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سؤاالت حقوق مدنیسؤاالت حقوق مدنی

1-�حکم�موت�فرضی�غایب�مفقوداالثر�صادر�شده�و�اموال�او�میان�وراث�حین�الفوت�تقسیم�شده�
است��اگر�پس�از�صدور�حکم�موت�فرضی�و�تقسیم�اموال،�غایب�پیدا�شود،�کدام�مورد�صحیح�

است؟�]موضوع:�احوال شخصیه��وصیت[
الف( اگر عین اموال موجود باشد، به غایب بازمی گردد، واّل حقی بر وارث ندارد. 

ب( آنچه از عین اموال و منافع و عوض آن که موجود باشد، به غایب بازمی گردد. 
اموال مصرف شدنی، غایب  اما در مورد عوض  بازمی گردد،  به غایب  باشد،  اموال موجود  اگر عین  ج( 

حقی ندارد. 
و همچنین  آن  منافع  و  اموال  استرداد عین  به  غایب، موظف  مقابل شخص  در  در هرحال  وارث  د( 

پرداخت مثل یا قیمت اموال تلف شده هستند. 
2-�عقد�وقف�در�کدام�یک�از�موارد�زیر،�باطل�است؟�]موضوع:�اموال و مالکیت�وقف[

الف( وقف مالی که در اجازه شخص دیگری است. 
ب( وقف مالی که میان واقف و موقوف علیه، مشاع است. 

ج( وقف مالی که نسبت به آن، شخص دیگری حّق ارتفاق دارد. 
د( وقفی که به موجب اراده واقف، متضمن پرداخت نفقه زوجه او از منافع موقوفه است. 

اتومبیل� اتومبیل�معینی�را�به�عنوان�فضولی�به�شخص�»ب«�می�فروشد��اگر� 3-�شخص�»الف«�
قواعد  مذکور�متعلق�به�غیر�باشد،�کدام�مورد�در�خصوص�این�معامله،�صحیح�است؟�]موضوع:�

عمومی اعمال حقوقی �آثار اعمال حقوقی[

الف( در هر حال غیر نافذ است. 
ب( غیرنافذ است و تنها با تنفیذ »الف« معتبر می شود. 

ج( غیرنافذ است و تنها با تنفیذ صاحب مال معتبر می شود. 
د( اگر معلوم شود »الف« از صاحب مال وکالت داشته، معتبر است. 

اعمال  قواعد عمومی  ]موضوع:� است؟� تعهد،�صحیح� انجام� هزینه�های� در�خصوص� مورد� کدام� �-4
حقوقی��سقوط تعهدات[

الف( هزینه استرداد عین مستأجره در فرض انقضای اجاره، برعهده موجر است. 
ب( هزینه تأدیه ثمن از سوی خریدار، به عهده فروشنده است. 

ج( هزینه استرداد مورد عاریه، به عهده معیر است. 
د( هزینه استرداد مورد ودیعه، به عهده مودع است. 

5-�بیع�اعیان�ترکه�توسط�وارث،�در�فرضی�که�دیونی�به�ترکه�تعلق�گرفته�است،�چگونه�است؟�
]موضوع:�عقود معین��بیع[
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الف( نافذ نیست و تنها با تنفیذ طلبکاران، نافذ می شود. 
ب( نافذ است، اما طلبکاران می توانند معامله را فسخ کنند. 

ج( نافذ نیست و با تنفیذ طلبکاران یا پرداخت دیون آنها، نافذ می شود. 
د( نافذ است و طلبکاران به نسبت سهم وارث، حّق رجوع به آنان را دارند. 

باشد،�کدام�مورد�در�خصوص� وارد�شده� قراردادی،�خسارتی� تعهد� نقض� از� 6-�در�صورتی�که�
اختیار�متعهد�یا�متعهدله�صحیح�است؟�]موضوع:�قواعد عمومی اعمال حقوقی��آثار اعمال حقوقی[

الف( در صورت اثبات، حق مطالبه عدم النفع محتمل را دارد. 
ب( حق مطالبه توأم خسارت عدم انجام تعهد و اجرای اصل تعهد را دارد. 

ج( پیش از الزام به ایفای تعهد نیز، حق مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد را دارد. 
د( فقط حّق مطالبه خسارت فعلی را دارد و نسبت به خسارت آینده، مطلقاً حقی ندارد. 

]موضوع:� است؟� صحیح� حیوانات،� نگهداری� از� ناشی� مسئولیت� خصوص� در� مورد� کدام� �-7
الزام های خارج از قرارداد��تسبیب[

الف(چنانچه صاحب حیوان از خطر حمله آگاه نباشد، مطلقاً مسئول نیست. 
ب( نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، فی  نفسه تقصیر است. 

ج( صاحب هر نوع حیوان، تنها در صورتی مسئول است که تقصیر او در نگهداری از حیوان اثبات شود.
د( چنانچه صاحب حیوان از خطر حمله آگاه باشد، مسئول است، مگر اینکه توانایی حفظ حیوان را 

نداشته باشد.
8-�در�بیمه�شخص�ثالث،�در�کدام�مورد،�بیمه�گر�نمی�تواند�پس�از�جبران�خسارت�زیان�دیده،�به�

راننده�مسبب�حادثه�رجوع�کند؟�]موضوع:�الزام های خارج از قرارداد��مسئولیت های مدنی خاص[
الف( خسارت، ناشی از استعمال مواد روانگردان توسط راننده مسبب حادثه باشد. 

ب( راننده مسبب حادثه، از مسروقه بودن وسیله نقلیه آگاه باشد. 
ج( خسارت، ناشی از مستی راننده مسبب حادثه باشد. 

د( زیان دیده فاقد گواهینامه باشد. 
9-�بر�اساس�قانون�مدنی،�اگر�مالک�به�نحوی�از�انحاء�حق�خود�را�به�یکی�از�غاصبان�منتقل�کند،�

کدام�مورد�در�خصوص�آن�غاصب،�صحیح�است؟�]موضوع:�الزام های خارج از قرارداد��غصب[
الف( در صورتی که انتقال مجانی باشد، حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد. 

ب( فقط می تواند به غاصبی رجوع کند که مال در ید او تلف شده باشد. 
ج( دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است. 

د( فقط می تواند به یکی از لحقین خود رجوع کند. 
10-�در�عقد�نکاح�در�دو�فرض�زیر،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�احوال شخصیه��نکاح[

فرض اول- عدم رعایت مصلحت موکل
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فرض دوم- خروج از حدود اختیارات توسط وکیل 
الف( در هر دو فرض، نکاح غیرنافذ و منوط به تنفیذ موکل است. 

ب( در فرض اول، نکاح غیرنافذ است و در فرض دوم، نکاح صحیح و قابل فسخ است. 
ج( در فرض اول، نکاح صحیح و قابل فسخ است و در فرض دوم، نکاح غیرنافذ است. 

د( در فرض اول، نکاح صحیح و غیرقابل فسخ است و در فرض دوم، نکاح غیرنافذ است. 
است؟� صحیح� مورد� کدام� شود،� داده� ثالث� شخص� به� مهر� تعیین� اختیار� که� صورتی� در� �-11

]موضوع:�احوال شخصیه��نکاح[
الف( شخص ثالث نمی تواند بیش از مهرالمثل معین کند. 
ب( شخص ثالث نمی تواند بیش از مهرالمتعه معین کند. 

ج( اصولً شخص ثالث در تعیین مهر به هر میزان، مختار است. 
د( شخص ثالث نمی تواند بیش از صدوده سکه بهار آزادی معین کند 

12-�در�صورت�تفاوت�قیمت�مبیع�در�وضعیت�بی�عیبی�با�ثمن�معامله،�ارش�در�خیار�عیب�چگونه�
محاسبه�می�شود؟�]موضوع:�قواعد عمومی اعمال حقوقی��خیارات فسخ[

الف( فروشنده موظف است مابه التفاوت قیمت مبیع در وضعیت بی عیبی یا ثمن معامله را به عنوان ارش 
به مشتری بپردازد. 

ب( فروشنده موظف است مابه التفاوت قیمت مبیع در وضعیت معیوبی و وضعیت بی عیبی را به عنوان 
ارش به مشتری بپردازد. 

ج( قیمت حقیقی مبیع در وضعیت معیوبی و قیمت حقیقی آن در وضعیت بی عیبی تعیین می شود و 
فروشنده باید از ثمن مقرر به همان نسبت را به مشتری رد کند و مابقی را نگه دارد. 

د( قیمت حقیقی مبیع در وضعیت معیوبی و قیمت حقیقی آن در وضعیت بی عیبی تعیین می شود 
و فروشنده باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگه  داشته و بقیه را به عنوان ارش، به مشتری رد کند. 

13-�کدام�مورد�در�خصوص�رجوع�خریدار�به�فروشنده�فضولی،�بابت�جبران�خسارت،�صحیح�
است؟�]موضوع:�قواعد عمومی اعمال حقوقی��آثار اعمال حقوقی[

الف( در صورت وقوع خسارت و اثبات آن، در هر حال فروشنده باید خسارت خریدار را جبران کند. 
ب( فروشنده موظف به جبران خسارت خریدار ناآگاه از فساد است، خواه خود او )فروشنده( به فساد 

بیع آگاه باشد یا ناآگاه. 
ج( فروشنده ای که به فساد بیع آگاه است، در هرحال در مقابل خریدار ضامن است، خواه خریدار به 

فساد بیع آگاه باشد یا ناآگاه. 
د( تنها در فرضی که فروشنده از فساد بیع آگاه و خریدار از فساد بیع ناآگاه است، فروشنده موظف به 

جبران خسارت خریدار است. 
عدم� در�صورت� است،� پیش�فروش�ساختمان� قانون� تابع� طرفین� قرارداد� که� فرض� این� با� �-14
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پرداخت�به�موقع�اقساط�قرارداد�پیش�فروش�توسط�پیش�خریدار،�پیش�فروشنده�چه�حقی�دارد؟�
]موضوع:�عقود معین��بیع[

الف( چنانچه پیش خریدار ظرف یک ماه پس از ابالغ اخطار دفترخانه نسبت به پرداخت بها اقدام نکند 
پیش فروشنده حّق فسخ قرارداد را دارد. 

ب( پیش فروشنده باید ابتدا دعوای الزام به پرداخت بهای قرارداد را مطرح کند و در صورت عدم امکان 
الزام پیش فروش حق فسخ دارد. 

ج( پیش فروشنده یک ماه پس از تاریخ سررسید دین و عدم پرداخت بها در مدت یاد شده، حق فسخ 
قرارداد را دارد. 

ادای  به  الزام خریدار  یا  بها، حّق فسخ قرارداد پیش فروش  د( پیش فروشنده به محض عدم پرداخت 
دین را دارد. 

�15-�کدام�مورد�در�خصوص�تصرف�شرکا�در�مال�مشاع،�صحیح�است؟�]موضوع:�عقود معین�
شرکت مدنی[

الف( تصرف حقوقی نسبت به کل، چنانچه بدون اذن شریک انجام شود، باطل است. 
ب( تصرف مادی و حقوقی هر شریک در جزء مشاع متعلق به خود، نیازمند اذن شریک نیست. 

ج( هر نوع تصرفی، خواه مادی خواه حقوقی در جزء مشاع یا کل مال مشترک، نیازمند اذن شریک 
است. 

د( هر نوع تصرف مادی منوط به اذن شریک است، اما تصرف حقوقی هر شریک در جزء مشاع متعلق 
به خود، نیازمند اذن شریک نیست. 

16-�با�فرض�اینکه�ضامن�در�حین�عقد�ضمان،�از�مضمون�عنه�اذن�گرفته�باشد،�هرگاه�در�مرحله�
به�مضمون�له�پرداخت�کند،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� را� ثالثی�دین� پرداخت�شخص�

عقود معین��ضمان[

الف( ضامن، مطلقاً حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. 
ب( ضامن، در هرحال حق رجوع به مضمون عنه را دارد. 

ج( اگر شخص ثالث، تبرعاً دین را پرداخت کرده باشد، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. 
د( اگر شخص ثالث، با اذن ضامن پرداخته باشد، ولو به قصد تبّرع، ضامن حّق رجوع به مضمون عنه 

را دارد. 
17-�اگر�در�بیع،�بایع�حواله�داده�باشد�که�مشتری�ثمن�را�به�شخصی�بدهد�و�بعد�بطالن�بیع�معلوم�

شود�کدام�مورد�در�خصوص�حواله،�صحیح�است؟�]موضوع:�عقود معین��حواله[
الف( باطل است، هرچند برای صحت حواله، لزم نیست محال علیه مدیون محیل باشد.

ب( صحیح است، زیرا برای صحت حواله، لزم نیست محال علیه مدیون محیل باشد.
ج( باطل است، زیرا برای صحت حواله، لزم است محال علیه مدیون محیل باشد.
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د( صحیح است، لکن محال علیه بری می شود.
18-�بر�مبنای�قانون�مدنی،�کدام�مورد�در�خصوص�منافع�عین�مرهونه،�صحیح�است؟�]موضوع:�

عقود معین��رهن[

الف( از آنجا که رهن منفعت باطل است، منافع عین مرهونه، داخل در رهن نیست.
ب( منافع متصل، داخل در رهن است و منافع منفصل، داخل در رهن نیست.

ج( اگر منافع، عین مستقلی را تشکیل دهد، داخل در رهن است.
د( منافع، خواه متصل باشد یا منفصل داخل در رهن است.

احوال  باشد،�کدام�مورد�در�خصوص�تعیین�فرد�صحیح�است؟�]موضوع:� اگر�موصی�به�کلی� �-19
شخصیه��وصیت[

الف( با موصی له است و او می تواند هر مصداقی را انتخاب کند.
ب( با موصی له است و او می تواند از فرد متوسط انتخاب کند.

ج( با ورثه است و آنان موظف به انتخاب مصداق متوسط هستند.
د( با ورثه است و آنان باید از بین مصادیقی که عرفاً معیوب نباشد، انتخاب کنند.

20-�کدام�مورد�در�خصوص�قتل�به�عنوان�مانع�ارث،�صحیح�است؟�]موضوع:�احوال شخصیه��ارث[
الف( قتل عمد همواره و قتل غیرعمدی، در مورد خاصی

ب( قتل در تمام موارد، خواه عمدی یا غیرعمدی
ج( در تمام موارد، تنها قتل عمد

د( قتل عمد و شبه عمد، مطلقاً
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پاسخ نامه سؤاالت حقوق مدنیپاسخ نامه سؤاالت حقوق مدنی

1-�گزینه�ب�صحیح�است� مستنداً به ماده 1027 ق.م
این ماده مقرر می دارد: »بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز، اگر غایب پیدا شود،  کسانی که اموال 
او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند، باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین 

پیدا شدن غایب موجود می باشد، مسترد دارند. لذا گزینه ب منطبق  با نص م 1027 ق.م می باشد.
دلیل رد گزینه الف این است که در آن فقط به رد عین اموال اشاره شده و حرفی از عوض یا منافع 

اموال به میان نیاورده است.
گزینه ج به این دلیل نادرست است که عوض اموال را استثنا کرده که گفتیم مخالف نص م 1027 

ق.م است.
دلیل غلط بود گزینه د این است که، رد اموال را به صورت اطالق بیان کرده است.

2-�گزینه�د�صحیح�است� مستنداً به ماده 72 ق.م
وقف بر نفس، با شرط به سود واقف بر عهده موقوف علیهم متفاوت است و احکام مربوط به آنها هم   

با هم فرق دارند.
سؤال حاضر مربوط است به »وقف بر نفس« طبق حکم صریح ماده 72 ق.م وقف بر نفس باطل است.  

مثاًل واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم قرار دهد یا پرداخت دیون  )که این لفظ پرداخت   
دیون موردنظر طراح بوده = پرداخت نفقه زوجه از منافع موقوفه(

یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد.  
بنابراین پرداخت نفقه زوجه از منافع موقوفه، مصداقی از پرداخت دیون است و از آنجا که پرداخت   

دین از منافع موقوفه، مصداق بارز وقف بر نفس است، لذا حکم این نوع وقف، بطالن خواهد بود.
باید توجه داشت که »شرط به سود واقف بر عهده موقوف علیهم« یک شرط مستقل تحت عنوان شرط   
عوض می باشد که هیچ ارتباطی به وقف بر نفس ندارد و حکم آن این است که شرط باطل است ولی 

وقف را باطل نمی کند.
م 3 گزینه الف، ب، ج، مصداق وقف صحیح می باشند. مستنداً به مواد 58 و 64 ق.م  

3-�گزینه�الف�صحیح�است� مستنداً به مواد 247 و 255 ق.م.
گزینه ب و ج به دلیل قید »تنها«  نادرست هستند. زیرا فروض دیگری نیز برای تنفید وجود دارد.  

گزینه د به این جهت غلط است که حتی اگر معلوم شود که »الف« یا »معامل« از صاحب مال وکالت   
داشته باز هم عقد غیرنافذ می باشد. زیرا اگر به متن سؤال توجه کنیم می بینیم که طراح به صورت 
صریح بیان کرده است که شخص الف اتومبیل معین را به عنوان فضولی فروخته است. با این اوصاف 

گزینه د به خاطر اینکه، معامله را معتبر دانسته است نمی تواند گزینه صحیح تلقی شود.
4-�گزینه�د�صحیح�است� مستنداً به ماده 634 ق.م

ماده 634 ق.م صراحتاً بیان کرده است که هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد، بر عهده امانت گذار   
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)مودع یا ودیعه گذار(  می باشد.
ایراد گزینه  الف این است که هزینه استرداد عین مستأجره در فرض انقضای اجاره بر عهده مستأجر   

می باشد.
دلیل غلط بودن گزینه ب مستند است به مواد 281 و 381 ق.م  

که هزینه تأدیه ثمن از سوی خریدار، به عهده خود خریدار )مشتری( می باشد.  
باهم  آنجا که مقررات و ماهیت دو عقد ودیعه و عاریه  از  این است که  بودن گزینه ج  دلیل غلط   
متفاوت اند )یعنی در ودیعه مستودع به صورت رایگان از مال نگهداری می کند ولی در عاریه مستعیر 
در قبال این کار از مال مجاناً منتفع می شود( لذا نمی توان این حکم ماده 634 را به عاریه نیز تسری 

داد. 
5-�گزینه�ج�صحیح�است� مستنداً به ماده 871 ق.م

اعیان ترکه معامالتی  به  نفوذ دللت دارد. یعنی هرگاه ورثه نسبت  بر عدم  ماده 871 ق.م صراحتاً   
طلبکاران  و  بود  خواهند  غیرنافذ  مزبور  معامالت  است  نشده  تأدیه  متوفی  دیون  که  مادام  نمایند 

می توانند آن را بر هم زنند. )رد نمایند(
بنابراین با این اوصاف گزینه های ب و د غلط هستند چون علی الرغم نص صریح ماده 871 ق.م به   

نفوذ این معامله دللت دارند. 
اما دلیل اینکه گزینه الف غلط است این است که نفوذ معامله را مطلقاً و صرفاً با تنفیذ طلبکاران میسر   
دانسته است در حالی که مطابق زیرنویس شماره  2 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم دکتر 
کاتوزیان، به این مورد اشاره شده است که پرداخت دین طلبکاران نیز موجب نفوذ معامله می باشد 

بنابراین پس از پرداخت دین، طلبکاران نفعی در اقامه دعوای بطالن معامالت وارثان ندارند.
6-�گزینه�ج�صحیح�است���برای رسیدن به پاسخ صحیح در این سؤال باید بین دو اصطالح شبیه به هم 
)خسارت عدم انجام تعهد( و )خسارت تأخیر انجام تعهد( تفاوت قائل شد. این دو باهم متفاوت اند به 
صورتی که خسارت عدم انجام تعهد با اصل تعهد قابل جمع نمی باشد. اما خسارت تأخیر انجام تعهد 
با اصل قابل جمع می باشد. با این اوصاف گزینه ب کاماًل غلط می باشد زیرا گفتیم خسارت عدم انجام 

تعهد با اصل تعهد قابل جمع نمی باشد.
دلیل رد گزینه الف این است که خسارت عدم النفع احتمالی قابلیت مطالبه ندارد.  

