعتماد «ب» را جلب و «ب» مبلغ دو ميليون تومان به حساب «الف» واريز میکند .چه اتهامی متوجه «الف» است؟
ب) جعل رايانهاي

الف) شروع به کالهبرداري

د) کالهبرداري رايانه اي

ج) کالهبرداري از طريق رايانه

« -64الف»  25ساله و بيکار است« .ب» کارمند شهرداري است« .ج» که متقاضی جواز ساختمانی است و شرايط الزم را ندارد ،مبلغی به «الف»
میدهد که به «ب» پرداخت نمايد تا جواز ساختمان به نام او صادر شود« .الف» يک سوم اين مبلغ را با توافق «ج» ،خودش برمیدارد و بقيه را به
«ب» میدهد .عنوان اتهامی «الف»« ،ب» و «ج» به ترتيب کداماند؟
ب) جرم نيست -.ارتشاء -رشاء
الف) رشاء -ارتشاء -رشاء
د) معاونت در پرداخت رشوه -ارتشاء -رشاء
ج) دريافت رشوه -رشاء -ارتشاء
 -65پدرخواندهاي به خاطر اختالفات خانوادگی ،فرزند خود را به قتل میرساند .نوع قتل و مجازات او کدام است؟
الف) شبه عمد -قصاص

ج) عمد -ديه و تعزير

ب) خطاي محض -ديه

د) عمد -قصاص

 -69نادر سی ساله با تهديد و اکراه ،پسر سيزده ساله به نام بهروز را مجبور میکند که بهمن را به قتل برساند .مجازات هر يک کدام است؟
ب) نادر قصاص ميشود و بهروز از مجازات معاف ميشود.
الف) نادر حبس ابد ميشود و عاقلة بهروز ديه ميپردازد.
د) نادر قصاص ميشود و عاقلة بهروز ديه ميپردازد.
ج) نادر حبس ابد و بهروز قصاص ميشود.
 -67يابنده دسته چک پس از شبيهسازي امضاي صاحب چک و مراجعه ،به بانک ،مبلغ آن را وصول کرده چه اتهامی (اتهاماتی) در حق يابنده،
صحيح است؟
الف) جعل سند رسمي -استفاده از سند مجعول -کالهبرداري
ج) جعل -استفاده از سند مجعول -تحصيل مال از طريق نامشروع

ب) سرقت -جعل -استفاده از سند مجعول
د) جعل -استفاده از سند مجعول -کالهبرداري

 -68اگر کسی در حين فروش يک شیء عتيقه که بر حسب تصادف به دست آورده به يک تبعه خارجی دستگير شود ،به کدام اتهام قابل تعقيب
کيفري است؟
الف) شروع به جرم قاچاق کاال

ج) فروش مال غير

ب) هيچ اتهامي

د) قاچاق کاال

 -66کااليی به امين داده شده که به قيمت معين بفروشد وجه آن را به مالک کاال رد کند ،ليکن امين کاال را گرانتر از قيمت معهود فروخته و ما
به التفاوت را مسترد نکرده است .چه اتهامی متوجه امين است؟
الف) هيچ اتهامي

ب) تصرف غيرقانوني

ج) گرانفروشي

د) خيانت در امانت

 -111آيا نگهداري تجهيزات دريافتی از ماهواره ،داخل در عنوان جرم قاچاق است؟
الف) بلي ،هرگاه مورد استفاده قرار گيرد.
ج) بلي ،هرگاه به قصد فروش نگهداري شود

ب) خير
د) بلي

آيين دادرسی کيفري
 -111درمواردي که دادگاه کيفري حکم به پرداخت قيمت مال تلف شده صادر می نمايد .مالک پرداخت قيمت ،کدام زمان است؟
د) تقديم دادخواست ضرر و زيان
ج) اجراي حکم
ب) صدور حکم
الف) تلف مال
 -112در صورت بروز اختالف نظر بين دادستان و بازپرس ،در مصاديق قانونی جرم ،تصميم کدام مرجع يا مقام مالک عمل است؟
الف) دادستان ،با توجه به نظارت عاليه او بر قضات دادسرا
ب) دادگاه کيفري يک واقع در شهرستان مرکز استان
ج) بازپرس ،به اعتبار مقام تحقيق بودن و استقالل او نسبت به مقام تعقيب
د) دادگاه کيفري دويي که دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي کند.
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 -113در کدام مورد ،بازپرس مکلف به جلوگيري از فعاليت کارگاهها ،کارخانهها و شرکتهاي تجاري است؟
الف) رأساً و درخصوص اعمال مجرمانهاي که مضر به سالمت عمومي امنيت جامع و نظم عمومي باشند.
ب) با تأييد دادستان در تمام موارد رسيدگي به پرونده اشخاص حقوقي
ج)حسب قرائن معقول و ادله مثبته ،ادامه فعاليت متضمن اعمال مجرمانه مضر به سالمت امنيت و نظم عمومي باشد ،با اطالع دادستان
د) درخصوص اعمال مجرمانه مضر به سالمت و امنيت جامعه و نظم عمومي با تأييد حوزه قضايي
 -114در جرايمی که مستوجب مجازات جزاي نقدي نسبی است ،کدام مرجع صالحيت رسيدگی دارد؟
ب) شوراي حل اختالف
الف) دادگاه کيفري دو
د) حسب ميزان مجازات ،دادگاه هاي کيفري يک و يا دو
ج) حسب مورد ،دادگاه کيفري دو و يا شوراي حل اختالف
 -115کدام يک از مجازات هاي تعزيري ،در صورت حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی تا زمان افاقه به تأخير نمیافتد؟
الف) سالب حقوق

ب) مالي

ج) حبس

د) شالق

 -119براي رسيدگی به دادخواست ضرر و زيان ،توسط دادگاه اطفال و نوجوانان ،درخصوص حضور يا عدم حضور طفل ،کدام يک از موارد زير،
صحيح است؟
الف) فقط در ضرر و زيان ناشي از جرايم عليه تماميت جسماني ،حضور طفل الزم است.
ب) حضور طفل الزم نيست ،مگر درصورتيکه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.
ج) مطلقا حضور طفل الزم نيست.
د) حضور طفل درصورت صالحديد وليّ يا سرپرست قانوني در همه موارد الزم است.
 -117درصورتیکه در حوزه قضايی بخش ،قتل عمدي صورت گيرد ،تکليف رئيس دادگاه بخش چيست؟
الف) ارسال پرونده به نزديکترين دادسراي محل وقوع جرم براي انجام تحقيقات مقدماتي
ب) انجام تحقيقات مقدماتي به جانشيني بازپرس و تکميل تحقيقات و نهايتاً اقدام به صدور کيفرخواست
ج) ارسال مستقيم پرونده به دادگاه کيفري يک
د) انجام تحقيقات مقدماتي به جانشيني بازپرس و صدور قرار نهايي
 -118اگر شخصی مرتکب يک فقره حمل مواد مخدر مستوجب مجازات اعدام در شهرستان شيراز و يک فقره قتل عمدي مستوجب مجازات
قصاص نفس در شهرستان قزوين و يک فقره کالهبرداري مستوجب مجازات يک الی هفت سال حبس در شهرستان تهران گردد ،دادگاه صالح
براي رسيدگی به اين جرايم کدام است؟
الف) دادگاه انقالب شيراز براي رسيدگي به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه کيفري يک قزوين براي رسيدگي به اتهامات قتل عمدي و کالهبرداري
ب) دادگاه انقالب شيراز براي رسيدگي به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه کيفري يک قزوين براي رسيدگي به اتهام قتل عمد و دادگاه کيفري دو تهران براي
رسيدگي به اتهام کالهبرداري
ج) دادگاه انقالب شيراز براي رسيدگي به همه اتهامات
د) دادگاه کيفري يک قزوين براي رسيدگي به کليه اتهامات
 -116در چه مواردي ،تمام شهروندان می توانند اقدامات الزم را براي جلوگيري از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند؟
الف) در کليه جرايم مشهود ،درصورت عدم حضور ضابطان دادگستري
ب) انجام چنين اقداماتي ،فاقد مجوز قانوني است.
ج) فقط در جرايم مشهود موضوع بندهاي الف ،ب ،پ و ت ماده  312ق.آ.د.ک ،درصورت عدم حضور ضابطان دادگستري
د) در همه جرايم مذکور در ماده  312ق.آ.د.ک در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري
 -111کدام يک از عبارت هاي زير درخصوص قرار منع تعقيب بازپرس ،که به علت جرم نبودن عمل صادر و به تأييد دادگاه رسيده ،صحيح است؟
الف) درصورتيکه ناظر به بندهاي الف ،ب ،پ و ت ماده  312ق.آد.ک باشد ،قابل فرجام خواهي است.
ب) درصورتيکه ناظر به بندهاي الف ،ب ،پ و ت و ث ماده  312ق.آ.د.ک باشد ،قابل فرجام خواهي است.
ج) غير قابل اعتراض است ،مگر در فرض کشف دليل جديد که در اين صورت ،قابل تجديدنظر است.
د) در صورتي که ناظر به بندهاي الف ،ب ،پ و ت ماده  312ق.آ.د.ک باشد ،قابل تجديدنظر است.
 -111چنانچه بازپرس ،درخواست شاکی خصوصی مبنی بر مطالعه پرونده يا دسترسی به آن را منافی با ضرورت کشف حقيقت بداند ،چه تصميمی
می گيرد و وضعيت آن از لحاظ قابليت اعتراض چگونه است؟
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الف) قرار ردّ درخواست -غير قابل اعتراض
ج) قرار عدم دسترسي -قابل اعتراض

