
سؤاالت و پاسخنامه تشریحیسؤاالت و پاسخنامه تشریحی

 آزمــون وکـالت  آزمــون وکـالت 9898



ش
دان

ر 
چت

ر 
ش

ـــ
ـــ

ـــ
نـ

2

چتر دانش

فهرستفهرست

سؤاالت�حقوق�مدنی���������������������������������������������������������������������������������������������������������3
پاسخ�نامه�سؤاالت�مدنی����������������������������������������������������������������������������������������������������7
سؤاالت�آیین�دادرسی�مدنی�������������������������������������������������������������������������������������������11
پاسخ�نامه�سؤاالت�آیین�دادرسی�مدنی��������������������������������������������������������������������������17
سؤاالت�حقوق�تجارت�����������������������������������������������������������������������������������������������������22
پاسخ�نامه�سؤاالت�حقوق�تجارت�����������������������������������������������������������������������������������27
سؤاالت�اصول�فقه����������������������������������������������������������������������������������������������������������33
37����������������������������������������������������������������������������������������� پاسخ�نامه�سؤاالت�اصول�فقه
39��������������������������������������������������������������������������������������������������������� سؤاالت�حقوق�جزا
پاسخ�نامه�سؤاالت�حقوق�جزا�����������������������������������������������������������������������������������������43
سؤاالت�آیین�دادرسی�کیفری���������������������������������������������������������������������������������������48
پاسخ�نامه�سؤاالت�آیین�دادرسی�کیفری�����������������������������������������������������������������������53



سؤاالت و پاسخنامه تشریحی آزمون وکالت 98
ش

دان
ر 

چت
ر 

ش
ـــ

ـــ
ـــ

نـ

3

سؤاالت حقوق مدنیسؤاالت حقوق مدنی

1-�چنانچه�مدیون�در�موعد�مقّرر،�دین�ریالی�خود�را�ادا�نکند،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�
الزام های خارج از قرارداد��مسئولیت های مدنی خاص[

الف( طلبکار در هیچ صورتی، حق اخذ خسارت تأخیر در تأدیه بیش از شاخص بانک مرکزی را ندارد.
ب( دادگاه مکلف است در صورت مطالبه اصل دین، رأساً خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه را مورد حکم 

قرار دهد.
ج( شرط منحصر صدور حکم به خسارت تأخیر در تأدیه، تمّکن مدیون است.

د( ِصرف تغییر شاخص قیمت، موجب استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیست.
2-�اداره�کننده�فضولی�مال�غیر،�در�فرض�پرداخت�هزینه�ها،�در�کدام�صورت،�حّق�رجوع�به�مالک�

را�دارد؟�]موضوع:�الزام های خارج از قرارداد��کلیات[
الف( چنانچه تأخیر در دخالت اداره کننده، موجب ضرر مالک شود.

ب( چنانچه تحصیل اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است.
ج( چنانچه اقدام اداره کننده، ناشی از قصد احسان و یاری نباشد، ولی به نفع مالک باشد.

د( چنانچه مستأجر به منظور کمال انتفاع، تغییراتی در ملک مالک ایجاد کند.
�3-�تقسیم�اموال�غایب�مفقوداالثر،�بر�مبنای�کدام�مورد،�صحیح�است؟�]موضوع:�احوال شخصیه�

اشخاص و محجورین  غایب مفقوداالثر[

الف( با انقضای مدتی که عادتاً، احتمال فوت غایب وجود دارد.
ب( با انقضای مدت یک سال پس از غیبت

ج( با درخواست اشخاص ذی نفع، در صورت اثبات نیاز مالی آنان با انقضای دو سال از زمان غیبت
د( پس از صدور حکم موت فرضی، فقط تقسیم اموال منقول امکان پذیر است.

4-�در�نکاح�منقطع،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�احوال شخصیه�نکاح[
الف( زوجه در صورت ثبت رسمی نکاح، مستحق نفقه است.

ب( زوجه در صورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر اینکه زوج تمّکن مالی نداشته باشد.
ج( علی االطالق، تمکین زوجه تأثیری در نفقه ندارد.
د( زوجه از زمان بارداری، مستحق نفقه خواهد بود.

5-�با�توجه�به�قانون�روابط�موجر�و�مستأجر�مصوب�1356،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�
عقود معین�اجاره[

الف( تغییر شغل به درخواست مستأجر، به هرگونه شغل مشروع، با تجویز دادگاه امکان پذیر است.
ب( مستأجر می تواند با پرداخت حّق مالکانه متعارف، ولو بدون رضایت مالک، شغل مقّرر را با تجویز 

دادگاه تغییر دهد.
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ج( مستأجر حق دارد شغل مقّرر در اجاره نامه را به شغل با ضرر کمتر تغییر دهد.
د( تغییر شغل به شغل مشابه، ولو با ضرر بیشتر، رأساً از سوی مستأجر امکان پذیر است.

اعمال  قواعد عمومی  ]موضوع:� مفهوم�جانشینی�است؟� به� قائم�مقامی� از�مصادیق� مورد،� 6-�کدام�
حقوقی  آثار اعمال حقوقی[

الف( ولّی قهری - موصی له 
ب( موصی له - مستأجر دوم برابر قانون روابط موجر و مستأجر 1356

ج( امین غایب - حاکم 
د( وصی - متولّی موقوفه

7-�کدام�مورد�درخصوص�احکام�عقد�مزارعه،�صحیح�است؟�]موضوع:�عقود معین  مزارعه[
الف( چنانچه زمین مورد مزارعه از قابلیت انتفاع خارج شود، عامل حّق فسخ دارد.

ب( مستأجر، حّق مزارعه دادن زمین مورِد اجاره را مطلقاً ندارد.
ج( اگر شخص ثالثی، زمینی را که تسلیم عامل شده است، غصب کند، عامل حّق فسخ نخواهد داشت.

د( در عقد مزارعه، اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع باشد، شرط باطل ولی عقد صحیح است.
8-�در�کدام�یک�از�موارد�زیر،�تقسیم�مال�مشترک�امکان�پذیر�است؟�]موضوع:�عقود معین  شرکت 

مدنی[

الف( تقسیم به تراضی، موجب از مالیت افتادن مال شود.
ب( شرط عدم تقسیم در ضمن عقد جعاله

ج( تقسیم برای برخی از شرکا مضر و تقاضای تقسیم از طرف غیر متضّرر باشد.
د( به رغم مضر بودن تقسیم، دادگاه تقسیم را ضروری تشخیص دهد.

9-�هرگاه�چند�کارگر�مشمول�ماده��12قانون�مسئولیت�مدنی،�مجتمعًا�خسارتی�به�دیگری�وارد�
الزام های خارج از قرارداد  سازند،�در�توزیع�نهایی�مسئولیت،�کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:�

مسئولیت های مدنی خاص[
الف( مسنول نهایی جبران ضرر، در هر حال کارفرماست.

ب( میزان مسئولیت آنان، با توجه به نحوه مداخله آنان تعیین می شود.
ج( کارگران، به تساوی مسئولیت دارند.

د( کارفرما و کارگران، متضامناً مسئول هستند.
10-�در�عقد�بیعی،�شرط�شده�است�که�چنانچه�ثمن�ظرف�مهلت�سه�ماه�توسط�خریدار�تأدیه�
نشود،�بایع�اختیار�فسخ�دارد��کدام�مورد�در�خصوص�این�شرط،�صحیح�است؟�]موضوع:�قواعد 

عمومی اعمال حقوقی  خیارات فسخ[�

الف( شرط و عقد، به علت عدم ذکر مدت حّق فسخ، باطل است.
ب( با توجه به مقّررات حاکم، معالمه با حّق استرداد تلقی می شود.
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ج( با استفاده از خیار تأخیر ثمن، بایع حّق فسخ دارد.
د( چنین شرطی، از احکام خیار شرط تبعیت نخواهد کرد.

11-�کدام�مورد،�بیانگر�مفهوم�وکالت�مطلق�است؟��]موضوع:�عقود معین  وکالت[�
الف( ناظر به مدیریت اموال موّکل است.

ب( ناظر به اداره عام امور موّکل است.
ج( ناظر به اداره امور ماغلی و غیرمالی موّکل است.

د( ناظر به اداره تمام امور غیرمالی موّکل است.
12-�در�صورتی�که�در�وقوع�عقد،�تردید�حاصل�شود،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�قواعد 

عمومی اعمال حقوقی   شرایط اعمال حقوقی[�

الف( مطابق اصل حاکمیت اراده، عقد معتبر است.
ب( به موجب اصل لزوم، طرفین ملزم به قرارداد هستند.

ج( مطابق اصل استصحاب، معامله صحیح است.
د( اصل صحت جاری نمی شود.

13-�کدام�یک�از�اشخاص�زیر،�از�سمت�خود�منعزل�می�شود؟�]موضوع:�احوال شخصیه   اشخاص و 
محجورین[

الف( متولّی منصوب از سوی واقف، چنانچه خیانت وی ثابت شود.
ب( قّیم در صورت ابتال به جنون ادواری

ج( ولّی قهری در صورت عدم رعایت غبطه صغیر که منجر به ضرر وی شود.
د( وصی در صورتی که با اقدام و تعّدی او، ضرری متوجه مولّی علیه شود.

14-�»الف«�و�»ب«،�در�یک�قطعه�زمین�شریک�هستند��»ب«�سهم�خود�را�به�»ج«�می�فروشد��
»الف«�قبل�از�این�که�اخذ�به�شفعه�کند،�سهم�خود�را�به�»د«�می�فروشد��کدام�مورد�صحیح�است؟��

]موضوع:�اموال و مالکیت   اموال غیرمنقول[
الف( در صورتی که بیع میان »الف« و »د« اقاله شود، »الف« حّق شفعه دارد.

ب( در صورتی که در معامله میان »الف« و »د« به انتقال شفعه تصریح شود، »د« حّق شفعه دارد.
ج( حّق شفعه برای »ج« وجود داردد.

د( حّق شفعه به قائم مقامی به »د« منتقل می شود.
15-�کدام�یک�از�موارد�زیر،�موجب�زوال�حّق�انتفاع�است؟�]موضوع:�اموال و مالکیت   حق انتفاع[

الف( در صورت انتقال ملک به غیر، بدون اذن منتفع
ب( در صورت انتقال حّق انتفاع، بدون اذن مالک

ج( در صورت فوت مالک، اگر برای حّق انتفاع، مدتی معین نشده باشد.
د( در صورت تعّدی و تفریط منتفع که موجب ضرر فاحش شود.



ش
دان

ر 
چت

ر 
ش

ـــ
ـــ

ـــ
نـ

6

چتر دانش

16-�در�عقد�صلح�مجانی،�گلدانی�به�عنوان�جنس�نقره�به�متصالح�تملیک�می�شود��بعداً�معلوم�
می�شود�که�گلدان�مذکور�از�طال�بوده�است��معامله�چه�وضعی�دارد؟�]موضوع:�عقود معین   صلح[

الف( عقد صلح باطل است.
ب( عقد صلح غیرنافذ است.

ج( به لحاظ تخلّف از وصف منظور، متصالح حّق فسخ دارد.
د( به لحاظ مجانی بودن صلح، معامله صحیح است.

اعمال   آثار  اعمال حقوقی   قواعد عمومی  باطل�است؟�]موضوع:� اساسًا� زیر،� از�عقود� 17-�کدام�یک�
حقوقی[

الف( بیع مال غیر، توسط شخصی که از سوی مالک، قباًل ممنوع از انتقال شده است.
ب( بیعی که طبق توافق طرفین، تعیین اجل تحویل مبیع به فروشنده محّول شده است.

ج( قرارداد الحاقی با شرایط ناعادالنه
د( انتقال مجانی ماترک، قبل از پرداخت دیون متوفی

18-�کدام�یک�از�موارد�زیر�در�خصوص�نقش�قبولی�در�معامالت،�صحیح�است؟��]موضوع:�قواعد 
عمومی اعمال حقوقی   آثار اعمال حقوقی[

الف( قبولی باید به همان شکلی اعالم شود که ایجاب صورت گرفته است.
ب( قبولی ایجاب پس از رّد آن، در صورتی معتبر است که تغییری در مفاد ایجاب داده نشود.

ج( قبولی در عقد عینی، می تواند پس از قبض واقع شود.
د( در تحقق قبولی در عقد رضایی، ِصرف رضا کافی است.

19-�کدام�یک�از�وکالت�های�زیر�نافذ�است؟��]موضوع:�عقود معین   وکالت[
الف( وکالت صغیر ممیز از غیررشید، برای قبولی هبه

ب( وکالت صغیر غیرممیز از صغیر ممیز، برای قبولی هبه
ج( وکالت مجنون از رشید، جهت بیع

د( وکالت رشید از غیررشید، جهت صلح مال
20-�فرض�کدام�یک�از�ورثه،�نصف�ترکه�است؟��]موضوع:�احوال شخصیه   ارث[

الف( هریک از دختر یا پسر، اگر فرزند منحصر به فرد باشد.
ب( کالله اّمی، اگر تنها باشد.

ج( زوجه، در صورت نبودن اوالد برای متوفی، اگرچه از همسر دیگر باشد.
د( خواهر ابوینی یا ابی تنها، در صورتی که منحصر به فرد باشد.
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پاسخ نامه سؤاالت مدنیپاسخ نامه سؤاالت مدنی

1- گزینه�د�صحیح�است� شرایط الزم برای مسئولیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در ماده 
522 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. اجتماع همه شرایط مقرر در این ماده ضرورت دارد 
تا طلبکار بتواند از بدهکار دین پولی، خسارت بگیرد. تمکن مدیون یکی از شرایط الزم است؛ به این 
دلیل گزینه »ج« نادرست است. کاهش ارزش پول به نحو فاحش یکی از شرایط الزم است به این 

دلیل گزینه »د« درست است.
اگر  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 522  اساس  بر  که  است،  نادرست  دلیل  این  به  »الف«  گزینه   
بستانکار و بدهکار در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مصالحه کنند توافق خصوصی آنها معتبر است؛ 
در نتیجه با توافق خصوصی بدهکار و طلبکار ممکن است خسارت تأخیر تأدیه بیش از شاخص بانک 

مرکزی تعیین شود.
گزینه »ب« به این دلیل نادرست است که دادگاه را حتی در فرضی که بستانکار خسارت تأدیه مطالبه   

نکرده است مکلف به صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می داند.
2-�طبق�ماده��306قانون�مدنی�گزینه�الف�صحیح�است� برای اینکه مدیر فضولی بتواند هزینه هایی 
را که  جهت اداره مال غیر صرف کرده است از مالک مطالبه کند، اجتماع چند شرط الزم است، یکی 
از شرایط الزم آن است که مدیر با انگیزه احسان و کمک به غیر دخالت کند، در صورت فقدان این 
انگیزه مدیر فضولی مستحق هزینه های صرف شده نیست. به این دلیل گزینه »ج« نادرست است. 
تعمیر عین مستأجره با انگیزه انتفاع بهتر مصداق اداره فضولی مال غیر نیست؛ زیرا مستأجر با انگیزه 
استفاده بهتر به انجام تعمیر مبادرت کرده است نه با انگیزه احسان، به این دلیل گزینه »د« نادرست 

است.
طبق ماده 306 قانون مدنی یکی از شرایط الزم برای این که مدیر فضولی بتواند هزینه های صرف   
شده برای اداره مال غیر را مطالبه کند، ورود ضرر به مالک در صورت وقوع تأخیر در اداره مال توسط 
فضول است، به این دلیل گزینه »الف« درست است. دلیل نادرست بودن گزینه »ب« آن است که 
طبق ماده 306 قانون مدنی اگر تحصیل اجازه به موقع امکان پذیر باشد شخصی که بدون اخذ اجازه از 
مالک و به عنوان فضول به اداره مال غیر مبادرت کرده است مستحق دریافت هزینه های اداره نیست.