در خصوص گزینه د نیز، اطالق قسمت دوم با ایراد مواجه است. در برخی موارد خسارت آینده نیز   
قابلیت مطالبه دارد. )م 515 ق آ.د.م مصوب 1379(

به ماده 334 ق.م و تبصره های یک و دو ماده 522 ق.م مصوب  7-�گزینه�ب�صحیح�است��مستنداً 
1392

تبصره یک م 522 ق.م .ا مصوب 1392 مقرر می دارد » نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن   
را ندارد تقصیر محسوب می شود«

گزینه های الف، ج، د، مطابق مواد 334 ق.م و ماده 522 ق.م.ا مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 522   
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ق.م.ا مصوب 1392 غلط هستند.
8-�گزینه�د�صحیح�است� مستنداً به بند پ ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص 

ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
م 15 قانون مرقوم، مربوط به زمانی است که بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت زیان دیده به   
قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای دریافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به 

شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.
یا  باشد  رانندگی  گواهینامه  فاقد  مسبب،  راننده  که  صورتی  »در  است:  آمده  ماده  این  پ  بند  در   

گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد«
اما، سؤال مربوط به زمانی است که بیمه گر نمی تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به راننده مسبب   

حادثه رجوع نماید.
با این اوصاف ما باید به دنبال گزینه ای باشیم که داخل در بندهای م 15 قانون فوق الذکر نباشد.  

اگر با دقت به گزینه ها توجه کنیم می بینیم که هر سه گزینه الف، ب، ج از بندهای م 15 قانون   
فوق الذکر می باشند لذا نمی توانند پاسخ صحیح باشند و این تنها گزینه  د است که از بندهای م 15 

فوق الذکر نمی باشد و لذا پاسخ صحیح همین گزینه است.
9-�گزینه�ج�صحیح�است� مستنداً به ماده 321 ق.م

این سؤال مربوط است به ابرا یا انتقال حق به یکی از غاصبان است.  
مطابق نص صریح ذیل ماده 321 ق.م اگر مالک، حق خود را به یکی از آنان )غاصبان( به نحوی از   
انحاء انتقال دهد آن کس ) همان غاصب( قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که 

مالک دارا بوده است.
مسلم است که اگر مالک از حق رجوع به یکی از غاصبان بگذرد،  این اسقاط مانع از رجوع به دیگران   

نیست.
10-�گزینه��الف�صحیح�است� مستناً به مود 667-1073-1074 ق.م 

ماده 1073 ق.م در خصوص خروج وکیل از حدود اختیارت خود حکم به عدم نفوذ داده است و صحت   
عقد را متوقف بر تنفیذ موکل کرده است )فرض دوم سؤال(  اما ماده 1074 ق.م در خصوص عدم 
رعایت مصلحت موکل )فرض اول سؤال( حکم ماده 1073 ق.م را لزم الرعایه دانسته است بنابراین 

حکم این فرض هم غیرنافذ است. 
ایراد گزینه ب این است که عقد نکاح در هیچ یک از این دو فرض قابل فسخ نیست.  

با این اوصاف گزینه ج نیز غلط است.  
ایراد گزینه د این است که فرض اول، نکاح را صحیح تلقی کرده است در حالی که گفتیم مطابق ماده   

1074 و 1073 غیرنافذ است.
11-�گزینه�ج�صحیح�است� مستنداً به ماده 1089 ق.م

طبق این ماده »ممکن است اختیار تعیین مهم به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت   
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شوهر یا شخص ثالث، می توانند مهر را هر قدر بخواهد معین کنند«
ایراد گزینه های الف ، ب، د این است که در آنها از قید »نمی تواند«  استفاده شده است زیرا قانون گذار   

در ماده 1089 هیچ محدودیتی برای شخص ثالث نیاورده است.
12-�گزینه�د�صحیح�است� مستنداً به ذیل ماده 427 ق.م
نحوه محاسبه ارش، در ماده 427 ق م بیان شده است   

این ماده مقرر می دارد: »اگر در مورد ظهور عیب، مشتري اختیار ارش کند، تفاوتي که باید به او داده   
شود به طریق ذیل معین مي گردد: قیمت حقیقي مبیع در حال بي عیبي و قیمت حقیقي آن در حال 
معیوبي به توسط اهل خبره معین مي شود. اگر قیمت آن در حال بي عیبي مساوي با قیمتي باشد 
که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبي 
مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بي عیبي کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد، نسبت 
بین قیمت مبیع در حال معیوبي و قیمت آن در حال بي عیبي معین شده و بایع باید از ثمن مقرر 

به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتري رد کند.« 
در این مورد معیار تعیین قیمت مبیع سالم و معیوب زمان عقد است. اما در موردی که عیب بعد از   
عقد و پیش از قبض یا زمان خیار مختص به مشتری عارض شود مالک تعیین ارش، قیمت زمان 

حدوث عیب است. »قواعد عمومی قرادادها- جلد 5- شماره 1017«
هر سه گزینه الف، ب ، ج مخالف صریح حکم ماده 427 ق.م می باشند.  

13-�گزینه�ب�صحیح�است� مستنداً به ماده 263 ق.م 
این ماده مقرر می دارد: »هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل   
باشد، حّق دارد که براي ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولي رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط 

حّق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.«
ایراد گزینه الف به دلیل وحود قید )در هر حال( است.  

قید »تنها« در گزینه د موجب غلط شدن این گزینه شده است.  
14-�گزینه�الف�صحیح�است� مستنداً به ماده 16 قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان

پیش  مقرر،  مواعد  در  قراردادی  عوض  یا  بها  اقساط  پرداخت  عدم  صورت  »در  ماده  این  مطابق   
فروشنده، باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم کننده سند اعالم کند. دفترخانه مکلف است ظرف 
مهلت یک هفته به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام 

نماید در غیر این صورت پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.«
ایراد گزینه ب این است که در ماده 16 قانون فوق الذکر اصاًل به طرح دعوای الزام به پرداخت بهای   

قرارداد اشاره نشده است.
ایراد گزینه ج این است که پیش فروشنده یک ماه پس از ابالغ اخطاریة دفترخانه و عدم پرداخت بها،   

حق فسخ خواهد داشت نه یک ماه پس از تاریخ سررسید دین وعدم پرداخت بها.
ایراد گزینه د این است که ماده 16 قانون مرقوم، به الزام خریدار به ادای دین اشاره ای نداشته است   
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و اینکه حق فسخ پیش فروشنده به محض عدم پرداخت بها به وجود نمی آید بلکه تابع تشریفات مقرر 
در این ماده می باشد.

15-�گزینه�د�صحیح�است� مستنداً به ماده 583 ق.م
این ماده مقرر می دارد: »هر یک از شرکاء مي تواند بدون رضایت شرکاء دیگر، سهم خود را جزئاً یا کاًل   

به شخص ثالثي منتقل کند.«
ایراد گزینه الف این است که چنین عملی طبق ماده 581 ق.م غیرنافذ است نه باطل.  

ایراد گزینه ب این است که اذن شرکا فقط در تصرفات مادی شرط است نه تصرفات حقوقی   
ایراد گزینه ج به دلیل اطالق حکم این گزینه است.   
16-�گزینه�ج�صحیح�است� مستنداً به ماده 719 ق.م 

این ماده مقرر می دارد »هر گاه مضمون له ضامن را ابرا کند یا دیگری )شخص ثالث( مجاناً دین را   
باید توجه داشت طبق نظر استاد مرحوم دکتر  بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.« 
کاتوزیان مالک رجوع ضامنه به مضمون عنه، تحمل غرامت است نه تحصیل برائت. بنابراین در فرض 

سؤال، ضامن هیچ غرامتی را تحمل ننموده است لذا حق رجوع به مضمون عنه را نیز ندارد.
ایراد گزینه الف این است که قید »مطلقاً« را آورده است چون در برخی موارد ضامن حق رجوع به   

مضمون عنه را دارد. 
ایراد گزینه ب نیز، اطالق آن است. زیرا ضامن در برخی موارد حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.   

)مثل م 719 ق.م(
گزینه د با حکم ماده 719 در تنافض است زیرا م 719 ق.م ، پرداخت به قصد تبرع را توسط شخص   
ثالث از موارد عدم رجوع ضامن به مضمون عنه می داند در حالی که این گزینه خالف این مقرره بیان 

می دارد لذا گزینه دارای ایراد است.
17-�گزینه�الف�صحیح�است� مستنداً به مواد 727 ق.م و 733 ق.م.

حکم بطالن برای  فرض سؤال، مستند است به ماده 733 ق.م این ماده مقرر می دارد:  »اگر در بیع   
بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را 
از کسی بگیر و بعد بطالن بیع معلوم گردد حواله باطل است« طبق نظر استاد مرحوم دکتر کاتوزیان 
بطالن حواله در صورت بطالن بیع به دلیل اشتباه در جهت و مبنای تراضی است. زیرا حواله بر مبنای 
درستی بیع صادر شده است. در خصوص قسمت دوم گزینه الف باید به ماده 727 ق.م رجوع کرد که 

مقررر می دارد »برای صحت حواله لزم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد...«
با این اوصاف گزینه های ب و د به دلیل مخالفت با ماده 733 ق.م و گزینه ج به دلیل مخالف با ماده   

727 ق.م غلط هستند.
18-�گزینه�ب�صحیح�است� مستنداً به ماده 786 ق.م

  این ماده مقرر می دارد: »ثمره رهن و زیادتي که ممکن است در آن حاصل شود در صورتي که متصل 
باشد، جزء رهن خواهد بود و در صورتي که منفصل باشد، متعلق به راهن است، مگر اینکه ضمن عقد 
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بین طرفین، ترتیب دیگري مقرر شده باشد.«
19-�گزینه�د�صحیح�است� مستندا به مواد 847 و 279 ق.م 

برای رسیدن به پاسخ صحیح این سؤال باید هر دو ماده 279 و 847 ق.م را مالک قرار داد.   
ماده 847 ق.م در خصوص اینکه موصی به کلی باشد مقرر کرده » تعیین فرد با ورثه است«   

اما اینکه آیا ورثه می توانند هر نوع مصداقی را تعیین نمایند یا باید مصداق خاصی را معین کنند.   
حکمی مقرر نکرده است.

برای یافتن این حکم به ناچار باید به ماده 279 ق.م استناد کرد.   
طبق این ماده: »اگر موضوع تعهد )که در فرض سؤال همان موصی به است(  شخصی نبوده و کلی   
باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعالی آن ایفا کند اما از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است 

نمی تواند بدهد.«
با این اوصاف هیچ کدام از گزینه های الف، ب ، ج با حکم ماده 279 ق.م همخوانی ندارند هم  

چنین گزینه های الف و ب که اختیار را به موصی له داده است کاماًل غلط هستند.   
20-�هیچ�یک�از�گزینه�ها�صحیح�نیستند� مستنداً به ماده 880 ق.م 

در کلید اعالمی سازمان سنجش گزینه الف، گزینه صحیح اعالم شده است.  
اما باید توجه داشت که از آنجا که این گزینه قتل عمد را همواره از موانع ارث دانسته است دارای   

ایراد است. زیرا می دانیم که حتی قتل عمد در مواردی مانع ارث نیست. از جمله
  1- قتل عمد به حکم قانون 

2- قتل عمد در مقام دفاع مشروع  
3- قتل عمد در فراش  

و...  
بنابراین هیچ کدام از گزینه ها صحیح نیستند.  
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چتر دانش

سؤاالت آیین دادرسی مدنیسؤاالت آیین دادرسی مدنی

21-�چنانچه�قاضی�مجتهد�باشد�و�قانون�حاکم�بر�دعوا�را�خالف�شرع�بداند،�کدام�مورد�صحیح�
است؟��]موضوع:� کلیات��تکلیف قاضي در موارد عدم وجود حکم قانوني[

الف( می تواند از رسیدگی امتناع کند و نوع دعوا اثری ندارد.
ب( فقط در دعاوی غیرمالی می تواند از رسیدگی امتناع کند.

ج( باید از رسیدگی امتناع کند مگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد.
د( باید از رسیدگی امتناع کند حتی اگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد.

پیگرد� تحت� شده،� مرتکب� قضاوت� زمان� در� که� انتظامی� تخلف� علت� به� قاضی� چنانچه� �-22
انتظامی�قرار�گیرد�و�در�جریان�رسیدگی�به�تخلف�وی،�از�خدمت�قضائی�به�طور�دائم�منفک�شود،�

کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:�کلیات�تخلفات انتظامی قضات[
الف( تعقیب انتظامی موقوف می شود مگر آنکه به شغل اداری منتقل شده باشد که در این صورت به 

تخلف وی در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود.
ب( تعقیب انتظامی موقوف می شود مگر آنکه به شغل اداری منتقل شده باشد که در این صورت به 

تخلف وی در مراجع انتظامی قضات رسیدگی می شود.
ج( تعقیب انتظامی موقوف می شود حتی اگر به شغل اداری منتقل شده باشد.

د( تعقیب انتظامی در هر حال تا پایان ادامه می یابد.
23-�چنانچه�وکیلی�فاقد�شرایط�مقرر�در�قانون�»کیفیت�اخذ�پروانه�وکالت�دادگستری«�تشخیص�

داده�شود،�کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:�وکالت در دعاوي��شرايط انجام وکالت[
و  اعالم  انتظامی وکال  دادگاه  به  را  مراتب  باید  اما  است،  دادگستری  کانون وکالی  با  الف( تشخیص 

درخواست رسیدگی کند. در این صورت، باید حکم تعلیق وکیل تا صدور حکم قطعی صادر شود.
ب( تشخیص با کانون وکالی دادگستری است، اما باید مراتب را به دادگاه عالی انتظامات قضات اعالم 

و درخواست رسیدگی کند. در این صورت، باید حکم تعلیق وکیل تا صدور حکم قطعی صادر شود.
و  اعالم  وکال  انتظامی  دادگاه  به  را  مراتب  باید  اما  است،  دادگستری  وکالی  کانون  با  تشخیص  ج( 
انتظامی  اینکه دادگاه  تا صدور حکم قطعی معتبر است مگر  درخواست رسیدگی کند پروانه وکالت 

وکالء حکم تعلیق وکیل را صادر کند.
د( تشخیص با کانون وکالی دادگستری است؛ اما باید مراتب را به دادگاه عالی انتظامات قضات اعالم 
و درخواست رسیدگی کند پروانه وکالت تا صدور حکم قطعی معتبر است؛ اما دادگاه انتظامی کانون 

می تواند حکم تعلیق وکیل را صادر کند.
توسط� دادگستری،� رسمی� کارشناسان� کانون� از� کارشناسی� پروانه� گرفتن� خصوص� در� �-24
کارمندان�شاغل�قضائی�و�ارجاع�امر�کارشناسی�توسط�دادگاه�به�آنها،�کدام�مورد�صحیح�است؟��



سؤاالت و پاسخنامه تشریحی آزمون وکالت 97
ش

دان
ر 

چت
ر 

ش
ـــ

ـــ
ـــ

نـ

15

]موضوع:�رسیدگي به داليل��اسناد[
الف( می توانند دریافت کنند، اما دادگاه ها نمی توانند امر کارشناسی را به آنها ارجاع کنند مگر در آن 

رشته کارشناس دیگری نباشد.
ب( می توانند دریافت کنند، اما دادگاه ها در هیچ صورتی نمی توانند امر کارشناسی را به آنها ارجاع کنند 

ولی سایر مراجع می توانند.
ج( می توانند دریافت کنند اما ارجاع امر کارشناسی به آنها فقط با توافق طرفین امکان پذیر است.

د( نمی توانند دریافت کنند، مگر به شغل اداری منتقل شوند.
25-�چنانچه�نسبت�به�موارد�مشابه،�با�استنباط�متفاوت�از�قوانین،�آرای�مختلفی�صادر�شود،�در�
چه�صورتی�رأی�وحدت�رویه�هیئت�عمومی�دیوان�عالی�کشور�صادر�می�شود؟��]موضوع:�ديوان 

عالي کشور و ديوان عدالت اداري��وضعیت رأي وحدت رويه هیات عمومي ديوان عالي کشور[

الف( رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور مطلع شده و از هیئت عمومی درخواست کنند. 
اما کانون وکالی دادگستری  از طریق مقامات مزبور درخواست کنند،  وکالی دادگستری نمی توانند 

می تواند.
ب( رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور مطلع شده و از هیئت عمومی درخواست کنند. 

هر ذی نفعی و کانون وکالی دادگستری می توانند از طریق مقامات مزبور درخواست کنند.
ج( رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور مطلع شده و از هیئت عمومی درخواست کنند، 

وکالی دادگستری نیز می توانند از طریق مقامات مزبور درخواست کنند.
د( هیئت عمومی دیوان عالی کشور از هر طریقی که مطلع شود.

به� نسبت� شهرداری� کارگزینی� مدیرکل� تصمیم� به� شهرداری� کارمندان� از� یکی� چنانچه� �-26
خود،�اعتراض�داشته�باشد�و�ضمنًا�مدعی�باشد�که�اجرای�تصمیم�مذکور،�منجر�به�ورود�خسارات�
جبران�ناپذیر�خواهد�شد،��کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:�ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري�

�طرق فوق العاده شکايت از آراء ديوان[
الف( این امر در صالحیت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است و هیئت در این موضوع، حق صدور 

دستور موافقت ندارد.
ب( این امر در صالحیت دیوان عدالت اداری است و امکان درخواست دستور موقت نیز وجود داشته 
و درخواست دستور موقت و صدور قرار دستور موقت، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و تودیع تأمین 

نیست.
ج( این امر در صالحیت دیوان عدالت اداری است و امکان درخواست دستور موقت نیز وجود داشته و 
درخواست دستور موقت و صدور قرار دستور موقت، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و تودیع تأمین 

است.
د( این امر در صالحیت دیوان عدالت اداری است و امکان درخواست دستور موقت نیز وجود داشته و 
درخواست دستور موقت نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد، ولی صدور قرار، مستلزم تودیع تأمین 
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است.
مطرح� صالح� دادگاه� در� و� ایجاد� اختالفاتی� مردی،� و� زن� میان� طالق� در� رجوع� به� راجع� �-27
]موضوع:�  � است؟� مورد�صحیح� کدام� اختالف،� حل� شورای� به� امر� ارجاع� در�خصوص� می�شود��

شوراي حل اختالف ��صالحیت شورا در رسیدگي به دعاوي[

الف( این امر قابلیت ارجاع به شورای حّل اختالف ندارد، حتی برای صلح و سازش.
ب( این امر می تواند به شورای حل اختالف، فقط برای یکبار جهت صلح و سازش به مدت حداکثر سه 

ماه ارجاع می شود.
ج( این امر می تواند به شواری حل اختالف فقط برای یکبار و حداکثر برای یک ماه جهت صلح و سازش 

ارجاع شود.
د( این امر می تواند به شورای حل اختالف جهت صلح و سازش ارجاع شود و تا روشن شدن نتیجه 
صلح و سازش، پرونده در شورای حل اختالف مفتوح می ماند و در صورت عدم حصول صلح و سازش، 

پرونده به دادگاه صالح عودت داده می شود.
28-�دعاوی�به�خواست�رفع�تصرف�عدوانی�از�ملکی�اقامه�می�شود�خوانده�دعوا�در�مقام�پاسخ،�
جعل� ادعای� دلیل،� ذکر� با� سند� این� به� نسبت� دعوا� خواهان� می�کند�� استناد� عادی� سندی� به�

می�کند��در�این�خصوص�کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:�رسیدگي به داليل��اسناد[
الف( در دعوای تصرف عدوانی استناد به سند مورد توجه دادگاه قرار نمی گیرد.

ب( دادگاه باید رسیدگی را متوقف نموده تا به دعوای جعل و دلیلی آن، در مرجع کیفری رسیدگی و 
نتیجه مشخص شود.

تشریفات  نیست، چون در دعوای تصرف عدوانی،  به خوانده لزم  آن  دلیل  و  ابالغ دعوای جعل  ج( 
دادرسی رعایت نمی شود.

د( دعوای جعلیت و دلیل آن به تشخیص دادگاه، به خوانده ابالغ می شود و اگر خوانده به استفاده از 
سند باقی باشد باید ظرف 10روز، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

29-�افزایش�خواسته�یا�تغییر�نحوه�دعوا�یا�خواسته�یا�درخواست،�در�کدام�یک�از�صورت�های�زیر�
ممکن�است؟��]موضوع:� جلسه  رسیدگي��شرايط افزايش خواسته[

الف( با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی به 
دادگاه اعالم شود.

ب( با دعوای طرح شده مربوط بوده یا منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی به 
دادگاه اعالم شود.

ج( با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا اولین جلسه دادرسی به دادگاه 
اعالم شود.