ب) قرار عدم دسترسي -غير قابل اعتراض
د) قرار ردّ درخواست -قابل اعتراض

 -112مرجع تجديدنظر قرارهاي قابلّ اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتی اتهاماتی که به طور مستقيم در دادگاه انجام می شود ،کدام است؟
الف) دادگاه تجديدنظر استان
ب) ديوانعالي کشور
ج) ديوانعالي کشور و دادگاه تجديدنظر استان ،اگر دادگاه صادرکننده ،قرار ،به ترتيب ،دادگاه کيفري يک يا دادگاه کيفري دو باشد.
د) دادگاه هم عرض دادگاه صاد کننده قرار
 -113کدام عبارت درخصوص تجديدنظرخواهی يا فرجامخواهی محکومعليه نسبت به محکوميت کيفري و ضرر و زيان ناشی از جرم به صورت
توأمان ،صحيح است؟
الف) مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي نيست ،ليکن ساير تشريفات دادرسي اعم از کيفري و مدني بايد رعايت شود.
ب) مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي است ،ولي ساير تشريفات دادرسي اعم از کيفري و مدني بايد رعايت شود.
ج) مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
د) مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و کيفري و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
 -114معاينه و تحقيقات محلی در مرحله تحقيقات مقدماتی دادسرا ،توسط کدام مقام انجام میشود؟
الف) بازپرس يا مقام قضايي صالح ،متعاقب صدور قرار معاينه و تحقيقات محلي
ب) بازپرس رأساً يا حسب مورد به دستور وي ،توسط ضابطان دادگستري و يا با همکاري آنان
ج) بازپرس پس از صدور دستور و موافقت دادستان
د) بازپرس پس از صدور قرار معاينه و تحقيقات محلي و موافقت دادستان
 -115چنانچه متهم در جريان تحقيقات مقدماتی ،جلب نظر کارشناسی را تقاضا کند و مقام قضايی نيز جلبِ نظر کارشناسی را در جهت کشف
حقيقت الزم بداند ،حقالزحمه کارشناس چگونه پرداخت می شود؟
الف) پرداخت حق الزحمه آن ،برعهده متهم است.
ب) برعهده متهم متقاضي است و درصورت استنکاف وي ،از اعتبارات قوه قضائيه.
ج) بالمناصفه برعهده طرفين است.
د) از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه
 -119متعاقب اعتراض به رأي شوراي حل اختالف ،دادگاه کيفري دو بهعنوان مرجع تجديدنظر ،رأي مذکور را نقض می کند .رأي دادگاه از لحاظ
قابليت اعتراض ،چه وضعيتی دارد؟
الف) هرگاه تصميم شورا به صورت «قرار» صادر شده باشد و دادگاه کيفري دو آن را نقض کند و رسيدگي ماهوي انجام دهد ،قابل اعتراض در دادگاه کيفري
يک است.
ب) قطعي است ،مگر اينکه رأي شوراي حل اختالف به جهت ردّ صالحيت ،توسط دادگاه کيفري دو نقض و رسيدگي ماهوي انجام شود که در اين صورت،
قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.
ج) در هر صورت ،قطعي و غير قابل اعتراض است.
د) در هر صورت ،قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.
 -117دادگاه تجديدنظر استان در فرايند رسيدگی به جرم تعزيري درجه شش ،قرار ارجاع به ميانجی گري صادر و يکی از وکالي دادگستري را به
عنوان ميانجی گر تعيين می کند .اين اقدام دادگاه ،چگونه ارزيابی می شود؟
الف) درصورتيکه طبق قانون ،اجراي مجازات اتهام انتسابي قابل تعليق باشد ،با موافقت متهم و بزه ديده ،اين اقدام بي اشکال است.
ب) درصورت تشخيص ،صرفِ نظر از موافقت متهم و بزه ديده ،مي تواند قرار مذکور را صادر کند و ميانجي گر قرار دادن وکيل دادگستري اشکالي ندارد.
ج) دادگاه تجديدنظر استان ،حق صدور قرار ارجاع به ميانجيگري را ندارد.
د) درصورت تأييد رئيس کل دادگستري استان امکانپذير است ،ولي نميتواند وکيل دادگستري را ميانجي گر قرار دهد.
 -118چناچه شاهد يا مطلّع پس از تحقيق از او ،در مظان اتهام قرار گيرد ،تکليف مقام قضايی چيست؟
الف) درصورت موافقت شاهد يا مطلّع ،اقدام به تفهيم اتهام و ادامه تحقيق ميکند.
ب) مراتب را به دادستان اطالع دهد و طبق دستور او بهعنوان مقام تعقيب ،عمل کند.
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ج) بايد با تفهيم اتهام به او ،به ادامه تحقيقات مبادرت ورزد.
د) بايد وي را طبق مقررات و بهعنوان متهم براي وقت ديگر احضار کند.
 -116درخصوص بزهديدگان ناتوان از اقامه دعوي به عللی از قبيل معلوليت جسمی يا کهولت سن ،دادستان تحت چه شرايطی ،جرايم قابل گذشت
را تعقيب میکند؟
الف) رأساً و بدون جلب موافقت بزهديدگان
ج) فقط در جرايم عليه تماميت جسماني با جلب موافقت بزهديدگان

ب) درصورت جلب موافقت بزهديدگان
د) پس از جلب موافقت رئيس حوزه قضايي

 -121کنترل حسابهاي بانکی اشخاص توسط بازپرس ،چگونه انجام میشود؟
الف) با تأييد دادستان کل کشور