3-�در�پاسخ�نامه�رسمی�گزینه�الف�پاسخ�صحیح�انتخاب�شده�است��این�انتخاب�درست�نیست� 
احتماالً در طرح این پرسش و تعیین پاسخ درست آن نویسنده به ماده 1019 قانون مدنی توجه 
داشته اند که مقرر می دارد: »حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین 
خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.« این 
ماده شرط الزم برای صدور حکم موت فرضی را بیان می کند بعد از صدور حکم موت فرضی اموال 
غایب بین ورثه او به ترتیب مقرر در قانون تقسیم می شوند، تقسیم اموال بین ورثه غایب از آثار حکم 
موت فرضی است، نفس انقضای مدتی ولو بسیار طوالنی از زمان غیبت شخص، مجوز برای تقسیم 
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اموال او بین وارثان نیست. در این گزینه ظاهراً با انگیزه طرح پرسشی دشوار و نیازمند تامل، نویسنده 
مرتکب خطایی آشکار شده و شرط الزم برای صدور حکم موت فرضی را شرط کافی برای تقسیم 

اموال غایب بین ورثه غایب تلقی کرده اند. هیچ از گزینه های پرسش مورد بحث درست نیستند.
4- گزینه�ج�صحیح�است��در نکاح موقت طبق ماده 1113 قانون مدنی زوجه مستحق نفقه نیست؛ مگر 
این که شرط شده باشد.  در صورتی که با شرط، زوجه موقت مستحق نفقه شود، حق او مبتنی بر 
توافق خصوصی است بنابراین از احکام نفقه زوجه دائم تبعیت نمی کند. تمکین شرط الزم برای تعلق 
نفقه به زوجه موقت نیست، در صورت فقدان شرط نفقه، زوجه موقت حتی بعد از باردار شدن مستحق 
نفقه نیست، اگر در نکاح موقت تعهد زوج به پرداخت نفقه زوجه شرط شود، تمکن زوج شرط الزم 

برای استحقاق زوجه به دریافت نفقه نیست.
5-�گزینه�د�صحیح�است� براساس بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356: »درمورد محل 
کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای 

موجر شغل خود را تغییر  دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.«
دو  هر  دوم  مستأجر  و  موصی له  است.  خاص  قائم مقام  انتقال گیرنده  است�  صحیح� ب� گزینه� �-6
انتقال گیرنده هستند. امین غایب مفقوداالثر نماینده شخص غایب است نه قائم مقام او. وصی، متولی 

موقوفه و ولی قهری هر سه نماینده هستند.
7-�گزینه�ج�صحیح�است� به استناد ماده 528 قانون مدنی: »اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد 
مزارعه تسلیم عامل شود، آن را غصب کند، عامل، مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم 

واقع شود، حّق فسخ ندارد.«
8-�گزینه�ب�صحیح�است� اگر تقسیم سبب از مالیت افتادن مال مشاع شود طبق ماده 595 قانون 
مدنی تقسیم ممنوع است؛ حتی اگر همه شرکا توافق کنند. اگر تقسیم موجب ورود ضرر به برخی 
شرکا شود، طبق ماده 592 قانون مدنی در صورتی که تقاضای تقسیم از طرف متضرر باشد، طرف 

دیگر اجبار می شود.
9-�گزینه�ب�صحیح�است� به استناد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی: »در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر 
مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.  در این مورد میزان مسئولیت 

هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود.«
10-�گزینه�د�صحیح�است� شرط مورد نظر تابع احکام خیار شرط نیست، حق فسخی که برای فروشنده 
مورد توافق قرار گرفته خیار تخلف شرط است و از احکام این خیار تبعیت می کند، طرفین قرارداد 
از تعهدی که عهده دار شده است، متعهدله  با توافق مقرر کنند در صورت تخلف متعهد  می توانند 

ابتدائاً بتواند عقد را فسخ کند، در این صورت تعیین مدت برای حق فسخ الزامی نیست. 
11-�گزینه�الف�درست�است� طبق ماده 661 قانون مدنی : »در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط 

مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.«
12-�گزینه�د�صحیح�است��اگر وقوع ظاهری عقد مورد تردید باشد، اصل صحت قابل اعمال نیست، 
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طبق ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع شده محمول است به صحت. در عقود عینی قبض 
شرط وقوع عقد است؛ بنابراین اگر در تحقق قبض تردید وجود داشته باشد با اصل صحت نمی توان 

این تردید را برطرف کرد.
13-�در�پاسخ�نامة�رسمی�گزینه�ب�پاسخ�صحیح�انتخاب�شده�است� این انتخاب با تکیه بر ظاهر 
فاقد رشد گردد، منعزل می شود.«  یا  بیان می دارد: »اگر قیم مجنون  قانون مدنی که  ماده 1249 
صورت گرفته است، در حالی که بر اساس ماده 859 قانون مدنی، حکم مندرج در گزینه »د«  این 
پرسش هم درست است، برای فهم این که چرا گزینه ب درست است توجه به  مقدمه زیر الزم است؛ 
ااّل ضامن و  باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و  ماده 859 قانون مدنی بیان می کند: »وصی 
منعزل است« گرچه در این ماده صراحتاً تعدی یا تفریط وصی موجب انعزال او قلمداد نشده است، با 
لحاظ تعریف قانونی تعدی در ماده 951 قانون مدنی قطعاً برخی تخلفات وصی از وصایایی که موصی 
کرده مصداق تعدی است. ماده 951 قانون مدنی تعدی را این گونه تعریف کرده است: »تعدی تجاوز 
نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.« ممکن است در پاسخ به این بیان، 
گفته شود ماده 859  قانون مدنی منحصرا عمل نکردن وصی طبق وصایای موصی را سبب انعزال او 
دانسته است و عمل نکردن طبق وصایا با ترک فعل تحقق پیدا می کند، ترک فعل با تعریف مقرر در 
ماده 952 قانون مدنی تفریط است و در گزینه مورد بحث عبارت تعدی ذکر شده نه تفریط، این بیان 
موجه و مقبول نیست؛ زیرا وصایا موصی لزوماً به صورت فعل مثبت بیان نمی شوند، موصی ممکن 
است وصی را از انجام اعمالی نهی کرده باشد در این صورت تخلف وصی از وصایای موصی با انجام 

فعل مثبت یعنی تعدی وقوع پیدا می کند.
14-�گزینه�ج�صحیح�است� حق شفعه با قرارداد قابل انتقال نیست، با وقوع بیع نخست بین »ب« و 
»ج« ، شخص »ب« بر اساس ماده 808 قانون مدنی حق شفعه تحصیل کرده است، »الف« نمی تواند 
این حق را به دیگری انتقال دهد، با فروش سهم مشاع توسط »الف« هم حق شفعه ای که به سود الف 
ایجاد شده است به خریدار سهم مشاع او منتقل نمی شود؛ بنابراین شخص »د« که خریدار سهم مشاع 
»الف« است حق شفعه ندارد. با وقوع عقد بیع بین »الف« و »د« شخص »ج« که با بیع نخست شریک 
»الف« شده است، حق شفعه تحصیل می کند و می تواند با اخذ به شفعه، مبیع بیع دوم را تملک کند.

انتفاع،  15-�گزینه�ج�صحیح�است� به استناد ماده 44 قانون مدنی: »در صورتی که مالک برای حّق 
مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حّق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک 

قبل از فوت خود رجوع کند.«
16-�گزینه�الف�صحیح�است� در عقد صلح مورد پرسش، اشتباه در خود موضوع معامله )اشتباه در وصف 

اساسی مورد معامله( وقوع یافته و عقد به استناد مواد 200 و 762 قانون مدنی باطل است.
17-�گزینه�ب�صحیح�است� شرطی که به موجب آن تعیین تاریخ تسلیم مبیع در عقد بیع به بایع واگذار 
شده، شرط خالف مقتضای ذات بیع و سبب بطالن بیع است، بر همین اساس چنانچه در بیع تعیین 

تاریخ تأدیه یا تسلیم ثمن به مشتری واگذار شود، بیع باطل است.
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18-�گزینه�ج�صحیح�است��در عقود عینی ممکن است قبض قبل از وقوع تراضی بین طرفین محقق 
شده باشد.

19-�گزینه�الف�صحیح�است� به استناد ماده 662 قانون مدنی: »وکالت باید در امری داده شود که خود 
موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر، اهلیت داشته باشد.«

20-�گزینه�د�صحیح�است� به استناد ماده 899 قانون مدنی: »فرض سه وارث نصف ترکه است: 
1( شوهر درصورت نبودن اوالد برای متوفاء اگر چه از شوهر دیگر باشد.   

2( دختر اگر فرزند منحصر باشد.   
3( خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.«  
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سؤاالت آیین دادرسی مدنیسؤاالت آیین دادرسی مدنی

21-�مالی�در�واحد�اجرای�احکام�مدنی�به�مزایده�گذاشته�می�شود�پس�از�انجام�مزایده،�در�کدام�
صورت،�مالک�)محکوم�علیه(�می�تواند�با�پرداخت�کلیه�بدهی�و�هزینه�های�اجرایی،�مانع�انتقال�

مال�شود؟�]موضوع:� اجرای احکام مدنی و اسناد رسمی��فروش اموال توقیف شده اعم از منقول و غیرمنقول[
الف( مال، غیرمنقول باشد و محکوم له با قبول بیشترین بها، برنده مزایده اعالم شده باشد. 

ب( مال، غیرمنقول باشد و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد. 
ج( مال، غیرمنقول باشد و محکوم له آن را در مقابل خود قبول کرده باشد و یا با قبول بیشترین بها 

برنده مزایده اعالم شده باشد. 
د( مال، منقول و یا غیرمنقول باشد و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد. 

باشد،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�  اگر�محکوم�به�عین�معین�و�غیر�قابل�دسترس� �-22
اجرای احکام مدنی و اسناد رسمی�� مقدمات اجرا[

الف( قیمت آن صرفاً با تراضی طرفین تعیین و از محکوم علیه وصول می شود.
ب( قیمت آن صرفاً توسط دادگاه تعیین و از محکوم علیه دریافت می شود. 

ج( عدم قابلیت دسترسی به عین معین محکوم به تأثیری نداشته و پرونده اجرایی تا دسترسی به مال 
مفتوح می ماند. 

د( قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی،توسط دادگاه تعیین و از محکوم علیه 
وصول می شود. 

قانونی� موانع� به� اداری� عدالت� دیوان� قطعی� حکم� اجرای� مقام� در� محکوم�علیه،�� چنانچه� �-23
استناد�کند،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری��آراء دیوان[

الف( چنانچه شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان عدالت اداری آن را موجه تشخیص دهد، از موارد 
اعاده دادرسی تلقی شده و پرونده برای رسیدگی به هیئت عمومی دیوان ارجاع می شود. 

ب( این جهت عذر موجه محسوب نمی شود و محکوم علیه باید موانع قانونی را برداشته و حکم را اجرا 
کند. 

ج( چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان آن را موجه تشخیص دهد، از موارد اعاده دادرسی تلقی می شود 
و پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد. 

د( چنانچه شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان عدالت اداری آن را موجه تشخیص دهد، از موارد اعاده 
دادرسی تلقی شده و پرونده برای رسیدگی به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع می شود. 

از�شورای�حّل�اختالف�صادر�می�شود�و�نسبت�به�آن�در�دادگاه�عمومی�درخواست� 24-�رأیی�
تجدیدنظر�می�شود،�چنانچه�دادگاه�عمومی�رأی�شورا�را�به�علت�رّد�صالحیت�شورا�فسخ�کند�و�
دعوی�از�صالحیت�دادگستری�خارج�نباشد،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� شورای حل اختالف�
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�صالحیت شورا در رسیدگی به دعاوی[
الف( پروند را جهت اعمال قواعد صالحیت، به شورای حّل اختالف اعاده می نماید. 

ب( رسیدگی ماهوی نموده و رأی دادگاه می تواند با توجه به بهای خواسته، قابل تجدیدنظر باشد. 
ج( پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند. 

د( رسیدگی ماهوی نموده و رأی صادره قطعی است. 
25-�قرار�تأمین�خواسته�ای�با�موضوع�بازداشت�یک�میلیارد�ریال�از�دادگاه�عمومی�حقوقی�صادر�
می�شود��در�جهت�اجرای�مفاد�قرار،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� امور اتفاقی��تأمین خواسته[

الف( مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم له، به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه 
حساب های محکوم علیه در بانک ها و .... را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.  

ب( فقط چنانچه مستند قرار تأمین خواسته اسناد رسمی و یا اسناد تجاری واخواست شده باشد، مرجع 
اجرا کننده رای می تواند به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست حساب های محکوم علیه را اعالم نماید. 
ج( مرجع  اجراکننده رأی باید رأساً به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه 

در بانک ها و .... را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. 
د( با توجه به اینکه حکمی علیه خوانده صادر نشده است، مرجع اجراکننده رأی نمی تواند به بانک 

مرکزی دستور دهد که فهرست حساب های محکوم علیه را اعالم کند. 
26-�در�خصوص�پذیرش�درخواست�مهروموم�ترکه�از�سوی�طلبکار�متوفی،�کدام�مورد�صحیح�

است؟�]موضوع:� قوانین خاص �امور حسبی، مهر و موم ترکه[
الف( فقط در صورتی پذیرفته می شود که وراث صریحاً ترکه را قبول کرده باشند. 

ب( در هیچ صورت پذیرفته نمی شود. 
ج( فقط چنانچه طلب وی مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی باشد و یا در صورتی که در مقابل 

طلب، رهن و یا تأمین دیگری نباشد، به مقدار طلب پذیرفته می شود.
د( فقط چنانچه طلب وی مستند به حکم قطعی دادگاه باشد، به مقدار طلب پذیرفته می  شود، حتی 

اگر رهن و یا تأمین دیگری داشته باشد. 
کانون� رئیس� تجدیدنظرخواهی� در�خصوص� انتظامی�وکال�صادر�می�شود،� دادگاه� از� رأیی� �-27

وکال،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� وکالت در دعاوی �مجازات انتظامی[
الف( رأی مجازات ظرف مهلت قانونی،قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکال است. 
ب( رأی مجازات در هر حال در مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است. 

ج( رأی مجازات درجه چهارم به باال، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است. 
د( رأی مجازات درجه چهارم به باال، ظرف 10 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است. 

28-�چنانچه�خوانده�دو�وکیل�معرفی�کرده�باشد،�در�خصوص�استماع�دفاعیات�وکیل�در�اولین�
جلسه�دادرسی،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� وکالت در دعاوی �تکالیف وکالء[
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الف( در صورت ارسال الیحه توسط یک وکیل و احراز عذر موجه وکیل غایب، به دفاعیات وکیل توجه 
می شود. 

ب( فقط با حضور هر دو وکیل و یا دادن الیحه توسط هر دو وکیل و یا حضور یکی و دادن الیحه توسط 
وکیل غایب، به دفاعیات آنها توجه می شود. 

ج( فقط در صورت حضور همزمان هر دو وکیل، به دفاعیات وکیل توجه می شود. 
د( کافی است یکی از وکال حاضر شده و یا الیحه دهد تا دادگاه به دفاعیات وکیل توجه نماید. 