د( با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا جلسه اول دادرسی به دادگاه اعالم 
شود.
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30-�یکی�از�وکالی�دادگستری�به�وکالت�از�شرکت�سهامی�خاص�»الف«،�به�خواسته�یک�میلیارد�
ریال�اقامه�دعوا�می�کند��طبق�مصوبات�شرکت،�کلیه�اسناد�شرکت�باید�به�امضای�مدیرعامل�و�
مهر�شرکت�باشد��مدیر�عامل�وکالتنامه�وکیل�را�امضا�کرده،�اما�این�وکالتنامه�فاقد�مهر�شرکت�
است��دادگاه�نخستین،�خوانده�را�به�پرداخت�مبلغ�مزبور�محکوم�کرده�است��چنانچه�از�این�رأی�
�تجدیدنظر�خواهی�شود،�دادگاه�تجدیدنظر�چه�تکلیفی�دارد؟��]موضوع:�طرق شکايت از آراء�

تجديد نظر[

الف( حکم نخستین را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین عودت می دهد تا مدیر دفتر این دادگاه، 
اخطار رفع نقص صادر کند.

ب( پرونده را به دادگاه نخستین ارسال و دادگاه مزبور، حکم نخستین را نقض و قرار رد دعوای بدوی 
را صادر می کند.

ج( پرونده را به دادگاه نخستین اعاده می کند تا مدیر دفتر این دادگاه اخطار رفع نقص صادر کند.
د( حکم نخستین را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می کند و این قرار قطعی است.

دادرسی� جریان� در� می�شود�� اقامه� ملکی،� وقفّیت� بر� حکم� صدور� خواسته� به� دعوایی� �-31
به�تراضی�تعیین�می�کنند،�قاطع� نخستین،�طرفین�کتبًا�توافق�می�کنند�که�رأی�کارشناسی�که�
به�صدور�حکم� اقدام� اساس،� همین� بر� نیز� دادگاه� و� صادر� را� خود� رأی� کارشناس� باشد،� دعوا�
می�کند��در�خصوص�قابل�شکایت�بودن�حکم�دادگاه�کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:�رسیدگي 

به داليل��کارشناسي[

الف( حکم دادگاه فقط قابل تجدیدنظر است. 
ب( حکم دادگاه فقط قابل فرجام است.  

ج( حکم دادگاه قابل تجدیدنظر و فرجام نیست. 
د( حکم دادگاه قابل تجدیدنظر و فرجام است. 

32-�چنانچه�اصحاب�دعوا،�وکیل�داشته�باشند،�اما�دادگاه�پس�از�اولین�جلسه�دادرسی،�حضور�
شخص�خوانده�را�الزم�بداند�و�جلسه�را�به�همین�علت�تجدید�نموده�و�در�اخطاریه�این�امر�را�

تصریح�نماید،�کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:�دادرسي نخستین��جلسه دادرسي[
توضیحات  با  نتواند  دادگاه  و  نشود  حاضر  مقرر  جلسه  در  اخطاریه،  ابالغ  علی رغم  خوانده،  اگر  الف( 

خواهان، حکم صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می شود. 
ب( اگر خوانده علی رغم ابالغ اخطاریه، در جلسه مقرر حاضر نشود، دادگاه باید ختم دادرسی را اعالم 

و مبادرت به صدور رأی نماید. 
ندارد؛ چون در  ابالغ اخطاریه، در جلسه مقرر حاضر نشود، ضمانت اجرایی  اگر خوانده علی رغم  ج( 

قانون تصریح نشده است. 
د( دادگاه نمی تواند با وجود وکیل، به شخص خوانده برای حضور در جلسه دادرسی اخطار نماید. 
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33-��دعوایی�به�خواسته�تحویل�یک�دستگاه�خودرو�که�یک�میلیارد�ریال�تقویم�شده،�به�استناد�
سندی�رسمی�اقامه�می�شود��اگر�خواهان�درخواست�دستور�موقت�مبنی�بر�بازداشت�خودرو�کند،�

کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:� دادرسي  فوري��اثر تأمین متناسب بر دستور موقت[
الف( درخواست قابل پذیرش است، اما صدور قرار مستلزم دادن تأمین است که می تواند وجه نقد نباشد.
ب( درخواست قابل پذیرش است، اما نیاز به دادن تأمین  نیست، زیرا مستند دعوا سند رسمی است.

ج( درخواست قابل پذیرش است، اما صدور قرار مستلزم دادن تأمین است که باید وجه نقد باشد.
د( درخواست قابل پذیرش نیست، زیرا باید قرار تأمین خواسته درخواست شود

34-�حکم�دادگاه�مبنی�بر�تحویل�عین�معینی�به�محکوم�له�صادر�و�الزم�االجرا�می�شود��در�روز�
از�محکوم�علیه�است،�کدام�مورد�صحیح� اجرای�حکم،�عین�محکوم�به�در�تصرف�شخصی�غیر�

است؟��]موضوع:� اجراي احکام مدني و اسناد رسمي��عملیات اجراي حکم[
الف( فقط اگر مال غیر منقول باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی است، اما متصرف باید ظرف یک هفته 

به دادگاه صالح مراجعه کرده و قرار لزم را ظرف 15 روز بگیرد.
ب( فقط اگر مال غیرمنقول باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست، مگر متصرف، مدعی حقی از 

عین یا منافع آن بوده و دلیلی هم ارائه کند.
ج( این امر مانع اقدامات اجرایی است، اما متصرف باید ظرف یک هفته به دادگاه صالح مراجعه کرده و 

قرار لزم را ظرف 15 روز بگیرد.
د( این امر مانع اقدامات اجرایی است، مگر متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلیلی هم 

ارائه کند.
35-�در�دعوایی�که�به�خواسته�یک�میلیارد�ریال�اقامه�شده�وکیل�خواهان�پس�از�پایان�اولین�
صحیح� مورد� کدام� می�کند�� دادگاه� تسلیم� دعوا،� استرداد� بر� مبنی� الیحه�ای� دادرسی،� جلسه�

است؟��]موضوع:�دادرسي نخستین��استرداد دعوا[
الف( چنانچه دادگاه تصمیم به تجدید جلسه دادرسی داشته باشد، و استرداد دعوا را می پذیرد، حتی 

اگر در وکالتنامه تصریح نشده باشد.
ب( چنانچه دادگاه تصمیم به تجدید جلسه دادرسی داشته باشد و استرداد دعوا در وکالتنامه تصریح 

شده باشد، قرار رد دعوا صادر می کند.
ج( چنانچه استرداد دعوا در وکالتنامه تصریح شده باشد، دادگاه به هر حال، قرار رد دعوا صادر می کند.
د( با توجه به پایان یافتن اولین جلسه دادرسی، پذیرش استرداد دعوا منوط به رضایت خوانده است.

توقیف  � دادرسي نخستین� 36-�در�کدام�یک�از�موارد�زیر،�دادرسی�متوقف�نمی�شود؟��]موضوع:�
دادرسي[

در  نخستین،  توسط خواهان در مرحله  معاینه محل  یا  و  تحقیق  قرار  اجرای  تهیه وسیله  الف( عدم 
مواردی که اجرای قرار را دادگاه لزم بداند و بدون تهیه وسیله اجرای آن، اجرای قرار مقدور نباشد و 
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دادگاه نتواند انشای رأی کند.
ب( عدم تهیه وسیله اجرای قرار تحقیق و یا معاینه محل توسط تجدیدنظر خواه در مواردی که اجرای 

قرار را دادگاه لزم بداند  و بدون تهیه آن، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه نتواند انشای رأی کند.
ج( عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله تجدیدنظر در مواردی که اجرای قرار کارشناسی را دادگاه  

لزم بداند و بدون اجرای آن نتواند انشای رأی کند.
د( در دعوای واهی  تا وقتی که خواهان تأمین ندهد.

37-�شخصی�مبلغ�یک�میلیارد�ریال�از�دیگری�قرض�می�گیرد�و�از�همان�ابتدا�به�قصد�عدم�تأدیه�
با�حکم�الزم�االجرا،� داین،�مدیون� اقامه�دعوای� با� از�محّل�آن�مسکنی�خریداری�می�کند�� دین،�
محکوم�به�پرداخت�مبلغ�فوق�می�شود،�کدام�مورد�در�خصوص�اجرای�حکم�از�محل�مسکن�مزبور،�

صحیح�است؟��]موضوع:� کلیات��مستثنیات دين[
الف( مجاز است.

ب( در هر حال ممنوع است.
ج( در صورتی مجاز نیست که در حّد شأن وی باشد.

د( چنانچه مورد نیاز و در حّد شأن او باشد، مجاز نیست.
اقامه� عمومی� دادگاه� در� عادی،� سندی� به�استناد� ریال،� میلیارد� ده� خواسته� به� دعوایی� �-38
می�شود��خوانده�با��ذکر�دلیل�ادعا�می�کند�که�مبلغ�واقعی�سند�یک�میلیارد�ریال�بوده�و�در�این�

عدد،�جعل�شده�است،�کدام�مورد،�صحیح�است؟��]موضوع:�رسیدگي به داليل��اسناد[
الف( خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند، دادگاه فوراً آن را مهر وموم 
می کند و چنانچه پس از رسیدگی، ادعای جعل را وارد تشخیص دهد، تکلیف از بین بردن سند، مستلزم 

صدور رأی از مرجع کیفری است.
ب( خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند، اما مهر وموم سند لزم نیست و 
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، ادعای حعل را وارد تشخیص دهد در حکمی که صادر می کند،  از جمله 

باید مقرر نماید سند از بین برده شود.
آن را مهر وموم  باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند، دادگاه فوراً  ج( خواهان 
می کند و چنانچه پس از رسیدگی، ادعای جعل را وارد تشخیص دهد در حکمی که صادر می کند، از 

جمله باید مقرر نماید کلمه مجعول تغییر داده شود.
د( خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند، اما مهر وموم سند لزم نیست و 
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، ادعای جعل را وارد تشخیص دهد، در حکمی که صادر می کند. از جمله 

باید مقرر نماید کلمه مجعول تغییر داده شود.
39-�در�خصوص�اطالعات�حاصل�از�معاینه�محل،�کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:�رسیدگي به 

داليل��تحقیقات محلي و معاينه محل[

الف( از امارات قانونی است و در صورتی در اثبات ادعا مؤثر است که وجدان دادرس را اقناع کند و یا 
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اماره مخالف بی اثر نمی شود.
ب( از امارات قضائی است و در صورتی در اثبات ادعا مؤثر است که وجدان دادرس را اقناع کند، اما با 

اماره مخالف بی اثر می شود.
ج( از امارات قانونی است و در هر حال به دادرس تحمیل می شود، اما با اماره مخالف بی اثر نمی شود.
د( از امارات قضائی است و در هر حال به دادرس تحمیل می شود،  اما با اماره مخالف بی اثر می شود.

40-�کدام�مورد�در�خصوص�سوگند�پس�از�اقامۀ�بینه�در�دعوای�بر�میت�صحیح�است؟��]موضوع:�
رسیدگي به داليل��سوگند[

الف( در صورت نکول مدعی از اتیان سوگند و امتناع مدعی علیه از ادای سوگند و یا رد آن و واگذار 
شدن سوگند توسط دادگاه به مدعی و خودداری وی، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

ب( در صورت نکول مدعی از اتیان سوگند، سوگند به مدعی علیه رد می شود و در صورت خودداری از 
ادای سوگند، حکم علیه وی صادر می شود.

ج( در صورت خودداری مدعی از ادای سوگند و سه بار اخطار دادگاه و خودداری مدعی، قرار ابطال 
دادخواست صادر می شود.

د( در صورت امتناع مدعی از ادای سوگند، حق وی ساقط می شود.
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پاسخ نامه سؤاالت آیین دادرسی مدنیپاسخ نامه سؤاالت آیین دادرسی مدنی

21-�گزینه�د�صحیح�است� به استناد تبصره ماده 3 ق. آ.د.م زیرا اولً تبصره مذکور مطلق به کار رفته و 
ثانیاً دللت بر الزام دارد.

مصوب  قضات  رفتار  بر  نظارت  قانون   25 ماده   3 بند  اطالق  به استناد  است�  ج�صحیح� گزینه� �-22
1390/7/17:  »3ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و 

یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به طور دائم منفک شده باشد. 
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال   

است.«
پروانه وکالت دادگستری:  اخذ  قانون کیفیت  به استناد تبصره 5 ماده 2  23-�گزینه�ج�صحیح�است� 

»ماده 5- ...تبصره 5 - اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی
می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است  

موضوع و دلیل آنرا به دادگاه انتظامی وکال ، اعالم و درخواست رسیدگی نماید.  
دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر  
میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که  

دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید...«  
24-�گزینه�الف�صحیح�است�  به استناد قسمت انتهایی ماده 29 لیحه قانونی مربوط به استقالل کانون 
کارشناسان رسمی مصوب 1358/8/1: »کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات وابسته به 
دولت هستند نمیتوانند در دعاوی و امورکیه مربوط به وزارتخانه ها یا اداره یا موسسه متبوع آنهاست 
بعنوان کارشناس مداخله واظهار نظر کنند، مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود 
نداشته باشد یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن سازمان قانوناً ملزم باظهارنظر باشد. 
دادگاهها و دادسراها و ادارات دادگستری و ثبت نمیتوانند امر کارشناسی را بکارشناسانی که کارمند 
شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت هستند رجوع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا 

کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد«
25-�گزینه�ج�صحیح�است�  به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری: »هرگاه از شعب مختلف 
دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط 
متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق 
که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست 
کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکالی دادگستری نیز 
می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را 
درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون 
وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون 
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تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی 
اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن 

لزم التباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.
در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی 
باشد، رأی  یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه  انتسابی جرم شناخته نشود  کشور، عمل 
هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل 

می شود.«
26-�گزینه�ب�صحیح�است� به استناد بند 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری- همچنین رجوع کنید 

به ماده 34 همان قانون.
و سایر  قانون مدیریت خدمات کشوری  و مشمولن  به شکایات قضات  ...3- رسیدگي  »ماده 10-   
قانون  این  و مستخدمان مؤسساتي که شمول   )1( بند  در  و مؤسسات مذکور  واحدها  مستخدمان 

نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حیث تضییع حقوق استخدامي...«
»ماده 34- در صورتي که شاکي ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعي شود که اجرای اقدامات   
یا تصمیمات یا آراء قطعي یا خودداري از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده )10( 
این قانون، سبب ورود خسارتي مي گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای 
صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از 

ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.«
27-�گزینه�الف�صحیح�است� دعاوی مذکور در ماده 10 قانون شوراهای حل اختالف از جمله رجوع 
تحت هیچ شرایطی حتی با تراضی طرفین و حتی برای صلح و سازش قابل ارجاع به شورا نمی باشند. 
در واقع مواد مذکور در ماده 10 شورا از استثنائات بند الف ماده 8 شورا می باشند. زیرا قابلیت طرح 
در ماده 10 مطلق به کار رفته و اعم از طرح برای رسیدگی یا طرح برای سازش را شامل می شود. 

بعالوه آنکه دعاوی مذکور در ماده 10 ق.ش.ح دارای موانع قانونی دیگری نیز می باشند.
28-�گزینه�د�صحیح�است� استناد به سند در دعاوی تصرف عدوانی نیز پذیرفته است و جز در خصوص 
ماده 162 ق.آ.د.م در سایر موارد از جمله در موضوع سؤال تابع مقررات کلی آیین دادرسی مدنی است 

و لذا مطابق ماده 219 و 220  گزینه د صحیح است.
29-�گزینه�الف�صحیح�است� به استناد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی: »خواهان می تواند خواسته 
خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر 
نحوه دعوا یا  خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ 

واحدی داشته باشد، و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعالم کرده باشد« 
30-�گزینه�د�صحیح�است� به استناد انتهای ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی: »عدم رعایت شرایط 
قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی 
در مرحله  تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار 
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و  اقدام  عدم  در صورت  اقدام  نماید.  نقص  رفع  به  نسبت  ابالغ  تاریخ  از  روز  ده  که ظرف  می کند، 
همچنین در صورتی که سمت دادخواست  دهنده محرز نباشد، دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد 

دعوای بدوی را صادر  می نماید.«- زیرا سمت محرز نمی باشد.
31-�گزینه�ج�صحیح�است� به استناد بند 2 ماده 369 و تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی-

توجه آنکه علی رغم برخی اختالف نظرها، انتهای مواد و تبصره مذکور که از عبارت »... رأی آنان...« 
بین رأی و نظریه کارشناس در مواد  تفاوتی  بر آن دارد  آنها...« استفاده نموده، دللت  یا »... رأی 
مذکوروجود ندارد و لذا نباید با تفکیک قائل شدن بین رأی و نظریه کارشناس و از آنجا که موضوع 

سؤال رأی کارشناس است، گزینه الف را صحیح دانست. لذا گزینه ج صحیح است.
32-�گزینه�ج�صحیح�است� توجه مهم آنکه موضوع سؤال مشمول ماده 94 می باشد و نباید آن را با ماده 
95 قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه گرفت. ماده 95 مربوط به دعوت طرف برای ادای توضیح است 
و ضمانت اجرای ابطال دادخواست در ماده 95 در جایی اعمال می شود که خواهان نیز برای ادای 
توضیح حاضر نشده باشد ولذا گزینه ابطال دادخواست اشتباه است. گزینه ختم دادرسی نیز اشتباه 
است، زیرا ممکن است هنوز تکلیف پرونده برای قاضی مشخص نشده و قاضی نیاز به رسیدگی بیشتر 

داشته باشد. توجه آنکه ضمانت اجرای ماده 94 صراحتاً در قانون پیش بینی نشده است.
33-�گزینه�الف�صحیح�است� به استناد مواد 316 و 319 ق.د.م توجه آنکه هر چند در موضوع سؤال 
تودیع  به  نیاز  واسطه عدم  به  تامین خواسته  تقاضای  اتفاقاً  و  است  تقاضا  قابل  نیز  تأمین خواسته 
خسارت احتمالی، الزام دادگاه به پذیرش آن و عدم نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی و ... ساده تر و 
مناسب تر برای خواهان می باشد، لکن خواهان مخیر است در موضوع سؤال به جای استفاده از تأمین 
خواسته، از نهاد دستور موقت استفاده کند. زیرا توقیف مال )در موضوع سؤال ماشین( مشترک بین 
دو نهاد مذکور می باشد. در پایان شایان ذکر است مستند به سند رسمی بودن دعوا، فقط در نهاد 
تأمین خواسته خواهان را از دادن تأمین معاف می کند و این قاعده در دستور موقت اعمال نمی شود.

34-�گزینه�د�صحیح�است� به استناد ماده 44 ق.اجرای احکام مدنی: »اگر عین محکومٌ به در تصرف 
کسی غیر از محکومٌ علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی 
از عین  یا منافع آن بوده و دلیلی هم ارائه نماید، در این صورت دادورز ) مأمور اجرا( یک هفته به او 
مهلت می دهد تا به دادگاه صالحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت 
مذکور، قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد 

یافت.« 
35-�گزینه�ب�صحیح�است� زیرا اولً استرداد دعوا از مواردی است که مطابق ماده 35 ق.آ.د.م باید در 
وکالتنامه وکیل تصریح شده باشد. ثانیاً قید تصمیم دادگاه به تجدید جلسه در گزینه الف و ب نشانه 
آن است که هنوز ختم دادرسی محقق نشده است و به عالوه در موارد تجدید جلسه، علی الصول ختم 
مذاکرات نیز محقق نمی باشد. لذا در استرداد دعوای فوق قبل از ختم مذاکرات بوده و لذا دادگاه قرار 

رد دعوا صادر می کند و گزینه ب صحیح است. 
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36-�گزینه�الف�صحیح�است� به استناد مواد 256، 259 و 109 ق.آ.د.م توجه آنکه انتهای مواد 259 و 
256 صرفاً در خصوص مرحله تجدیدنظر می باشد. 