ج) با تأييد رئيس حوزه قضايي د) با تأييد دادستان محل وقوع جرم

ب) رأساً و بنا به تشخيص بازپرس
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پاسخنامه آزمون وکالت 69
حقوق مدنی
 -1گزينه الف صحيح است .نوه دختري از وارثان طبقه نخست است .برادر اعم از ابي ،ابويني يا امي در طبقه دوم ارث قرار دارد .طبق ماده  916قانون مدني:
«هرگاه يراي ميت وارث طبقه اولي نباشد ،ترکه او به وارث طبقه ثانيه ميرسد».
 -2درپاسخ نامه رسمی گزينه ب بهعنوان پاسخ صحيح انتخاب شده است .براساس نظر غالب در دکترين حقوقي گزينه «د» درست است .پاسخ اين
پرسش بايد با لحاظ حکم مقرر در ماده  681قانون مدني ارايه شود .طبق اين ماده« :تمام اموري که وکيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وکالت
خود بنمايد ،نسبت به موکل نافذ است ».راجع به اين که حکم مقرر در اين ماده منحصر به فرضي است که سمت وکيل با عزل او توسط موکل زايل شده
است ،يا براساس وحدت مالک حکم مقرر را ميتوان به ديگر موجبات زوال سمت وکيل توسعه داد ،اختالف نظر وجود دارد؛ برخي با توجه به خالف قاعده
بودن حکم مقرر ،بر اين عقيده هستند که اين حکم فقط در فرضي که وکيل در اثر عزل توسط موکل ،سمت خود را از دست ميدهد ،قابل اجرا است؛ در
مواردي که موجب زوال سمت وکيل حجر يا فوت موکل است به محض وقوع حجر يا فوت موکل ،سمت وکيل زايل ميشود و او پس از آن نميتواند موضوع
وکالت را انجام دهد .طبق نظر غالب حکم ماده  681قانون مدني محدود به عزل وکيل نيست ،هرگاه فوت يا حجر موکل موجب زوال سمت وکيل گردد و
وکيل قبل از آگاه شدن از فوت يا حجر موکل ،عمل موضوع وکالت را انجام دهد ،عمل انشا شده صحيح و نافذ است.
 -3گزينه ج صحيح است .در فرض مورد پرسش ،مبيع مال کلي است؛ هرگاه در بيع کلي ،فروشنده مصداق معيب براي مبيع انتخاب و به خريدار تسليم کند،
تعهد تسليم مبيع که با عقد بيع برعهده او قرار گرفته است ،ساقط نميشود و خريدار ميتواند از فروشنده تسليم مصداق بي عيب و منطبق با قرارداد را
درخواست کند .تلف شدن مصداق معيب که فروشنده براي اجراي تعهد ناشي از عقد بيع به خريدار تسليم کرده است ،سبب سقوط تعهد فروشنده به تسليم
مصداق بي عيب نميشود؛ اسباب سقوط تعهدات در ماده  264قانون مدني احصا شده اند؛ در اين ماده تلف شدن مصداق معيوبي که فروشنده بيع کلي براي
اجراي تعهد به خريدار تسليم کرده است ،جزء اسباب سقوط تعهد بيان نشده است؛ اعم از اين که تلف در اثر فعل خود خريدار وقوع يابد يا مستند به عمل
شخص ثالث باشد.
با توجه به اين نکته ،در فرض مورد پرسش تعهد تسليم مبيع با وجود تسليم مصداق معيوب همچنان برعهده فروشنده است و خريدار ميتواند اجراي تعهد
را مطالبه کند .با توجه به اين که مالکيت مصداق معيوب با تسليم به خريدار انتقال نيافته است ،تصرف خريدار نسبت به مصداق معيب ،تصرف ضماني است؛
افزون بر خريدار يد اشخاصي که خريدار مصداق معيب را به تصرف آنها داده است ،يد ضماني است همه آنها در مقابل فروشنده (مالک) ضامن هستند.
فروشنده ميتواند حسب مورد مثل يا قيمت مال خود را از خريدار و ساير متصرفان مطالبه کند.
 -4گزينه ج صحيح است .طبق ماده  192قانون مدني« :در مواردي که براي طرفين يا يکي از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبين قصد و رضا باشد کافي
خواهد بود ».ظاهرا در اين ماده امکان عقد قرارداد با اشاره وبدون استفاده از لفظ ،منوط به اين است که طرف قرارداد فاقد قدرت تکلم باشد؛ با وجود اين
ماده  193قانون مدني بطور مطلق و صرف نظر از اين که طرف عفد فاقد قدرت تکلم است يا از قدرت تکلم برخوردار ،انشاي معامله بدون استفاده از لفظ و
با اعالم اراده از طريق فعل رامجاز دانسته است؛
طبق ماده  193قانون مدني« :انشاء معامله ممکن است به وسيله عملي که مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد؛ مگر در مواردي که قانون
استثناء کرده باشد».
با توجه به نکات فوق نبايد از ماده  192قانون مدني اسنتباط شود که اگر طرف عقد واجد قدرت تکلم است حتما بايد اراده خود را با استفاده از لفظ اعالم
کند و اعالم اراده با اشاره يا اعمال ديگر مجاز نيست .شخص داراي قدرت تکلم هم ميتواند اصوال اراده خود براي انشاي عمل حقوقي را بدون استفاده از لفظ
و از طريق فعل اعالم کند .عقد نکاح و ايقاع طالق مشمول حکم ماده  193قانون مدني نيستند؛ براي انشاي اين دو عمل بايد اراده با استفاده از لفظ اعالم
گردد.
 -5گزينه ب صحيح است .ناتواني شخصي مشروط عليه در فرضي که فعل موضوع شرط ،غير قائم به شخص است به معناي ممتنع شدن اجراي شرط فعل
نيست .در اين فرض مشروط له ميتواند به استناد ماده  238قانون مدني به حاکم رجوع کند و فراهم کردن موجبات انجام فعل موضوع شرط به خرج ملتزم
را درخواست کند .گزينه ج به اين دليل که حادثه خارجي را بطور مطلق موجب سقوط تعهد قراردادي قلمداد کرده ،نادرست است؛ حتي اگر بيماري را حادثه
خارجي محسوب کنيم که واجد همه شرايط مقرر در مواد  227و  229قانون مدني است ،وقوع حادثه خارجي (قوه قاهره) هميشه موجب سقوط تعهد
قراردادي نميشود؛ دربرخي موارد موجب معلق شدن تعهد قراردادي تا رفع حادثه است؛ در حالي که به موجب گزينه ج حادثه خارجي مطلقا سبب سقوط
تعهد و معافيت متعهد از تکليف جبران خسارات ناشي از نقض عهد قلمداد شده است.
 -9گزينه د صحيح است .براي درک پاسخ درست اين پرسش توجه به نکات زير الزم است؛ امکان تعديل مهريه در تبصره ماده  1182قانون مدني مورد حکم
قرار گرفته است .طبق اين تبصره چنانچه مهريه وجه رايج باشد ،متناسب با تغيير شاخص قيمت ساالنه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيين ميگردد ،محاسبه و پرداخت خواهد شد؛ مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند».
در اين تبصره شرايط الزم براي تعديل مهريه براساس شاخص ساالنه بهاي کاال و خدمات بانک مرکري دو مورد است:
الف -مهريه وجه نقد باشد.
ب -طرفين راجع به تعديل مهريه توافق خصوصي انجام نداده باشند.
با توجه به شرط نخست در مواردي که مهريه مالي غير از وجه نقد؛ مانند سکه بهار آزادي است ،حکم تبصره ماده  1182قانون مدني مجرا نيست.
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در تبصره فوق شرط ديگري مثل تمکن زوج به پرداخت مهريه يا مطالبه آن توسط زوجه ،براي تعديل مهريه بيان نشده است؛ بنابراين غير از دو شرط مصرح
در تبصره ،رعايت شرط ديگري براي تعديل مهريه الزم نيست.
اين که در عقد نکاح توافق شده است مهريه عند االستطاعت توسط زوج به زوجه تاديه گردد ،به منزله افزودن شرظي به شرايط تعديل مهريه نيست .شرط
مذکور -اگر آنرا معتبر بدانيم -به اين معناست که زوجه مهريهاي را که براساس تبصره ماده  1182قانون مدني تعديل شده است در صورت استطاعت زوج
به پرداخت ،ميتواند از زوج مطالبه کند.
با توجه به حکم قسمت آخر تبصره ماده  1182قانون مدني ،حکم مقرر در تبصره از قواعد تکميلي است؛ طرفين ميتوانند خالف اين حکم تراضي کنند ،اين
تراضي به صورتهاي مختلف ميتواند تجلي يابد مثل اين که دو طرف توافق کنند مهريه اصالًًتعديل نشود و زوج صرفا ملتزم به تاديه مبلغ مقرر در عقد
نکاح باشد .ممکن است طرفين توافق کنند مهريه براساس معيار ديگري غير از شاخص ساالنه بهاي کاال و خدمات بانک مرکزي تعديل شود و غيره.
 -7طبق ماده  288قانون مدنی گزينه الف صحيح است.
 -8طبق ماده  21قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالی  1364گزينه ج صحيح است.
 -6طبق ماده  387قانون مدنی گزينه ب صحيح است.
 -11طبق ماده  828قانون مدنی گزينه ج صحيح است.
 -11گزينه الف صحيح است .رسيدگي به دعواي مسئوليت مدني در صالحيت دادگاه عمومي است .براي مطالبه خسارت براساس مسئوليت مدني اصوال زيان
ديده( مدعي) بايد ارکان مسئوليت مدني را اثبات کند .ارکان مسئوليت مدني عبارتند از فعل زيان بار ،زيان و رابطه سببيت بين فعل زيان بار و ورود زيان.
اگر دعواي مسئوليت مدني براساس قاعده فوق اقامه گردد و مورد رسيدگي قرار گيرد؛ احراز هر سه رکن مسئوليت مدني در صالحيت دادگاه عمومي است.
براي اين قاعده استثناهايي در قوانين و مقررات مورد حکم قرار گرفته است در اين موارد استثنايي رکن فعل زيانبار( تقصير) بايد نزد مرجعي غير از دادگاه
عمومي اثبات گردد و به استناد تصميم اين مرجع خاص ،مدعي زيان در دادگاه عمومي براي اثبات دو رکن ديگر يعني ورود زيان و رابطه سبببيت طرح دعوا
کند.
موارد استثنا به شرح زير هستند:
 -1دعواي مطالبه خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي :اين استثنا در ماده  31قانون نظارت بر رفتار قضات  1391مورد حکم قرار گرفته است .طبق اين
ماده«:رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي طبق اصل يکصد و هفتاد و يکم( )171قانون اساسي جمهوري اسالمي ،در صالحيت
دادگاه عمومي تهران است .رسيدگي به دعواي مذکور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است».