29-�خواهان�به�استناد�سندی�اقامه�دعوی�می�کند��خوانده�در�مهلت�مقرر�نسبت�به�آن�ادعای�
جعل�می�نماید��چنانچه�دادگاه�برای�رسیدگی�به�اصالت�سند،�نیاز�به�دلیلی�داشته�باشد�که�در�

پرونده�دیگری�وجود�دارد،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� رسیدگی به دالیل �اسناد[
الف( اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه کیفری موجود باشد، دادگاه فقط می تواند دادرس علی البدل را 

مأمور نماید که رونوشت موارد استنادی را گرفته و تحویل دادگاه دهد. 
ب( اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه مدنی و یا کیفری موجود باشد، دادگاه فقط می تواند دادرس 
علی البدل و یا مدیر دفتر دادگاه را مأمور کند که رونوشت موارد استنادی را گرفته و تحویل دادگاه دهد. 

ج( اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه کیفری موجود باشد، دادگاه رأساً پرونده را مطالبه می کند. 
ذی نفع  به  می تواند  دادگاه  باشد،  موجود  حقوقی  یا  و  کیفری  دادگاه  در  دلیل  حاوی  پرونده  اگر  د( 

تقاضانامه ای داده تا رونوشت موارد استنادی به وی داده شود. 
30-�دعوای�اعسار�از�هزینه�دادرسی،�به�میزان�یک�میلیارد�ریال�هزینه�دادرسی�اقامه�می�شود�
و�دادگاه�حکم�اعسار�صادر�می�کند��در�خصوص�شکایت�از�این�حکم�کدام�مورد�صحیح�است؟�

]موضوع:� کلیات �اعسار[
الف( حکم صادره در هر حال قابل تجدیدنظر است. 

ب( حکم صادره قطعی است. 
ج( چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و الیحه نیز تقدیم نکرده باشد و ابالغ 

نیز واقعی نباشد، حکم اعسار قابل واخواهی خواهد بود. 
د( چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و الیحه نیز تقدیم نکرده باشد، حکم 

اعسار قابل واخواهی خواهد بود. 
31-�دعوایی�به�استناد�سندی�اقامه�می�شود�و�خوانده�نسبت�به�سند�مذکور،�ادعای�جعل�می�کند��

تکلیف�دادگاه�نسبت�به�سند�چیست؟�]موضوع:� رسیدگی به دالیل ��اسناد[
اما تعیین تکلیف نسبت به سند  الف( دادگاه مکلف است حکم راجع به ماهیت دعوی را صادر کند، 

مستلزم قطعی شدن رأی است. 
ب( دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، در هر حال نسبت به سند تعیین تکلیف 

کند. 
ج( دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، فقط اگر سند را اصیل تشخیص داد، 
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نسبت به سند تعیین تکلیف کند. 
د( دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، فقط اگر سند را مجعول تشخیص داد، 

نسبت به سند تعیین تکلیف کند. 
بانک� به�مبلغ�یک�میلیارد�ریال�در�شهر�شیراز�عهده� نفر� از�حساب�مشترک�سه� 32-�چکی�
صادرات�شعبه�شیراز�صادر�می�شود�و�با�مراجعه�دارنده�چک�به�بانک�محال�علیه،�بانک�مزبور�به�
علت�فقدان�موجودی،�گواهی�عدم�پرداخت�صادر�می�کند��چنانچه�یکی�از�صادرکنندگان�چک�
اقامه�دعوی�و� برای� باشد،�خواهان� مقیم�شیراز�و�دیگری�مقیم�اصفهان�و�سومی�مقیم�تهران�
مطالبه�وجه�چک�به�کدام�یک�از�دادگاه�های�نقاط�مزبور�باید�مراجعه�کند؟�]موضوع:� صالحیت مراجع 

قضایی و اداری اصل صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده و استثنائات آن[

الف( فقط می تواند به دادگاه های شیراز یا تهران مراجعه کند. 
ب( فقط می تواند به دادگاه شیراز مراجعه کند. 

ج( می تواند به هر یک از دادگاه های شیراز، اصفهان و یا تهران مراجعه کند. 
د( فقط می تواند به دادگاه های شیراز یا اصفهان مراجعه کند. 

اولین�جلسه� پایان� اقامه�می�شود،در� از�ملکی� 33-�دادگاه�در�دعوایی�که�به�خواسته�خلع�ید�
دادرسی،�قرار�تحقیق�و�معاینه�محل�صادر�می�کند�و�این�قرار�اجرا�می�شود�در�خصوص�تکلیف�
از�اجرای�قرارهای�یادشده،�کدام�مورد�صحیح�است؟� به�تشکیل�جلسه�دادرسی،�پس� دادگاه�

]موضوع:� رسیدگی به دالیل تحقیقات محلی و معاینة محل[
الف( دادگاه فقط پس از اجرای قرار معاینه محل، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد. 

ب( دادگاه فقط پس از اجرای قرار تحقیق محلی، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد.  
ج( دادگاه مکلف نیست جلسه دادرسی تشکیل دهد. 

د( دادگاه پس از اجرای هر دو قرار، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد. 
34-�درخصوص�درخواست�تصحیح�رأی�داور�واحد،�پس�از�پایان�مدت�داوری�و�پیش�از�پایان�
مهلت�اعتراض�به�رأی�داور،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� داوری و سازش��اعتراض به رأی 

داوری[

باید ظرف 20 روز تصمیم گیری و ابالغ نماید. در این  با داور است که  الف( رسیدگی به درخواست 
صورت، رسیدگی به اعتراض به رأی داور تا تصمیم گیری داور یا پایان مهلت یادشده متوقف می ماند. 

ب( رسیدگی به درخواست به عهده دادگاه است که باید ظرف 20 روز تصمیم گیری و ابالغ نماید. در 
این صورت، رسیدگی به اعتراض به رأی داور تا تصمیم گیری دادگاه و یا پایان مهلت یادشده متوقف 

می ماند. 
ج( رسیدگی به درخواست با دادگاه است اما این امر، مانع رسیدگی به اعتراض به رأی داور نیست و 

دادگاه همزمان به درخواست تصحیح رأی داور نیز رسیدگی می کند. 
د( رسیدگی به درخواست با داور است که باید ظرف 20 روز تصمیم گیری و ابالغ نماید. دادگاه،  بدون 
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توجه به درخواست تصحیح رأی داور به اعتراض به رأی داور رسیدگی می کند. 
35-�خواهان�به�استناد�سندی�اقامه�دعوی�نموده�و�محکومیت�خوانده�را�به�تحویل�مال�موردهبه�
درخواست�می�کند��خوانده�که�از�هبه�منصرف�شده�است�ضمن�دفاع�در�ماهیت�دعوی،�کدام�یک�
از�اقدامات�زیر�را�می�تواند�انجام�دهد�و�دادگاه�با�توجه�به�دفاعیات�خوانده،�چه�تصمیمی�باید�

اتخاذ�کند؟�]موضوع:� جلسة رسیدگی��ایرادات و موانع رسیدگی[
الف( ایراد عدم جزمیت، حتی اگر مستند دعوی سند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار 

عدم استماع دعوی صادر می کند. 
ب( ایراد عدم جزمیت، مگر اینکه مستند دعوی سند رسمی باشد، دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار 

عدم استماع دعوی صادر می کند. 
ج( ایراد فقد اثر قانونی، مگر اینکه مستند دعوی سند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد، 

قرار رّد دعوی صادر می کند. 
د( ایراد فقد اثر قانونی، حتی اگر مستند دعوی سند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار 

رّد دعوی صادر می کند. 
36-�دعوایی�مالی�در�دادگاه�عمومی�حقوقی�اقامه�می�شود��دادگاه�در�پی�رسیدگی،�اقدام�به�
صدور�حکم�نموده�و�آن�را�حضوری�اعالم�می�کند،�اما�محکوم�علیه�حکم�را�غیابی�و�در�مهلت�مقرر�
نسبت�به�آن�واخواهی�می�نماید��دادگاه�پس�از�واخواهی�محکوم�علیه،�بی�آنکه�جلسه�دادرسی�
در� می�کند�� صادر� را� حکم� بودن� حضوری� علت� به� واخواهی� استماع� عدم� قرار� دهد،� تشکیل�
خصوص�قابل�شکایت�بودن�این�قرار،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� جلسة رسیدگی��مالک 

حکم حضوری[

الف( در هر حال قابل تجدیدنظر است. 
ب( حسب مورد، می تواند قطعی و قابل تجدیدنظر باشد. 

ج( در هر حال قطعی است. 
د( در هر حال قابل واخواهی است. 

37-�میان�طرفین�دعوایی�که�در�دادگاه�عمومی�حقوقی�مطرح�شده،�در�جریان�دادرسی�برابر�
مقررات،��سازش�حاصل�می�شود��درخصوص�مرجع�درخواست�اجرای�مفاد�سازشنامه،�کدام�مورد�

صحیح�است؟�]موضوع:� داوری و سازش��اشکال سازش[
الف( خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، دادگاه است. 

ب( ذی نفع در انتخاب دادگاه و یا »اجرای ثبت« مختار است. 
ج( اگر در دادگاه تنظیم شده باشد، دادگاه و اگر در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، مطابق آیین نامه 

اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا است. 
د( خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، »اجرای ثبت« است. 
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دولتی� مأموریت� انجام� برای� می�نموده� زراعت� آن� بر� که� مزروعی� زمینی� رسمی� مالک� �-38
به�تصرف�کسی�دهد،�ترک�نموده�و�عازم�مأموریت�می�شود�� پنج�ساله،�زمین�مزبور�را�بی�آنکه�
پس�از�گذشت�دو�سال،�شخصی�بدون�اجازه�و�رضایت�وی،�زمین�را�تصرف�می�کند��در�خصوص�
اقدام�قانونی�شخص�مزبور�برای�بازپس�گیری�زمین،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� دعاوی 

ثالث��تصرف عدوانی[

الف( فقط می تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند. 
ب( فقط می تواند دعوای خلع ید اقامه کند. 

مالکیت  رسمی  سند  به استناد  یا  و  نموده  اقامه  عدوانی  تصرف  یا  ید  خلع  دعوای  مورد،  حسب  ج( 
درخواست اجرای مفاد سند رسمی از »اجرای ثبت« کند.  

د( حسب مورد، دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی اقامه کند. 
انتخاب�می�کند��در�خصوص� 39-�دادگاه�عمومی�حقوقی�قرار�کارشناسی�صادر�و�کارشناس�را�
تمایل�طرفین�به�معرفی�کارشناس�مرضی�الطرفین،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� رسیدگی 

به دالیل��کارشناسی[

تراضی، کارشناس  به  منتخب،  کارشناس  اقدام  از  قبل  می توانند  مالی  دعاوی  در  فقط  طرفین  الف( 
انتخاب کنند که باید از کارشناسان رسمی باشد. 

ب( طرفین می توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی، کارشناس انتخاب کنند که می تواند 
از کارشناسان رسمی نباشد. 

الطرفین  مرضی  کارشناس  دادگاه،  توسط  منتخب  کارشناس  انتخاب  از  پس  نمی توانند  طرفین  ج( 
انتخاب کنند. 

از  باید  که  کنند  انتخاب  کارشناس  تراضی  به  منتخب،  کارشناس  اقدام  از  قبل  د( طرفین می توانند 
کارشناسان رسمی باشد. 

40-�پرونده�ای�در�دیوان�عالی�کشور�برای�رسیدگی�به�فرجام�خواهی�مطرح�می�شود��طرفین�از�
امر�به�داوری�را�می�نمایند��درخصوص�اقدام�دیوان�عالی� دیوان�عالی�کشور�درخواست�ارجاع�
کشور�در�این�باره،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:� داوری و سازش��ارجاع امر به داوری در مرحلة 

فرجامی[

الف( باید پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، حتی اگر 
دادگاه صادرکننده رأی، دادگاه نخستین باشد. 

ب( باید ابتدا رأی فرجام خواسته را نقض و پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی 
فرجام خواسته ارسال کند، البته اگر دادگاه صادرکننده رأی دادگاه تجدیدنظر باشد. 

ج( با توجه به صالحیت دیوان، درخواست پذیرفته نمی شود.  
د( باید پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، البته اگر 

دادگاه صادرکننده رأی، دادگاه تجدیدنظر باشد. 
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پاسخ نامه سؤاالت آیین دادرسی مدنیپاسخ نامه سؤاالت آیین دادرسی مدنی

21-�گزینه�ب�صحیح�است��زیرا ماده 44 ق.ا.ا.مدنی فقط در مبحث فروش اموال غیرمنقول وجود دارد 
و معادل آن در مبحث قبل راجع به اموال منقول درج نشده است. 

22-�گزینه�د�صحیح�است� به استناد ماده 46 ق.ا.ا.مدنی: »اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و1 
یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه  تعیین 
و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له 

می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.«
23-�گزینه�ج�صحیح�است��به استناد ماده 115 دیوان عدالت اداری: »در مواردی که محکوم ٌعلیه 
در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای 
حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده 
ارجاع  رأی قطعی  به شعبه صادرکننده  این جهات  به  منظور رسیدگی  به  پرونده  و  تلقی  دادرسی 
می گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی 
به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوٌم به صادر می نماید. در غیراین صورت قرار رد صادر و 
پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادرشده 

در این مرحله قطعی است.«
24-�گزینه�ب�صحیح�است��به استناد تبصره 2 ماده 27 قانون شوراهای حل اختالف: »هرگاه رأی مرجع 
تجدیدنظر در مقام رد صالحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی 
و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.« البته گزینه ب نیز از آن 

جهت که دعاوی غیرمالی را دربرنمی گیرد واجد اشکال و البته قابل تسامح است. 
25-�گزینه�الف�صحیح�است� به استناد تبصره 2 ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که 
قانون  ماده )108(  تأمین خواسته موضوع  قرارهای  اجرای  ماده در مورد  این  مقرر می دارد: »مفاد 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 و نیز اجرای مفاد اسناد 

رسمی مجری است.« 
26-�گزینه�ج�صحیح�است� به استناد بند 3 ماده 167 قانون امور حسبی: »طلبکار متوفی که طلب او 
مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب 

دیگری  هم برای تأمین طلب نشده باشد.«
دادگستری:  وکالی  کانون  استقالل  الیحه   14 ماده  انتهای  استناد  به  است�  صحیح� د� گزینه� �-27
»رسیدگی به تخلفات وکال و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکال است دادگاه مزبور 
از 3 نفر وکیل درجه 1 که به انتخاب هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می گردد تشکیل 

1- در متن روزنامه رسمی »و« نیامده است.
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می شود و برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو علی البدل از بین وکال پایه 1  انتخاب می نماید 
که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازات های درجه 1 و 
2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او 
به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکال و رییس کانون از  حکم برائت و 
از مجازات های درجه 4 به باال می تواند ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعایت مسافت طبق قانون 
آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدید نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و 

رأی دادگاه مزبور قطعی است.«
از  یکی  که  مدنی: »درصورتی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 44  استناد  به  28-�گزینه�ب�صحیح�است� 
اصحاب دعوا در دادرسی، دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آن ها به  طور منفرد حق اقدام 
برای  دیگر  وکیل  از  الیحه  وصول  با  آنان  از  یکی  یا حضور  دو  هر  توسط  ارسال الیحه  باشد،  نداده 
از وکیل غایب،  دادگاه بدون توجه به  رسیدگی دادگاه کافی است؛ و در صورت عدم وصول الیحه 
اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی 
برای عدم حضور اعالم نموده  باشد در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه 
و وقت رسیدگی به موکل نیز اطالع داده می شود. در این  صورت جلسه بعدی  دادگاه به علت عدم 

حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.«
29-�گزینه�ج�صحیح�است� به استناد ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی: »هرگاه یکی از اصحاب 
دعوا به  استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده الزم باشد، دادگاه می تواند پرونده 
را مطالبه کند.  مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.« توجه آنکه ماده 214 