37-�گزینه�الف�صحیح�است� به استناد ماده 25 ق. نحوه اجرای محکومیت های مالی: »چنانچه منشا 
دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از 
بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته 
باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد 

به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌ به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.« 
38-�گزینه�ج�صحیح�است� به استناد مواد 220 و 221 ق.آ.د.م

» ماده 220- ادعای جعلیت و دلیل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابالغ می شود. در صورتی   
که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است  ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، اصل سند موضوع 
ادعای جعل را به  دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به  نظر قاضی دادگاه 
رسانیده  و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید.  چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به 

دفتر خودداری کند، سند از عداد دلیل او خارج خواهد شد.
چنانچه  باشد،  داشته  مداخله  دادرسی  در  دیگری  قانونی  نماینده  یا  وکیل  مواردی که  در    تبصره- 
دسترسی به اصل سند نداشته باشد، حق استمهال  دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند 

به  او می دهد.«
» ماده 221- دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد   
آن ادعای جعل شده  است، تعیین تکلیف  نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن 
را به  صاحب سند صادر نماید، و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از  بین 
برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد، یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود، تعیین 
خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این  خصوص منوط  است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت 
دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم، در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و در 
صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به  دعوای جعل در دفتر دادگاه لزم نباشد، دادگاه دستور 

اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آن ها می دهد.«
39-�گزینه�ب�صحیح�است� به استناد ماده 255 ق.آ.د.م اطالعات حاصل از معاینه محل اماره قضایی 
محسوب می شود و از ویژگی های اماره قضایی آن است که بر قاضی تحمیل نمی شود و چنانچه برای 
قاضی قناعت وجدان حاصل کند به آن توجه می کند. البته قاضی می تواند مستند و مستدل حتی به 

اماره قضایی هم ترتیب اثر ندهد.
40-�گزینه�د�صحیح�است�  به استناد ماده 278 و 279 ق.آ.د.م- توجه اول آنکه قواعد رد سوگند یا ناکل 
محسوب شدن مربوط به سوگند بّتی است و در سوگند استظهاری اعمال نمی شود. ثانیاً سه مرتبه 
اخطار نیز در سوگند بّتی جهت تبدیل مدعی علیه به ناکل اعمال می شود و قابل اعمال در سوگند 

استظهاری نیست.
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سؤاالت حقوق تجارتسؤاالت حقوق تجارت

41-�کدام�مورد�در�خصوص�ناتوانی�تاجر�از�ادای�دیون�ناشی�از�معامله�غیرتاجر،�صحیح�است؟�
]موضوع:�تاجر، اعمال تجارتي و تکالیف تجار��اعمال تجارتي تبعي[

الف( درهرحال، خواه برای حوائج تجاری باشد یا نباشد، از موجبات توقف تاجر است.
ب( اگر برای حوائج تجاری باشد، غیرتجاری محسوب می شود ولی می تواند به توقف تاجر منجر شود.
ج( صرفاً اگر برای حوائج تجاری باشد. بازرگانی محسوب می شود و می تواند به توقف تاجر منجر شود.

تاجر  توقف  به  و می تواند  تجاری محسوب شده  نباشد، درهر حال  تجاری  برای حوائج  اگر  د( حتی 
بینجامد.

42-�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�اسناد تجارتي و اوراق بهادار��صدور اسناد تجارتي[
الف( صدور برات در وجه حامل، بالمانع ولی صدور سفته در وجه حامل، ممنوع است.

ب( صدور برات در وجه شخص معین، به حواله کرد شخص دیگر یا به حواله کرد خود برات دهنده یا 
حامل، مجاز است.

ج( صدور برات در وجه شخص معین، به حواله کرد شخص دیگر یا حواله کرد خود برات دهنده، مجاز 
است.

د( صدور برات در وجه شخص معین یا به حواله کرد، مجاز است ولی صدور سفته در وجه شخص معین 
یا به حواله کرد، مجاز نیست.

43-�منظور�از�مواعد�مقرره�در�ماده��289قانون�تجارت�چیست؟�]موضوع:�اسناد تجارتي و اوراق 
بهادار��تأديه وجه اسناد تجارتي[

»ماده 289، پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق، دعوای دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین 
دعوای هر یک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.«

الف( شامل حق دارنده براتی که باید در ایران پرداخت شود، به اقاله دعوی ظرف یک سال نمی شود.
ب( شامل حق دارنده براتی که باید در ایران یا خارج پرداخت شود، به اقامه دعوی، به ترتیب، ظرف 

یک  سال یا دو سال نمی شود.
ج( شامل اطالع رسانی عدم تأدیه از سوی دارنده به واگذارنده برات ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم 

تأدیه، به وسیله اظهارنامه یا نامه سفارشی دوقبضه هم می شود.
د( شامل اطالع رسانی عدم تأدیه از سوی دارنده به واگذارنده برات ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم 

تأدیه، به وسیله اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه نمی شود.
44-�کدام�مورد�در�خصوص�مسئولیت�دالل،�صحیح�است؟�]موضوع:�تاجر، اعمال تجارتي و تکالیف 

تجار��قرارداد داللي[

الف( دلل متضامناً با طرفین قرارداد مسئول احراز صحت امضای طرفین در اسنادی است که به واسطه 
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او میان طرفین مبادله شده است، مشروط به آنکه معامله با وساطت وی منعقد شده باشد.
ب( هر گاه معامله توسط دلل واقع و اسنادی مرتبط با معامله میان طرفین توسط وی مبادله شود، دلل 

ضامن صحت و اعتبار امضای اسناد اشخاصی است که توسط دلل معامله کرده اند.
ج( چنانچه معامله توسط دلل واقع و اسنادی مرتبط با معامله میان طرفین توسط وی مبادله شود، 

دلل ضامن امضای اسناد و اعتبار طرفین معامله است.
د( دلل درهرحال مسئولیت احراز صحت امضای طرفین معامله را برعهده دارد.

45-�گروه�اقتصادی�با�منافع�مشترک،�با�کدام�توصیف�زیر،�منطبق�است؟�]موضوع:�شرکت های 
تجارتی��شخصیت حقوقي و عوارض آن[

الف( قراردادی ثبت شده و بدون شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای آن نسبت به دیون شرکت 
نسبی است مگر آنکه با اشخاص ثالث به گونه دیگری توافق شده باشد.

به دیون  اعضای آن نسبت  ب( شرکت مدنی ثبت شده و بدون شخصیت حقوقی است که مسئولیت 
شرکت تضامنی است؛ مگر آنکه با اشخاص ثالث به نحو دیگری توافق شده باشد.

ج( قراردادی ثبت شده با شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای آن در برابر اشخاص ثالث، تضامنی 
است.

د( شرکتی با شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای آن در برابر اشخاص ثالث، نسبی است.
46-�کدام�مورد�در�خصوص�دارنده�چک�برگشت�شده�جهت�مطالبه�وجه�چک�و�خسارات،�صحیح�

است؟�]موضوع:�اسناد تجارتي و اوراق بهادار��تأديه وجه اسناد تجارتي[
الف( عالوه بر حق مراجعه به دادگاه محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه، امکان رجوع به 

دادگاه محل اقامت خوانده را دارد.
ب( تنها می تواند به دادگاه محل بانک صادر کننده دسته چک یا بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت 

مراجعه کند.
ج( تنها حق مراجعه به دادگاه محل بانک صادر کننده دسته چک را دارد.

د( تنها امکان اقامه دعوی در اقامتگاه مسئولین چک را داراست.
47-�در�خصوص�صدور�چک�مشروط،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�اسناد تجارتي و اوراق بهادار�

�صدور اسناد تجارتي[
الف( بانک باید از پرداخت چک مشروط خودداری کند.

ب( اگر شرط صرفاً در متن چک قید شود،  جنبه کیفری چک از میان خواهد رفت.
ج(خواه شرط در متن چک یا خارج از متن چک قید شود، حّق تعقیب کیفری دارنده از میان خواهد 

رفت.
د( بانک به شرط،  ترتیب اثر نخواهد داد و تنها حق مراجعه دارنده به ظهرنویسان از میان خواهد رفت.

48-�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�شرکت های تجارتی��مديران و مديرعامل شرکتهاي تجارتي[
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الف( پاداش هر مدیر غیرموظف نمی تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره تجاوز کند.
ب( پاداش هر مدیر موظف شرکت های سهامی در هر حال نمی تواند از معادل یک سال حقوق پایه 

وی بیشتر باشد.
ج( پاداش مدیران شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب از 6 درصد و 3 درصد سودی که در همان 

سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، نباید تجاوز کند.
د( پاداش مدیران شرکت های سهامی عام و خاص، به ترتیب، از 10 درصد و 5 درصد سودی که در 

همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است نباید تجاوز کند.
انجام�معامالت�در�حدود� برای� تعاونی�سهامی�عام� اختیارات�مدیران�شرکت� 49-�در�خصوص�
موضوع�شرکت،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�شرکت های تجارتی�مديران و مديرعامل شرکتهاي 

تجارتي[

الف( حدود آن در اساسنامه تعیین می شود.
ب( در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی عادی تعیین می شود.

ج( جز در مورد صالحیت های مجامع عمومی، نامحدود است.
د( به موجب آیین نامه تعیین وظایف و اختیارات مدیر عامل و مدیران، تعیین شده است.

کدام� با� به�ترتیب،� محدود،� مسئولیت� با� شرکت� در� اقامتگاه«� »تغییر� و� مدیران«� »عزل� �-50
حدنصاب�مجمع�صورت�می�گیرد؟�]موضوع:�شرکت های تجارتی��تصمیم گیري شرکا[

به عالوه  دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه  به  اول-  در جلسه  نصف سرمایه  دارندگان حداقل  الف( 
اکثریت عددی شرکا

ب( دارندگان بیش از نصف سرمایه در جلسه اول- دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه به عالوه اکثریت 
عددی شرکاء

ج( دارندگان بیش از نصف آرای حاضر در جلسه اول- دو سوم آرای حاضر
د( دارندگان حداقل نصف آرای حاضر در جلسه اول- دو سوم آرای حاضر

51-�بازرسان�قانونی�یا�حسابرس�شرکت�سهامی�خاص�تابعه�شرکت�سهامی�عام،�از�میان�کدام�
اشخاص�زیر،�انتخاب�می�شوند؟�]موضوع:�شرکت های تجارتی��بازرسان شرکت هاي تجارتي[

الف( حسابداران حقیقی عضو جامع حسابداران رسمی ایران
ب( مؤسسات حسابرسی عضو جامع حسابداران رسمی ایران

ج( اشخاص مشمول آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت که نامشان 
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم شده است.

از قانون تجارت 1347، از جمله  د( اشخاص واجد شرایط مقرر در ماده 147 قانون اصالح قسمتی 
محجور و ورشکسته نبودن یا نداشتن محکومیت کیفری منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی.

52-�مسئولیت�تضامنی�شرکای�شرکت�تضامنی�بابت�دیون�افزون�بر�دارایی�آن،�چه�زمانی�ایجاد�
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می�شود؟�]موضوع:�شرکت های تجارتی��حساب هاي شرکت هاي تجارتي[
الف( به محض خودداری یا ناتوانی شرکت از پرداخت دین یا انجام تعهد

ب( با قطعی و حال شدن بدهی شرکت به موجب حکم دادگاه
ج( با انحالل شرکت و یا ورشکستی یک یا چند تن از شرکا

د( با انحالل شرکت و احراز عدم تکافوی دارایی شرکت
53-�کدام�یک�از�موارد�زیر،�از�مصادیق�ورشکستگی�به�تقلب�است؟�]موضوع:�ورشکستگي��جرائم 

مرتبط با ورشکستگي[

ب( مفقود کردن دفاتر توسط ورشکسته الف( نداشتن دفتر    
د( ترجیح دادن یکی از طلبکار ها و پرداخت طلب  ج( نگهداری دفاتر بی ترتیب   

او
از� کدام�یک� در� تقصیر،� به� ورشکستگی� به�عنوان� تصفیه� مدیر� توسط� ورشکسته� تعقیب� �-54

موارد�زیر،�ممکن�است؟�]موضوع:�ورشکستگي��جرائم مرتبط با ورشکستگي[
ب( تقاضای اکثریت طلبکارها و موافقت دادگاه الف( موافقت اکثریت طلبکارهای حاضر  

د( اجازه دادگاه به او ج( درخواست عضو ناظر از او   
55-�در�دعوایی�که�مدیر�تصفیه�به�جانشینی�ورشکسته�در�دادگاه�طرح�می�کند،�تحت�کدام�
شرایط�زیر،�ورود�ورشکسته�به�عنوان�شخص�ثالث،�ممکن�است؟�]موضوع:�ورشکستگي��آثار حکم 

ورشکستگي[

الف( ورشکسته بخواهد، طرف دعوی موافقت کند و دادگاه اجازه دهد.
ب( ورشکسته بخواهد و طرف دعوی نیز موافقت کند.

ج( تاجر بخواهد و دادگاه مصلحت بداند.
د( تاجر تقاضا کند.

]موضوع:� چیست؟� توقف� تاریخ� تعیین� بدون� ورشکستگی� حکم� صدور� اجرای� ضمانت� �-56
ورشکستگي��آثار حکم ورشکستگي[

الف( حکم باطل نیست ولی برای تعیین تاریخ توقف، طرح دعوای مجدد لزم است.
ب( حکم باطل نیست و تاریخ دادخواست، تاریخ توقف محسوب می شود.

ج( حکم باطل نیست و تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب می شود.
د( حکم باطل است.

از�توقف،�باطل�است؟� 57-�در�کدام�یک�از�فروض�زیر،�معامالت�بالعوض�تاجر�ورشکسته�بعد�
]موضوع:�ورشکستگي��آثار حکم ورشکستگي[

ب( نقل  و انتقالی که به زیان طلبکاران باشد. الف( اگر نقل و انتقال راجع به مال غیرمنقول باشد. 
د( هر نقل  و انتقالی ج( اگر نقل و  انتقال راجع  به مال منقول باشد. 
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58-�در�صورتی�که�صادرکننده�و�دو�ظهرنویس�چک�ورشکسته�شوند،�کدام�مورد�صحیح�است؟�
]موضوع:�اسناد تجارتي و اوراق بهادار��تکالیف و حقوق دارنده اسناد تجارتي[

الف( دارنده حق مراجعه به مدیران تصفیه صادر کننده و هر یک از دو ظهرنویس ورشکسته برای تمام 
طلب خود دارد.

ب( اگر مدیر اداره تصفیه ظهرنویس دوم، نصف طلب دارنده را بپردازد، به هیچ وجه حق مراجعه به 
مدیر/ اداره تصفیه ظهرنویس اول را ندارد.

ج( دارنده حق مراجعه به مدیر تصفیه صادر کننده برای تمام طلب خود و به هر یک از مدیران تصفیه 
دو ظهرنویس ورشکسته برای نصف طلب خود را دارد.

د( دارنده حق مراجعه به مدیران تصفیه صادر کننده و دو ظهرنویس برای تمام طلب خود را دارد و مدیر 
/ اداره تصفیه ظهرنویس، مکلف به پرداخت کل طلب او هستند.

59-�کدام�مورد�در�خصوص�مدیران�شرکت�سهامی�که�ورشکسته�یا�منحل�شده،�صحیح�است؟�
]موضوع:�شرکت های تجارتی��مديران و مديرعامل شرکتهاي تجارتي[

الف( هیچ گونه مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارند.
به نسبت سهام خود مسئول دیون شرکت  باشد،  از تخلفات  آنها  ناشی  اگر ورشکستگی شرکت  ب( 

هستند.
ج( اگر ورشکستگی یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات آنها باشد، مسئولیت 

نسبی دارند.
باشد، مسئولیت  آنها  تخلفات  از  ناشی  دارایی شرکت  نبودن  کافی  یا  د( در  صورتی که ورشکستگی 

تضامنی دارند.
60-�کدام�مورد�در�خصوص�جعل�امضای�یکی�از�ظهرنویسان�چک،�صحیح�است؟�]موضوع:�اسناد 

تجارتي و اوراق بهادار��صدور اسناد تجارتي[

الف( در مقابل دارنده با ُحسن نیت، قابل استناد نیست.
ب( در مقابل دارنده چک در هر حال قابل استناد است.
ج( در مقابل دارنده چک در هر حال قابل استناد نیست.

د( صرفاً در مقابل دارنده ا ی که با امضای مجعول، سند را دارا شده قابل استناد است.
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پاسخ نامه سؤاالت حقوق  تجارتپاسخ نامه سؤاالت حقوق  تجارت

41-�گزینه�الف�صحیح�است� مستنداً به ماده 412 قانون تجارت
 این ماده مقرر می دارد: »ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده 

اوست حاصل می شود«
با این اوصاف گزینه های ب، ج، د  غلط هستند.  

42-�گزینه�ج�صحیح�است� مستنداً به ماده 224 قانون تجارت
این ماده مقرر می دارد »برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله خود برات دهنده«   

از این ماده به خوبی بر می آید که برات به دو صورت قابل صدور است.
  1- به حواله کرد شخص دیگر

2- به حواله کرد خود برات دهنده   
بنابراین اگر نظر قانون گذار  می بینیم که اسمی از »حامل یا در وجه حامل« به میان نیامده است   
قانون تجارت به آن اشاره  می کرد. و  در ماده 224  امکان صدور برات در وجه حامل بود حتماً  بر 
چون اشاره نشده به صورت حتمی می توان نتیجه گرفت که صدور برات به صورت حامل امکان پذیر 

نمی باشد.
بنابراین گزینه های الف و ب به دلیل استفاده از لفظ »حامل« که مخالف نص صریح ماده 224 قانون   

تجارت است غلط هستند.
ایراد گزینه د این است که صدور سفته در وجه شخص معین یا به حواله کرد هیچ ایرادی ندارد. )ماده   

307 قانون تجارت(
برای  قانونی  نیز می تواند مستند  قانون تجارت  بند 7 ماده 223  قانون تجارت  بر ماده 224  عالوه   

صحت گزینه ج باشد.
43-�گزینه�د�صحیح�است� مستنداً به مواد 284-285-286-287-289 قانون تجارت: 

» ماده 284- دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ   
اعتراض، عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا  مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به 

او واگذار نموده اطالع دهد.«
» ماده 285- هر یک از ظهرنویس ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطالع نامه فوق آن را به   

همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطالع دهد.«
» ماده 286- اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده   
تاریخ  از  باید در ظرف یک سال  او مقرر داشته  استفاده کند،  از حقی که ماده 249 برای  بخواهد 

اعتراض اقامه دعوی نماید.
  تبصره- هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آن جا پرداخته شود، 

برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد  شد.«
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یا  و  برات دهنده  بر علیه  اقامه دعوی  تأدیه شود،  باید در خارجه  برواتی که  » ماده 287- در مورد   
ظهرنویس های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ  اعتراض باید به عمل آید.«

» ماده 289- پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق، دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین   
دعوی هر یک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در  محکمه پذیرفته نخواهد شد.«

44-�گزینه�ب�صحیح�است� مستنداً به مواد 342 و 343 قانون تجارت:
این ماده مقرر می دارد »هرگاه معامله به توسط دلل واقع و نوشتجات اسنادی راجع به آن معامله   
بین طرفین به توسط او ردوبدل شود، در صورتی که امضاها راجع به اشخاص باشد که به توسط او 

معامله را کرده اند، دلل ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است«
ایراد گزینه ج این است که دلل ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور در ماده است   
نه ضامن امضای اسناد و اعتبار طرفین معامله که ماده 343 قانون تجارت مؤید اشتباه بودن گزینه 

ج است.
عبارات »متضامناً در گزینه الف« و »در هرحال در گزینه د« موجب غلط شدن این دو گزینه شده   

است.
45-�گزینه�ب�صحیح�است� مستنداً به ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره 

1 این ماده.
مطابق این ماده »تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و   
حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره  محدود و بر اساس 
قرارداد کتبی، پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط 

به آن و با رعایت موازین اسالمی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است«
اما مسئولیت تضامنی این گروه اختصاصی در تبصره 1 این ماده مورد حکم قرار گرفته است. این   
تبصره این گونه مقرر می دارد که »تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص 
ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی 
با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع  اینکه  خود می باشند مگر 
ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت ها اقدام می کنند که در قرارداد شرایط تضامنی قید 

شده باشد.«
46-�گزینه�الف�صحیح�است� مستنداً به رأی وحدت رویة شماره 688-23-3-1385 هیئت عمومی 

دیوان عالی کشور
رأي  وحدت  رویه  شماره1385/3/23-688  

موضوع:   
دارنده چک مي تواند برای اقامه دعوا، تخییراً به دادگاه محل صدور چک، یا به محل استقرار بانک   

محال علیه و یا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
متن رأي:  
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قانون  ماده 314  به  توجهاً  دعوي  اقامه  از جهت  تجاري،  طبع  فقدان  وصف  با  اینکه چک  به  نظر   
تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به 
انقالب  از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و  لحاظ صالحیت 
در امور مدني به شمار مي رود. نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه 
بر ترکیب»محال علیه« در ماده 310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است که قواعد ماده 724 
قانون مدني حاکم بر آن مي باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده 
و همچنان مصداقي از ماده13مسبوق الذکر مي توانـد باشد، بي تردید دارنده چک مي تواند تخییراً به 
دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعني محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعني محل 
قانون  ماده 11  نسبي موضوع  قاعده عمومي صالحیت  به  عنایت  با  یا  و  علیه  بانک محال  استقرار 
اقامت  دادگاه محل  به  اقامه دعوي  براي  امور مدني  در  انقالب  و  دادگاههاي عمومي  آیین دادرسي 
خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههاي یاد شده توجهاً به 
ماده 26 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب براي آن دادگاه در رسیدگي به دعوا ایجاد 
صالحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومي وحدت رویه دیوان عالي کشور رأي 
شعبه 17 دیوان عالي کشور را که متضمن این معني است صحیح و قانوني تشخیص داده است و این 
رأي باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري براي شعب 

دیوان عالي کشور و دادگاه ها لزم التباع است
47-�گزینه�ج�صحیح�است� مستنداً به بند ب م 13 قانون صدور چک اصالحی 1382/6/2

ماده 13- »در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفري نیست:  
الف- در صورتي که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.  

ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.  
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدي است.  

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده یا چک   
بابت تضمین انجام معامله یا تعهدي است.

ه- در صورتي که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعي صدور چک مقدم بر تاریخ   
مندرج در متن چک باشد.«

48-�گزینه�ج�صحیح�است� مستنداً به ماده 241 اصالحی 1395/2/20 از لیحه اصالحی قسمتی از 
قانون تجارت

  ماده 241- »با رعایت شرایط مقرر در ماده )134( نسبت معیني از سود خالص سال مالي شرکت 
که ممکن است جهت پاداش هیأتمدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکتهاي سهامي 
عام از سه درصد )3%( و در شرکتهاي سهامي خاص از شش درصد )6%( سودي که در همان سال 
براي هر عضو  نمیتواند  پاداش  این  تجاوز کند. در هر حال  است،  پرداخت  قابل  به صاحبان سهام 
موظف از معادل یک سال حقوق پایه وي و براي هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف 
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هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمي که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل 
و بالاثر است. 

تبصره 1- شرکتهاي دولتي، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع   
حکم مقرر در ماده )78( قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 مي باشند.

تبصره 2- هیچ فردي نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگي از شخص حقوقي همزمان در بیش از یک شرکت   
که تمام یا بخشي از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومي غیردولتي است به سمت 
مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف عالوه  بر استرداد وجوه دریافتي به شرکت، به 

پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي شود.«
لزم به ذکر است که سازمان سنجش گزینه د را به عنوان پاسخ صحیح معرفی نموده است.  

49-�گزینه�ج�صحیح�است� مستنداً به بند 9 ماده 1 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی 
در بند 9 ماده 1 قانون مرقوم آمده است: »شرکت  تعاونی سهامی عام نوعی شرکت تعاونی سهامی عام 

است  که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده است.«
در این بند قانون گذار احکام شرکت های تعاونی سهامی عام را تابع مقررات تجارت دانسته است.   

بنابراین برای رسیدن به پاسخ درست این سؤال باید دید در خصوص اختیارات مدیران شرکت های   
سهامی در قانون تجارت )لیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت« چه حکمی وجود دارد.

در ماده 118 این لیحه آمده است: »جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم   
و اقدام درباره آنها در صالحیت خاص مجامع عمومی است. مدیران شرکت، دارای کلیه اختیارات لزم 

برای اداره امور شرکت می باشند...«
تعاونی سهامی عام هم  اختیارات مدیران شرکت های  و  به صالحیت  را  این حکم  بنابراین می توان   
تسری داد. لذا گزینه ج منطبق با بند 9 ماده 1 قانون فوق الذکر و ماده 118 لیحه اصالحی قسمتی 

از قانون تجارت است. 
با این توضیحات ایرادات گزینه های الف، ب، د مشخص می گردد.  

50-�گزینه�الف�صحیح�است� مستنداً به مواد 106 و 111 قانون تجارت
ماده 106- »تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه   
به  تصمیمات  این صورت  در  شوند؛  دعوت  مجدداً  شرکاء  تمام  باید  نشد،  حاصل  اکثریت  این  اول 
اساسنامه  نباشد.  داراي نصف سرمایه  مزبور  اکثریت  اگر چه  اتخاذ مي شود،  اکثریت عددي شرکاء 

شرکت مي تواند ترتیبي برخالف مراتب فوق مقرر دارد.«
اکثریت عددي شرکاء که لاقل سه ربع  به  باید  به اساسنامه  ماده 111- »هر تغییر دیگري راجع   

سرمایه را نیز دارا باشند، به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگري مقرر شده باشد.«
51-�گزینه�ب�صحیح�است� مستنداً به مواد 144 و 147 لیحه قانونی اصالحی قسمتی از قانون تجارت

ماده 144- »مجمع عمومي عادي در هر سال، یک یا چند بازرس انتخاب مي کند تا بر طبق قانون   
به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است. مجمع عمومي عادي در هر 



ش
دان

ر 
چت

ر 
ش

ـــ
ـــ

ـــ
نـ

34

چتر دانش

موقع مي تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره- در حوزه هایي که وزارت اقتصاد اعالم مي کند وظایف بازرسي شرکتها را در شرکتهاي سهامي   
بازرسان شرکتها درج شده باشد.  نام آنها در فهرست رسمي  ایفا کنند که  عام اشخاصي مي توانند 
اشخاص  نام  درج  و  عام  سهامي  شرکتهاي  در  بازرسي  صالحیت  احراز  و  فهرست  تنظیم  شرایط 
صالحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیالت شغلي بازرسان تابع آیین نامه اي مي باشد که به 

پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهاي اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.«
در حقوق فعلی ایران، بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صالح   
به عنوان حسابدار رسمی 1372 و آیین نامه اجرایی آن در شرکت های سهامی عام بازرسان شرکت های 

سهامی عام باید از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب گردد.
بدیهی است این حکم در مورد شرکت های سهامی خاص هم که تابع مقررات شرکت های سهامی عام   

هستند نیز لزم الجرا خواهد بود.
شایان ذکر است که در سال 1372 لیحه »قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران   
ذی صالح به عنون حسابدار رسمی«  در قالب ماده واحده ای با پیشنهاد دولت به تصویب رسید. تبصره 
یک ماده واحده مزبور »شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صالحیت حسابداران رسمی و چگونگی 

انتخاب آنان را به آیین نامه هایی واگذار نمود که باید به تصویب دولت می رسید.«
52-�گزینه�د�صحیح�است� مستنداً به مواد 116 و 124 قانون تجارت

ماده 116- »شرکت تضامني، شرکتي است که در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بین دو   
یا چند نفر با مسئولیت تضامني تشکیل مي شود. اگر دارایي شرکت براي تأدیه تمام قروض کافي 
نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراري که بین شرکاء برخالف 

این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.«
ماده 124- »مادام که شرکت تضامني منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل   
آید و پس از انحالل، طلبکاران شرکت مي توانند براي وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که 
بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمي تواند به استناد اینکه میزان 
قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مي نماید، از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد؛ فقط 
در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که 

در شرکت گذاشته است؛ آن هم در صورتي که در شرکتنامه ترتیب دیگري اتخاذ نشده باشد.«
53-�گزینه�ب�صحیح�است� مستنداً به ماده 549 قانون تجارت

ماده 549- »هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتي از دارایي خود را مخفي   
کرده و یا به طریق مواضعه و معامالت صوري از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود 
را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایي و قروض به طور تقلب به میزاني که در حقیقت مدیون 
نمي باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعالم و مطابق قانون جزا مجازات می شود.«

54-�گزینه�الف�صحیح�است� مستنداً به ماده 547 قانون تجارت
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ماده 547- »مدیر تصفیه نمي تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگي به تقصیر تعقیب کند یا   
از طرف هیأت طلبکارها مدعي خصوصي واقع شود، مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهاي حاضر.«

55-�گزینه�ج�صحیح�است� مستندا به ماده 420 قانون تجارت
ماده 420- »محکمه هر وقت صالح بداند مي تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در   

دعوي مطروحه اجازه دهد.«
56-�گزینه�ج�صحیح�است� مستنداً به ماده 416 قانون تجارت

ماده 416- »محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد،   
تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.«

57-�گزینه�د�صحیح�است� مستندا به ماده 423 قانون تجارت
ماده 423- »هرگاه تاجر بعد از توقف معامالت ذیل را بنماید، باطل و بالاثر خواهد بود:  

یا  منقول  راجع به  اینکه  از  اعم  بالعوض  نقل وانتقال  به طور کلي هر  و  یا هبه  1( هر صلح محاباتي   
غیرمنقول باشد.

2( تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.  
3( هر معامله]اي[ که مالي از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام   

شود.«
58-�گزینه�الف�صحیح�است� مستنداً به ماده 251 قانون تجارت

ماده 251- »هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند، دارنده برات مي تواند در هر یک از   
غرما یا در تمام غرما براي وصول تمام طلب خود )وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني( داخل شود 
تا اینکه طلب خود را کاماًل وصول نماید. مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمي تواند براي وجهي 
که به صاحب چنین طلبي پرداخته مي شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید، مگر در 
صورتي که مجموع وجوهي که از دارایي تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص مي یابد، بیش 
از میزان طلب او باشد. در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهي که هر کدام 

پرداخته اند، جزء دارایي ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند.
تبصره- مفاد این ماده درمورد ورشکستگي هر چند نفري نیز که براي پرداخت یک دین مسئولیت   

تضامني داشته باشند، مرعي خواهد بود.«
59-�گزینه�د�صحیح�است� مستنداً به ماده 143 لیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت: »در صورتي که 
شرکت ورشکسته شود یا پس از انحالل معلوم شود که دارایي شرکت براي تأدیه دیون آن کافي 
نیست، دادگاه صالحیت دار مي تواند به تقاضاي هر ذي نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملي را که 
ورشکستگي شرکت یا کافي نبودن دارایي شرکت به نحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً 
یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیوني که پرداخت آن از دارایي شرکت ممکن نیست محکوم نماید.«

60-�گزینه�ب�صحیح�است� پاسخ این سؤال مربوط است به اصل عدم توجه ایرادات و استثنائات آن 
»یکي از اصول مهم حاکم بر رابطه ي دارنده ي سند تجارتي با مسئولن آن اصل غیرقابل استنادبودن 



ش
دان

ر 
چت

ر 
ش

ـــ
ـــ

ـــ
نـ

36

چتر دانش

از مسئولن  این اصل، هیچ یک  به موجب  با حسن نیت است.  دارنده ي غیرمستقیم  برابر  ایرادات در 
سند تجارتي اصولً نمي توانند براي رهایي از تعهد پرداخت وجه سند به ایرادي در مقابل دارنده ي 
است.  تجارتي  سند  دارنده ي  از  حمایت  اصل  این  مبناي  کنند.  استناد  حسن نیت  با  غیرمستقیم 
در  ندارد.  قانون صدور چک مستند صریحي  یا  تجارت  قانون  در  ایرادات  غیرقابل استنادبودن  اصل 
رویه قضایي نیز دادگاهها رویکرد واحدي راجع به پذیرش یا عدم پذیرش آن اتخاذ نکرده اند ولي 
صاحب نظران حقوق تجارت در دکترین حقوقي آن را مسلم قلمداد کرده و به آن استناد مي کنند. 
براي اینکه رابطه دارنده با مسئول سند تحت شمول اصل مورد بحث قرار گیرد وجود دو شرط زیر 

الزامي است:
الف- دارنده در برابر مسئولي که به او رجوع کرده، دارنده ي غیرمستقیم باشد.  

ب- دارنده حسن نیت داشته باشد.  
منظور از غیرمستقیم بودن دارنده این است که سند را مستقیماً از آن مسئولي که به او رجوع کرده   
سند  نخست  دارنده ي  مثال،  به عنوان  نباشد.  قرارداد  او طرف  با  مستقیم  به طور  مسئول  یا  نگرفته 
که  انتقال گیرنده اي  یا  است  مستقیم  دارنده ي  برابر صادرکننده،  در  او صادرشده  وجه  در  که سند 
ظهرنویس با ظهرنویسي سند را به او انتقال داده دارنده ي مستقیم است. همچنین ضامني که با توافق 
با یکي از دارندگان سند از یکي از مسئولن آن ضمانت کرده در برابر آن دارنده که طرف قرارداد 
ضمانت با ضامن بوده مسئول مستقیم و به تبع آن دارندهي مذکور در برابر ضامن دارنده ي مستقیم 

است.
مقصود از با حسن نیت بودن دارنده این است که نباید به ایرادي که مسئول به آن استناد مي کند در   
موقع انتقال سند به او آگاه بوده باشد. درواقع عنصر اصلي حسن نیت در این اصل، بي اطالعي از وجود 
ایراد مورد استناد در زمان تسلیم شدن سند به دارنده است. اگر دارنده در موقع گرفتن سند به وجود 
ایراد جاهل باشد ولي بعد از آن اطالع یابد با حسن نیت محسوب مي شود و علم بعدي زایل کننده ي 

حسن نیت او نیست.
براي زوال حسن نیت علم به ایراد مورد استناد شرط است؛ به عنوان مثال، اگر مسئول مورد مراجعه   
امکان استناد به چند ایراد براي رهایي از مسئولیت داشته باشد و دارنده به برخي از آنها در موقع 
گرفتن سند جاهل و به برخي دیگر عالم باشد نسبت به ایرادي که به وجود آنجاهل بوده با حسننیت 
و نسبت به ایرادي که از وجود آن آگاه بوده فاقد حسن نیت محسوب مي شود. به این ترتیب مسئول 
مورد مراجعه در برابر دارنده ي مستقیم مي تواند به هر ایراد مؤثري براي رهایي از مسئولیت استناد 
کند. عالوه بر این در برابر دارنده ي غیرمستقیم نیز ایرادي که او نسبت به آن عالم است قابلیت استناد 

دارد.
بر اصل غیرقابل استنادبودن ایرادات استثنائاتي وارد است که همانند خود اصل، استثنائات آن نیز فاقد   

مستند قانوني در حقوق ایران است. استثنائات اصل غیرقابل استنادبودن ایرادات عبارتند از:
1- ایراد عدم اهلیت: امضاکننده ي سند که به هنگام امضا فاقد اهلیت قانوني براي متعهد شدن با   
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امضاي سند تجارتي است مي تواند در برابر دارنده با حسن نیت به فقدان اهلیت خود استناد کند و در 
صورت اثبات آن از مسئولیت معاف خواهد شد.

2- ایراد مجعول بودن امضا: در صورتیکه امضاي شخص بر روي سند جعل شده باشد چون تعهد ناشي   
از سند قابل انتساب به اراده ي او نیست، شخصي که امضاي جعلي منسوب به او شده مي تواند در برابر 

دارنده با حسن نیت با استناد به جعلي بودن امضا، خود را از مسئولیت پرداخت رها کند.
3- ایراد تغییر مندرجات سند بعد از امضاي آن: در صورتي که مندرجات سند تجارتي بعد از امضاي   
مسئولي که مورد مراجعه ي دارنده قرار گرفته تغییر یافته باشد، مسئول مورد مراجعه مي تواند در برابر 
دارنده ي با حسن نیت به تغییر مندرجات استناد کند؛ به عنوان مثال، اگر صادره کننده، چک را به مبلغ 
ده میلیون ریال صادر کرده و بعد از صدور مبلغ سند به صد میلیون ریال تغییر یافته باشد صادرکننده 
با حسن نیت به تغییر مبلغ استناد کند. در این صورت صادرکننده فقط  برابر دارنده ي  میتواند در 

مسئول پرداخت مبلغ اولیه یعني مبلغ پیش از تغییر است.
4- ایراد شکلي سند: ایراد عدم رعایت شرایط شکلي عمل حقوقي منشأ تعهد مسئول مورد مراجعه از   
استثنائات اصل مورد بحث است و در برابر دارنده غیرمستقیم قابلیت استناد دارد؛ به عنوان مثال اگر 
سند فاقد مندرجات الزامي باشد که باید در صورت آن قید شوند صادرکننده ي مورد مراجعه مي تواند 
با استناد به آن، خود را از تعهد براتي معاف سازد. همچنین است اگر شرایط شکلي ظهرنویسي سند یا 
قبولي برات رعایت نشده باشد. مبناي مستثناشدن ایرادات شکلي از شمول اصل فوق غیرقابل استماع 
بودن جهل به قانون است؛ چون شرایط شکلي را قانون تعیین کرده است دارنده ي غیرمستقیمي که 
مدعي بي اطالعي از نقص شکلي است درواقع عدم اطالع از حکم قانون درباره ي این شرایط را ادعا 
مي کند و چون جهل به قانون از کسي پذیرفته نیست، با تعریفي که براي حسن نیت بیان شد هیچ گاه 

نمي توان دارنده ي غیرمستقیم سند را نسبت به این ایراد واجد حسن نیت قلمداد کرد.
5- ایراد امضاي سند توسط نماینده فاقد اختیار: مانند سایر اعمال حقوقي اگر عمل حقوقي مرتبط   
با سند تجارتي مانند صدور، ظهرنویسي، ضمانت یا قبولي توسط نماینده ي شخص انشا شده باشد 
برات  شرکت،  مدیرعامل  وقتي  مثال،  به عنوان  مي گیرد؛  قرار  اصیل  به عهده ي  عمل  از  ناشي  تعهد 
صادرشده به عهده ي شرکت را قبولي مي نویسد تعهد ناشي از قبولي به عهده ي شرکت قرار مي گیرد 
باشند  انشا شده  نمایندگي  ادعاي  با  و صرفاً  واقعي  نمایندگي  بدون  فوق  اعمال  اگر  مدیرعامل.  نه 
برابر  در  مي تواند  عنه  منوب  باشد  شده  خارج  خود  اختیارات  حدود  از  عمل  انشاي  در  نماینده  یا 
اگر  مثال  به عنوان  سازد؛  رها  مسئولیت  بار  از  را  خود  و  استناد  ایراد  این  به  غیرمستقیم  دارنده ي 
شخصي قباًل مدیرعامل شرکت بوده بعد از عزل شدن از سمت خود براتي را که به عهده ي شرکت 
صادرشده قبولي بنویسد، این قبولي تعهدي براي شرکت جهت پرداخت وجه سند ایجاد نمي کند و 
شرکت مي تواند حتي در برابر دارندهاي که از فقدان اختیار مدیرعامل براي قبولي آگاه نیست به آن 
استناد کند، همچنین اگر مدیرعامل معزول به حساب شرکت برات یا سفته اي صادر کند ایراد فقدان 
سمت و اختیار از جانب شرکت در برابر دارنده ي غیرمستقیم ناآگاه قابل استناد است. ممکن است 
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نماینده با وجوِد داشتِن سمت در انشاي عمل منشأ تعهد از حدود اختیارات خود خارج شده باشد؛ 
در این صورت نیز منوب عنه مي تواند در برابر دارنده ي غیرمستقیم با حسن نیت به ایراد استناد کند، 
به عنوان مثال، اگر هیئت مدیره ي شرکت مقرر کرده باشد اسناد تعهدآور باید به امضاي مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره ي شرکت برسند؛ چنانچه مدیرعامل به تنهایي سفته اي را به حساب شرکت صادر 
و به سمت خود نیز در متن سند تصریح کند، شرکت مي تواند با استناد به خروج نماینده از حدود 
اختیارات، خود را از تعهد پرداخت وجه سفته در برابر دارنده ي غیرمستقیم بي اطالع از موضوع معاف 

کند.
غیر از ایراداتي که جزء استثنائات اصل فوق قلمداد شده اند سایر ایرادات تحت شمول اصل هستند   
کند.  استناد  آنها  به  با حسن نیت  غیرمستقیم  دارنده ي  برابر  در  نمي تواند  مراجعه  مورد  مسئول  و 
درنتیجه، ایرادهایي مانند سرقت یا مفقود شدن سند، امضاي سند تحت تأثیر اکراه یا اشتباه، نامشروع 
بودن جهت عمل حقوقِي منشأ تعهد براتي، موهوم و غیرواقعي بودن طرف مقابل عمل حقوقي مرتبط 
با سند و ایرادات راجع به رابطه ي پایه مانند بطالن قراردادي که براي ایفاي تعهد ناشي از آن سند 
تجارتي صادر یا ظهرنویسي شده، انحالل قراردادي که براي ایفاي تعهد ناشي از آن سند تجارتي 
صادر یا ظهرنویسي شده به اسبابي مانند فسخ، اقاله یا انفساخ، ایفاي تعهد پایه اي که منشأ صدور یا 
ظهرنویسي سند تجارتي بوده، ایفاي تعهد براتي در برابر دارنده ي مستقیم و عدم استرداد اصل سند 

در برابر دارنده ي غیرمستقیم با حسن نیت قابل استناد نیستند.
به این ترتیب، صادرکننده ي سند نمي تواند با این ادعا که بعد از تنظیم و امضاي سند توسط او سند از   
محل تجارتخانه اش به سرقت رفته یا او سند تکمیل و امضا شده را مفقود کرده و سارق یا یابنده بدون 
رضایتش آن را به غیرانتقال داده است درمقابل دارنده ي غیرمستقیمي که از موضوع بي اطالع است 
خود را از مسئولیت پرداخت وجه سند معاف کند. همچنین نمي تواند در مقابل چنین دارنده اي ادعا 
کند که در صدور سند تحت تأثیر اکراه بوده یا دچار اشتباه شده است. صادرکننده ي سند نمي تواند 
در مقابل دارنده ي غیرمستقیم با حسن نیت ایراد کند که قرارداد منشأ تعهد پایه که به منظور آن سند 
تجارتي اعم از برات، سفته یا چک صادر شده اند بعد از صدور سند به هر دلیلي منحل شده است یا 
از ابتدا به سببي از اسباب بطالن، باطل بوده و نمي توانسته است منشأ تعهد پایه باشد و بدین وسیله 
خود را از مسئولیت پرداخت رها کند؛ حتي نمي تواند ایراد کند که تعهد ناشي از صدور سند را ایفا 
کرده ولي به هر دلیل سند را مسترد نکرده و دارنده ي نخست با سوءاستفاده از سندي که وجهش 
را گرفته آن را با ظهرنویسي انتقال داده است.« )رجوع کنید به مجموعه پرسش های چهارگزینه ای 

حقوق تجارت دکتر مجید قربانی لچوانی- چاپ 27- ص 383(
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سؤاالت اصول فقهسؤاالت اصول فقه

منفسخ� طرفین� احد� موت� به� جایزه� عقود� »کلیه� می�دارد:� مقرر� مدنی� قانون� �954 ماده� �-61
می�شود�و�همچنین�به�سفه�در�مواردی�که�رشد�معتبر�است�«�اگر�با�قیاس�حالت�جنون�به�سفه�
گفته�شود�کلیه�عقود�جایزه�به�جنون�احد�طرفین�منفسخ�می�شود،�این�قیاس�را�چه�می�نامند؟�

]موضوع:�ادله استنباط احکام ��قیاس[
ب( قیاس منصوص العله الف( قیاس مستتبط العله   

د( قیاس مساوی ج( قیاس اولویت    
62-�در�خصوص�جمع�تبرعی�و�جمع�عرفی،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�اصول عملیه��تعارض ادله[

الف( جمع تبرعی، جمعی دلبخواهی است که شاهدی از لفظ بر آن گواهی نمی دهد، اما جمع عرفی، 
جمعی است که میان دو یا چند دلیل متعارض با تکیه بر شواهد لفظی موجود در ادله صورت می گیرد.