ماده  24آيين نامه اجرايي قانون فوق بيان ميدارد«:هرشخص نسبت به اشتباه يا تقصير قاضي منجر به خسارت ادعايي داشته باشد ،بايد بدوا حسب مورد
به دادسرا يا دادگاه عالي مراجعه نمايد  .در صورت احراز اشتباه يا تقصير قاضي در دادگاه عالي ميتواند براي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي
به دادگاه عمومي تهران مراجعه کند».
ماده  25آيين نامه مقرر ميدارد« :دادگستري تهران مکلف است يکي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي را که قاضي آن از تجربه و تخصص الزم برخوردار
باشد ،جهت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده  31قانون اختصاص دهد».
 -2مطالبه خسارت از اشخاص مشمول بندهاي 1و 2ماده  11قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري :اين استثنا به موجب راي وحدت رويه
شماره  747هيات عمومي ديوان عالي کشور مورد حکم قرار گرفته است .اين راي که در سال  94صادر شده ،مقرر ميدارد« :نظر به اين که يکي از شرايط
برقراري مسئوليت مدني وجود تقصير است؛ لذا در اين گونه موارد بهعنوان مقدمه صدور حکم جبران خسارت بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسارت احراز
گردد و سپس دادگاه ميزان خسارت را تشخيص دهد و حکم به جبران صادر نمايد که احراز تخلف اشخاص مذکور در بندهاي  1و  2ماده  11قانون تشکيالت
و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براساس تبصره ماده مرقوم برعهده ديوان است»...
اشخاص مذکور در بندهاي الف و ب ماده  11قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  -در راي وحدت رويه بندهاي  1و  2ماده 11قانون فوق-
عبارتند از :
الف -واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و سازمان تامين اجتماعي و تشکيالت و نهادهاي انقالبي
و مؤسسات وابسته به آنها
ب -ماموران واحدهاي مذکور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها
 -3دعواي مطالبه خسارت ناشي از رويه ضد رقابتي :اين مورد در ماده  66قانون اجراي سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي بيان شده است ،طبق اين
ماده« :اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت ديده از رويههاي ضد رقابتي مذکور در اين قانون ميتوانند حداکثر ظرف يک سال از زمان قطعيت تصميمات
شوراي رقابت يا هيات تجديد نظر مبني بر اعمال رويههاي ضد رقابتي به منظور جبران خسارت به دادگاه صالحيتدار دادخواست بدهند .دادگاه ضمن رعايت
مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي ميکند که خواهان رونوشت راي قطعي شوراي رقابت يا هيات تجديد نظر را به دادخواست مذکور
پيوست کرده باشد».
 -12گزينه د صحيح است .طبق ماده  231قانون مدني :اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ،متخلف مبلغي بهعنوان خسارت تاديه نمايد،
حاکم نميتواند او را به بيش تر يا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند ».اين قاعده در حقوق ايرن به اصل غير قابل تعديل بودن وجه التزام شهرت
يافته است .با توجه به اين حکم داد گاه نميتواند مبلغ وجه التزم را با اين دليل که رقم مورد توافق کمتر از زيان واقعي است ،افزايش دهد يا با اين بهانه که
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مبلغ وجه التزام بيش از خسارت واقعي است،آنرا کاهش دهد .با وجود قاعده فوق ،قانون پيش فروش ساختمان به طور محدود امکان تعديل وجه التزام را
پذيرفته است .اين امکان از ماده  6قانون فوق قابل استنباط است.
طبق ماده  6قانون پيش فروش ساختمان« :چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد،واحد پيش فروش شده را تحويل پيش خريدار ندهد و يا به
تعهدات خود عمل ننمايد عالوه بر اجراي بند  9ماده  2اين قانون مکلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش خريدار بپردازد؛ مگر اين که به مبالغ بيش
تري به نفع پيش خريدار توافق نمايند  .اجراي مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش خريدار نيست.
 -1در صورتي که واحد پيش فروش شده و بخشهاي اختصاصي ،نظير توقفگاه(پارکينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره برداري نباشد ،تا زمان تحويل
واحد به پيش خريدار ،معادل اجرت المثل بخش تحويل نشده.
 -2درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي ،روزانه به ميزان نيم درصد بهاي روز تعهدات انجام نشده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
 -3در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند  9ماده  2اين قانون از قبيل خيابان ،فضاي سبز ،مساجد ،مدارس و امثال آن
روزانه به ميزان يک در هزار بهاي روز تعهدات انجام نشده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
 -4در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال ،روزانه به ميزان يک در هزار مبلغ قرارداد».
با توجه به حکم مقرر در صدر اين ماده ،اگر طرفين قرارداد پيش فروش وجه التزام عدم تاخير در اجراي تعهدات مذکور در اين ماده را به مبلغي بيش از
آنچه قانون تعيين کرده است با توافق تعيين کنند ،تراضي آنها نافذ و معتبر است و دادگاه بايد به توافق عمل کند ،ولي اگر مبلغ مورد توافق کمتر از ارقامي
باشد که قانون مورد حکم قرارداده است ،محکمه نبايد به توافق اعتبار قايل شود و وجه التزام مقرر در قانون را که مقنن در اين ماده جريمه تاخير ناميده
است ،بايد مورد حکم قرار دهد.
 -13گزينه ب درست است .به استناد ماده  271قانون مدني در فرض مورد پرسش وفاي به عهد محقق نشده است با وجود اين تاديه کننده نميتواند مالي را
که به متعهدله تسليم کرده است استرداد کند؛ زيرا مال بدون مجوز در تصرف او بوده است .راجع به ماهيت حقوقي وفاي به عهد که در قسمت آخر گزينه
«ب» مورد حکم قرار گرفته است ،بين نويسندگان حقوق مدني اختالف نظر وجود دارد؛ طبق ديدگاه غالب وفاي به اصوال واقعه حقوقي است نه عمل حقوقي
با وجود اين در پرسش حاضر ديدگاهي صحيح قلمداد شده است که وفاي به عهد را ماهيتا عمل حقوقي ميداند.
 -14گزينه د صحيح است.
 -15گزينه الف صحيح است .فسخ از موجبات انحالل ارادي قرارداد است .عقود جايز قابل فسخ هستند؛ در نتيجه عقود جايز به صورت ارادي قابل انحالل
هستند .نادرست بودن گزينه «ب» به اين دليل است که طرفين قرارداد نميتوانند خالف همه اسباب قانوني انحالل قرارداد تراضي کنند؛ براي مثال طبق
ماده  954قانون مدني فوت يا حجر هر يک از طرفين عقود جايز موجب انحالل قهري عقد است ،طرفين نميتوانند با تراضي مانع انحالل عقد جايز در اثر
فوت يا حجر هر يک از طرفين شوند.
نادرست بودن گزينه «ج» به اين دليل است که بطالن عقد با انحالل آن فرق دارد ،بطالن عقد در اثر عدم رعايت شرايط صحت محقق ميشود و عقد باطل هيچ
گاه حيات حقوقي پيدا نميکند؛ در حالي انحالل بعد از وقوع عقد به صورت صحيح و نافذ ،تحقق پيدا ميکند.
گزينه «د» به اين دليل نادرست است که اسباب قانوني انحالل عقود حصري اند و با حکم قانون تعيين ميشوند.
 -19گزينه د صحيح است .موارد مندرج در گزينههاي «الف»« ،ب» و «ج» همه اماره قانوني هستند؛ در حالي که حکم مندرج در گزينه «د» که در ماده 17
قانون مدني مقرر شده است ،اماره قانوني نيست.
 -17گزينه ج صحيح است .ضماني که اثر آن ضم ذمه به ذمه است ،خطر و زياني براي مضمون له ايجاد نميکند و درحکم تملک بالعوض و مجاني است .با
توجه به اين که طبق ماده  1214قانون مدني سفيه ميتواند راسا و بدون نياز به اذن ولي يا قيم تملکات مجاني را قبول کند ،انعقاد عقد ضمان با اثر ضم
ذمه به ذمه در مقام مضمون له براي سفيه بدون نياز به اذن ولي يا قيم ،مجاز است.
 -18گزينه الف صحيح است.
 -16گزينه ب صحيح است .قراردادهاي اجاره امالک تجارتي که براساس قانون روابط موجر و مستاجر  1356منعقد شده اند ،با پايان مدت اجاره منحل نمي
شوند .طبق ماده  31قانون فوق«:کليه طرق مستقيم يا غير مستقيم که طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند ،پس از اثبات
در دادگاه بالاثر و باطل اعالم خواهد شد».
بنابراين شرط مقرر در عقد اجاره که به موجب آن مستاجر بايد شخصا از منفعت مورد اجاره استفاده کند ،سبب انحالل عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر و
مستأجر  1356با فوت مستاجر نميشود ،با وجود شرط فوق ،بعد از فوت مستاجر ،مالکيت منفعت مورد اجاره به وارث يا وارثان مستاجر انتقال خواهد يافت.
 -21گزينه د صحيح است.
طبق ماده  255قانون آيين دادرسي کيفري « :1392اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت ميشوند و از سوي مراجع قضايي
حکم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنها صادر ميشود ،ميتوانند با رعايت ماده  14اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».
طبق ماده  259قانون فوق« :جبران خسارت موضوع ماده ( )255اين قانون برعهده دولت است و در صورتي که بازداشت بر اثر اعالم مغرضانه جرم ،شهادت
کذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد ،دولت پس از جبران خسارت ميتواند به مسئول اصلي مراجعه کند».