راجع به استناد به پرونده کیفری و 215 راجع به استناد به پرونده حقوقی می باشد. 
30-�گزینه�الف�صحیح�است��زیرا دعوای اعسار اعم از محکوم به یا اعسار از هزینه دادرسی غیرمالی بوده 
و مطابق ماده 331 ق.آ.د.م کلیه احکام غیرمالی قابل تجدیدنظر هستند. از طرفی گزینه های ج و د 

به استناد انتهای ماده 507 همان قانون اشتباه است. 
31-�گزینه�ب�صحیح�است� به استناد ماده 221 ق.آ.د.م: »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 درصورتی 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 درصورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به  دعوای 
جعل در دفتر دادگاه الزم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آن ها می دهد.«

32-�گزینه�ج�صحیح�است� به استناد مواد 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه 
شماره 688 مورخ 1385/3/23. توجه آن که دو ماده 13 و 16 هر دو استثناء اختیاری هستند و با هم 
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قابل جمع هستند و خواهان به اختیار خود از هر کدام می تواند استفاده کند. 
33-�گزینه�ج�صحیح�است� پس از وصول نتایج تحقیقات اعم از معاینه محل، کارشناسی و غیره، دادگاه 
صرفاً در صورتی که نیاز به جلسه دادرسی داشته باشد، دستور تعیین وقت صادر می کند و الزامی بر 

تشکیل جلسه مجدد نمی باشد، این از مفاد ماده 104 ق.آ.د.م نیز استنباط می شود.
34-�گزینه�الف�صحیح�است��به استناد ماده 487 ق.آ.د.م: »تصحیح رأی داوری در حدود ماده )309( 
این قانون قبل از انقضای مدت داوری، راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان  مهلت 
اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد 
بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی 
تصحیحی به  طرفین ابالغ خواهد شد. در این  صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم  

داور یا انقضای مدت یادشده، متوقف می ماند.«
35-�گزینه�د�صحیح�است� به استناد اطالق بند 7 ماده 84 ق.آ.د.م توجه آنکه الزام قانون ثبت اسناد و 

امالک و ثبت عقد هبه تأثیری در قضیه ندارد و هبه قبل از قبض مال موهوبه فاقد اثر است.
36-�گزینه�ب�صحیح�است. زیرا قرار عدم استماع دعوا مطابق ماده 332 ق.آ.د.م در صورتی که اصل 
دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر خواهد بود. توجه مهم آنکه مطابق صراحت سؤال، دعوای 
مذکور در دادگاه اقامه شده و نه شورا و لذا حسب آنکه خواسته یا بهای خواسته بیش از سیصد هزار 

تومان باشد یا خیر، قرار صادره قابل تجدیدنظر یا قطعی خواهد بود.
37-�گزینه�ج�صحیح�است� به استناد مواد 181 و 184 ق.آ.د.م: »هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی 
واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به  موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای  آن 
تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، الزم االجرا خواهد بود.« و »دادگاه پس از حصول سازش بین 
طرفین، به شرح فوق، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصالحی می نماید. مفاد سازش نامه 
که  طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است؛ 
و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود،  چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای 

مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.«
38-�گزینه�د�صحیح�است� زیرا مطابق تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و 
با لحاظ ماده 92 قانون ثبت اسناد و امالک، اقدام از طریق اجرای ثبت فقط نسبت به تعهداتی که در 
سند رسمی ذکر شده امکان دارد. لذا در خصوص موضوع سؤال که غاصب هیچ تعهد رسمی در قبال 
مالک نداده بود، امکان پیگیری از طریق اجرای ثبت وجود ندارد. بدیهی است که بند الف ماده 2 و 
ماده 147 آیین نامه فوق الذکر منصرف از موضوع می باشد و صرفاً راجع به انتقال دهنده و انتقال گیرنده 
ملک برای تحویل مبیع )ملک( است و ماده 152 آیین نامه فوق نیز مؤید همین امر است. لذا اقدام 
از طریق اجرای ثبت در موضوع سؤال وجود ندارد. اما با توجه به آن که شرایط هر دو دعوای خلع ید 
و رفع تصرف عدوانی وجود دارد، مالک در انتخاب بین آن دو دعوا مخیر است. دعوای تصرف از آن 
جهت قابل طرح است که برای غاصب سابقه تصرف ایجاد شده و به عالوه مالک نیز با ارائه سند رسمی 
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مالکیت می تواند سبق تصرف طوالنی تر خود را اثبات کند.
حسب اطالع از دانشجویان عزیز، گویا عده ای از اساتید بزرگوار و محترم در خصوص سؤال 38 آزمون   
وکالت 1398 با استناد بر آنکه مالک رسمی زمین به مدت 5 سال زمین را رها نموده و با لحاظ اینکه 
تصرف ایشان استمرار نداشته، دعوای تصرف عدوانی را قابل طرح ندانسته اند. در حالی که در این 

خصوص مطالب ذیل شایان ذکر است:
1- مطابق ماده 162 ق.آ.د.م ارائه سند مالکیت )که با لحاظ ماده 22 قانون ثبت مسلماً سند رسمی   
مالکیت منظور است( دلیل بر سبق تصرف است. مسلماً مقصود قانون گذار از سبق تصرف در ماده 
دارنده سند  آنکه  توضیح  می باشد.  مستمر  تصرف  از جمله  جامع الشرایط  تصرف  یک سبق  مذکور 
رسمی با ارائه سند مذکور حداقل امر آن است که از تاریخ تنظیم سند به نامه خودش )البته سابقه 
تصرف مالکان رسمی قبلی نیز به وی منتقل می شود(، دارای سابقه تصرف در آن محسوب می شود و 
در فرض سؤال نیز غاصب متعاقب تنظیم سند آنجا را غصب نموده است. لذا با لحاظ ماده 162 سابقه 
تصرف خواهان محرز بوده و به عالوه سؤال به لحوق تصرف خوانده نیز داللت داشته و صراحت سؤال 
نیز به تصرف بدون اجازه و رضایت خواهان اشاره دارد و لذا ارکان دعوای تصرف عدوانی نیز فراهم 

است.
تئوری های حقوقی شرط شناخته شده  در  سابق خواهان  تصرف  مستقربودن  و  استمرار  اینکه   -2  
مسلماً منصرف از ماده 162 یعنی جایی است که خواهان سند رسمی مالکیت دارد، چرا که در موارد 
وجود سند رسمی مالکیت، استمرار و مستقربودن تصرف وی با استمرار در دارابودن سند مالکیت 

عجین شده است.
به عبارتی دیگر از آنجا که در فرض سؤال خواهان مستمراً سند رسمی مالکیت داشته و سند وی دلیل   

بر سبق تصرف وی است، لذا مستمراً تصرف داشته است.
3- طراحی تست ظرافت های خاصی از جمله دقت در کلمات استعمال شده و تسلط بر کلیه مواد   
قانونی را می طلبد که مسلماً طراح محترم سؤال بدان آگاه هستند. در واقع شاید طراح محترم قصد 
تمرکز بر استمرار و استقرار تصرف خواهان را داشته اند، لکن در هر حال خواهان را مالک رسمی ملک 
)دارنده رسمی مالکیت( دانسته اند. استفاده طراح محترم سؤال از عبارت )مالک رسمی( در هر حال 
سبب می شود که سؤال تحت شمول ماده 162 قرار گیرد. برخی اساتید اظهار داشته اند استفاده طراح 
محترم از عبارت )مالک رسمی( تسامح طراح بوده و طراح قصد مانور روی این نکته را نداشته اند. در 
حالی که فرض بر آن است که طراح محترم تسلط کافی بر قانون و اصول طراحی تست دارند. چه 
ایرادی دارد در یک تست ادغام دو نکته کلیدی مورد توجه طراح باشد. در موضوع سؤال نیز سند 
رسمی و استمرار تصرف هر دو مورد در پاسخ هستند، لکن سند رسمی بر استمرار تصرف حکومت 
دارد. چرا که با استمرار در دارابودن سند رسمی، تصرف ایشان نیز مستمر و مستقر خواهد بود، زیرا 

سند رسمی مستمر وی دلیل بر سبق تصرف مستمر ایشان دارد.
4- با توجه به نسخ مواد 326 و 328 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی راجع به سابقه تصرف یک ساله   
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خواهان و همچنین نسخ مهلت یک ساله اقامه دعوای تصرف عدوانی از تاریخ تصرف، لذا اینکه خواهان 
پس از گذشت چند سال از تصرف غاصب اقامه دعوای تصرف نمایند منع قانونی ندارد. محدودنمودن 
حق اقامه دعوا به واسطه مهلت نیازمند نص قانون می باشد و ماده 328 قانون قدیم آیین دادرسی 

مدنی نسخ شده است.
5- فرض ما بر آن است که طراح سؤال با علم و آگاهی از ماده 162 سؤال را طرح نموده اند و تعمداً   
به »مالک رسمی« اشاره داشته اند. چرا که متأسفانه در آزمون وکالت این توضیح متصدیان امر که 

کلمه ای در سؤال از جای افتاده یا اضافه بوده مسبوق به سابقه است.
به عنوان مثال در سؤال 28 آزمون وکالت سال 1393 که جواب صحیح گزینه »دادگاه عمومی محل   
با این توضیح که کلمه ای در متن سؤال چاپ نشده و بر  تنظیم سند« باید اعالم می گردید، لکن 
جای مانده، گزینه »دادگاه عمومی محل اجرای سند« را صحیح اعالم نمودند. در آن سال در عین 
ناباروری سازمان سنجش اعالم نمود کسانی که جواب صحیح اعالمی را داده اند )که در واقع جواب 
غلط بود نمره مثبت خواهند گرفت، اما کسانی که پاسخ اشتباه داده اند، نمره منفی برایشان لحاظ 
نخواهد شد )جهت اثبات ر.ک سؤال 28 آزمون وکالت 1393 و پاسخ نامه سازمانه سنجش و عبارت 
»با تأثیر مثبت«  در کنار کلید سؤال مذکور که قابل دسترسی در سایت های مختلف می باشد. مسلماً 

این توضیح که عبارت مالک رسمی در سؤال 38 آزمون امسال تسامح بوده قابل قبول نیست.
6- بنابراین در فرض سؤال خواهان که سند رسمی مالکیت دارد، در استفاده از دعوای خلع ید و   
رفع تصرف عدوانی مخیر بوده و چه بسا خواهان دعوای رفع تصرف را به واسطه امتیازات آن از جمله 
هزینه دادرسی کمتر، اجرای قبل از قطعیت و غیره ترجیح دهد ماده 162 و رویه قضایی نیز مثبت 

همین امر است.
در پایان مختصر آنکه با لحاظ ماده 162 ق.آ.د.م در سؤال 38 از آنجا که خواهان مستمراً سند رسمی   
مالکیت داشته است و سند وی دلیل بر سبق تصرف وی است، لذا مستمراً تصرف داشته و شرط 

استمرار تصرف خواهان در استمرار دارابودن سند مالکیت وجود دارد.
در هر حال مطالب فوق به درخواست دانشجویان گرامی و جهت احقاق حقوق آنها و البته بر حسب   

وظیفه و احساس مسئولیت اینجانب نگارش یافته تا انشااهلل مؤثر واقع شود. 
39-�گزینه�ب�صحیح�است��به استناد ماده 268 ق. آیین دادرسی مدنی: »طرفین دعوا در هر مورد که 
قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا  
کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به  دادگاه معرفی نمایند. در این  صورت کارشناس مرضی الطرفین 
تراضی  به  که  کارشناسی  کرد.  خواهد  اقدام  کارشناسی  اجرای  قرار  برای  دادگاه،  منتخب  کارشناس  به جای 

انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.«
40-�گزینه�الف�صحیح�است� به استناد ماده 494 ق.آ.د.م: »چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین 
با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری  تشخیص داده شود، دیوان عالی 

کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می دارد.«
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سؤاالت حقوق تجارتسؤاالت حقوق تجارت

41-�افزایش�سرمایه�شرکت�سهامی�از�طریق�باالبردن�مبلغ�اسمی�موجود�شرکت،�در�کدام�مورد�
مجاز�است؟�]موضوع:�شرکت های تجارتی�تغییرات سرمایه اسمی شرکت های تجارتی[

الف( حداقل 35 درصد سرمایه، نقداً پرداخت شود.
ب( حداقل 35 درصد سرمایه، تعهد و بقیه آن پرداخت شود.

ج( کلیه افزایش سرمایه، تعهد شود.
د( کلیه افزایش سرمایه، نقداً پرداخت شود.

42-�در�صورت�عدم�ارائه�صورت�حساب�دارایی�و�دفاتر�تجارتی�توسط�تاجر�متقاضی�ورشکستگی،�
دادگاه�چه�تصمیمی�باید�بگیرد؟�]موضوع: ورشکستگی�صدور حکم ورشکستگی[

الف( به دالیل دیگر ورشکستگی تاجر رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کند.
ب( درخواست صدور حکم ورشکستگی را رد کند.

کیفرخواست  متقاضی،  برای  عنداالقتضا  دادسرا  تا  ارسال  دادسرا  به  رسیدگی  برای  را  پرونده  ج( 
ورشکستگی به تقصیر صادر کند.

باشند، درخواست  نشده  ارائه  روز  تجارتی ظرف سه  دفاتر  و  دارایی  د( در صورتی که صورت حساب  
متقاضی را رد کند.

43-�از�دیدگاه�قانون�بازار�اوراق�بهادار�ایران،�بازار�مشتّقه�به�بازاری�گفته�می�شود�که�در�آن،�
�������������������������]موضوع: اسناد تجارتی و اوراق بهادار�اوراق بهادار[
الف( کارگزاران خاص، معامالت راجع به کاال را انجام می دهند.

ب( اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، دادوستد می شوند.
ج( قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار و کاال معامله می شود.

د( اوراق بهادار و کاالها، پس از عرضه اولیه، دادوستد می شوند.
44-�در�خصوص�حق�العمل�کاری،�کدام�مورد�صحیح�نیست؟�]موضوع:�تاجر، اعمال تجارتی و تکالیف 

تجار�قرارداد حق العمل کاری[

الف( حق العمل کار مستحق دریافت هزینه هایی که برای انجام معامله الزم و به نفع آمر بوده است، 
می باشد.

ب( حق العمل کار به هیچ عنوان در بیمه  نمودن اموال موضوع معامله مسئولیت ندارد، مگر آنکه آمر 
دستور داده باشد.

ج( آمر حق رجوع از معامله و امر خود را دارد.
د( در هر صورت، حق العمل کار حق دریافت حق الزحمه را دارد، خواه کار انجام شده یا نشده باشد.

45-�با�صدور�حکم�ورشکستگی،�کدام�مورد�در�خصوص�مهروموم�اموال�تاجر�ورشکسته،�صحیح�
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است؟��]موضوع:�ورشکستگی�صدور حکم ورشکستگی[
الف( دادگاه حکم به مهروموم اموال تاجر را با پیشنهاد عضو ناظر خواهد داد.

ب( پس از قطعیت حکم ورشکستگی، با پیشنهاد عضو ناظر دادستان دستور مهروموم اموال را خواهد 
داد.

ج( دادگاه باید حکم به مهروموم اموال را به جز مستثنیات دین بدهد.
د( دادگاه حکم به مهروموم اموال، از جمله مسثنیات دین را خواهد داد.