ب( جمع تبرعی، صرفا با لحاظ مناسبت حکم و موضوع صورت می گیرد؛ اما در جمع عرفی، تأکید بر 
معیارهای عرفی خارج از حدود دللت های لفظی است.

ج( جمع تبرعی، مربوط به ادله ناظر به بیان امور غیرالزامی است؛ اما جمع عرفی، مربوط به ادله ناظر 
به بیان احکام الزامی است.

د( جمع تبرعی، مربوط به تعارض دو دلیلی است که دللت آنها در حد ظهور است؛ اما جمع عرفی، 
مربوط به تعارض دو نص است.

63-�استصحاب�قهقرایی�ناظر�به�کدام�مورد�است؟�]موضوع:�اصول عملیه��استصحاب[
ب( تقدم زمان مشکوک بر زمان متیقن الف( تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک  

د( تقدم زمان حدوث شک بر زمان حدوث یقین ج( تقدم زمان حدوث یقین بر زمان حدوث شک 
64-�درباره�اصل�استصحاب�و�اصل�برائت�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�اصول عملیه��استصحاب[

الف( هر دو اصل محرز هستند.
ب( هر دو اصل غیرمحرز هستند.

ج( استحصاب اصل غیرمحرز و برائت، اصل محرز است.
د( استصحاب اصل محرز و برائت، اصل غیرمحرز است.

محتمل«،�حکم� دفع�ضرر� »لزوم� قاعده� و� بیان«� بال� عقاب� »قبح� قاعده� میان� تعارض� در� �-65
تعارض�چیست؟�]موضوع:�اصول عملیه��برائت[

الف( هر دو قاعده، تساقط پیدا می کنند.
ب( قاعده قبح عقاب بالبیان حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.
ج( قاعده قبح عقاب بالبیان مخصص قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.

د( قاعده قبح عقاب بالبیان وارد بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.
66-�درستی�ضمانت�از�شوهر�نسبت�به�نفقه�ایام�آینده�زوجه�با�توجه�به�اینکه�وجود�زوجیت�در�
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آینده�به�عنوان�سبب�دین�مشکوک�است،�با�استناد�به�کدام�مورد،�قابل�توجیه�است؟�]موضوع:�
اصول عملیه��استصحاب[

ب( قاعده مقتضی و مانع الف( استصحاب امر استقبالی   
د( قاعده یقین و شک   ساری ج( استصحاب مقلوب   

67-�مراد�از�»مقتضی«�در�بحث�»استصحاب�در�موارد�شک�در�مقتضی«�کدام�است؟�]موضوع:�
اصول عملیه��استصحاب[

د( مقتضی حکم ج( استعداد بقای حکم  الف( سبب حکم    ب( علت حکم 
و� نکند� اعمال� را� خود� خیار� اول،� زمان� در� خیار� صاحب� چنانچه� صفقه،� تبعض� خیار� در� �-68
سپس�تردید�به�وجود�آید�که�آیا�خیار�مزبور�باقی�است�یا�خیر�این�شک�و�تردید�مربوط�به�کدام�

مورد�زیر�است؟�]موضوع:�اصول عملیه��استصحاب[
د( مقتضی ج( رافعیت امر موجود   ب( رافع   الف( وجود رافع  

69-�بنابر�عدم�اعتبار�اصل�مثبت،�کدام�یک�از�آثار�زیر،�بر�مستصحب�بار�می�شود؟�]موضوع:�ادله 
استنباط احکام ��امارات[

الف( فقط آثار شرعی و حقوقی بی واسطه
ب( آثار شرعی و حقوقی بی واسطه یا با یک یا چند واسطه شرعی و حقوقی

ج( آثار شرعی و حقوقی بی واسطه یا با یک یا چند واسطه شرعی، حقوقی یا عقلی
د( آثار شرعی و حقوقی بی واسطه یا با یک یا چند واسطه شرعی، حقوقی، عقلی یا عادی

70-�با�توجه�به�تعریف�تاجر�درماده��1قانون�تجارت�که�مقرر�می�دارد:�»تاجر�کسی�است�که�شغل�
معمولی�خود�را�معامالت�تجاری�قرار�دهد�«�کدام�یک�از�موارد�زیر�را�می�توان�گفت؟�]موضوع:�

الفاظ ��وضع الفاظ[

الف( به رغم تعریف فوق، در موارد مشکوک، تاجر بر معنای لغوی آن حمل می شود.
این تعریف، تنها شرح اسم است پس در موارد مشکوک، تاجر بر معنای معروف نزد عرف عام،  ب( 

حمل می شود.
ج( تاجر، حقیقت قانونی است و بنابراین هر گاه قانون گذار این واژه را به کار ببرد باید بر همین معنای 

قانونی حمل شود.
د( در موارد مشکوک تاجر در متن قانونی بر معنای متعارف نزد تجار و بازرگانان حمل می شود که 

مخاطبان این قانون هستند، نه بر معنای مذکور در متن قانون.
�� 71-�در�کدام�مورد�با�انتفای�یکی�از�شروط،�حکم�در�جزا�منتفی�نمی�شود؟�]موضوع:�الفاظ

مفهوم و منطوق[

الف( هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار، خود را از جای 
بلندی پرت کند و بمیرد، ترساننده ضامن است.

ب( هر کاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود، خطای محض است.
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ج( اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل نیست.
د( در صورت تعدد وارث و عددم توافق بین آنها، مال ودیعه به حاکم رد می شود.
72-�کدام�مورد،�حکم�واقعی�اّولی�است؟�]موضوع:�اصول عملیه��اصل برائت[

الف( وجوب تیمم در حالت اضطرار
ب( باطل بودن معامالت در حالت جنون

ج( جواز اختیار مسکن توسط زوجه در صورت خوف ضرر
د( جواز استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت در موارد ضرورت

73-�تفاوت�باب�تعارض�و�تزاحم،�در�کدام�مورد�است؟�]موضوع:�اصول عملیه��تعارض ادله[
الف( در باب تعارض، دو دلیل مطلقاً حتی در صورت ترجیح یکی بر دیگری از اعتبار ساقط می شوند، 

ولی در تزاحم، همواره تکلیف اهم مقّدم می شود.
تعارض،  باب  در  ولی  است،  بدیهی  و  عقلی  مهم،  از  اهم  حکم  شناسایی  معیار  تزاحم،  باب  در  ب( 

معیارهای ترجیح، مبهم و اختالفی است.
ج( در تعارض، دللت دلیل، ُمجمل است؛ ولی در باب تزاحم، دو حکم که ضرورتاً یکی اهم و دیگری 

مهم است، با هم تزاحم می نمایند.
د( در تعارض ناسازگاری در ناحیه دللت دو یا چند دلیل است؛ ولی در تزاحم، مشکل در ناحیه اجرا 

و امتثال حکم است.
خود�سلب� از� نمی�تواند� »هیچ�کس� می�دارد:� مقرر� که� مدنی� قانون� �960 ماده� در�خصوص� �-74

حریت�کند�«،�چه�می�توان�گفت؟�]موضوع:�الفاظ ��عام و خاص[
الف( »هیچ کس« و »حریّت«، هر دو از الفاظ عموم هستند.
ب( »هیچ کس« و »حریّت«، هر دو از الفاظ مطلق هستند.

ج( »هیچ کس«، مصداق لفظ عام و »حریّت« اصطالحاً مطلق است.
د( دللت »هیچ کس« بر شمول بر مبنای مقدمات حکمت است؛ اما دللت »حریّت« بر شمول، مستند 

به خود لفظ حریّت است.
75-�مقصود�از�اجماع�مدرکی�که�در�فقه�معتبر�نیست،�چیست؟�]موضوع:�ادله استنباط احکام ��اجماع[

الف( اجماع بر حکمی است که دلیل خاص خود را دارد و بنابراین مالک در پذیرش یا عدم پذیرش 
آن، کفایت یا عدم کفایت همان ادلّه است، نه اجماع.

ب( اجماعی است که مستندات آن در منابع شیعی یافت نمی شود و فقیه خود آن را تحصیل نکرده است.
ج( همان اجماع منقول است که شماری از فقیهان آن را نقل کرده اند؛ اما وثوقی به آن نیست.

د( همان اجماع تعبدی است که دلیل خاصی ندارد؛ اما فقیهان تعبداً آن را پذیرفته اند.
76-�در�خصوص�حکم�تکلیفی�و�حکم�وضعی،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�الفاظ ��اوامر[

الف( هر حکم تکلیفی، ضرورتاً مستلزم یک حکم وضعی متناسب با آن است، مانند اینکه از نهی از یک 
نوع معامله )حکم تکلیفی(، بطالن آن )حکم وضعی( استنتاج می شود.
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ب( حکم تکلیفی، ناظر به بیان تکلیف الزامی یا غیر الزامی است اما حکم وضعی، وضعیت شیء یا امری 
را توصیف می کند.

ج( کاربرد این دو اصطالح تنها اعتباری است، هر حکمی به اعتباری تکلیفی و به اعتباری دیگر، دقیقاً 
وضعی است.

د( حکم تکلیفی مربوط به قلمرو عبادات است،  ولی حکم وضعی به باب معامالت و عرفیات مربوط می شود.
77-�مقصود�از�قید�که�فقدان�آن،�یکی�از�مقدمات�حکمت�و�از�شرایط�تمسک�به�اطالق�دلیل�

است�چیست؟�]موضوع:�الفاظ ��مطلق و مقید[
الف( اعم از قید لفظی و عقلی است و اعم است از اینکه قید در متن دلیل ذکر شود یا در موقعیت و 

مقام صدور دلیل، موجود باشد.
ب( تنها قیود لفظی است و قید عقلی نمی تواند مصداق قیدی باشد که دلیل لفظی را مقید نماید.

ج( تنها قیود لفظی است که در متن همان دلیل، به عنوان قید حکم یا موضع ذکر می شود.
د( تنها قیود عقلی،  مراد است.

78-�کدام�مورد�در�خصوص�استعمال�واژه�وکیل،�درباره�کسی�که�به�زودی�پروانه�وکالت�خود�را�
از�مراجع�مربوط�دریافت�می�کند،�صحیح�است؟�]موضوع:�الفاظ ��وضع الفاظ[

الفاظ، برای مفاهیم  اینکه  اما بنابر  الف( بنابر وضع واژه ها،  برای اعم از صحیح و فاسد مقبول است، 
صحیح وضع شده باشند، استعمال مقبولی نخواهد بود.

ب( استعمال لفظ در این مورد و موارد مشابه، نه از باب استعمال حقیقی و نه از باب استعمال مجازی، 
عرفاً مقبول نیست.

ج( مصداق استعمال مجازی است که عرف اهل زبان ممکن است آن را استعمال مقبول قلمداد کنند.
د( مصداق استعمال لفظ در معنای حقیقی است و در هر حال استعمالی مقبول است.

79-�در�خصوص�تخصیص�عموم�مستفاد�از�لفظ�با�مفهوم،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�
الفاظ ��عام و خاص[

الف( تخصیص عموم لفظی تنها با مفهوم مخالف، آن هم در صورتی صحیح است که عام،  جزئی از 
تخصیص نباشد.

ب( هر گاه مفهوم در شمار مفاهیم معتبر و حجت باشد، می تواند عموم لفظی را تخصیص بزند.
ج( با توجه قوت دللت لفظی و ضعف مفهوم، مفهوم مطلقاً توان تخصیص عام را ندارد.

د( تخصیص عام با مفهوم،  نوعاً مستلزم تخصیص اکثر است که عرفاً مقبول نیست.
80-�ماده��29قانون�تجارت�مقرر�می�دارد:�»در�شرکت�های�سهامی�عام،�مبلغ�اسمی�هر�سهم�نباید�از�
ده�هزار�ریال�بیشتر�باشد�«�ماده�مزبور،�در�مقام�بیان�کدام�مورد�زیر�است؟�]موضوع:�الفاظ ��نواهی[

الف( جمله انشایی در قالب و ساختار جمله اخباری که متضمن تأکید بیشتری است.
ب( صرفاً توصیه و پیشنهاد است، به دلیل عدم ذکر ضمانت اجرا برای تخلف از آن.

ج( حکم وضعی و سکوت از بیان حکم تکلیفی
د( حکم تکلیفی صریح و الزامی
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61-�گزینه�ج�صحیح�است� با توجه به اینکه علت حکم در جنون )فرع(، قوی تر از سفه )اصل( است، 
لذا حکم از قیاس اولویت به دست آمده است که دارای حجیت است. این قیاس را نمی توان قیاس 

منصوص العله دانست زیرا علت حکم قانون گذار مورد تصریح قرار نگرفته است. 
62-�گزینه�الف�صحیح�است� جمع تبرعی، جمعی است که بنای عقال بر آن واقع نمی شود و صرفاً با 
تکیه با الفاظ ادله نمی توان بدان دست یافت؛ ولی جمع عرفی، جمعی است که برای عموم عقال با 
توجه به ظاهر ادله قابل فهم است. هم  جمع تبرعی و هم جمع عرفی، ممکن است نسبت به ظواهر 

واقع شوند.
63-�گزینه�ب�صحیح�است� در استصحاب قهقری، همواره از لحاظ زمانی، مشکوک بر متیقن مقدم 
است، ولی این بدان معنا نیست که شک، بر یقین تقدم دارد، بلکه ممکن است شک و یقین در زمان 

واحد برای شخص وجود داشته باشد. 
64-�گزینه�د�صحیح�است� اصل محرزه به اصلی گفته می شود که ناظر به واقع است مانند استصحاب؛ 
ولی اصل غیرمحرز، ناظر به واقع نیست، مانند: اصل برائت. این نکته در مطلب شماره 261 کتاب 

مبانی استنباط حقوق اسالمی دکتر ابوالحسن محمدی مورد اشاره قرار گرفته است.
65-�گزینه�د�صحیح�است� مطابق نکته مندرج در مطلب شماره 271 کتاب مبانی استنباط حقوق 

اسالمی دکتر ابوالحسن محمدی، گزینه »د« صحیح است. 
66-�گزینه�الف�صحیح�است� استصحاب استقبالی، استصحابی است که در زمان حاضر، نسبت به مسئله ای 
یقین داشته باشیم و نسبت به بقای یقین فعلی، در آینده، دچار تردید شویم. استصحاب استقبالی، 
حجیت ندارد. لزم به توضیح است که قاعده مقتضی و مانع، ربطی به این بحث ندارد، زیرا در این 

قاعده، تردید نسبت به حدوث مانع است، درحالی که سؤال، به مانِع مشکوکی اشاره نکرده است. 
67-�گزینه�ج�صحیح�است� مقصود از »مقتضی« در بحث استصحاب عبارت از »استعداد و قابلیت« 

بقای مستصحب که نسبت به آن امکان اجرای استصحاب وجود ندارد.
68-�گزینه�د�صحیح�است� شک در اینست که آیا خیار، قابلیت و استعداِد بقا تا چند روز را داشته یا 

به واسطه فوری بودن از بین رفته است؛ لذا شک در مقتضی است.
69-�گزینه�ب�صحیح�است� آثار بی واسطه شرعی و حقوقی حجیت دارند و نیز اگر اصل دارای یک یا 
چند واسطه شرعی باشد که از این واسطه یا واسطه ها، اثری شرعی استنباط گردد، نیز دارای حجیت 

خواهند بود؛ بر خالف واسطه عقلی که حجیت ندارند.
70-�گزینه�ج�صحیح�است� اگرچه »تاجر« در عرف معنایی دارد ولی باتوجه به ارائه تعریف صریح در 
ماده یک قانون تجارت و تفسیر این ماده در مواد بعدی این قانون به نظر می رسد که اصرار قانون گذار 
بر ارائه تعریف دقیق قانونی است، پس باید این واژه را »حقیقت قانونی« دانست و در موارد مشکوک 

به جای مراجعه به عرِف اهِل لغت یا عرف عام جامعه، باید به حدود تعریف قانونی استناد نمود.
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71-�گزینه�ج�صحیح�است� شروط مقرر در گزینه های »الف و ب و د« عام مجموعی هستند، زیرا با 
انتفای یکی از شروط، حکم منتفی می شود. ولی شروط مندرج در گزینه »ج« عام بدلی هستند، بدین 

معنا که با تحقق یکی از شروط و انتفای شرط دیگر، حکم جاری شده و منتفی نمی گردد.
72-�گزینه�ب�صحیح�است� گزینه های »الف و ج و د« حکم واقعی ثانوی هستند؛ زیرا برای شرایط 
خاص و استثنائی بوده و موقتی می باشند، ولی گزینه »ب« برای شرایط عادی و طبیعی بوده و موقتی 

نیست.
73-�گزینه�د�صحیح�است� تعارض، مربوط به ناسازگاری ادله در زمان استنباط و فهم احکام است؛ ولی 
تزاحم مربوط به نامقدور و ناممکن بودن اجرای )نه استنباط( احکام است. در تعارض، الزاماً تساقط 

واقع نمی شود، زیرا اگر تعارض ظاهری باشد، بین دو دلیل، جمع واقع می گردد.
74-�گزینه�ج�صحیح�است� »هیچ« از ادات عموم است، لذا »هیچکس« لفظ عام است و دللت این لفظ 
بر افراد به دللت مطابقی است؛ ولی نسبت به لفظ »حریت« ادات عام وجود ندارد ولی اطالق دارد 

پس لفظ مطلق است که دللتش بر افراد، به واسطه مقدمات حکمت است.
اجماع  به آن مسئله،  نسبت  اگرچه  است که  اجماعی  َمدرکی،  اجماع  الف�صحیح�است�  75-�گزینه�
وجود دارد، ولی دلیل و َمدرِک حکم از قرآن و سنت نیز روشن است. این اجماع فاقد حجیت است. 
76-�گزینه�ب�صحیح�است� احکام تکلیفی دائر مدار »الزام« هستند ولی محور بحث در احکام وضعی، 
»الزام« نیست بلکه وضعیت شیء مورد لحاظ قرار می گیرد. مثاًل بطالن، صحت، عدم نفوذ، شرطیت، 

مانعیت، سببیت، ولیت و ... احکام وضعی هستند که هریک بیانگر یک وضعیت خاص می باشند.
77-�گزینه�الف�صحیح�است� یکی از مقدمات حکمت اینست که قرینه ای بر وجود قید برای تقیید لفظ 
مطلق در کار نباشد. تفاوتی ندارد که این قید، لفظی باشد یا عقلی، بنابراین خواه قید لفظی در کالم 
به کار رفته باشد و یا قید عقلی در آن مسئله وجود داشته باشد که بتوان از آن تقیید کالم گوینده را 