آيين دادرسی مدنی
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 -21گزينه ج صحيح است .دعواي تصرف عدواني اوال مخصوص اموال غيرمنقول بوده و ثانياً علي رغم آنکه در دعاوي تصرف عدواني نيازي به اثبات مالکيت
نيست ،لکن ملک موضوع بايد قابليت تملک خصوصي را داشته باشد.
 -22گزينه ب صحيح است .به استناد ماده  2قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 1357/8/22
 -23گزينه د صحيح است .به استناد ماده  2قانون اصالح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322/6/27
 -24گزينه ب صحيح است .زيرا در فرض سوال دادگاه تجديدنظر صادر کننده محسوب ميشود و مطابق ماده  421ق.آ.د.م در فرض سوال دادگاه تجديدنظر
صالح برات اعتراض ثالث اصلي ميباشد .از طرفي رد دعوا در ماده  367و  368ق.آ.د.م ذکر نشده و لذا قرار رد دعوا هيچ گاه قابل فرجام نميباشد .زيرا
فرجامخواهي از طرق فوقالعاده بوده و فقط در موارد استثنايي که در قانون تصريح شده قابل طرح ميباشد و نميتوان موارد آنرا توسعه داد .نظريه مشورتي
شماره  7/7333مورخ  1385/9/22نيز مؤيد اين امر است .براي مالحظه نظريه مشورتي مذکور ر.ک دکتر عمرواني ،رحمان ،مجموعه قوانين آيين دادرسي
مدني ،انتشارات چتردانش
 -25گزينه ج صحيح است .زيرا تعداد خواندگان محصور ميباشد و لذا سوال مشمول ماده  74ق.آ.د.م نبوده و بلکه مشمول ماده  61همان قانون ميباشد.
 -29گزينه الف صحيح است .به استناد بند  4ماده ق.آ.د.م موضوع مشمول ايراد عدم توجه دعوا به خوانده ميباشد.
 -27گزينه د صحيح است .به استناد ماده  63قانون ديوان عدالت اداري
 -28گزينه ب صحيح است .زيرا خواسته دعوا وجه نقد است و هرگاه خواسته وجه نقد باشد بهاي خواسته نيز معادل همان مبلغ است .لذا خواهان نميتواند
خواسته را مبلغ ديگري تعيين کند و خوانده نيز حق اعتراض به بهاي خواسته را نخواهد داشت .اينکه مبلغ وجه نقد بابت چه امري باشد تأثيري در موضوع
ندارد.
 -26گزينه الف صحيح است .به استناد ماده  41قانون امور حسبي
 -31گزينه ج صحيح است .صرف صدور قرار تأمين خواسته حق تقدم ايجاد نميکند و بلکه پس از توقيف اموال علياالصول حق تقدم ايجاد ميشود.
 -31گزينه ب صحيح است .به استناد ماده  12اليحه قانوني استقالل کانون وکال
 -32گزينه الف صحيح است .به استناد ماده  325ق.آ.د.م
 -33گزينه ج صحيح است.
 -34گزينه ب صحيح است.
 -35گزينه د صحيح است .به استناد انتهاي ماده  218ق.آ.د.م
 -39گزينه الف صحيح است .به استناد انتهاي ماده  491ق.آ.د.م موضوع سوال را نبايد با ماده  493اشتباه گرفت.
 -37گزينه د صحيح است .به استناد ظاهر ماده  376ق.آ.د.م ،هرچند که سؤال داراي ايراد فني جزئي ميباشد ،لکن با توجه به نص محور بودن آزمون از ورود به
بحث اجتناب ميشود .در همين حد اکتفا ميشود که تقاضاي فرجام خود به معني درخواست نقض رأي موخر بوده و براي نقض درخواست مجدد نيازي نيست،
درخواست ذينفع در ماده  376در همان معناي تقاضاي فرجام ميباشد .والّا اعتبار امر مختومه از قواعد آمره بوده و ديوان عالي رأساً نيز مکلف به نقض حکم
اعتبار امر مختومه ميباشد و صرف تقاضاي فرجام در اين خصوص کافي است و ماده  377ق.آ.د.م نيز مويد همين نظر است.
 -38گزينه ج صحيح است .به استناد ماده  21قانون شوراهاي اختالف
 -36گزينه الف صحيح است .گزينه ب به واسطه استفاده از «و» بين رضايت خوانده و صرف نظر کلي خواهان از دعوا مسلماً اشتباه است .گزينه الف نيز از
لحاظ ظاهر قانون به واسطه قيد «فقط» اشتباه ميباشد .لکن با توجه به تفاوت عمده بين دو تقاضاي استرداد دعوا و تقاضي صرف نظر کلي از دعوا گزينه
الف کامالً صحيح است و اگر طراح سؤال به اين تفاوت عامداً توجه داشته بايد وي را تحسين نمود .به هر حال گزينه ب به واسطه استفاده از «و» به شرح
فوق اشتباه و اميد است سازمان سنجش گزينه ب را اشتباهاً به عنوان گزينه صحيح انتخاب نکند .به استناد مواد  35و  117گزينه الف صحيح است.ف
 -41گزينه د صحيح است .به استناد ماده  417ق.آ.د.م گزينه ب نيز به استناد ماده  441ق.آ.د.م اشتباه است.
حقوق تجارت
 -41گزينه الف صحيح است .طبق ماده  396قانون تجارت« :تحديد اختيارات قائم مقام تجارتي در مقابل اشخاصي که از آن اطالع نداشتهاند ،معتبر نيست».
 -42طبق ماده  21و تبصره  1ماده  158اليحه قانونی  1347گزينه د صحيح است.
 -43گزينه ب صحيح است .مسئوليت تضامني اصيل و نماينده در پرداخت وجه چک در ماده  19قانون صدور چک مورد حکم قرار گرفته است.حکم مقرر در
اين ماده خالف قاعده اي است که ماده  674قانون مدني مورد حکم قرار داده است .طبق ماده  674قانون مدني؛ اگر وکيل در حدود اختياري که موکل به
او اعطا کرده است به نام و به حساب عمل او حقوقي انشاء کند ،حقوق و تعهدات ناشي از عمل انشا به موکل تعلق دارد و وکيل بابت عمل مورد نظر تعهدي
بر ذمه نميگيرد؛ با وجود اين ماده  19قانون صدور چک در فرضي که وکيل به حساب ديگري چکي عهده بانک در حدود اختيار صادرکرده ؛ وکيل و
موکل(صاحب حساب) را متضامنا ملتزم به تاديه وجه سند قرار داده است .به دليل خالف قاعده بودن ،حکم ماده  19قانون صدور چک منحصرا در فرض
صدور چک توسط نماينده قابل اعمال است؛ وقتي نماينده به حساب ديگري برات يا سفته صادر کرده است ،طبق قاعده مندرج در ماده  674قانون مدني
موکل ملزم به ايفاي تعهد ناشي از صدور سفته يا برات است و وکيل تعهدي در اين خصوص ندارد.
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 -44گزينه ج صحيح است .تبديل شرکت سهامي به شرکت تضامني يا نسبي سبب ميشود که شرکا به ترتيب مقرر در قانون شخصا مسئول پرداخت ديون
شرکت شوند؛ بنابراين تصميم مذکور موجب افزايش تعهدات شرکاي شرکت است و براي اتخاذ آن موافقت همه شرکا ضرورت دارد.
 -45طبق ماده  233قانون تجارت گزينه ب صحيج است.
 -49گزينه د صحيح است .طبق بند  3ماده  542قانون تجارت ،چنانچه تاجر بعد از تاريخ اجرا شدن قانون تجارت  1314-1313دفاتر تجارتي تنظيم نکرده
يا در دفاتر او بي نظمي و نقص وجود داشته باشد ،دادگاه ممکن است او را به مجازات ورشکستگي به تقصير محکوم کند.
 -47گزينه د صحيح است .طبق ماده  479قانون تجارت ،قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشکسته و اکثريت طلبکارها منعقد ميشود ،مدير تصفيه يا عضو ناظر طرف
اين قرارداد نيستند و تصويب قرارداد توسط آنها براي الزم االجرا شدن قرارداد شرط نيست.
طبق ماده  483قانون تجارت ،انعقاد قرارداد ارفاقي با تاجري که به مجازات ورشکستگي به تقلب محکوم شده ،ممنوع است .طبق ماده  486قانون تجارت،
قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محکمه برسد ،بعد از قطعي شدن حکم تصديق ،قرارداد ارفاقي الزم االجرا ميشود.
 -48طبق ماده  423قانون تجارت گزينه ج صحيح است.
 -46گزينه ب صحيح است .قانون تجارت محدوديتي براي دادگاه در خصوص تعيين تاريخ توقف مقرر نکرده است ،دادگاه هر تاريخي را که واقعا به عنوان تاريخ
توقف احراز کند ،بايد در حکم بنويسد؛ حتي اگر تاريخ احراز شده ،چندين سال قبل از تاريخ صدور حکم ورشکستگي باشد.
 -51گزينه ج صحيح است .هرگاه قرارداد ارفاقي بعد از الزماالجرا شدن ،به هر دليل منحل شود و اشخاصي در مدت اجراي قرارداد از ورشکسته بستانکار شوند،
طبق ماده  511قانون تجارت ،طلبکارهاي ارفاقي (طلبکارهايي که با منعقد شدن قرارداد ارفاقي موافقت کردهاند) و طلبکارهاي جديد با هم هيات غرما تشکيل
ميدهند و به ترتيب مقرر در قانون مطالباتشان تاديه ميشود ،طلبکارهايي که با قرارداد ارفاقي موافقت نکردهاند -طلبکارهاي اقليت -وارد غرما نميشوند .در
هيات غرماي جديد طلبکاريهاي ارفاقي بر طلبکارهاي جديد يا طلبکارهاي جديد بر طلبکارهاي ارفاقي تقدم ندارند ،البته شايان ذکر است در کليد منتشره از
سوي سازمان سنجش گزينه الف صحيح اعالم شده است.
 -51طبق ماده  273اليحه قانونی  1347گزينه ج صحيح است .اصوال مسئوليت مدني مديران متخلف در فرضي که تخلف جمعي آنها موجب ورود زيان
شده ،غير تضامني است .در سه مورد اليحه قانوني براي مديران متخلف مسئوليت تضامني مقرر کرده ؛ يکي از اين موارد در ماده  273اليحه قانوني مورد
حکم قرار گرفته است.
 -52گزينه د صحيح است .طبق ماده  97اليحه قانوني  1347دعوت از صاحبان سهام شرکت سهامي براي حضور در جلسات مجامع عمومي بايد از طريق نشر
آگهي در روزنامه کثير االنتشار شرکت به عمل آيد ،در غير اين صورت تصميمات اتخاذ شده در مجمع معتبر نيست و هر ذينفع ميتواند به استناد ماده 271
اليحه قانوني اعالم بطالن تصميم را از دادگاه بخواهد؛ مگر اين که همه سهامدارن در جلسه حضور داشته باشند ،در اين صورت طبق تبصره ماده  97اليحه
قانوني ،عدم انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي در روزنامه کثير االنتشار خللي به اعتبار تصميم اتخاذ شده ،در جلسه وارد نميکند.
 -53طبق بند  2ماده  542قانون تجارت گزينه الف صحيح است.
 -54طبق بند  2ماده  3قانون تجارت گزينه ب صحيح است.
 -55طبق ماده  1آيين نامه اصالحيث ثبت تشکيالت و مؤسسات غير تجارتی  1337گزينه ج صحيح است .اين ماده مقرر ميدارد« :مقصود از تشکيالت
و مؤسسات غير تجارتي مذکور در ماده  584قانون تجارت کليه تشکيالت و مؤسساتي است که براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور
خيريه و امثال آن تشکيل ميشود؛ اعم از اين که مؤسسين و تشکيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند ».طبق ماده  584قانون تجارت« :تشکيالت
و مؤسساتي که براي مقاصد غير تجارتي تاسيس شده يا بشوند ،از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي که وزارت عدليه معين خواهد کرد ،شخصيت حقوقي
پيدا ميکنند».
 -59با مسامحه گزينه الف صحيح است .راجع به تعداد آراي موافق الزم براي تبديل شرکتهاي بامسئوليت محدود و سهامي ،حکم ثابتي نبايد ارايه کرد،
براي مثال جهت تبديل اين دو شرکت به شرکت تضامني يا نسبي موافقت همه شرکا الزم است؛ زيرا اين تبديل موجب افزايش تعهدات شرکاي شرکت مي
شود؛ در حالي که براي تبديل شرکت سهامي خاص به سهامي عام موافقت همه صاحبان سهام شرط نيست و مجمع عمومي فوق العاده با اکثريت دو سوم
آراي حاضر در جلسه رسمي ،اتخاذ تصميم ميکند .با توجه به نکته فوق براي تعيين تعداد آراي موافق الزم براي تبديل دو شرکت بامسئوليت محدود و
سهامي به شرکت ديگر ،بايد دو صورت را تفکيک کرد:
 -1اگر تبديل سبب افزايش تعهدات شرکاي شرکت شود ،موافقت همه شرکا الزم است.
 -2اگر تبديل سبب افزايش تعهدات شرکاي شرکت نگردد ،اتخاذ تصميم با راي موافق اکثريت امکان پذير است .در اين فرض چنانچه شرکت با مسئوليت محدود
باشد ،طبق ماده  111قانون تجارت ،موافقت بيش از نصف شرکا که مالک اقال هفتاد و پنج درصد سهم الشرکه هستند ،الزم است و اگر شرکت سهامي باشد،
موافقت دو سوم آراي حاضر در جلسه رسمي مجمع عمومي فوق العاده شرط است.
در دو شرکت تضامني و نسبي همه تصمميات شرکا از جمله تصميم آنها درخصوص تبديل شرکت ،بايد با موافقت همه شرکا اتخاذ گردد.
 -57طبق ماده  251قانون تجارت گزينه ب صحيح است.
 -58طبق مواد  318 ،223و  311قانون تجارت گزينه د صحيح است.
 -56طبق ماده  188قانون تجارت گزينه الف صحيح است.
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 -91گزينه ج صحيح است .طبق ماده  123اليحه قانوني 1347ترتيب دعوت و تشکيل جلسات هيات مديره را اساسنامه شرکت سهامي تعيين خواهد کرد ،هر
ترتيبي که در اساسنامه تعيين گردد ،بايد براي دعوت اعضاي هيات مديره به شرکت در جلسه رعايت شود ،در صورت عدم رعايت تشريفات مقرر هر ذينفع
ميتواند به استناد ماده  271اليحه قانوني  1347اعالم بطالن تصميم متخذ در جلسه را از دادگاه تقاضا کند.
اصول فقه
 -91گزينه د صحيح است .باتوجه به اينکه کيفيت مصرف ترکه در اين ماده قانوني به صورت دقيق روشن نشده و صرفاً به بيان جمله مبهم «راجع به حاکم