46-�در�خصوص�صدور�و�ظهرنویسی�چک�در�صورتی�که�میان�دو�تاجر�باشد،�کدام�مورد�صحیح�
است؟��]موضوع:�تاجر، اعمال تجارتی و تکالیف تجار�اعمال تجارتی تبعی[

ب( اگر برای رفع حوائج تجاری باشد، تجاری است. الف( در هر صورت تجاری است. 
د( فقط در معامالت غیرمنقول تجاری نیست. ج( به هیچ وجه تجاری نیست. 

47-�تاجر،�مالی�را�برای�دیگری�خریداری�کرده�و�سپس�ورشکسته�شده�است��در�صورتی�که�
عین�مال�نزد�ورشکسته�موجود�باشد،�کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:�ورشکستگی�آثار حکم 

ورشکستگی[

الف( اگر قیمت مال پرداخت شده باشد، خریدار حق استرداد آن را دارد.
ب( در هر حال، مال متعلق به خریدار است.

ج( اگر بهای مال از طرف خریدار به تاجر ورشکسته داده شده باشد، ولی فروشنده بهای مال را دریافت 
نکرده باشد، شخص اخیر حّق استرداد مال را دارد.

د( اگر تاجر ورشکسته قیمت مال را پرداخت کرده باشد، مکلّف نیست تا آن را به خریدار مسترد کند.
امور� برای�تصفیه� را� 48-�شرکت�سهامی�»برنا«�منحل�شده�و�مجمع�عمومی،�مدیران�تصفیه�
اخذ� را� قانونی� نصاب� انتخاب�شدن،� هنگام� در� تصفیه� مدیران� اگر� است�� کرده� انتخاب� شرکت�
نکرده�باشند،�کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:�شرکت های تجارتی�انحالل و تصفیه شرکت های تجارتی[

الف( انتخاب آنان باطل است، اما نمی توان در برابر اشخاص ثالث، به این بطالن استناد کرد.
ب( اعمال آنان در هر صورت باطل است.

ج( در صورتی که بازرس شرکت، اعمال مدیران را تأیید کند، در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد است.
د( انتخاب آنان صحیح است، اما می توان بطالن صورت جلسه را از دادگاه درخواست کرد.

49-�کدام�مورد�در�خصوص�مسئولیت�تضامنی�در�حقوق�ایران،�صحیح�است؟��]موضوع:�تاجر، 
اعمال تجارتی و تکالیف تجار�ضمانت تجارتی[

الف( پیش بینی مسئولیت تضامنی در روابط قراردادی، در حقوق مدنی منع و در حقوق تجارت تجویز 
شده است.

ب( در امور تجاری، از جمله صادرکنندگان چک به صورت مشترک، مسئولیت تضامنی، ولی در امور 
مدنی، مسئولیت نسبی است.
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ج( اصل بر مسئولیت نسبی است، مگر آنکه مجوز قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد.
د( در حقوق مدنی، اصل بر مسئولیت نسبی و در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت تضامنی است.

50-�در�خصوص�شرکت�موضوع�ماده��220قانون�تجارت�موسوم�به�شرکت�عملی،�کدام�مورد�
صحیح�است؟��]موضوع:�شرکت های تجارتی�اقسام، تعریف و گروه بندی شرکت های تجارتی[

الف( شرکتی سهامی که اقدامات مربوط به تأسیس آن انجام شده، ولی هنوز ثبت نشده و به فعالیت 
تجاری می پردازد.

ب( شرکتی که در قالب های مقرر در قانون تشکیل نشده، لکن به عنوان شرکت به امور تجاری می پردازد.
ج( شرکتی مدنی با فعالیت تجاری که در هنگام ثبت در مرجع ثبت شرکت ها، قالب های قانونی مربوط 

به شرکت تجاری را رعایت نکرده است.
د( شرکتی تجاری که با استفاده از ساختار یکی از شرکت های هفت گانه ماده 20 قانون تجارت، بدون 

ثبت به تجارت می پردازد.
51-�چنانچه�صادرکننده�سفته،�وجه�سند�را�پیش�از�سررسید�به�دارنده�تأدیه�کند،�کدام�مورد�

صحیح�است؟��]موضوع:�اسناد تجارتی و اوراق بهادار�تأدیه وجه اسناد تجارتی[
الف( پرداخت غیرمعتبر است و صادرکننده در برابر اشخاصی که نسبت به سفته حقی دارند، مسئول 

است.
ب( پرداخت معتبر نیست مگر آنکه صادرکننده بر اساس تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی و به نسبت 

مدت باقی مانده، از مبلغ کسر نموده باشد.
ج( عمل وی معتبر است و مسئولیتی ندارد.

د( پرداخت معتبر است، ولی صادرکننده در برابر اشخاصی که نسبت به سفته حقی دارند، مسئول است.
شاهین� نام� به� و�شخصی� منتقل� علی� به� را� ظهرنویسی،�چکی� با� دارنده،� به�عنوان� احمد� �-52
به�عنوان�ضامن�احمد،�پشت�سند�را�امضا�می�کند��چنانچه�بعداً�اثبات�گردد�که�امضای�احمد�جعل�

شده،�کدام�مورد�صحیح�است؟��]موضوع:�اسناد تجارتی و اوراق بهادار�ضمانت اسناد تجارتی[
الف( مسئولیت احمد منتفی، لکن ضمانت شاهین از مسئولین قبلی، از جمله صادرکننده، باقی است.

ب( در صورت بی اطالعی ظهرنویس پیش از احمد و ظهرنویس های بعد از شاهین از جعلی بودن امضای 
احمد، مسئولیت تضامنی احمد و شاهین باقی است.

ج( احمد و شاهین، هیچ مسئولیتی به وجه سند ندارند.
د( کلیه اقدامات و ظهرنویسی  های پس از ظهرنویسی احمد، فاقد اعتبار است.

به�سمت�مدیر�شرکت�سهامی� 53-�چنانچه�شخصی�که�کارمند�رسمی�سازمان�دولتی�است،�
مدیرعامل  و  مدیران  تجارتی� شرکت های  ]موضوع:� � است؟� صحیح� مورد� کدام� شود،� انتخاب� خاص�

شرکت های تجارتی[

الف( مدیر یادشده قابل عزل و اعمال حقوقی او در برابر اشخاص ثالث، معتبر است.
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ب( مدیر مزبور قابل عزل و اعتبار اعمال حقوقی او در برابر اشخاص ثالث، منوط به تنفیذ ایشان است.
ج( مدیر مزبور قابل عزل و کلیه اعمال وی قابل ابطال است.

د( انتخاب مدیر یاد شده و اعمال حقوقی او در برابر اشخاص ثالث، باطل است.
54-�چنانچه�صورت�های�مالی�شرکت��سهامی�عام�در�مجمع�عمومی�سالیانه،�بر�پایه�تأیید�شخص�
حقیقی�عضو�جامعه�حسابداران�رسمی�به�عنوان�بازرس�شرکت�تصویب�شود،�چنین�مصوبه�ای�

چه�اثری�دارد؟��]موضوع:�شرکت های تجارتی�بازرسان شرکت های تجارتی[
الف( مصوبه منوط به تنفیذ سازمان حسابرسی است؛ در غیر این صورت، در هیچ یک از وزارتخانه ها، 
مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و 
اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل 

استناد نخواهد بود.
مؤسسات  بیمه ها،  و  بانک ها  دولتی،  شرکت های  دولتی،  مؤسسات  وزارتخانه ها،  از  یک  هیچ  در  ب( 
معتبر  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  مؤسسات  و  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  غیربانکی،  اعتباری 

نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود.
ج( انتخاب شخص مزبور به عنوان بازرس قابل ابطال می باشد، ولی مصوبه معتبر است.

د( چنانچه بازرس موصوف، شرایط مذکور در ماده 147 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 
1347 را دارا باشد، تصویب صورت های مالی معتبر است.

55-�کدام�مورد�صحیح�نیست؟��]موضوع:�اسناد تجارتی و اوراق بهادار�اوراق مشارکت[
الف( اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام با سهام شرکت ناشر و اوراق مشارکت قابل تعویض تنها با سهام 

شرکت های سهامی عام غیربورسی قابل تعویض هستند.
ب( شرکت های سهامی خاص، تنها مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و شرکت های سهامی عام، 

مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و قابل تبدیل و تعویض با سهام هستند.
ج( شرکت های سهامی خاص، سهامی عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی هستند.

د( کلیه شرکت  های سهامی خاص و سهامی عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار هر نوع اوراق مشارکت 
هستند.

ورشکستگی� 56-�در�خصوص�ورشکستگی�شرکت�تضامنی،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�
آثار حکم ورشکستگی[

الف( شرکای شرکت دارای مسئولیت تضامنی بوده، ولی به تبع شرکت، ورشکسته قلمداد نمی شوند.
ب( شرکا به تبع شرکت، ورشکسته و دارای مسئولیت تضامنی می شوند.

ج( شرکا به تبع شرکت، ورشکسته تلقی می شوند، لکن ورشکستگی مدیران، به تبع شرکت، منوط به 
تاجربودن آنان است.

د( مدیران و شرکای شرکت دارای مسئولیت تضامنی بوده، لکن به تبع شرکت، ورشکسته نمی شوند.
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57-�کدام�مورد�در�خصوص�قرارداد�ارفاقی،�صحیح�نیست؟�]موضوع:�ورشکستگی�قرارداد ارفاقی[
الف( با تاجر حقیقی و شرکت تجاری منعقد می شود.

ب( با تاجر ورشکسته به تقصیر هم منعقد می شود.
ج( قرارداد ارفاقی میان تاجر و بستانکاران، با تصدیق دادگاه و بدون دخالت ناظر منعقد می شود.

د( با اکثریت عددی و سرمایه ای بستانکاران تاجر ورشکسته منعقد می شود.
58-�دو�نوآوری�مهم�قانون�اصالح�قانون�صدور�چک�سال�1397،�کدام�است؟��]موضوع:�اسناد 

تجارتی و اوراق بهادار�صدور اسناد تجارتی[

الف( صدور اجرائیه از دادگاه بی نیاز از صدور حکم-کاهش مسئولیت کیفری
ب( درخواست صدور اجرائیه از دادگاه بی نیاز از صدور حکم-ایجاد چک موردی

ج( مطالبه صرفاً اصل وجه بدون حق مطالبه خسارات تأخیر و حق الوکاله- ایجاد چک موردی
د( مطالبه اصل و خسارات تأخیر بدون حکم دادگاه- توقیف حساب های صادرکننده

59-�کدام�مورد�در�خصوص�فروش�کاالهای�تجاری�و�اثاث�البیت�تاجر�ورشکسته،�صحیح�است؟��
]موضوع:�ورشکستگی�اجرای حکم ورشکستگی[

الف( از سوی مدیر تصفیه، با اجازه دادستان و نظارت ناظر به فروش می رسد.
ب( به هیچ عنوان، بدون اجازه تاجر ورشکسته قابل فروش نیست.

ج( به  وسیله مدیر تصفیه، با اجازه دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی و نظارت ناظر به فروش می رسد.
د( به وسیله مدیر تصفیه و با اجازه دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی، قابل فروش است.

نصاب�ها� حّد� کدام� با� به�ترتیب،� تضامنی،� شرکت� و� محدود� مسئولیت� با� شرکت� انحالل� �-60
تصمیم�گیری�می�شود؟�]موضوع:�شرکت های تجارتی�انحالل و تصفیه شرکت های تجارتی[

الف( دارندگان سه چهارم سرمایه و اکثریت عددی شرکا - اتفاق آرای شرکا
ب( دوسوم آرای حاضر در مجمع عمومی فوق العاده- دارندگان سه چهارم سرمایه و اکثریت عددی شرکا

ج( اتفاق آرای شرکا - اتفاق آرای شرکا
د( دارندگان اکثریت سرمایه - اتفاق آرای شرکا
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پاسخ نامه سؤاالت حقوق تجارتپاسخ نامه سؤاالت حقوق تجارت

41-�گزینه�د�صحیح�است��طبق ماده 188 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت: »در موردی 
که افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد، کلیه افزایش سرمایه 
باید نقدا پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود، باید هنگام 

پذیره نویسی بر حسب مورد کال پرداخته یا تهاتر شود.«
42-�گزینه�الف�صحیح�است��طبق رأی وحدت رویة شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان 
عالی کشور: »هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة 413 قانون تجارت باید 
کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة 414 آن قانون 
باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به 
ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادة 435 و بند 2 مادة 542 همان قانون مانع رسیدگی به 
دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبة 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر 
مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق مادة 
471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی 

و غیر آن الزم االتباع است.«
43-�گزینه�ج�درست�است� طبق بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران: »بازار 
مشتقه بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کاال داد و 

ستد می شود.«
44-�گزینه�الف�صحیح�است� در پاسخ نامة رسمی گزینه »د« به عنوان پاسخ درست اعالم شده است. 
به استناد ماده 368 قانون تجارت قرارداد حق العمل کاری عقد جایز است، بنابراین آمر می تواند از 

امر خود رجوع کند، به این دلیل گزینه »ج« »ج« نادرست است.
العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا  طبق ماده 369 قانون تجارت: »وقتی حق   
شده یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگر انجام پذیر 
نشده، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین 

می نماید.« به استناد این ماده گزینه »د« نادرست است.می نماید.« به استناد این ماده گزینه »د« نادرست است.
گزینه »ب« به استناد ماده 360360 قانون تجارت نادرست است. دلیل نادرست بودن گزینه »ب« وجود  قانون تجارت نادرست است. دلیل نادرست بودن گزینه »ب« وجود  گزینه »ب« به استناد ماده    
عبارت»به هیچ عنوان« در این گزینه است. اگر عرف محل حق العمل کار را مکلف به بیمه کردن عبارت»به هیچ عنوان« در این گزینه است. اگر عرف محل حق العمل کار را مکلف به بیمه کردن 
اموال موضوع معامله بداند، حق العمل کار باید عرف را رعایت کند حتی اگر صریحا آمر به او بیمه اموال موضوع معامله بداند، حق العمل کار باید عرف را رعایت کند حتی اگر صریحا آمر به او بیمه 

کردن اموال موضوع معامله را دستور نداده باشد.کردن اموال موضوع معامله را دستور نداده باشد.
45-�گزینه�ج�صحیح�است� طبق ماده 433 قانون تجارت: »محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر 
و موم را نیز می دهد.« طبق تبصره ماده 439 قانون تجارت: »...مستثنیات دین از مهر و موم معاف 

است.«
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46-�گزینه�ب�صحیح�است��طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت معامالت برواتی ذاتا تجارتی هستند، 
اعمال  این  نتیجه  در  نیستند؛  برواتی  معامالت  عبارت  مشمول  و ضمانت چک  ظهرنویسی  صدور، 
ذاتا تجارتی نیستند. ماده 314 قانون تجارت هم  صراحتا  بیان کرده است صدور چک حتی اگر 
از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی نیست. صدور، ظهرنویسی و ضمانت چک در صورت 
وجود شرایط مقرر در ماده 3 قانون تجارت بطور تبعی عمل تجارتی محسوب می شوند.اگر دو طرف 
قراردادهای صدور، ظهرنویسی و ضمانت چک تاجر باشند و قرارداد با انگیزه رفع نیازهای تجارتی 