استنباط نمود، اطالق لفظ مطلق شکسته شده و باید آن لفظ را حمل بر معنای مقید نمود.
78-�گزینه�ج�صحیح�است� این استعمال در مورد معنای وضعی نیست، لذا استعمال حقیقی نیست؛ 

ولی با معنای حقیقی تناسب دارد پس استعمال مجازی است.
79-�گزینه�ب�صحیح�است� اگر مفهوم دارای حجیت باشد، )خواه موافق و خواه مخالف( می تواند عموم 
لفظ را تخصیص بزند، بنابراین مخصص یک عام می تواند منطوق باشد و یا مفهوم باشد ولی اگر مفهوم 

بود حتماً باید دارای حجیت باشد مانند مفهوم غایت یا حصر.
بر فساد دارد و چنانچه مبلغ اسمی هر  قانونی دللت  این ماده  80-�گزینه�ج�صحیح�است� نهی در 
سهم در اساسنامه بیش از میزان مقرر باشد، اعتبار ندارد. عدِم ذکِر ضمانِت اجرا به معنای توصیه ای 
و پیشنهادی بودن بیان قانون گذار نیست زیرا اساساً شأن قانون گذاری، وضع مواد قانونی پیشنهادی 
بدون قصِد حکِم خاِص وضعی یا تکلیفی نمی باشد. اگرچه در کلید منتشره توسط سازمان سنجش 

گزینه »د« به عنوان پاسخ صحیح معرفی شده است.
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سؤاالت حقوق جزاسؤاالت حقوق جزا

81-�»الف«�با�کشیدن�سالح�و�ایجاد�رعب،�دیگری�را�به�استرداد�گوشی�همراه�متعلق�به�خود�
وادار�کرده�است��»الف«�به�چه�جرمی،�قابل�تعقیب�کیفری�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�

جرايم بر ضد امنیت داخلي و خارجي کشور[
د( هیچ جرمی ج( محاربه   ب( اخاذی   الف( تهدید  

82-�»الف«،�حین�عبور�از�خیابان،�کیفی�را�در�مسیر�خود�پیدا�می�کند�و�با�تصرف�آن،�به�سرعت�
از�محل�فرار�می�کند��مالک�در�آن�لحظه�و�در�تعقیب�او�موفق�نمی�شود�کیف�را�به�علت�مقاومت�
متصرف�از�او�باز�پس�بگیرد��»الف«�به�چه�اتهامی،�قابل�تعقیب�کیفری�است؟�]موضوع:�حقوق جزای 

عمومی� قانوني بودن جرايم مجازات ها و دادرسي کیفري[

د( هیچ اتهامی ب( سرقت      ج( تحصیل مال از طریق نامشروع  الف( خیانت در امانت 
83-�»الف«،�کارمند�بانک،�با�باز�کردن�حساب�واهی�به�نام�شخصی�که�وجود�خارجی�ندارد�و�جعل�
امضا�موفق�می�شود�از�همان�بانک�وام�بگیرد�و�اقساط�بانک�را�همه�ماهه�پرداخت�می�کند��عمل�کارمند�
بانک�به�لحاظ�کیفری،�چه�وصفی�دارد؟�]موضوع:�حقوق جزای عمومی� قانوني بودن جرايم مجازات ها و دادرسي 

کیفري[

د( جعل و استفاده از سند مجعول ج( کالهبرداری  ب( وصفی ندارد  الف( اختالس 
84-�اگر�کسی�قاتل�عمد�را�فرار�دهد�و�مرتکب�پیش�از�دستگیری�فوت�کند،�در�صورت�مطالبه�
دیه�از�طرف�اولیای�دم،�دیه�مقتول�از�چه�منبعی�پرداخت�می�شود؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�

 فرار محبوسین و اختفای مقصرين[
ب( اموال عاقله الف( بیت المال   

د( اموال نزدیک ترین خویشان قاتل به نحو »القرب فالقرب« ج( اموال قاتل یا فراردهنده  
85-�اگر�کسی�مبلغ�هنگفتی�از�دیگری�قرض�گرفته�باشد�تا�به�یک�انجمن�خیریه�کمک�کند؛�
لیکن�این�مبلغ�را�در�شرط�بندی�فوتبال�ببازد،�رفتار�او�از�حیث�جزایی،�چه�وصف�)اوصافی(�دارد؟�

]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�تحصیل مال از طريق نامشروع[
ب( خیانت در امانت و قماربازی الف( انتقال مال غیر  

د( خیانت در امانت ج( قماربازی   
در� تاریخ،� بدون� فقره�چک� یک� همراه،� تلفن� دستگاه� یک� خرید� برای� آموزشگاه� مدیر� �-86
با�گذاشتن�تاریخ�و�خرید�کاال،�مبلغی� وجه�پیشخدمت�خود�صادر�می�کند؛�لیکن�دارنده�چک�
را�به�عنوان�درصدانه�از�فروشنده�دریافت�می�کند��با�مطالبه�اصل�کاال،�پیشخدمت�به�دروغ�در�
دادگاه�اظهار�می�دارد�که�تلفن�همراه�از�او�به�سرقت�رفته�و�حاضر�است�وجه�چک�را�به�مدیر�
مسترد�دارد��چه�اتهام�)اتهاماتی(�متوجه�پیشخدمت�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�خیانت 
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در امانت[

ب( جعل و اخذ پورسانت  الف( خیانت در امانت  
د( سوءاستفاده از سفیدامضا ج( فروش مال غیر   

زیرزمین� در� خود� سکونت� محل� از� تونلی� فروشی،� جواهر� مغازه� به� ورود� قصد� به� سارق� �-87
حفر�می�کند؛�لیکن�در�انتهای�مسیر�تونل،�اشتباهًا�سر�از�خانه�همسایه�درمی�آورد�که�بالفاصله�
]موضوع:� است؟� کیفری� تعقیب� قابل� )جرائمی(،� ارتکاب�چه�جرمی� به� متهم،� دستگیرمی�شود��

حقوق جزای اختصاصی�هتک حرمت منازل و امالک غیر[

ب( شروع به سرقت الف( تخریب عمدی  
د( تخریب و ورود به عنف به منزل دیگری و شروع به سرقت ج( در حکم شروع به سرقت  
88-�شخصی�در�حین�کاشتن�درخت�در�باغچه�حیاط�مسکونی�خود،�تعدادی�اشیای�تاریخی-�
فرهنگی�کشف�می�کند�و�با�علم�به�ارزش�تاریخی�اشیای�مذکور،�آنها�را�مخفی�می�کند��رفتار�او�

واجد�چه�وصفی�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�تخريب اموال تاريخی و فرهنگی[
ب( حفاری و کاوش الف( اختفای اشیای تاریخی   

د( فاقد وصف کیفری است. ج( امتناع از تحویل اشیای مشکوفه به دولت 
89-�در�صورتی�که�رفتار�غیرعمدی�مرتکب،�نه�موجب�آسیب�و�عیبی�در�بدن�شود�و�نه�اثری�از�

خود�در�بدن�بر�جای�گذارد،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�ديات[
الف( در صورت عدم تصالح، مرتکب به حسب یا شالق تعزیری درجه 7 محکوم می شود.

ب( در صورت تصالح، ضمان منتفی است.
ج( توهین عملی محسوب می شود.

د( ضمان منتفی است.
90-�حذف�و�نمره�سؤال�بین�سایر�پرسش�ها�تقسیم�شد��

91-�چنانچه�یک�تبعه�ایرانی،�در�خارج�از�کشور�مرتکب�جرم�حدی�شود�و�در�ایران�یافت�شود،�
کدام�شرط�برای�محاکمه�و�مجازات�او�ضروری�نیست؟�]موضوع:�حقوق جزای عمومی� قلمرو اجرايی 

قوانین جزايی در مکان[

الف( رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران، جرم باشد.
ب( متهم در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد.

ج( طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب نباشد.
د( به موجب قوانین ایران، موجبی برای موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

جزای  حقوق  ]موضوع:� است؟� جایگزین�حبس،�صحیح� مجازات�های� در�خصوص� مورد� کدام� �-92
عمومی�مجازات های جايگزين حبس[

الف( چنانچه مجازات قانونی جرم عمدی بیش از یک سال حبس باشد، با تخفیف مجازات به کمتر از 
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یک سال از سوی دادگاه، اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
ب( مرتکبان جرائم غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، 

با اختیار دادگاه ممکن است به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
ج( در جرائم عمدی متعدد که مجازات قانونی هیچ یک از آنها بیش از یک سال نباشد، دادگاه می تواند 

به مجازات جایگزین حبس حکم دهد.
د( مرتکبان جرائم عمدی با حداکثر مجازات قانونی تا یک سال حبس، چنانچه فاقد سابقه محکومیت 

کیفری قطعی به حبس بیش از شش ماه باشند، به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.
اتوبوسی�را�که�دارای��2مسافر�است،�می�رباید��کدام�مورد�در� به�قصد�آدم�ربایی،� 93-�»الف«�

خصوص�رفتار�وی،�صحیح�است؟�]موضوع:�حقوق جزای عمومی تعدد جرم[
الف( مصداق تعّدد مادی و معنوی نیست. 

ب( تعدد معنوی است و شخص به مجازات اشد محکوم می شود.
ج( تعّدد مادی است و شخص به حداکثر مجازات آدم ربایی محکوم می شود.

د( تعّدد مادی است و شخص به حداکثر مجازات آدم ربایی به عالوه تا یک دوم آن محکوم می شود.
94-�کدام�یک�از�جرائم�زیر،�قابل�تعویق�است؟�]موضوع:�حقوق جزای عمومی�تعلیق اجرای مجازات و 

تعويق صدور حکم[

ب( قاچاق عمده مواد مخدر الف( ایجاد مزاحمت با چاقو   
د( شروع به آدم ربایی ج( معاونت در اسیدپاشی   

95-�»الف«�مرتکب�جرم�قذف�نسبت�به�شخص�»ب«�و�مرتکب�جرم�افترا�نسبت�به�شخص�»ج«�
می�شود��مرتکب�پس�از�دستگیری،�به�چه�نحو�مجازات�می�شود؟�]موضوع:�حقوق جزای عمومی�تعدد جرم[

الف( فقط به مجازات حّدی محکوم می شود.
ب( به قذف و افترا محکوم می شود و ابتدا حد اجرا می گردد.

ج( به مجازات قذف و افترا محکوم می شود، ولی تنها مجازات حّدی نسبت به وی اجرا می گردد.
د( به مجازات قذف و افترا محکوم می شود و بدون رعایت ترتیب، هر دو مجازات در مورد وی اجرا می گردد.
96-�اگر�کسی�با�ضربه�های�متعدد�عمدی،�موجب�جنایات�متعدد�و�قتل�مجنٌی�علیه�شود�و�قتل�
نیز�مشمول�مجازات�عمدی�باشد،�کدام�مورد�در�خصوص�مرتکب،�صحیح�است؟�]موضوع:�حقوق 

جزای اختصاصی�قصاص[

الف( اگر برخی جنایات موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل بی تأثیر باشد، تنها به قصاص نفس 
محکوم می شود.

ب( اگر قتل در اثر مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت غیرمتوالی وارد شده 
باشد، تنها به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد.

ج( اگر قتل در اثر مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت غیرمتوالی وارد شده باشد، 
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به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می شود.
د( اگر قتل در اثر مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به طور متوالی وارد شده باشد، به 

قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن متصل نبوده است نیز محکوم می شود.
97-�در�فرض�ثابت�بودن�لوث�علیه�دو�یا�چند�نفر�به�شکل�مردد�در�قتل،�کدام�مورد�صحیح�

است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�ديات[
الف( با اقامه قسامه از سوی همه متهمان به درخواست شاکی، دیه به نسبت مساوی میان آنها تقسیم می شود.

ب( با درخواست شاکی مبنی بر اقامه قسامه و خودداری همه، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان 
ممتنعان تقسیم می شود.

ج( با درخواست اقامه قسامه از سوی شاکی و خودداری چند نفر از اقامه قسامه، با ادای سوگند آنان 
بر برائت خود، دیه ساقط می شود.

د( چنانچه شاکی از آنها اقامه قسامه کند و همگی اقامه قسامه کنند پرداخت دیه به نسبت مساوی 
میان آنها تقسیم می شود.

98-�یک�جهانگرد�خارجی�اتومبیلی�را�کرایه�می�کند��در�پایان�گشت�وگذار،�کیف�پر�از�پول�خود�
را�جلوی�راننده�می�گیرد�تا�کرایه�خویش�را�از�کیف�بردارد؛�اما�راننده�با�علم�به�ناآگاهی�توریست�
از�ارزش�پول�های�رایج�و�با�سوءنیت،�مبلغ�هنگفتی�را�از�کیف�برمی�دارد��رفتار�وی�مصداق�چه�

جرمی�است؟�]موضوع:�حقوق جزای عمومی� قانونی بودن جرائم مجازات ها و دادرسی کیفری[
ب( تحصیل مال از طریق نامشروع الف( خیانت در امانت   

د( فاقد عنوان مجرمانه است. ج( سرقت    
وی،� رفتار� بزند،� آتش� را� ثبت� دفاتر� از� قسمتی� رسمی،� اسناد� دفترخانه� سردفتر� هرگاه� �-99

مصداق�چه�جرمی�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�جعل[
د( احراق ج( خیانت در امانت  ب( تخریب  الف( در حکم جعل در اسناد رسمی 

100-�شخصی�به�قصد�سرقت،�وارد�منزل�دیگری�می�شود�و�در�اثنای�جمع�آوری�اموال،�با�شنیدن�
صدای�آژیر�خودروی�پلیس،�با�رهاکردن�اموال�در�محل،�پا�به�فرار�می�گذارد�و�در�کوچه�دستگیر�

می�شود��رفتار�وی�مشمول�کدام�عنوان�است؟�]موضوع:�حقوق جزای عمومی�شروع به جرم[
ب( ورود به عنف به منزل دیگری الف( جرم عقیم   

د( شروع به سرقت و ورود به عنف به منزل دیگری ج( شروع به سرقت  
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پاسخ نامه سؤاالت حقوق جزاپاسخ نامه سؤاالت حقوق جزا
 

81-�گزینه�الف�صحیح�است� اخاذی در قانون ایران به صورت مستقل جرم انگاری نشده است. از سوی 
دیگر به دلیل شخصی بودن اقدامات صورت گرفته عمل مصداق محاربه نیست. ماده 669 ق. مجازات 
اسالمی بخش تعزیرات در این خصوص مقرر می دارد: »هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به 
قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از 
این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، 

به مجازات شالق تا )74( ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.«
82-�گزینه�د�صحیح�است��این اقدام مشمول هیچ یک از عناوین مجرمانه نیست.

83-�گزینه�ب�صحیح�است� با توجه به فقدان عنصر ضرر جعل منتفی است. با توجه به عدم وجود قصد 
تملک، اختالس منتفی است و با توجه به اینکه شخص حقوقی فریب نخورده است، عمل مصداق 

کالهبرداری نیست.
84-�گزینه�ج�صحیح�است��ماده 434 ق. مجازات اسالمی مصوب 1392 در این خصوص مقرر می دارد: 
»هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنایت عمدي شده است فراري دهد، به تحویل وي الزام مي شود. 
اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکي از منافع آن 
شده است، بازداشت فراري دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، 
دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند. 
اگر مرتکب پیش از دستگیري بمیرد یا دستگیري وي متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، 
فراري دهنده آزاد مي شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي تواند در صورت 
فوت مرتکب یا تعذر دستگیري او، دیه را از اموال وي یا فراري دهنده بگیرد. فراري دهنده مي تواند پس 

از پرداخت دیه براي دریافت آن به مرتکب رجوع کند.«
تملک  به  مال  عقد،  این  انعقاد  با  اینکه  و  عقد قرض  تحقق  به  توجه  با  85-�گزینه�ج�صحیح�است� 
بنابراین  بازگرداند  مقرر  موعد  در  قرض دهنده  به  مال  می شود  ملزم  وی  و  می آید  در  قرض گیرنده 
اهمیتی ندارد که پول را در چه کاری مورد استفاده قرار دهد. ازاین رو جرم خیانت در امانت محقق 
این  نشده و عمل مشمول عنوان قماربازی است. ماده 705 ق.مجازات اسالمی بخش تعزیرات در 
خصوص مقرر می  دارد: »قماربازی با هر وسیله ای ممنوع، و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس 
و یا تا )74( ضربه شالق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم 

می گردند.« 
86-�گزینه�الف�صحیح�است��چک برای خرید یک دستگاه تلفن همراه در اختیار پیش خدمت گذاشته 
شده بود و سپردن چک به منزله سپردن کالیی خریداری شده بود که وی از استرداد آن خودداری 
نموده ماده 674 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات در این خصوص مقرر می دارد: »هر گاه اموال 
منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت 
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یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت   یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که 
اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر 
مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال 

محکوم خواهد شد.« 
87-�گزینه�الف�صحیح�است��عمل مرتکب مصداق تخریب عمدی است. با توجه به اینکه وی قصد ورود 
به منزل دیگری را نداشته، این جرم به وی منتسب نیست. به عالوه با توجه به اینکه عمل ارتکاب 

یافته  قسمتی از رکن مادی جرم سرقت نیست. شروع به سرقت بر عمل او صادق نیست.
88-�گزینه�ج�صحیح�است� عمل مرتکب مصداق تبصره 1 ماد 562 ق.مجازات اسالمی بخش تعزیرات 
است و جرم مزکور در صدر ماده به او منتسب نیست. این ماده و تبصره ذیل آن مقرر می دارند: »هر 
کس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان 

میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.«
89-�گزینه�د�صحیح�است. ماده 567 ق.مجازات اسالمی مصوب 1392 در این خصوص مقرر می دارد: 
»در مواردي که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي 
بگذارد ضمان منتفي است؛ لکن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شالق 

تعزیري درجه هفت محکوم مي شود.«
90-�سؤال�مذکور�اشتباه�و�حذف�شده�است�

91-�گزینه�ب�صحیح�است��ماده 7 ق. مجازات اسالمی 1392 در این خصوص مقرر می دارد: »عالوه 
بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمي شود، در صورتي 
که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوري اسالمي ایران محاکمه و مجازات 

مي شود مشروط بر این که:
الف- رفتار ارتکابي به موجب قانون جمهوري اسالمي ایران جرم باشد.  

ب- در صورتي که جرم ارتکابي از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه   
نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کاًل یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبي براي منع یا موقوفي تعقیب یا موقوفي اجراي مجازات یا سقوط آن   
نباشد.«

92-�گزینه�الف�صحیح�است��این مسئله در ماده 73 قانون مجازات اسالمی 1392 مورد اشاره قرار 
گرفته است. این ماده مقرر می دارد: »در جرائم عمدي که مجازات قانوني آنها بیش از یک سال حبس 
است، در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمي تواند به مجازات جایگزین حبس 

حکم نماید.«
93-�گزینه�ج�صحیح�است��اقدام مرتکب مشمول عنوان تعدد مادی است. 2 آدم ربایی و یک سرقت 
اتفاق افتاده است که به استناد ماده 134 ق.م اسالمی 1392 حداکثر مجازات جرائم ارتکاب یافته 

تعیین می شود و مجازات اشد اجرا می گردد.
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94-�گزینه�ج�صحیح�است��ماده 47 ق. مجازات اسالمی 1392 در این خصوص مقرر می دارد: »صدور 
حکم و اجراي مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

و  نفت  گاز،  برق،  آب،  تأسیسات  در  خرابکاري  کشور،  خارجي  و  داخلي  امنیت  علیه  جرائم  الف-   
مخابرات.

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایي و اسیدپاشي.  
پ- قدرت نمایي و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومي، تشکیل   

یا اداره مراکز فساد و فحشا.
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلي و سالح و مهمات و قاچاق انسان.  

  ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في الرض.
ج- جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون )100.000.000(ریال.«  

به موجب این ماده اسیدپاشی غیر قابل تعویق است؛ ولی معاونت در آن قابل تعویق است.  
95-�گزینه�ب�صحیح�است��ماده 135 ق. مجازات اسالمی 1392 در این خصوص مقرر می دارد: »در 
تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا 
قصاص اجرا مي شود؛ مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعي باشد 

و موجب تأخیر اجراي حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء مي گردد.
تبصره- در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی   
یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات 
تعزیری ساقط می گردد؛ مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، 

مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.«
96-�گزینه�ج�صحیح�است� ماده 299 ق. مجازات اسالمی 1392 در این خصوص مقرر می دارد: »اگر 
کسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنایات متعدد و قتل مجنيٌ علیه شود و قتل نیز مشمول 
تعریف جنایات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنایت ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي 
نداشته باشند؛ مرتکب عالوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایي که 
تأثیري در قتل نداشته است، محکوم مي شود؛ لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در 
صورتي که ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به 

قصاص یا دیه عضوي که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم مي گردد.
تبصره- احکام مقرر در مواد )296(، )297(، )298( و )299( در مواردي که جنایت یا جنایات ارتکابي   

به قسمت بیشتري از همان عضو یا اعضاي دیگر مجنيٌ علیه سرایت کند نیز جاري است.«
97-�گزینه�ب�صحیح�است� ماده 334 ق. مجازات اسالمی 1392 در این خصوص مقرر می دارد: »اگر 
اقامه قسامه  از آنان درخواست  لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکي 
کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداري همه یا برخي از آنان از اقامه قسامه، 
پرداخت دیه بر ممتنع ثابت مي شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوي میان 



ش
دان

ر 
چت

ر 
ش

ـــ
ـــ

ـــ
نـ

52

چتر دانش

آنان تقسیم مي شود. اگر همگي اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت مي گردد.«
98-�گزینه�د�صحیح�است� عمل راننده مشمول هیچ یک از عناوین مجرمانه نیست.

99-�گزینه�الف�صحیح�است� ماده 100 ق. ثبت اسناد و امالک در این خصوص مقرر می دارد: »هر یک 
از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و امالک و صاحبان دفا تر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را 
مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر 

است محکوم خواهد شد:
اولً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.  

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.  
ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.  

رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.  
خامساً- تمام یا قسمتی از دفا تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا تر را بکشد یا به وسایل   

متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.  

سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.«  
100-�گزینه�ب�صحیح�است��با توجه به اینکه وی اختیاراً ولو به علت ترس از صدای آژیر پلیس، از انجام 
و اتمام سرقت منصرف شده شروع به جرم سرقت منتفی است و تنها ورود به عنف به منزل دیگری 

به وی منتسب است.
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سؤاالت آیین دادرسی کیفریسؤاالت آیین دادرسی کیفری

101-�آیا�دادگاه�کیفری�یک�می�تواند�پس�از�شروع�به�رسیدگی�قرار�عدم�صالحیت�صادر�کند؟�
]موضوع:  صالحیت کیفري�صالحیت ذاتي[

ب( بلی، در صورت عدم صالحیت محلی الف( بلی، در صورت عدم صالحیت ذاتی  
د( خیر، مطلقاً ج( بلی، مطلقاً    

102-�درکدام�یک�از�موارد�زیر،�تعیین�وکیل�تسخیری�از�سوی�دادگاه�الزامی�است؟�]موضوع:  
کلیات آيین دادرسي کیفري� اصول دادرسي منصفانه[

الف( در جرائم خاص، هرگاه متهم خود وکیل معرفی نکند.
ب( در همه جرائم به استثنای جرائم درجه 7 و 8، هرگاه متهم خود وکیل معرفی نکند.

ج( در جرائم احصاشده توسط قانون گذار، هرگاه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم 
عذر موجه در دادگاه حاضر نشود.

د( در همه جرائم به استثنای جرائم درجه 7 و 8، متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم 
عذر موجه در دادگاه حاضر نشود.

�]موضوع:  راه هاي  تلقی�می�شود؟� استان�غیابی� 103-�در�کدام�صورت،�رأی�دادگاه�تجدیدنظر�
شکايت از احکام � واخواهي[

الف( متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه تجدیدنظر حاضر نبوده و لیحه دفاعیه یا اعتراضیه 
هم نداده باشد.

ب( متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات تجدیدنظر حاضر نبوده و لیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده 
و رأی دادگاه تجدیدنظر دایر بر محکومیت متهم باشد.

ج( متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لیحه دفاعیه 
یا اعتراضیه هم نداده اعم از آنکه رأی دادگاه تجدیدنظر دائر بر محکومیت با برائت باشد.

د( متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لیحه دفاعیه 
یا اعتراضیه هم نداده و رأی دادگاه تجدیدنظر نیز دائر بر محکومیت متهم باشد.

از�موارد�زیر،�محاکمات�غیرعلنی�خواهد�بود؟�]موضوع:  کلیات آيین دادرسي  104-�در�کدام�یک�
کیفري� اصول دادرسي منصفانه[

الف( در جرائم قابل گذشت و در صورت درخواست متهم
ب( در جرائم قابل گذشت و در صورت درخواست شاکی

ج( در جرائم غیرقابل گذشت و در صورت درخواست شاکی
د( در جرائم غیرقابل گذشت و در صورت درخواست طرفین

105-�در�جرائم�مذکور�در�صالحیت�سازمان�قضائی�نیروهای�مسلح،�احاله�پرونده�در�کدام�یک�از�
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موارد�زیر�صورت�می�گیرد؟��]موضوع:  صالحیت کیفري� احاله[
مصالح  رعایت  و  عمومی  امنیت  و  نظم  حفظ  به منظور  مسلح  نیروهای  قضائی  سازمان  رئیس  الف( 

نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.
ب( احاله ندادن پرونده به حوزه قضائی دیگر، موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

ج( شاکی یا بیشتر شاکیان، در حوزه قضائی دادگاه دیگر اقامت داشته باشند.
د( شاهد یا بیشتر شهود، در حوزه قضائی دادگاه دیگر اقامت داشته باشند.

106-�به�اتهامات�اشخاصی�که�در�خارج�از�قلمرو�حاکمیت�جمهوری�اسالمی�ایران�مرتکب�جرم�
می�شوند�و�مطابق�قانون،�دادگاه�های�ایران�صالحیت�رسیدگی�به�آنها�را�دارند،�در�کدام�دادگاه�

رسیدگی�می�شود؟�]موضوع:  صالحیت کیفري� دادگاه صالح در خصوص جرايم ارتکابي در خارج از کشور[
الف( در دادگاه محل دستگیری، اعم از اینکه از اتباع ایران یا کشور خارجی باشند.

ب( در دادگاه تهران، اعم از اینکه از اتباع ایران یا کشور خارجی باشند.
ج( در دادگاه محل دستگیری، در صورتی که از اتباع خارجی باشند.

د( در دادگاه محل دستگیری، در صورتی که از اتباع ایران باشند.
اثر�پذیرش�اعاده�دادرسی�پس�از�شروع�به�محاکمه�جدید،�بر�آثار�و�تبعات�حکم�مورد� �-107

اعاده�دادرسی�چیست؟�]موضوع:  راه هاي شکايت از احکام � اعاده دادرسي عام[
الف( در صورتی که دلیل اقامه شده قوی باشد، با صدور قرار آثار و تبعات حکم اولی متوقف می شود.

ب( در صورتی که دلیل اقامه شده قوی باشد، آثار و تبعات حکم اولی متوقف می شود.
ج( به صرف تجویز اعاده دادرسی، آثار و تبعات حکم اولی متوقف می شود.

د( مطلقاً تغییری در آثار و تبعات حکم اولی صورت نمی پذیرد.
108-�آرای�کدام�یک�از�دادگاه�های�زیر،�در�تمامی�موارد�قابل�تجدیدنظرخواهی�است؟�]موضوع:  

راه هاي شکايت از احکام � تجديدنظر خواهي[

ب( انقالب، به جز جرائم مواد مخدر الف( کیفری دو   
د( اطفال و نوجوانان، صرفاً در خصوص افراد نابالغ  ج( اطفال و نوجوانان  

109-�اگر�طرفین�دعوا�با�توافق�کتبی،�حق�تجدیدنظر�یا�فرجام�خواهی�خود�را�اسقاط�کنند،�اثر�
حقوقی�آن�چیست؟�]موضوع:  راه هاي شکايت از احکام � تجديدنظر خواهي[

الف( به جز در خصوص صالحیت قاضی صادرکننده رأی، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان، مسموع نیست.

ب( تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان، جز در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی مسموع نیست.
ج( تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان مسموع نیست.

د( درخواست تجدیدنظر آنان مسموع نیست.
110-�به�استنساخ�دادنامه�توسط�ذی�نفع،�در�کدام�دسته�از�جرائم�تصریح�شده�است؟�]موضوع:  

رسیدگي و صدور  رأي� مقررات مشترک حاکم بر رسیدگي هاي کیفري[
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الف( فقط جرائم منافی عفت
ب( صرفاً جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

ج( در مطلق جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
د( جرائم منافی عفت مشروط به اطالع شاکی از حرمت مطالب آن از مطالب آن و جرام علیه امنیت 

داخلی و خارجی
مقدماتی�تصریح�شده�است؟�� تحقیقات� امکان�ترافعی�شدن� به� از�جرائم،� در�کدام�دسته� �-111

]موضوع:  رسیدگي و صدور  رأي� اصول حاکم بر رسیدگي دادگاه[
الف( جرائم غیر قابل گذشت، در صورت درخواست کتبی طرفین

ب( جرائم قابل گذشت، در صورت درخواست کتبی طرفین
ج( جرائم تعزیری غیرمنصوص شرعی

د( جرائم قابل گذشت
112-�اگر�دادگاه�در�مقام�رسیدگی�به�اعتراض�شاکی�نسبت�به�قرار�منع�تعقیب،�تحقیقات�دادسرا�

را�ناقص�تشخیص�دهد،�تکلیف�چیست؟�]موضوع:  تحقیقات مقدماتي� ويژگي هاي تحقیقات مقدماتي[
الف( قرار را نقض می کند و خود تحقیقات را تکمیل می کند.

ب( قرار را نقض می کند و تکمیل تحقیقات را از دادسرا می خواهد.
ج( بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود، اقدام به تکمیل تحقیقات کند.
د( قرار را نقض می کند و حسب مورد، خود، تحقیقات را تکمیل می کند یا تکمیل تحقیقات را از دادسرا می خواهد.
113-�گذشت�شاکی�یا�مدعی�خصوصی�در�جرائم�غیرقابل�گذشت،�پس�از�صدور�حکم�قطعی،�
چگونه�موجب�تخفیف�مجازات�یا�تبدیل�آن�به�مجازات�مناسب�تر�به�حال�محکوم�علیه�توسط�

دادگاه�صادرکننده�حکم�قطعی�می�شود؟��]موضوع: راه های شکايت از احکام�اعاده دادرسی عام[
ب( الزاماً، حسب درخواست محکوم علیه الف( عندالقتضا حسب درخواست محکوم علیه 

د( الزاماً، حسب درخواست دادستان ج( عندالقتضا، حسب درخواست دادستان 
114-�محاکمات�دادگاه�کیفری�یک،�در�چه�صورت،�ضبط�صوتی�و�تصویری�می�شود؟�]موضوع:  

رسیدگي و صدور  رأي� رسیدگي در دادگاه کیفري يک[

الف( به تشخیص دادگاه واگذار شده است. 
ب( در صورتی که رسیدگی دادگاه علنی باشد.

ج( بنا به تشخیص رئیس حوزه قضایی است. 
د( ضبط صوتی الزاماً و ضبط تصویری در صورت تشخیص دادگاه.

بازداشت�کنند؟�� را� از�جرائم�زیر�می�توانند�رأسًا�متهم� 115-�ضابطان�دادگستری،�در�کدام�یک�
]موضوع:  تحقیقات مقدماتي� مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتي[

الف( در جرائم غیرمشهود، در صورتی که قرائن و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
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ب( در جرائم مشهود در صورتی که قرائن و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
ج( در جرائم مشهود موضوع بندهای »الف«، »ب«، »پ« و »ت« ماده 302 ق.ا.د.ک

د( در جرائم مشهود مطلقاً
 116-�در�خصوص�قرار�نظارت�قضائی،�کدام�مورد�صحیح�نیست؟��]موضوع:  تحقیقات مقدماتي�

قرارهاي نظارت قضايي[

ب( دارای مدت معین است. الف( اختیاری است.  
د( شامل یک یا چند دستور نظارت قضائی است. ج( قابل اعتراض نیست.  

117-�دادگاه�کیفری�متعاقب�واخواهی،�مکلف�به�رعایت�کدام�یک�از�موارد�زیر�است؟�]موضوع:  
راه هاي شکايت از احکام � واخواهي[

الف( صرفاً بررسی ادله و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی
ب( صرفاً دعوت واخواه با تعیین وقت رسیدگی، بررسی ادله و دفاعیات وی و اتخاذ تصمیم مقتضی

ج( دعوت طرفین با تعیین وقت رسیدگی، بررسی ادله و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی
اتخاذ  ادله و دفاعیات واخواه و  با تعیین وقت رسیدگی، بررسی  اقتضاء دعوت طرفین  د( در صورت 

تصمیم مقتضی
از�قطعیت�دستور�ضبط�وثیقه،�حکم�محکومیت�کیفری�اجرا�شود،�تکلیف� 118-�چنانچه�پس�

دستور�ضبط�وثیقه�چیست؟�]موضوع:  تحقیقات مقدماتی� قرارهای تأمین کیفری[
الف( دستور ضبط تا یک چهارم وثیقه صادر می شود. 

ب( دستور ضبط یک چهارم وثیقه صادر می شود.
ج( کان لم یکن تلقی می شود.   

د( اجرا می شود.
119-�در�کدام�یک�از�موارد�زیر،�بازپرس�مکلف�به�تبعیت�از�دادستان�است؟�]موضوع:  تحقیقات 

مقدماتي� حدوث اختالف بین بازپرس و دادستان و چگونگي حل آن[

الف( عدم احراز مالئت کفیل توسط بازپرس
ب( قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت

ج( قرار اناطه در مورد جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک
د( قرارهای نهایی مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک 

120-�فرماندار�یکی�از�شهرستان�های�غیرمرکز�استان،�مرتکب�بزه�تصرف�غیرقانونی�در�اموال�
دولتی�می�شود�رسیدگی�به�جرم�وی�در�صالحیت�کدام�مرجع�قضائی�است؟�]موضوع:  صالحیت 

کیفري� صالحیت شخصي[

ب( دادگاه کیفری دو مرکز همان استان الف( دادگاه کیفری یک مرکز همان استان 
د( دادگاه کیفری یک تهران ج( دادگاه کیفری دو تهران   
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101-�گزینه�الف�صحیح�است��صدور قرار عدم صالحیت از سوی دادگاه کیفری یک متصور است. ماده 
403 ق. آ.د.ک در این خصوص مقرر می دارد: »دادگاه کیفری یک با رعایت صالحیت ذاتی، پس از 
شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صالحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.«

102-�گزینه�ج�صحیح�است��ماده 348 ق.آ.د.ک 1392 مقرر می دارد: »در جرائم موضوع بندهای )الف(، 
)ب(، )پ( و )ت( ماده )302( این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. 
چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین 
الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی  وکیل تسخیری 
حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری 

از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
تبصره 1- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع   

صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعالم می دارد.
  تبصره 2- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت 

تسخیری منتفی می شود.
تبصره 3- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک  بار قابل پذیرش است.«  

103-�گزینه�د�صحیح�است� ماده 461 ق.آ.د.ک 1392 در این خصوص بیان می دارد: »در مواردی که 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل 
دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه 
تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی 

در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر می شود، قطعی است.«
104-�گزینه�ب�صحیح�است��ماده 352 ق.آ.د.ک 1392 مقرر می دارد: »محاکمات دادگاه علنی است، 
مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین 

دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند:
الف -  امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است.  

ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.  
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.«  

رسیدگی  از  مرحله  هر  »در  می دارد:  مقرر   1392 آ.د.ک   418 ماده  است�  الف�صحیح� گزینه� �-105
کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست 
دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی 

یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
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تبصره- در مورد جرائم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان   
نظامی یا رئیس سازمان قضایی استان با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می شود.«

در  که  اشخاصی  اتهامات  »به  مقرر می دارد:  ماده 316 ق.آ.د.ک 1392  106-�گزینه�د�صحیح�است��
خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاه های 
ایران صالحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل 

دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می شود.«
107-�گزینه�الف�صحیح�است� ماده 479 ق.آ.د.ک 1392 توقف آثار و تبعات حکم اول را منوط به قوی 

بودن ادله اقامه شده می داند.
108-�گزینه�ج�صحیح�است� ماده 445 ق.آ.د.ک 1392 آرای صادر از دادگاه های اطفال و نوجوانان را 

همواره قابل تجدیدنظر می داند.
109-�گزینه�ب�صحیح�است��ماده 430 ق.آ.د.ک 1392 در این صورت تجدیدنظر یا فرجام خواهی را 

تنها در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی مسموع می داند.
110-�گزینه�د�صحیح�است� ماده 380 ق.آ.د.ک 1392 استنساخ از رأی را در جرائم منافی عفت در موارد 

خاص و نیز جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی پیش بینی نموده است.
111-�گزینه�د�صحیح�است� ماده 192 ق.آ.د.ک 1392 مقرر می دارد: »تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی 
به صورت ترافعی  حتی المکان  دادسرا  در  آنها  به  که  گذشت  قابل  جرائم  در  مگر  است  انفرادی  و 
رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع 

امر به میانجی گری نماید.«
112-�گزینه�ج�صحیح�است�  ماده 274 قانون آ.د.ک 1392 در این خصوص مقرر می دارد: »دادگاه در 
صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به 
دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار 
اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص  از دادسرا بخواهد یا خود  می تواند تکمیل تحقیقات را 
تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه 

توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.«
113-�گزینه�الف�صحیح�است� ماده 483 ق.آ.د.ک 1392 در این خصوص بیان می دارد: »هرگاه شاکی 
یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر 
او  از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات  کند، محکومٌ علیه می تواند 
حضور  با  و  فوق العاده  وقت  در  محکومٌ علیه  درخواست  به  دادگاه  صورت،  این  در  شود.  تجدیدنظر 
دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده )300( این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در 
صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکومٌ  علیه باشد، 

تبدیل می کند. این رأی قطعی است.«
بنابراین تخفیف مجازات در این صورت الزامی نیست؛ بلکه دادگاه حسب اقتضا اتخاذ تصمیم می نماید.
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114-�گزینه�د�صحیح�است� به استناد ماده 400 ق.آ.د.ک 1392 ضبط صوتی الزامی و ضبط تصویری 
به تشخیص دادگاه صورت می گیرد.

115-�گزینه�ب�صحیح�است� ماده 44 ق.آ.د.ک 1392، بازداشت متهم توسط ضابطان را منوط به وجود 
شرط دانسته است1- جرم مشهود باشد. 2- قرائن و امارات وقوع جرم قوی باشد.

116-�گزینه�ج�صحیح�است� به استناد ماده 247 ق.آ.د.ک 1392، دادگاه در صدور قرار نظارت قضایی 
مختار است و می تواند یک یا چند مورد از آن حکم دهد و این قرار دارای مدت معینی است اعتراض 

به این قرارداد در تبصره 2 ماده 247 مورد اشاره قرار گرفته است.
رای  به  مقام رسیدگی  در  دادگاه  ماده 407 ق.آ.د.ک 1392،  به استناد  117-�گزینه�ج�صحیح�است��

واخواسته وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت می کند.
118-�گزینه�د�صحیح�است� ماده 230 و تبصره زیر آن در این خصوص بیان می دارد: »متهمی که برای 
او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لزم باشد، 
احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابالغ واقعی اخطاریه، 
قرار ضبط  معادل وجه  وثیقه سپرده شده  از  یا  و  أخذ  به دستور دادستان  تعیین شده  التزام  وجه 
می شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا 
وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابالغ واقعی اخطاریه و 
عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، 
ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق 

مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.
تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به   

وثیقه گذار مسترد می شود.«
119-�گزینه�الف�صحیح�است� به استناد ماده 221 ق.آ.د.ک 1392: »کفالت شخصی پذیرفته می شود 
که مالئت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس مالئت 
کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به  نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، 
رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در  صورت تأیید 

نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود.
  تبصره - پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بالمانع است.«

120-�گزینه�ب�صحیح�است�� فرماندار یکی از افرادی است که در ماده 308 به صالحیت خاص ایشان 
اشاره شده است و با توجه به اطالق عبارت »فرمانداران« در این ماده، این نتیجه حاصل می شود که 
فرماندار مرکز استان و غیرمرکز استان در این خصوص برابرند. از سوی دیگر این ماده به صالحیت 
»دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم« اشاره دارد. جرم تصرف غیرقانونی در صالحیت 

دادگاه کیفری 2 است پس گزینه ب صحیح است.