است» بسنده شده است ،لذا بايد اين ماده را مجمل دانست زيرا معلوم نيست که حاکم بايد اين ترکه را به چه ترتيبي به مصرف برساند.
 -92گزينه ب صحيح است .در اين سوال «ايجاب اجاره» بر «اسقاط حق شفعه» داللت دارد و روشن است که اين داللت ،داللت لفظ بر تمام معنا و يا حتي بر
بخشي از معنا نيست بلکه داللت لفظ بر خارج از معنا است زيرا اينکه اسقاط حق شفعه نه تمام معناي ايجاب اجاره است و نه بخشي از آن بلکه معنايي
خارج از آن است که به داللت التزامي فهميده ميشود.
 -93گزينه ج صحيح است .با توجه به اينکه با رأي اکثريت شرکا ،امکان انحالل شرکت فراهم نيست پس به طريق اولي اگر مدير عامل از اشخاص خارج از
شرکت باشد نميتوان انحالل شرکت را به هيئت مديره شرکت واگذار نمود .لذا قياس اولويت واقع شده است زيرا علت در فرع قوي تر از علت در اصل است.
قياس اولويت داراي حجيت است.
 -94گزينه د صحيح است .متاسفانه طراح اين سوال توهم نموده که خيار عيب از واجبات است و فوري بودن آن را دليل بر واجب فوري بودن گرفته است و
به لحاظ اينکه واجبات فوري زير مجموعه واجبات غيرموقت هستند ،لذا پاسخ را گزينه د در نظر گرفته است غافل از آنکه اِعمال هيچيک از خيارات ،واجب
نيست و به صورت کلي ،خيارات از مباحات هستند نه واجبات .جاي تأسف است که چنين سوالي در آزمون سراسري وکالت طرح شده و پس از برگزاري
آزمون نيز مسئولين مربوطه خطاي واقع شده را نپذيرفته اند.
 -95گزينه ب صحيح است .با توجه به اينکه لزوم رعايت احترام و نزاکت انحصار به محکمه يا لوايح کتبي ندارد و در هر وضعيتي رعايت احترام و نزاکت واجب
است لذا بايد پاسخ اين سوال را گزينه ب دانست و هر دو قيد مذکور را فاقد حجيت تلقي نمود.
 -99گزينه الف صحيح است .اگر بين واجب مضيق و واجب موسع تزاحم واقع شود ،واجب مضيق اهم است .اگر بين حق اهلل و حق الناس تزاحم واقع شود،
حق الناس اهم است .اگر بين واجب عيني و کفايي تزاحم واقع شود ،واجب عيني اهم است ولي اين اهميت نسبت به حکم ثانوي بر حکم اولي وجود ندارد.
 -97گزينه الف صحيح است .به صورت کلي هرگاه مخصص مجمل باشد ،اجمال مخصص به عام سرايت ميکند و قابليت استناد به عام را از بين ميبرد مگر
در حالتي که سه شرط فراهم باشد :اوالً مخصص مجمل منفصل باشد؛ ثانياً اجمال در مفهوم باشد(شبهه مفهوميه)؛ ثالثاً شبهه بين اقل و اکثر باشد که با
تحقق اين سه شرط ،اجمال به عام سرايت نکرده و قابليت استناد عام همچنان باقي خواهد ماند.
 -98گزينه ج صحيح است .با توجه به اينکه مکلفٌ به در اين حکم قانوني داراي بدل عرضي است يعني دادرس آزاد است که مجرم را به شالق يا زندان محکم
کند ،لذا واجب تخييري واقع شده است.
 -96گزينه د صحيح است .اعداد موجود در گزينههاي الف و ب و ج را ميتوان تغيير داد بدون آنکه به معناي جمله خللي آورد شود پس اعداد مندرج در اين
گزينهها فاقد مفهوم هستند ولي عدد مندرج در گزينه د غيرقابل تغيير است لذا داراي مفهوم است.
 -71گزينه ب صحيح است .با توجه به اينکه در ماده  212به علت حکم( ،يعني عدم اهليت) تصريح شده است ،لذا بايد اين قياس را منصوص العلة دانست.
 -71گزينه ج صحيح است .اطالق ازماني و احوالي ويژه مفاهيم جزيي است در حالي که مفهوم قاضي که در اين سوال مورد اشاره قرار گرفته است از مفاهيم
کلي است که قابل صدق بر افراد متعدد است پس اطالق افرادي دارد .اطالق افرادي ويژه مفاهيم کلي است .اگرچه در کليد منتشره توسط کانون وکال ،گزينه
الف! به عنوان پاسخ صحيح معرفي شده و هيچ توضيحي در خصوص چرايي اين پاسخ توسط کانون ارائه نشده است.
 -72گزينه الف و ج صحيح است .از نظر دانشمندان شيعه هم اجماع مستند و هم اجماع سکوتي بي اعتبار است لذا هر دو گزينه ميتواند پاسخ صحيح باشد
اگرچه در کليد منتشره توسط کانون وکال ،گزينه ج! به عنوان پاسخ صحيح معرفي شده و هيچ توضيحي در خصوص چرايي اين پاسخ توسط کانون ارائه
نشده است.
 -73گزينه ب صحيح است .وصيت نامه اول عام معلوم التاريخ و وصيت نامه دوم خاص مجهول التاريخ است و در صورتي که هريک از عام و خاص و يا هر
دوي آنها مجهول التاريخ باشد ،حکم به تخصيص حکم عام توسط حکم خاص ميشود.
 -74گزينه د صحيح است .اگرچه اين ماده قانوني از جمالت شرطيه است ولي چون شرطيه سالبه به انتفا موضوع است لذا از نظر شرط ،حجيت ندارد ولي از
ادات مگر ميتوان مفهوم حصر و استثنا گرفت که داراي حجيت است.
 -75گزينه ج صحيح است .حکم اين ماده قانوني صحت است که از احکام وضعي به حساب ميآيد.
 -79گزينه الف صحيح است .اين دو مخصص ،مورد تصريح قانونگذار نيستند ولي به حکم عقل روشن است که خيار شرط در عقد وقف بي معناست چون با
ذات آن ،منافات دارد و نيز خيار غبن نيز در هبه نميتواند محقق شود زيرا اساساً به حکم عقل در هبه غبن راه ندارد پس بايد اين دو مخصص را مخصص
لبي فرض نمود.
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 -77گزينه ج صحيح است .عبارت «که با لعان حاصل ميشود» وصف است ولي باتوجه به اينکه وصف تقييدي نيست لذا فاقد مفهوم است زيرا فرض حرمت
ابدي منحصر به مورد لعان نيست.
 -78گزينه ب صحيح است .حديث حسن آن است که همه راويانش شيعه باشند ولي توثيق نشده باشند و صرفاً مورد مدح قرار گرفته باشند.
 -76گزينه د صحيح است .داللت عام بر عموم متوقف بر ادات عام است يعني از وجود ادات عام در جمله به اين داللت آگاه ميشويم پس داللت لفظي است و
داللت لفظي نيز زير مجموعه داللت وضعي است .همچنين داللت اطالق بر مطلق از ادات خاصي استفاده نميشود بلکه از مقدمات حکمت به دست ميآيد.
البته گزينه ب نيز خالي از قوت نيست و قابل دفاع است.
 -81گزينه الف صحيح است .باتوجه به اينکه حکم خاص قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب  73بوده و حکم عام ق.آ.د.م مصوب 79ميباشد لذا با
خاص مقدم و عام موخر مواجه هستيم و روشن است که در تعارض خاص مقدم با عام موخر ،حکم به تخصيص ميشود .الزم به توضيح است که اگر اخراج
افراد خاص از حکم عام به طور صريح باشد تخصيص بوده و اگر به طور کنايه آميز و غير مستقيم باشد ،حکومت است ،لذا بايد اين مورد را مصداق تخصيص
دانست.
حقوق جزا
 -81گزينه د صحيح است .با عنايت به تبصره  1ماده  134قانون مجازات اسالمي درصورتيکه از رفتار مجرمانه واحد نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود عمل
مشمول ماده  134ق.م.ا بوده و تعدد مادي محسوب ميگردد نه تعدد معنوي .بهعالوه که گزينههاي الف و ج هر دو به يک معنا و بيانگر تعدد معنوي مي
باشند .الزم به ذکر است که رأي وحدت رويه شماره  34که ترک انفاق زن و فرزندان را فعل واحد محسوب ميکرد به صراحت تبصره  1ماده  134نسخ
ضمني شده است .رأي شماره 1361/8/31-34هيئت عمومي ديوان عالي کشور :نظر به اينکه نفقه زن و اوالد واجبالنفقه که زندگي مشترک دارند معموالً
يکجا و بدون تفکيک سهم هريک از آنان پرداخته ميشود ترک انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعايت
ماده  31قانون مجازات عمومي است و آثار و نتايج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود .بنابراين رأي شعبه دوم ديوان
عالي کشور که بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
 -82گزينه ج صحيح است .با توجه به ماده  24ق.م.ا مصوب  92عدم اجراي مفاد حکم مجازات تکميلي که اقامت اجباري نيز يکي از مصاديق آن است دادگاه
مکلف است با پيشنهاد قاضي اجراي احکام مدت مجازات مندرج در حکم را افزايش دهد .اين ماده چنين مقرر ميدارد :چنانچه محکوم طي مدت اجراء
مجازات تکميلي ،مفاد حکم را رعايت ننمايد ،دادگاه صادرکننده حکم به پيشنهاد قاضي اجراء حکم براي بار اول مدت مجازات تکميلي مندرج در حکم را تا
يکسوم افزايش داده و در صورت تکرار بقيه مدت محکوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل ميکند .همچنين بعد از گذشتن نيمي
از مدت مجازات تکميلي ،دادگاه ميتواند با پيشنهاد قاضي اجراء حکم در صورت اطمينان به عدم تکرار جرم و اصالح وي ،نسبت به لغو يا کاهش مدت زمان
مجازات تکميلي اقدام کند.
-83گزينه ب صحيح است .مستند به ماده  41ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه ميتواند پس از احراز
مجرميت متهم با مالحظه وضعيت فردي ،خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير
صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد :الف -وجود جهات تخفيف ب -پيشبيني اصالح مرتکب پ -جبران ضرر و زيان يا برقراري
ترتيبات جبران ت -فقدان سابقه کيفري مؤثر
تبصره -محکوميت مؤثر ،محکوميتي است که محکوم را به تبع اجراي حکم ،براساس ماده ( )25اين قانون از حقوق اجتماعي محروم ميکند.
 -84گزينه د صحيح است .با توجه به بند الف ماده  37ق.م.ا مصوب  92درصورتيکه مجازات قانوني جرم حبس باشد و دادگاه بخواهد آن را تخفيف دهد فقط
ميتواند يک تا سه درجه آن را تقليل دهد و نميتواند آن را به مجازات ديگري تبديل نمايد .ماده  37ق.م.ا چنين مقرر ميدارد :درصورت وجود يک يا چند
جهت از جهات تخفيف ،دادگاه ميتواند مجازات تعزيري را به نحوي که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح ذيل تقليل دهد يا تبديل کند :الف -تقليل
حبس به ميزان يک تا سه درجه ب -تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يک تا چهار پ -تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده
سال ت -تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يک يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر
 -85گزينه الف صحيح است .با توجه به ماده  124ق.م.ا در صورت انصراف ارادي مرتکب به شروع به جرم تعقيب نميشود و فقط درصورتيکه اعمال ارتکابي
جرم باشد به مجازات آن محکوم ميشود که در سؤال نيز شخص به مجازات مقرر در ماده  677قانون تعزيرات که مجازات تخريب است محکوم ميشود .ماده
 124چنين مقرر ميدارد :هرگاه کسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم ،تعقيب نميشود لکن اگر همان مقدار
رفتاري که مرتکب شدهاست جرم باشد به مجازات آن محکوم ميشود.
 -89گزينه ج صحيح است .اشتباه به عنوان يکي از عوامل رافع مسئوليت کيفري محسوب ميشود نه عامل موجه جرم .ماده  159ق.م.ا مصوب  92در اين
خصوص چنين مقرر ميدارد :هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي ،جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم ميشوند لکن
مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است ،اجراء کرده باشد ،مجازات نميشود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
 -87گزينه الف صحيح است .با توجه به بند الف ماده  8ق.م.ا مصوب  92چون جعل جرم تعزيري محسوب ميشود و در محل وقوع جرم تبرئه شده است قابا
تعقيب مجدد در ايران نيست .ماده  8چنين مقرر داشته :هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه کشور ايران مرتکب جرمي به
جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ،طبق قوانين جزائي جمهوري اسالمي ايران به جرم او رسيدگي ميشود ،مشروط
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بر اينکه :الف -متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم ،محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت ،مجازات کالً يا بعضاً درباره او اجراء نشده
باشد .ب -رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران و قانون محل وقوع ،جرم باشد.
 -88گزينه ب صحيح است .مستند به ماده  113ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد ،غيرقابل
گذشت محسوب ميشود مگر اينکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
 -86گزينه ج صحيح است .با توجه به ماده  133ق.م.ا در تعدد جرايم موجب حد و قصاص اصل بر اجراي حد است مگر آنکه مجازات حدي موضوع قصاص را
از بين ببرد يا موجب تاخير در اجراي قصاص گردد که در اين حالت ابتدا مجازات قصاص اجرا ميشود .ماده  133چنين مقرر داشته :در تعدد جرائم موجب