منعقد شود، این قراردادها بطور تبعی تجارتی هستند.
47-�گزینه�الف�صحیح�است��در پاسخ نامة رسمی ابتدا گزینه ج به عنوان پاسخ درست اعالم شد، بعد 
از اعتراض برخی شرکت کنندگان گزینه الف هم درست شناخته شد. این پرسش بر اساس ماده 530 
قانون تجارت طرح شده است؛ طبق این ماده اگر ورشکسته در مقام حق العمل کار مالی برای دیگری 
بخرد و عین آن موجود باشد، چنانچه قیمت پرداخت نشده باشد فروشنده می تواند مال را استرداد 
کند و در صورتی که قیمت پرداخت شده باشد، خریدار حق استرداد دارد. در تفسیر حکم این ماده 
اختالف نظر وجود دارد، به عقیده برخی مفسران قانون تجارت اگر فروشنده قیمت کاال را دریافت 
نکرده باشد، حق استرداد از آن فروشنده است، حتی اگر قیمت معامله را آمر )خریدار( جهت پرداخت 
به فروشنده به حق العمل کار تسلیم کرده باشد، این تفسیر به نفع فروشنده است؛ مطابق این تفسیر 
در صورتی که آمر قیمت معامله را به حق العمل کار تسلیم کند و حق العمل کار بعد از انشای بیع 
از پرداخت آن به فروشنده امتناع کند و در این حالت ورشکسته اعالم شود، فروشنده با فسخ بیع به 
جهت این که قیمت را دریافت نکرده است، مبیع را استرداد خواهد کرد و آمر برای گرفتن وجهی 
که به حق العمل کار جهت تادیه به فروشنده تسلیم کرده است، باید وارد هیات غرمای ورشکسته 
شود. طبق نظر دوم همین که آمر قیمت مورد معامله را به  حق العمل کار تسلیم کند، حق استرداد 
فروشنده ساقط می شود، فروشنده برای گرفتن قیمت باید به هیات غرمای ورشکسته وارد شود و 

مبیع باید به آمر تسلیم گردد. به دالیل زیر تفسیر نخست رجحان دارد:
الف( این تفسیر با احکام خیار تفلیس در ماده 380 قانون مدنی هماهنگ است و سبب نزدیک شدن   

حکم مقرر در ماده 530 قانون تجارت به  احکام خیار تفلیس می شود.
با ظاهر ماده 530 قانون تجارت منطبق است، طبق این ماده اگر قیمت پرداخت نشده باشد  ب(   
فروشنده حق استرداد دارد،  منظور از  پرداخت قیمت در این ماده سقوط تعهد پرداخت ثمن است 
که از عقد بیع ناشی شده، با این معنا پرداخت  قیمت  زمانی محقق می شود که ثمن به متعهدله 
)فروشنده( یا نماینده او یا شخصی که از طرف متعهدله قانوناً حق قبض دارد، تادیه گردد )مواد 271 
و 272 قانون مدنی(، تسلیم ثمن به حق العمل کار نه به منزله تادیه ثمن به متعهدله است و نه به 
معنای تادیه آن به نماینده متعهدله؛ بنابراین با تسلیم ثمن توسط خریدار به حق العمل کار خود، 

تعهد پرداخت قیمت بیع ساقط نمی شود و قیمت هنوز پرداخت نشده است.
  با توجه به اختالف نظر موجود، حتی اگر تفسیر نخست را برتر ندانیم، پرسش مورد بحث دو گزینه 
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صحیح دارد که گزینه های الف و ج هستند.
48-�گزینه�الف�صحیح�است� طبق ماده 270 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت: »هرگاه 
مقررات قانونی درمورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان 
شرکت اتخاذ می گردد، رعایت نشود برحسب مورد، بنا به درخواست هر ذی نفع، بطالن شرکت یا 
عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعالن خواهد شد. لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و 

صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطالن استناد نمایند.«
49-�گزینه�ج�صحیح�است��هرگاه یک دین چند مدیون یا مسئول پرداخت داشته باشد، طبق قاعده 
مسئولیت بین بدهکاران تقسیم می شود و طلبکار به هریک از بدهکاران برای مطالبه بخشی از طلب 
حق رجوع دارد، با وجود این اگر در قانون تصریح شده باشد که همه بدهکاران ضامن پرداخت تمام 
دین هستند یا در قرارداد شرط شود که بستانکار برای مطالبه تمام طلب به هر یک از بدهکاران حق 
رجوع دارد، هر یک از چند بدهکار یک دین، مسئول پرداخت تمام دین هستند، از این حیث فرقی 

بین دیونی که از روابط مدنی ایجاد شده اند و دیون ناشی از روابط تجارتی نیست.
با  یا چند شخص اطالق می شود که  50-�گزینه�ب�صحیح�است� شرکت عملی به مشارکت بین دو 
سرمایه گذاری مشترک بدون آنکه شراکت خود را در قالب یکی از شرکتهای تجارتی شناخته شده 
در قوانین ثبت کرده باشند به امور تجارتی اشتغال دارند، شرکتهای عملی طبق ماده  220 قانون 

تجارت در حکم شرکت تضامنی هستند.
»ماده 220- هر شرکت ایرانی که فعاًل وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی   
خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در  این قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن 
شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی درمورد آن 

 اجرا می گردد.
  هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها 
مصوب خردادماه 1310 مکلف به ثبت است، باید در کلیه اسناد و صورت  حساب ها و اعالنات و نشریات 
خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و ااّل محکوم 
به  جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد. این مجازات عالوه بر مجازاتی است که در قانون 

ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده.«
51-�گزینه�د�صحیح�است� طبق مواد 256 و 309 قانون تجارت: 

»ماده 256- شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه   
برات حقی دارند، مسئول است.«

باب(  این  اول  فصل  آخر  الی  چهارم  مبحث  ) از  تجارتی  بروات  راجع به  مقررات  تمام  »ماده 309-   
درمورد فته طلب نیز الزم الرعایه است.«

52-�گزینه�ج�صحیح�است��احمد به دلیل جعلی بودن امضای او در پشت چک، متعهد به پرداخت وجه 
سند نیست، به دلیل متعهد نبودن احمد به پرداخت وجه چک، ضمانت شاهین از او به استناد ماده 
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690 قانون مدنی باطل است؛ در نتیجه احمد و شاهین هیچ یک متعهد به پرداخت وجه چک نیستند.
53-�گزینه�الف�صحیح�است� طبق اصل 141 قانون اساسی کارمندان دولت نمی توانند در شرکتهای 
خصوصی عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شوند. طبق تبصره ماده 111 الیحه قانونی اصالح قسمتی 
از قانون تجارت اگر شخص فاقد یکی از شرایط عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، عضو هیات 
مدیره این شرکت شود هر ذینفع می تواند عزل او را از دادگاه بخواهد، با وجود این طبق ماده 135 
الیحه قانونی تصمیماتی که با مشارکت عضو فاقد شرایط، در هیات مدیره اتخاذ شده اند در برابر 

اشخاص ثالث نافذ و معتبر هستند.
54-�گزینه�ب�صحیح�است� طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و 
حرفه ای حسابداران ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی، گزینه ب درست است. این ماده مقرر می دارد: 
»صورت های مالی اشخاص موضوع ماده 2 این آیین نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و 
بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، مؤسسات 
دولتی، شرکت های دولتی، بانکها و بیمه ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس و اوراق بهادار 
و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد 

بود.«
55-�گزینه�د�صحیح�است��

56-�گزینه��الف�صحیح�است��طبق مواد 124 و 128 قانون تجارت:
» ماده 124- مادام که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل   
آید و پس از انحالل، طلبکاران شرکت می توانند برای  وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که 
بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی تواند به استناد اینکه میزان 
قروض  شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید، از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد؛ فقط 
در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تأدیه قروض  شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود 

که در شرکت گذاشته است؛ آن هم درصورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.«
» ماده 128- ورشکستگی شرکت مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء   

مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.«
57-�گزینه�د�صحیح�است� در پاسخ نامة رسمی گزینه ج پاسخ درست انتخاب شده است، ولی به دالیل دالیل 
انتخاب می شد. طرفین  پاسخ درست  عنوان  به  باید  گزینه »د«  و  نیست  انتخاب صحیح  این  انتخاب می شد. ذیل  پاسخ درست  عنوان  به  باید  گزینه »د«  و  نیست  انتخاب صحیح  این  ذیل 
قرارداد  ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکاران ارفاقی هستند، اکثریت الزم برای انعقاد قرارداد ارفاقی 
توسط طلبکاران در ماده 480 قانون تجارت بیان شده است. اراده مدیر تصفیه، اداره تصفیه یا عضو 
ناظر در انعقاد قرارداد ارفاقی دخالت ندارد. ماده  479 قانون تجارت به صراحت این حکم را بیان کرده 
است. طبق این ماده »قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی شود؛ مگر پس 
از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.« با توجه به این ماده مدیر تصفیه یا عضو ناظر طرف 
قرارداد ارفاقی نیستند. بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی به استناد ماده  486 قانون تجارت، قرارداد باید به 
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تصدیق دادگاه برسد تا الزم االجرا شود. این که عضو ناظر در مواردی که عملیات تصفیه تابع قانون 
تجارت است بر اساس ماده 476 قانون تجارت بستانکاران را برای حضور در مجلس قرارداد  ارفاقی 
دعوت می کند یا ریاست جلسه طلبکاران را طبق ماده 477 قانون تجارت به عهده دارد، هیچ یک به 
معنای دخالت اراده عضو ناظر در انعقاد قرارداد ارفاقی نیست، افزون بر این چنانچه در حوزه قضایی 
دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی اداره تصفیه تشکیل شده باشد، عملیات تصفیه را طبق ماده 1 
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی باید اداره تصفیه انجام دهد، در این صورت بر اساس مادة فوق 
عضو ناظر تعیین نمی شود، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی درباره قرارداد ارفاقی و نحوه انعقاد 
آن حکم خاصی بیان نکرده است؛ بر اساس ماده 12 این قانون حتی زمانی که امر تصفیه توسط 
اداره تصفیه انجام می شود، قرارداد ارفاقی تابع قانون تجارت است و به دلیل تعیین نشدن عضو ناظر 
در این فرض، اصال دخالت عضو ناظر در انعقاد قرارداد ارفاقی متصور نیست، پس حتی اگر بر اساس 
ارفاقی دخیل بدانیم، در فرضی  انعقاد قرارداد  اراده عضو ناظر را در  قانون تجارت و بطور نادرست 
که تصفیه ورشکستگی توسط اداره تصفیه انجام می شود عضو ناظر در انعقاد قرارداد ارفاقی دخالت 
نخواهد داشت. اگر قانون تجارت موافقت عضو ناظر را برای انعقاد قرارداد ارفاقی الزم می داند قطعا 
باید حکمی برای وضعیت قرارداد مذکور در صورت عدم موافقت عضو ناظر بیان کرده باشد، هیچ 
حکمی در قانون تجارت برای این وضعیت مقرر نشده است. سکوت قانون در این مورد قرینه ای است 

دال به این که اراده عضو ناظر در انعقاد قرارداد ارفاقی دخالت ندارد.
  پاسخ درست این پرسش گزینه »د« است به چند دلیل:  پاسخ درست این پرسش گزینه »د« است به چند دلیل:

الف(  در این گزینه مقرر شده است قرارداد ارفاقی با اکثریت عددی و سرمایه ای بستانکاران تاجر   
ورشکسته منعقد می شود. ظاهر متن فوق حاکی از آن است که برای انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت 
شخص تاجر  ورشکسته شرط نیست و  قرارداد با موافقت طلبکاران ورشکسته منعقد می شود در حالی 

که یکی از طرفین قرارداد ارفاقی به استناد ماده 479 قانون تجارت شخص ورشکسته است.
ب( طبق ماده 480480 قانون تجارت برای انعقاد  قرارداد  ارفاقی با تاجر ورشکسته موافقت نصف به  قانون تجارت برای انعقاد  قرارداد  ارفاقی با تاجر ورشکسته موافقت نصف به  ب( طبق ماده    
عالوه یک طلبکاران که مالک حداقل هفتاد و پنج درصد مطالبات تصدیق یا موقتا قبول شده هستند عالوه یک طلبکاران که مالک حداقل هفتاد و پنج درصد مطالبات تصدیق یا موقتا قبول شده هستند 
ضرورت دارد، نه هر طلبکار. در گزینه »د« پرسش مورد بحث عبارت طلبکاران بطور مطلق استفاده ضرورت دارد، نه هر طلبکار. در گزینه »د« پرسش مورد بحث عبارت طلبکاران بطور مطلق استفاده 

شده است.شده است.
ج( در گزینه مورد نظر از اکثریت عددی و سرمایه ای بستانکاران سخن به میان آمده است، طبق ماده   
480 قانون تجارت، مبلغ طلب بستانکاران برای تحقق اکثریت مقرر مالک عمل است، بین دو مفهوم 
طلب و سرمایه در قانون تجارت تفاوت های زیادی وجود دارد، سرمایه طلبکاران برای عقد قرارداد 
ارفاقی مالک نیست، مبلغ طلب ایشان اهمیت دارد. به این جهت به درستی در ماده  508 قانون 
تجارت برای بیان اکثریت الزم جهت تعیین وکیل یا عامل مخصوص به منظور ادامه دادن به فعالیت 

تاجر ورشکسته قانونگذار از عبارت »اکثریت طلبکارها عددا و مبلغا« استفاده کرده است.
د( در گزینه مورد بحث عبارت »اکثریت« بطور مطلق استفاده شده است؛ هر جا در قانون این عبارت   



ش
دان

ر 
چت

ر 
ش

ـــ
ـــ

ـــ
نـ

32

چتر دانش

به نحو مطلق بکار گرفته شده، محمول است بر اکثریت بیش از نصف. بنابراین طبق گزینه مورد بحث 
برای انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت بیش از نصف طلبکارها عددا با مالکیت بیش از نصف مطالبات 
تصدیق یا موقتا قبول شده، الزم است؛ در حالی که طبق ماده 480 قانون تجارت طلب بستانکاران 

موافق با قرارداد ارفاقی باید بالغ بر هفتاد و پنج درصد مطالبات تصدیق یا موقتا قبول شده، باشد.
58-�گزینه��ب�صحیح�است� طبق ماده 23 قانون صدور چک اصالح شده در سال 97، دارنده چک 
می تواند بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت، برای وصول کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی از دادگاه بطور مستقیم صدور اجرائیه بر صادرکننده چک را تقاضا کند. به موجب تبصره 
3 ماده 6 قانون صدور چک اصالح شده در سال 97 به اقسام چک، قسم جدیدی با نام چک موردی 
ابزار  اضافه شد، اشخاصی که فاقد دسته چک هستند بدون نیاز به اعتبار سنجی می توانند از این 
پرداخت وعده دار برای تادیه دین خود استفاده کنند. چک موردی باید در وجه شخص معین صادر 
شود، صدور آن در وجه حامل ممنوع است. چک موردی فقط با ظهرنویسی در وجه شخص معین 

قابل انتقال است.
59-�گزینه�الف�صحیح�است� طبق ماده 457 قانون تجارت: »مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول 
با اجازه مدعی العموم و نظارت عضو ناظر به  فروش  مطالبات مداومت می نماید و همچنین می تواند 
اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت نماید، لیکن قباًل باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا 
وزارت عدلیه  نظامنامه  به موجب  احضار کند.ترتیب فروش  توضیحات  برای دادن  را  الاقل مشارالیه 

معین خواهد شد.«
با مسئولیت  انحالل شرکت  برای تصویب  قانون تجارت،  ماده 114  طبق  60-�گزینه��د�صحیح�است��
محدود توسط شرکا، موافقت دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت الزم است. طبق ماده 136 قانون 

تجارت برای تصویب انحالل شرکت تضامنی موافقت تمام شرکای شرکت الزم است.
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61-�در�فرض�تزاحم�دو�یا�چند�حکم،�معیار�ترجیح�کدام�است؟�]موضوع:�اصول عملیه�تعارض ادله[
ب( اهمیت حکم الف( تخییر به طور مطلق   

د( تقّدم زمان صدور حکم ج( نزدیک بودن حکم به واقعیت  
)تمثیل(«،�کدام�مورد� اولویت«�و�»قیاس�فقهی�-�حقوقی� 62-�در�خصوص�دو�مفهوم�»قیاس�

صحیح�است؟�]موضوع:�ادله استنباط احکام��قیاس[
الف( این دو مفهوم، دو تعبیر برای یک چیز است که هر دو اعتبار یکسان دارند.