حد و قصاص ،مجازاتها جمع ميشود .لکن چنانچه مجازات حدي ،موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد ،اجراي قصاص،
مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه ،مجازات حدي اجراء ميشود.
 -61گزينه ب صحيح است .با توجه به ماده  144در جرايم مقيد که معموال جرايم عمدي هستند عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم و وجود سوءنيت عام
(قصد فعل) بايد سوءنيت خاص (قصد نتيجه) يا علم به وقوع نتيجه نيز وجود داشته باشد و احراز گردد .ماده  144چنين مقرر ميدارد :در تحقق جرائم
عمدي عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ،بايد قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد .درجرائمي که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه
است ،قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
يعليه ،حسب مورد در نفس يا عضو،
 -61گزينه د صحيح است .مستند به ماده  313ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :هرگاه مرتکب ،مدعي باشد که مجن ٌ
مشمول ماده ( )312اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي ،مرتکب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف
يعليه مشمول ماده ( )312است و نيز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنين اعتقادي،
است نخست به ادعاي مذکور رسيدگي کند .اگر ثابت نشود که مجن ٌ
يعليه نيز موضوع
مرتکب جنايت شده است مرتکب به قصاص محکوم ميشود ولي اگر ثابت شود که به اشتباه با چنين اعتقادي ،دست به جنايت زده و مجن ٌ
ماده ( )312نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» محکوم ميشود.
 -62گزينه الف صحيح است .مستند به مواد  1و  2و  3قانون اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانوني مصوب .1315
ماده  -1هر کس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يکي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا کشوري يا مأمورين به خدمات عمومي وجه نقد يافائده ديگري
براي خود يا شخص ثالثي در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورين مزبوره از کسي تحصيل کند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد عالوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده
يا قيمت آن به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به جزاي نقدي از يک هزار ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد .هر گاه وجه نقد يا فايده يا تعهد
را به اسم مأمورين مزبوره و بهعنوان اينکه براي جلب موافقت آنها بايد پرداخته شود گرفته باشد عالوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس
تأديبي از يک سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي پانزده هزار ريال محکوم خواهد شد.
ماده  -2هر کس از روابط خصوصي که با مأمورين يا مستخدمين مذکوره در ماده يک دارد سوء استفاده نموده و در کارهاي اداري که نزد آنها است بهنفع يا
ضرر کسي برخالف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ کند از يک ماه الي يک سال حبس تأديبي محکوم خواهد شد.
ماده  -3مستخدمين دولتي يا شهرداري يا کشوري يا مأمورين به خدمات عمومي که نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تأثير دهند به
محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محکوم ميشوند و در صورتي که اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولت باشد محکوم
به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد مگر آنکه اين عمل مشمول قوانين ديگر جزايي باشد.
 -63گزينه ج صحيح است .بايد توجه داشت که در سوال مطروحه رايانه بهعنوان وسيلهاي براي توسل به وسايل متقلبانه مورد استفاده قرار گرفته است و لذا
عمل شخص کالهبرداري سنتي و مشمول ماده  1قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختالس و کالهبرداري است و نه کالهبرداري رايانه موضوع قانون
جرايم رايانهاي.
-64گزينه د صحيح است .با عنايت به ماده  593قانون تعزيرات مصوب  75عمل شخص الف ماهيتاً معاونت است که در ماده  593به عنوان معاونت به عنوان
جرم مستقل جرم انگاري شده است .عمل ب و ج نيز به ترتيب با عنايت به دريافت رشوه از سوي کارمند شهرداري ارتشا و عمل ج نيز با عنايت به پرداخت
وجه رشا محسوب ميشود.
 -65گزينه د صحيح است .حکم مقرر در ماده  311ق.م.ا مصوب  92مربوط به پدر واقعي است که رابطه خوني و نسبي با فرزند خود دارد و مشمول پدر خوانده
نميشود و لذا عمل پدر خوانده قتل عمد محسوب و موجب قصاص است .از همين روست که ماده  319ق.م.ا مقرر داشته :اين ادعاء که مرتکب ،پدر يا يکي
از اجداد پدري مجنيٌعليه است ،بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات ،حق قصاص ،حسب مورد ،با سوگند ولي دم يا مجنيٌعليه يا ولي او ثابت
ميشود.
 -69گزينه الف صحيح است .از آنجايي که بهروز  13ساله طفل مميز محسوب ميشود به حکم تبصره  2ماده  375ق.م.ا مصوب  92عمل وي خطاي محض
محسوب و عاقله وي مسئول پرداخت ديه هستند و نادر به دليل اکراه کردن بهروز به انجام چنين کاري به حبس ابد محسوب ميشود .تبصره  2ماده 375
چنين مقرر ميدارد :اگر اکراه شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را ميپردازد و اکراهکننده به حبس ابد محکوم ميشود.
 -67گزينه ج صحيح است .با توجه به نظريه اداره حقوقي درصورتيکه شخص با شبيهسازي امضا وجهي را ببرد عمل وي جعل و استفاده از سند مجعول است
و ميتواند تحصيل مال از طريق نامشروع باشد که نظر طراح سؤال نيز همين است و البته اين موضوع اختالفي است .نظريه  1379/8/8-7/7278اداره
حقوقي :اگر سارق امضاي صاحب دسته چک را در چک شبيهسازي کرده و با آن اجناس خريده باشد ،عالوه بر سرقت مرتکب جعل سند غيررسمي (چک)
و استفاده از سند مجعول مذکور شده است (ماده  536قانون مجازات اسالمي مصوب  )1375و اگر امضاي سارق با امضاي صاحب حساب مشابه نباشد عمل
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مجرمانه سارق در اين مرحله عالوه بر سرقت از مصاديق کالهبرداري (ماده  1قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب سال
 )1367است که به هر حال با عنايت به مختلف بودن بزههائي که مرتکب شده (سرقت ،جعل ،استفاده از سند مجعول يا کالهبرداري) براي هر يک از اعمال
مجرمانه متهم بايد به مجازات جداگانه تعيين و جمع آنها درباره وي اجرا شود (قسمت اول ماده  47قانون مجازات اسالمي مصوب سال )1371
 -68گزينه ب صحيح است .با عنايت به تبصره  2ماده  562قانون تعزيرات فروش اموال تاريخي و فرهنگي حاصل از حفاري غير مجاز جرم محسوب ميشود
و نه اموالي که حسب تصادف بدست آمده است .اين تبصره چنين مقرر ميدارد :خريد و فروش اموال تاريخي ـ فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنوع
است و خريدار و فروشنده عالوه برضبط اموال فرهنگي مذکور ،به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ميشوند .هرگاه فروش اموال مذکور تحت هرعنوان
از عناوين بهطور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ،مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم ميشود.
 -66گزينه الف صحيح است .از آنجايي که امين از حدود توافق فيمابين خارج نشده است و ضرري نيز به مالک وارد نشده است لذا عمل خيانت در امانت يا
جرم ديگر محسوب نميشود.
 -111گزينه ب صحيح است .مستند به رأي و حدت رويه شماره  1395/5/5 -751هيئت عمومي ديوان عالي کشور که مقرر داشته :هر چند تجهيزات دريافت
از ماهواره طبق تبصره  4ماده  22قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوّب  3/11/1392از مصاديق کاالي ممنوع است ،لکن نگهداري آن في حدّ ذاته اگرچه
عملي مجرمانه و مستوجب مجازات است ،ولي با توجه به معناي خاص قاچاق به شرحي که در بند الف ماده  1قانون مورد اشاره آمده و تميزي که قانونگذار
بين عناوين مذکور در قانون يادشده قائل شده است ،داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همين جهت از حيث صالحيت دادگاه ،مشمول حکم مقرر در ماده
 44آن قانون نميباشد .بر اين اساس ،رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد ،به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي
شود .اين رأي طبق ماده  471قانون آيين دادرسي کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور ،دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن الزم
االتباع است.
آيين دادرسی کيفري
 -111گزينه ج صحيح است .مستند به تبصره ماده  19ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :دادگاه در مواردي که حکم به رد عين ،مثل و يا قيمت مال صادر
ميکند ،مکلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و درصورت تعدد محکومٌعليه ،حدود مسؤوليت هر يک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره -درصورتيکه حکم به پرداخت قيمت مال صادر شود ،قيمت زمان اجراي حکم ،مالک است.
 -112گزينه د صحيح است .مستند به ماده  272ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :درصورت اختالف دادستان و بازپرس در صالحيت ،نوع جرم يا مصاديق
قانوني آن ،حل اختالف با دادگاه کيفري دويي است که دادسرا در معيت آن انجام وظيفه ميکند.
 -113گزينه ج صحيح است .مستند به ماده  114ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امورخدماتي يا توليدي از قبيل
امورتجارتي ،کشاورزي ،فعاليت کارگاهها ،کارخانهها و شرکتهاي تجارتي و تعاونيها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي که حسب قرائن معقول و ادله
مثبته ،ادامه اين فعاليت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهاي باشد که مضر به سالمت ،مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد که در اين صورت ،بازپرس
مکلف است با اطالع دادستان ،حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذکور جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد کند .اين تصميم ظرف پنج روز پس
از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه کيفري است.
 -114گزينه الف صحيح است .مستند به راي وحدت روية شمارة  759ـ  1396/4/21هيأت عمومي ديوانعالي کشور :مجازات جزاي نقدي که درجات آن در
مادة  19قانون مجازات اسالمي مصوّب سال  1392مشخص شده ،با توجه به تعيين حداقل و حداکثر آن در قانون ،ناظر به جزاي نقدي ثابت است و از جزاي
نقدي نسبي که ميزان آن بر اساس واحد با مبناي خاص قانوني احتساب ميگردد و از اين حيث در جرايم با عناوين مشابه يکسان نيست ،انصراف دارد؛
بنابراين مجازات جرائمي که طبق قانون جزاي نقدي نسبي است با توجه به حکم مقرر در تبصره  3مادة مورد اشاره ،تعزير درجه هفت محسوب ميشود و
رسيدگي به آن به موجب مادة  341قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب  1392در صالحيت دادگاه کيفري دو ميباشد و رأي اين دادگاه قابل تجديدنظر در
دادگاه تجديدنظر استان است .بر اين اساس رأي شعبة هفدهم ديوان عالي کشور در مورد درجة مجازات بزه تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها به صورت
غيرمجاز که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص ميگردد .اين رأي طبق مادة  471قانون آيين دادرسي کيفري براي شعب ديوان
عالي کشور و دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غيرآن الزماالتباع است.
 -115گزينه ب صحيح است .مستند به ماده  513ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :هرگاه محکومٌعليه در جرائم تعزيري ،پس از صدور حکم قطعي ،مبتال
به جنون شود ،تا زمان افاقه ،اجراي حکم به تعويق ميافتد؛ مگر در مورد مجازاتهاي مالي که از اموال محکومٌ عليه وصول ميشود.
تبصره -محکوم به حبس يا کسي که به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر ميبرد ،در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مکان