ب( قیاس اولویت، قیاس منصوص العلة است ولی قیاس فقهی- حقوقی، مستنبطالعلة است.
ج( در قیاس فقهی- حقوقی، به علت حکم تصریح شده است؛ ولی در قیاس اولویت، علِت حکم، ظّنی 

است.
د( قیاس اولویت، به داللت لفظی مربوط می شود؛ ولی قیاس فقهی- حقوقی، به استنباط ظّنی یا قطعی 

با تکیه بر علت حکم بازمی گردد.
63-�بنا�بر�اینکه�مبنای�حّجّیت�خبر�واحد،�وثوق�به�صدور�روایت�از�معصوم�)ع(�باشد،�کدام�یک�
از�انواع�شهرت،�جبران�کننده�ضعف�سند�خبر�واحد�است؟�]موضوع:��ادله استنباط احکام���امارات[

د( فتوایی و عملی ج( روایی   ب( فتوایی   الف( عملی 
64-�اگر�معصوم)ع(�عملی�را�ترک�کند،�چه�چیزی�را�می�توان�از�رفتار�ایشان،�استنباط�کرد؟�

]موضوع:��ادله استنباط احکام��سنت[
ب( عمل، حرام است.  الف( عمل،  مکروه است.   

د( عمل، مباح به معنای خاص است. ج( عمل، واجب نیست.   
65-�به�موجب�قراردادی،�یکی�از�دو�شریک�مال�غیرمنقول،�سهم�خود�را�به�ثالث�منتقل�می�کند؛�
ولی�نمی�دانیم�بیع�بوده�یا�صلح�معّوض،�چنانچه�در�مجلس�عقد،�قرارداد�مزبور�توسط�یکی�از�

طرفین�فسخ�شود،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�اصول عملیه��استصحاب[
ب( استصحاب عقد صلح معّوض، جاری است الف( قرارداد را باید فسخ شده دانست. 

د( استصحاب عقد به طور کلی جاری است. ج( استصحاب عقد بیع جاری است. 
ازدواج� واقعه� به�منظور�حفظ�کیان�خانواده،�ثبت� قانون�مجازات�اسالمی،� برابر�ماده��645 �-66
الزامی�است��در�خصوص�واژه�»طالق«،�کدام�مورد�صحیح� دائم،�طالق�و�رجوع،�طبق�مقررات�

است؟�]موضوع:�الفاظ�مطلق و مقید[
الف( واژه طالق، لفظاً عام است و همه افراد و انواع طالق را در بر می گیرد.

ب( شمول واژه طالق نسبت به انواع طالق، از باب اطالق لفظ »طالق« است.
ج( واژه طالق، فقط دارای اطالق احوالی است و فقط ناظر به طالق در حالت های مختلف است.
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د( شمول واژه طالق نسبت به انواع طالق، مشکوک است و بنابراین بر نوع غالب که طالق رجعی است، 
حمل می شود.

67-�در�کدام�یک�از�موارد�زیر،�احتیاط�الزم�است؟�]موضوع:�اصول عملیه�اصل احتیاط[
الف( بعضی از اطراف علم اجمالی، از ابتالی مکلّف خارج شود.

ب( ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی، از باب اضطرار الزم باشد.
ج( بعضی از اطراف علم اجمالی، از ابتدا مورد ابتالی مکلّف نباشد.

د( علم اجمالی، به علم تفصیلی و به تکلیف و شک بدوی تجزیه شود.
68-�در�کدام�مورد،�تعارض�حتی�از�نوع�غیرمستقر�آن�نیز�وجود�ندارد؟�]موضوع:�اصول عملیه�

�تعارض ادله[
الف( بین دو دلیل، نسبت عام و خاص برقرار باشد.
ب( بیِن دو دلیل، نسبت مطلق و مقّید برقرار باشد.

ج( یکی از دو دلیل، حاکم یا وارد بر دلیل دیگر باشد.
د( یکی از دو دلیل، قطعی و یقینی و دیگری ظّنی باشد.

�69-�درخصوص�جمع�داللی�)عرفی(�و�تبّرعی،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�اصول عملیه�
تعارض ادله[

الف( جمع تبّرعی، مربوط به احکام غیرالزامی و جمع عرفی، مربوط به احکام الزامی است.
ب( کاربرد جمع تبّرعی، در احکام مدنی و کاربرد جمع داللی، در احکام کیفری است.

ج( جمع عرفی برخالف جمع تبّرعی، بر پایة شاهد و قرینة لفظی صورت می گیرد.
د( جمع تبّرعی و عرفی، به یک معنی هستند.

70-�کدام�یک�از�عبارت�های�زیر،�قابل�مفهوم�گیری�است؟�]موضوع:�الفاظ��مفهوم و منطوق[
الف( عقد، محقق می شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند.

ب( ضامنی که به قصد تبّرع ضمانت کرده باشد، حّق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ج( تفریقی که با لعان حاصل می شود، موجب حرمت ابدی است.

د( تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است.
71-�در�کدام�مورد،�اجمال�مخّصص،�به�عام�سرایت�نمی�کند؟�]موضوع:�الفاظ�عام و خاص[

الف( در شبهه مفهومیه، اگر مخّصص، منفصل باشد.
ب( در شبهه مصداقیه، خواه مخّصص، متصل باشد یا منفصل.

ج( در شبهه مفهومیه، در موارد دوران میان اقل و اکثر، اگر مخّصص باشد، منفصل باشد.
د( در شبهه مفهومیه، در موارد دوران میان متباینین، اگر مخّصص، منفصل باشد.

72-�در�کدام�یک�از�موارد�زیر،�مطلق�را�باید�بر�مقّید�حمل�کرد؟�]موضوع:�الفاظ��مطلق و مقید[
الف( تلف کننده مال دیگری، ضامن آن است. - تلف کننده مال دیگری به عمد، به حبس محکوم خواهد 
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شد.
ب( قتل عمد از موانع ارث است. - اگر قتل عمد به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مانع ارث نخواهد بود.

ج( رضای حاصل در نتیجة اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. - صلح به اکراه، نافذ نیست.
د( تدلیس در معامله موجب خیار فسخ است. - تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است.

73-�در�مقایسه�میان�»تخییر�در�واجب�تخییری«�و�»تخییر�به�عنوان�اصل�عملی«،�کدام�مورد�
صحیح�است؟�]موضوع:�اصول عملیه�اصل تخییر[

الف( تخییر در هر دو، صرفاً یک حکم واقعی عقلی یا شرعی است.
ب( تخییر در هر دو، صرفاً یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.

ج( اولی، یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است ولی دومی، یک حکم ظاهری عقلی است.
د( اولی، یک حکم واقعی شرعی است، ولی دومی، یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.

74-�شخصی�انبار�فرش�دیگری�را�به�عمد�آتش�می�زند��در�صورتی��که�یقینًا�چند�تخته�فرش�
در�آن�انبار�وجود�داشته�است،�ولی�اکنون�شک�داشته�باشیم�که�آیا�قبل�از�وقوع�آتش�سوزی،�
ثابت� استصحاب� کمک� به� مورد� کدام� نه،� یا� شده�اند� منتقل� دیگری� انبار� به� مزبور� فرش�های�

می�شود؟�]موضوع:�اصول علمیه��استصحاب[
الف( فقط بقای فرش ها تا لحظه آتش سوزی

ب( بقای فرش ها و عمدی بودن عمل آتش زننده
ج( بقای فرش ها تا لحظه آتش سوزی، اتالف آنها و حکم به ضمان

د( بقای فرش ها تا لحظه آتش سوزی، اتالف آنها ،حکم به ضمان و حبس
ایران�درباره�کلیه�اشخاصی�که�در� قانون�مجازات�اسالمی:�»قوانین�جزایی� ماده��3 برابر� �-75
اعمال� شوند،� جرم� مرتکب� ایران� اسالمی� جمهوری� هوایی� و� دریایی� زمینی،� حاکمیت� قلمرو�
الفاظ� ]موضوع:� زیر�است؟� ماده،�مصداق�کدام�مورد� این� می�شود«،�عبارت�»کلیه�اشخاص«�در�

�عام و خاص[
ب( عاّم استغراقی  الف( عاّم مجموعی    

د( اطالق احوالی  ج( عاّم بََدلی    
»اِعمال�مجازات�های�جایگزین�حبس،�در�مورد� قانون�مجازات�اسالمی:� به�موجب�ماده��71 �-76
جرایم�علیه�امنیت�داخلی�یا�خارجی�کشور�ممنوع�است«��کدام�مورد�در�خصوص�حکم�مذکور�

در�این�ماده،�صحیح�است؟�]موضوع:�الفاظ�نواهی[
الف( یک حکم تکلیفی است که ممکن است مستلزم حکم وضعی هم باشد.

ب( صرفاً حکم وضعی است و ماده از بیان حکم تکلیفی ساکت است.
ج( از آنجا که در قالب صیغه نهی نیست، حکم تکلیفی نیست.

د( از جنس فرمان ارشادی است.
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77-�دو�نسخه�متعارض�از�یک�قرارداد،�درباره�تعهد�معینی�وجود�دارد��یکی�از�قراردادها،�داللت�
روشنی�بر�موضوع�تعهد�دارد،�اما�شائبه�اکراهی�بودن�آن�هم�در�میان�است��قرارداد�دیگر،�فاقد�
در� زیر� مورد� کدام� می�باشد�� مبهم� تعهد،� موضوع� بر� آن� داللت� اما� است،� بودن� اکراهی� شائبه�

خصوص�این�دو�قرارداد،�صحیح�است؟�]موضوع:�اصول عملیه�تعارض ادله[
الف( هر دو قرارداد، دارای مرّجح مضمونی و جهت صدوری یکسان هستند.

ب( یکی از قراردادها، دارای مرّجح مضمونی و دیگری، دارای مرّجح سندی است.
ج( یکی از قراردادها، دارای مرّجح جهت صدوری و دیگری، دارای مرّجح داللی است.

د( هر دو قرارداد، مرّجح صدوری را دارند، ولی یکی از آنها دارای مرّجح داللی نیز هست.
78-�شخصی�می�داند�مبلغ�دو�میلیون�تومان�بدهکار�است،�ولی�نمی�داند�باید�این�مبلغ�را�به�
»الف«�بدهد�یا�»ب«��بنابر�حّل�مسئله�با�تکیه�بر�اصول�عملی،�نوع�شبهه�و�اصل�جاری�در�این�

مورد،�کدام�است؟�]موضوع:�اصول عملیه��اصل احتیاط[
الف( »شبهه میان اقل و اکثر استقاللی- شبهه موضوعیه«- اصل احتیاط

ب( »شبهه میان اقل و اکثر استقاللی- شبهه حکمیه«- اصل تخییر
ج( »شبهه میان متباینین- شبهه موضوعیه«- اصل احتیاط

د( »شبهه میان متباینین- شبهه حکمیه«- اصل تخییر
79-�هرگاه�دادرس�درخصوص�پرونده�ای�تردید�داشته�باشد�که�آیا�رسیدگی�به�آن،�در�قلمرو�
صالحیت�قضائی�او�است�یا�رسیدگی�به�آن،�ممنوع�است�و�در�قلمرو�صالحیت�او�نیست،�این�امر،�

مصداق�کدام�مورد�است؟�]موضوع:�اصول عملیه��اصل تخییر[
الف( شبهه تحریمی ناشی از فقدان نّص و لزوم احتیاط

ب( شک در مکلّف به و اجرای اصل برائت
ج( دوران امر میان متباینین و لزوم احتیاط 

د( دوران امر میان محذورین

80-�در�خصوص�»اصالة البرائه«�و�»اصالة االباحه«،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:�اصول عملیه�
�اصل برائت[

الف( اولی، در شبهات تحریمی و وجوبی و دومی، در شبهات وجوبی جاری می شود.
ب( اولی، مفید حکم ظاهری و دومی، بیانگر حکم واقعی است.

ج( هر دو، در شبهات تحریمی و وجوبی جاری می شوند.
د( هر دو، بیانگر حکم ظاهری هستند.
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پاسخ نامه سؤاالت اصول فقهپاسخ نامه سؤاالت اصول فقه

61-�گزینه�ب�صحیح�است� در فرض تزاحم بین دو حکم باید در ابتدا قاعده االهم فاالهم را جاری 
دانست. مواردی که موجب ترجیح یک حکم بر حکم دیگر می شوند متعدد هستند که یکی از این 
به طور مثال اهمیت احکام  نزد شارع است؛  به حکم دیگر  موارد سنجش اهمیت یک حکم نسبت 

حق الناس بیش از حق اهلل است.  
62-�گزینه�د�صحیح�است��قیاس اولویت که موجب فهم مفهوم موافق دارای حجیت است به داللت 
لفظی باز می گردد، ولی قیاس فقهی - حقوقی مبتنی بر حدس و گمان است که ممکن است منجر 

به یقین شود یا نهایتاً موجب ظن شخص گردد، لذا حجیت ندارد.
63-�گزینه�الف�صحیح�است� بر مبنای اینکه  مبنای حجیت خبر واحد، وثوق به صدور روایت از معصوم 
باشد، اگر سند حدیث دچار ضعف باشد، شهرت عملی موجب جبران ضعف سند می شود. توجه شود 
که شهرت روایی از مرجحات باب تعارض بین ادله محسوب شده و در جبران ضعف سند حدیث 

مورد بحث نیست.
64-�گزینه�ج�صحیح�است��این مسئله از مصادیق سنت عملی است که اگرچه معصوم کالمی را بر زبان 
مبارک جاری نکرده است، ولی از قدر متیقن از ترک فعل معصوم آن است که آن فعل واجب نبوده تا 

انجام شود.
65-�گزینه�د�صحیح�است� در فرض این سؤال استصحاب کلی نوع دوم واقع شده است که در این نوع 
از استصحاب کلی، نمی توان هیچ مفهوم جزیی)بیع یا صلح معوض( را استصحاب کرد، ولی می توان 

مفهوم کلی)عقد( را استصحاب نمود. 
66-�گزینه�ب�صحیح�است� لفظ طالق در این ماده قانونی عاری از هریک از ادات عام و عالئم عمومیت 

است، ولی با لحاظ جمع بودن مقدمات حکمت در این لفظ، می توان اطالق را از آن فهمید.
67-�گزینه�الف�صحیح�است��در شبهات محصوره اگر یکی از افراد شبهه قبل از حصول علم اجمالی از محل 
ابتالء خارج باشد، موجب می گردد تا احتیاط واجب نشود، ولی اگر یکی از افراد شبهه پس از حصول علم 

اجمالی از محل ابتالء خارج شود، احتیاط همچنان واجب است و باید از فرد مبتال به اجتناب شود.
68-�گزینه�د�صحیح�است� اگر یک دلیل قطعی باشد و دلیل دیگر ظنی باشد، اساساً تعارضی وجود 
ندارد، بلکه شرط وقوع تعارض، تعادل است که در این فرض، تعادل برقرار نیست، لذا تعارض وجود 

نخواهد داشت.
69-�گزینه�ج�صحیح�است��جمع عرفی جمعی مقبول عقال و مبتنی بر قرائن لفظیه است در حالی که 

جمع تبرعی جمعی فاقد ضابطه و غیرقابل قبول برای عقال است.
70-�گزینه�الف�صحیح�است� گزینه »ب« مفهوم ندارد؛ زیرا وصف غیرتقییدی واقع گردیده است. گزینه 
»د« قابل مفهوم گیری نیست؛ زیرا تدلیس نه فقط در صلح بلکه در بیع نیز موجب خیار فسخ است. در 
گزینه »ج« نیز وصف غیرتقییدی واقع شده است، ولی گزینه »الف« مفهوم دارد به ترتیبی که می توان 

گفت اگر عقد مقرون به چیزی نباشد که داللت بر قصد کند، عقدی محقق نشده است.
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عام  به  اجمال  در مخصص مجمل،  تحقق هم زمان سه شرط  71-�گزینه�ج�صحیح�است� در صورت 
سرایت نخواهد کرد. 1- منفصل بودن؛ 2- مفهومیه بودن و 3- اقل و اکثر بودن.