مناسب ديگري نگهداري ميشود .اين ايام جزء مدت محکوميت وي محاسبه ميشود.
 -119گزينه ب صحيح است .مستند به ماده  416ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان
مطرح ميگردد ،طبق مقررات قانوني رسيدگي و حکم مقتضي صادر ميشود .در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ،حضور طفل الزم نيست ،مگر درصورتي
که توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.
 -117گزينه د صحيح است .با توجه به ماده  337ق.آ.د.ک مصوب  92در جرايم در صالحيت دادگاه کيفري يک ارتکابي در حوزه قضايي بخش رييس دادگاه
بخش به جانشيني بازپرس عمل ميکند و قرار نهايي را نيز صادر ميکند ولي حق صدور کيفرخواست را ندارد و صدور کيفرخواست بر عهده دادستان
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شهرستان آن بخش است .ماده  337در اين خصوص چنين مقرر ميدارد :در جرائم موضوع ماده ( )312اين قانون ،رئيس دادگاه بخش به جانشيني از
بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط ،انجام وظيفه مينمايد .در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي ،رؤساي شعب عهدهدار
اين وظيفه هستند .هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد ،دادرس عليالبدل به عنوان جانشين بازپرس اقدام ميکند و در هر حال ،صدور کيفرخواست بر عهده
دادستان است.
 -118گزينه الف صحيح است .با توجه به ماده  313ق.آ.د.ک مصوب  92حمل مواد مخدر در صالحيت دادگاه انقالب است و قتل عمد در صالحيت دادگاه
کيفري يک و کالهبرداري در صالحيت دادگاه کيفري دو .از يک طرف با توجه به مواد  313و  314در رسيدگي به اتهامات متعدد متهم بايد صالحيت ذاتي
رعايت شود لذا بايد به جرم حمل مواد مخدر در دادگاه انقالب محل وقوع جرم که شيراز است رسيدگي شود و از طرف ديگر با توجه به تبصره  1ماده 314
درصورتيکه بعضي اتهامات در صالحيت دادگاه کيفري يک و بعضي در صالحيت دادگاه کيفري دو باشد به تمام اتهامات در دادگاه کيفري يک رسيدگي مي
شود لذا به هر دو جرم قتل عمد و کالهبرداري در دادگاه کيفري يک قزوين رسيدگي ميشود .ماده  314ق.آ.د.ک مصوب  92چنين مقرر ميدارد :هر کس
متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسيدگي به بعضي از آنها در صالحيت دادگاه کيفري يک و دو و بعضي ديگر در صالحيت دادگاه انقالب يا نظامي
باشد ،متهم ابتداء در دادگاهي که صالحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد ،محاکمه ميشود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط
اعزام ميشود .در صورتيکه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد ،متهم حسب مورد ،به ترتيب در دادگاه انقالب ،نظامي ،کيفري يک يا کيفري دو محاکمه
ميشود.
تبصره  -1هرگاه شخصي متهم به ارتکاب جرائم متعددي باشد که رسيدگي به بعضي از آنها در صالحيت دادگاه کيفري يک و رسيدگي به بعضي ديگر در
صالحيت دادگاه کيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است ،به تمام جرائم او در دادگاه کيفري يک رسيدگي ميشود.
 -116گزينه ج صحيح است .مستند به تبصره  1ماده  45ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :چنانچه جرائم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده
( )312اين قانون به صورت مشهود واقع شود ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري ،تمام شهروندان ميتوانند اقدامات الزم را براي جلوگيري از فرار
مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
 -111گزينه الف صحيح است .مستند به مواد  273و  428ق.آ.د.ک مصوب  .92ماده  -273حل اختالف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاکي
يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض ،در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت ميگيرد .تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است ،مگر در مورد قرارهاي منع
يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي(الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )312اين قانون که در صورت تأييد ،اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر
است.
ماده ( -428اصالحي  )1394آراي صادره درباره جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات ،قطع عضو ،حبس ابد و يا تعزير درجه سه و باالتر است و جنايات
عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان ديه آنها نصف ديه کامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي ،قابل فرجام خواهي در
ديوان عالي کشور است.
 -111گزينه د صحيح است .مستند به تبصره  1ماده  111ق.آ.د .ک مصوب  92که مقرر داشته :درصورت درخواست شاکي ،چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي
به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت کشف حقيقت بداند ،با ذکر دليل ،قرار رد درخواست را صادر ميکند .اين قرار ،حضوري به شاکي ابالغ
ميشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم کند .تصميم دادگاه
قطعي است.
 -112گزينه الف صحيح است .مستند به تبصره ماده  81ق.آ.د.ک الحاقي  :94مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به
تحقيقات مقدماتي جرائمي که به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي ميشوند ،دادگاه تجديدنظر است.
 -113گزينه ج صحيح است .مستند به تبصره ماده  436ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي محکومٌ عليه نسبت به محکوميت
کيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم به صورت توأمان ،مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
 -114گزينه ب صحيح است .مستند به مواد  125و  126ق.آ.د.ک مصوب  .92ماده  -125معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط
ضابط دادگستري انجام ميشود .هنگام معاينه محل ،اشخاصي که در امر کيفري شرکت دارند ميتوانند حاضر شوند ،اما عدم حضور آنان ،مانع از انجام معاينه
نيست.
تبصره -هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي که در امر کيفري شرکت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد ،مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر
شوند.
ماده  -126هنگام تحقيق محلي و معاينه محل ،چنانچه بازپرس الزم بداند ،شخصاً حاضر ميشود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده ( )312اين قانون و
همچنين هنگام معاينه اجساد ،مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد.
 -115گزينه د صحيح است .مستند به ماده  561ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :شاکي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي ،اياب و ذهاب گواهان ،حقالزحمه
کارشناسان ،مترجمان و پزشکان و ساير اشخاصي که به تشخيص مقام قضائي احضار ميشوند ،وجهي نميپردازند و هزينههاي مذکور از اعتبارات مربوط به
قوه قضائيه پرداخت ميشود ،اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکي صورت گيرد ،شاکي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفههاي
مربوط ،در مهلت تعيين شده ،پرداخت کند .در صورتي که شاکي ملزم به پرداخت هزينه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند ،هزينه مذکور از اعتبارات
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مربوط به قوه قضائيه پرداخت ميشود و مراتب به اطالع دادستان ميرسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احکام مدني ،با توقيف و فروش اموال شاکي ،با
رعايت مستثنيات دين ،معادل هزينه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانهداري کل واريز شود .در هر صورت از متهم هيچ هزينه اي أخذ نميشود.
 -119گزينه ب صحيح است .مستند به ماده  27قانون شوراهاي حل اختالف و تبصره  2آن :تمام آراي صادره موضوع ماده ( )9اين قانون ظرف مدت بيست
روز از تاريخ ابالغ ،قابل تجديدنظرخواهي ميباشد .مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا ،حسب مورد دادگاه عمومي حقوقي يا کيفري دو همان حوزه قضائي
ميباشد .چنانچه مرجع تجديدنظر آراي صادره را نقض نمايد ،رأساً مبادرت به صدور رأي ميکند .اين رأي ،قطعي است و اگر رسيدگي به موضوع در صالحيت
مرجع ديگري باشد ،پرونده را به مرجع صالح ارسال ميکند.
تبصره  -1گزارش اصالحي شورا قابل اعتراض نميباشد و قطعي است.
تبصره  -2هرگاه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صالحيت شورا باشد رسيدگي ماهوي انجام و رأي اخير بهعنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد
مطابق مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري قابل تجديدنظر است.
 -117گزينه ج صحيح است .با عنايت به عبارت عام مقام قضايي مقرر در ماده  82ق.آ.د.ک مصوب  92اين اقدام دادگاه صحيح و قانوني است البته با رعايت
شرايط مقرر در ماده .ماده  82ق.آ.د.ک مصوب  92چنين مقرر داشته :در جرائم تعزيري درجه شش ،هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است ،مقام
قضائي ميتواند به درخواست متهم و موافقت بزهديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب ،حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت
شاکي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام کند .همچنين مقام قضائي ميتواند براي حصول سازش بين طرفين ،موضوع را با توافق آنان به شوراي حل
اختالف يا شخص يا مؤسسهاي براي ميانجيگري ارجاع دهد .مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست .مهلتهاي مذکور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط
براي يکبار و به ميزان مذکور قابل تمديد است .اگر شاکي گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد ،تعقيب موقوف ميشود .در ساير موارد ،اگر شاکي
گذشت کند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکوميت مؤثر کيفري باشد ،مقام قضائي ميتواند پس
از أخذ موافقت متهم ،تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند .در اين صورت ،مقام قضائي متهم را با رعايت تبصرههاي ماده ( )81اين قانون حسب
مورد ،مکلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذکور ميکند .همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه ،بنا
به درخواست شاکي يا مدعي خصوصي ،قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه ميدهد.
تبصره -بازپرس ميتواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.
 -118گزينه د صحيح است .مستند به ماده  213ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :تفهيم اتهام به کسي که به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا
مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد ،بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.
 -116گزينه ب صحيح است .مستند به ماده  71ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :در مواردي که تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي است ،اگر بزهديده
طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّيعليه اقدام به شکايت نکند ،دادستان موضوع را تعقيب ميکند .همچنين
درمورد بزهديدگاني که به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا کهولت سن ،ناتوان از اقامه دعوي هستند ،دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان
تعقيب ميکند .در اين صورت ،درخصوص افراد محجور ،موقوف شدن تعقيب يا اجراي حکم نيز منوط به موافقت دادستان است.
 -121گزينه ج صحيح است .مستند به ماده  151ق.آ.د.ک اصالحي  94که مقرر داشته :بازپرس ميتواند در موارد ضروري ،براي کشف جرم و يا دستيابي به
ادله وقوع جرم ،حسابهاي بانکي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي کنترل کند.
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