72-�گزینه�ب�صحیح�است��در گزینه »ج« نمی توان حکم مطلق جمله نخست را منحصر در صلح به 
اکراه دانست. در گزینه »د« نیز نمی توان حکم مطلق جمله نخست را منحصر در صلح کرد. در گزینه 
»الف« نیز نمی توان مطلق را بر مقید حمل کرد، زیرا احکام این موارد با یکدیگر متفاوت است، ولی 
می توان در گزینه »ب« مطلق را بر مقید حمل کرد و گفت که حکم مطلق جمله نخست حمل بر 

مواردی می شود که غیرقانونی و برای غیردفاع مشروع باشد.
با تصریح شارع یا قانون گذار است، لذا حکم  73-�گزینه�د�صحیح�است� تخییر در واجبات تخییری 
واقعی حاصل شده است. ولی تخییر در دوران امر بین محذورین به حکم ظاهری است؛ زیرا مبتنی 

بر اصل تخییر)به عنوان یکی از اصول عملیه( است.
74-�گزینه�الف�صحیح�است��در این مسئله اصل مثبت واقع شده است به ترتیبی که اوالً بقای فرش ها 
استصحاب می شود، سپس اثر عقلی بقای فرش ها عبارت است از اتالف آنها و اثر شرعی اتالف عبارت 
فرش ها  بقای  فقط  بنابراین  ندارد،  حجیت  که  گردیده  واقع  مثبت  اصل  لذا  شدن،  ضامن  از  است 

استصحاب شده، ولی نمی توان آثار عقلی آنها را بپذیریم.
75-�گزینه�ب�صحیح�است��باتوجه به اینکه در این عبارت، اطاعت و تخلف هر فرد به صورت مستقل 

و مجزا از سایر اشخاص مورد توجه قرار می گیرد، لذا عام استغراقی یا افرادی حاصل گردیده است.
76-�گزینه�الف�صحیح�است��علی رغم آنکه این ماده قانونی حاوی صیغه نهی نیست، ولی متضمن یک 
حکم تکلیفی است به ترتیبی که اگر دادرس از رعایت این حکم تخلف کند، متخلف شناخته شده و 

مجازات می شود.
77-�گزینه�ج�صحیح�است��در قراردادی که شبهه اکراهی بودن وجود دارد، چون داللت روشن است، 
مرجح داللی وجود دارد. ولی در قراردادی که شبهه اکراهی بودن نیست، مرجح صدوری وجود دارد نه 

مرجح داللی؛ زیرا داللت همان طور که در متن سؤال گفته شده، مخدوش و مبهم است.
78-�گزینه�ج�صحیح�است��در این فرض اوالً شبهه متباینین است؛ زیرا تردید بین دو فردی است که 
شخصیت کاماًل مستقل از یکدیگر دارند؛ ثانیاً شبهه موضوعیه است، زیرا نسبت به حکم کلی قانونی 
تردید نیست، بلکه تردید نسبت به یک دعوای خاص در دنیای خارج است. اگر شک در مکلٌف به بوده 
و تردید بین متباینین باشد، باید احتیاط جاری کرد، البته طراح سؤال از این نکته غفلت کرده که چون 

تردید بین دو فرد است و نه دو شیء، ضرورتی به رعایت احتیاط نیست، بلکه باید مصالحه شود.
79-�گزینه�د�صحیح�است��در این صورت یا رسیدگی به آن دعوا در صالحیت دادرس است، پس بر 
دادرس واجب است که به دعوا رسیدگی کند یا از صالحیت او خارج است بر او جایز نیست که به این 

دعوا رسیدگی کند، بنابراین دوران امر بین محذورین واقع گردیده است.
80-�گزینه�ب�صحیح�است��اگرچه حکم کلیه اصول حکم ظاهری است و نه واقعی ولی اصالة االباحه از 

این قاعده مستثنی بوده و حکم آن از احکام واقعی فرض می شود. 
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سؤاالت حقوق جزاسؤاالت حقوق جزا

81-�یک�ایرانی،�در�خارج�از�کشور،�مرتکب�جرمی�شده�و�پیش�از�تعقیب�و�محاکمه�در�آنجا،�در�
ایران�یافت�شده�و�تحت�تعقیب�قرار�گرفته�است��در�جریان�رسیدگی،�قانون�محل�وقوع�جرم�
نسخ�شده�است��کدام�مورد�درباره�ادامه�رسیدگی�به�اتهام�وی،�صحیح�است؟]موضوع:�حقوق جزای 

عمومی   قلمرو اجرایي قوانین جزایي در مکان[

الف( رسیدگی در هر حال ادامه می یابد.
ب( رسیدگی موقوف می گردد.

ج( اگر اتهام تعزیری باشد، رسیدگی موقوف می گردد وگرنه ادامه می یابد.
د( بسته به مورد، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می شود.

است؟� صحیح� ارز،� ضبط� عالوه�بر� ارز،� قاچاق� به� شروع� مجازات� خصوص� در� مورد� کدام� �-82
]موضوع:�حقوق جزای عمومی   شروع به جرم[

الف( اگر ارزش قاچاق ده میلیارد ریال یا کمتر باشد، حبس درجه پنج و چنانچه بیشتر باشد، حبس درجه چهار
ب( اگر ارزش قاچاق ده میلیارد ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی درجه پنج و چنانچه بیشتر باشد، 

جزای نقدی درجه چهار
ج( حبس تعزیری و جزای نقدی درجه پنج

د( حداقل مجازات مقّرر برای اصل عمل قاچاق
83-�کارمند�شرکت�در�جلسه�مجمع�عمومی،�اعضای�هیئت�مدیره�را�مجموعه�ای�دزد�و�بی�شرافت�
خطاب�کرده�است��کدام�مورد�در�خصوص�وصف�جزایی�رفتار�وی،�صحیح�است؟�]موضوع:�حقوق 

جزای عمومی   تعدد[

الف( از نظر عنوان، جرم واحد و از حیث نتیجه، مشمول مقّررات تعّدد مادی است.
ب( از نظر عنوان، متعّدد و از حیث نتیجه مجرمانهف مشمول مقّررات تعّدد مادی است.

ج( از نظر عنوان و نتیجه مجرمانه، جرم واحد است.
د( از نظر عنوان، متعّدد و از حیث نتیجه، جرم واحد است.

است؟� زیر� مرتکبان� از� کدام�یک� الزامی� مجازات� تربیت،� و� اصالح� کانون� در� نگهداری� �-84
]موضوع:�حقوق جزای عمومی  مجازات و اقدامات تأمیني و تربیتي اطفال و نوجوانان[

الف( پسر شانزده ساله مرتکب جرم تعزیری درجه پنج 
ب( پسر چهارده ساله مرتکب جرم حّدی

ج( دختر سیزده ساله مرتکب جرم تعزیری درجه چهار
د( دختر ده ساله مرتکب جرم مستوجب قصاص

85-�تعّدد�جرایم�موضوع�قانون�مبارزه�با�مواد�مخّدر،�مشمول�کدام�یک�از�مقّررات�زیر�است؟�
]موضوع:�حقوق جزای عمومی  تعدد[
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الف( درخصوص جرایم موضوع ماده هشت، قانون مجازات اسالمی و در خصوص جرایم موضوع ماده 
چهار، قانون مبارزه با موادمخّدر

ماده  و در خصوص جرایم موضوع  اسالمی  قانون مجازات  ماده چهار،  ب( درخصوص جرایم موضوع 
هشت، قانون مبارزه با موادمخّدر

ج( مقّررات عمومی قانون مجازات اسالمی
د( مقّررات خاص قانون مبارزه با موادمخّدر

86-�شخصی�در�جلسه�سخنرانی�رسمی�یکی�از�وزرا،�به�قصد�حمایت�از�منافع�مّلی،�او�را�به�
تضییع�اموال�عمومی�متهم�می�کند��کدام�مورد�درباره�عنوان�اتهامی�او،�صحیح�است؟�]موضوع:�

حقوق جزای اختصاصی   جرایم مندرج در قانون جرم سیاسي[

ب( افترای مشمول جرایم عمومی الف( افترای مشمول جرایم سیاسی  
د( نشر اکاذیب مشمول جرایم سیاسی ج( نشر اکاذیب مشمول جرایم عمومی  

87-�شخصی،�اهالی�منطقه�را�به�قصد�برهم�زدن�امنیت�کشور،�به�جنگ�و�کشتار�تحریک�کرده�
است��وصف�عمل�مجرمانه�وی�چیست؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی    جرایم علیه امنیت[

الف( جرم مستقل و مقّید به نتیجه است.
ب( جرم مستقل و مطلق است.

ج( سردستگی است، خواه تحریک مؤثر واقع شود، خواه نشود.
د( معاونت است، اگر تحریک مؤثر واقع شود.

88-�»الف«�مال�متعّلق�به�»ب«�را�فروخته�است��»ب«�با�علم�به�موضوع،�مالکیت�خود�را�در�فرجه�
قانونی�به�خریدار�اطالع�نداده�و�پس�از�انقضای�فرجه�مذکور،�علیه�او�طرح�دعوا�کرده�است��کدام�

مورد�درباره�وصف�رفتار�»ب«،�صحیح�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی   کالهبرداری[
ب( وصف جزایی ندارد. الف( مشارکت در کالهبرداری   

د( معاونت در کالهبرداری ج( معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع  
89-�مأمورانی�که�با�علم�به�ارتکاب�قاچاق،�از�تعقیب�مرتکبان�خودداری�می�کنند،�چه�عنوانی�

دارند؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی   جرایم مرتبط با قانون قاچاق کاال و ارز[
الف( معاون در ارتکاب جرم قاچاق

ب( عمل، عنوان مجرمانه ندارد و مرتکب، تخلّف انتظامی کرده است.
ج( در حکم مختلس

د( مساعدت در فرار مجرمین
90-�مغازه�داری�با�حیله�و�تقّلب�و�با�تخّلف�از�ضوابط�دولتی،�کاالهایی�را�که�برای�توزیع�به�وی�
سپرده�شده،�به�قیمتی�بیش�از�قیمت�مصوب�فروخته�است��عنوان�اتهامی�عمل�وی�چیست؟�

]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی    تحصیل مال از طریق نا مشروع[
ب( تحصیل مال از طریق نامشروع الف( در حکم کالهبرداری  
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د( خیانت در امانت ج( تخلّف صنفی   
به�مبلغ�بیست� از�آن،� ناشی� ارزش�مال�و�عواید� به�اصل� با�توجه� 91-�جرم�پولشویی�شخصی�
میلیارد�ریال�محرز�شده�است��مجازات�محکوم،�کدام�یک�از�موارد�زیر�است؟�]موضوع:� حقوق 

جزای اختصاصی   جرایم مندرج در قانون مبارزه با پولشویي[

الف( مصادره مبلغ پولشویی - جزای نقدی معادل میزان پولشویی و حبس تعزیری درجه چهار
ب( مصادره مبلغ پولشویی – جزای نقدی معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج 

ج( مصادره مبلغ پولشویی و جزای نقدی معادل یک چهارم آن
د( مصادره اموال معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج

92-�»الف«�به�موجب�سند�عادی،�منافع�ملک�ثبت�شده�خود�را�برای�مدت�دو�سال�به�دیگری�
تملیک�کرده�و�متعاقبًا�طی�سند�رسمی،�منافع�همان�ملک�را�در�همان�مدت،�به�شخص�ثالثی�
واگذار�و�وجوهی�از�او�دریافت�کرده�است��کدام�مورد�در�خصوص�وصف�قانونی�عمل�وی،�صحیح�

است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی   جرایم مرتبط با قانون راجع به انتقال مال غیر[
ب( وصف کیفری ندارد. الف( تحصیل مال از طریق نامشروع  

د( معامله معارض ج( انتقال مال غیر    
93-�»الف«�به�قصد�قتل،�به�سمت�»ب«�شلیک�کرده،�ولی�به�واسطه�بُعد�مسافت،�گلوله�به�هدف�
»الف«،�صحیح� نکرده�است��»ب«�گذشت�کرده�است��کدام�مورد�در�خصوص�مجازات� اصابت�

است؟�]موضوع:�حقوق جزای عمومی   شروع به جرم[
الف( در حکم شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه پنج
ب( در حکم شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه چهار 

ج( جرم محال است و غیرقابل مجازات
د( شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه چهار 

94-�کدام�مورد�در�خصوص�انتقال�مال�با�انگیزه�فرار�از�دین،�صحیح�است؟�]موضوع:� حقوق جزای 
اختصاصی   انتقال مال به قصد فرار از اداي دین[

الف( چنانچه بعد از صدور حکم بدوی صورت گرفته باشد، جرم است.
ب( چنانچه پس از طرح دعوی در مراجع قضائی یا تقاضای صدور اجرائیه ثبتی صورت گرفته باشد، جرم است.

ج( اگر دین، موضوع سند الزم االجرا باشد، جرم است.
د( اگر دین، محکومٌ به حکم قطعی باشد، جرم است.

95-�در�جرم�مساعدت�برای�خالصی�مجرم�از�محاکمه�و�محکومیت،�کدام�یک�از�موارد�زیر،�جزو�معاذیر�
قانونی�تخفیف�دهنده�مجازات�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی   فرار محبوسین و اختفاي مقصرین[

الف( مجازات مجرم اصلی، تعزیر درجه هشت تا پنج باشد.
ب( نسبت به مجرم اصلی، حکم برائت صادر شود.
ج( مرتکب، یقین به بی گناهی متهم داشته باشد.
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د( مرتکب، از اقارب درجه اّول متهم باشد.
96-�شخصی،�عضو�یک�گروه�مجازی�خصوصی�است�و�اعضای�گروه�را�به�پیوستن�به�یک�سایت�
مرّوج�محتویات�مستهجن�ترغیب�می�کند��وصف�رفتار�مجرمانه�وی�چیست؟�]موضوع:حقوق جزای 

اختصاصی  جرایم علیه عفت و اخالق عمومی[

الف( با توجه به خصوصی بودن گروه، وصف جزایی ندارد.
ب( جرم رایانه ای علیه عفت و اخالق عمومی

ج( چنانچه ترغیب به پیوستن به سایت های مستهجن را حرفه خود قرار داده باشد، افساد فی االرض
د( صرفاً اگر ترغیب مؤثر باشد، معاونت در جرم رایانه ای علیه عفت و اخالق عمومی

97-�»الف«�با�علم�به�مجازات�زنای�به�عنف،�»ب«�را�اکراه�کرده�تا�بر�خالف�واقع�به�ارتکاب�چنین�
جرمی�اقرار�کند��»ب«�در�اجرای�حکم�مستند�به�اقرار،�اعدام�شده�است��کدام�مورد�درخصوص�
مسئولیت�ناشی�از�این�واقعه،�صحیح�است؟�]موضوع:حقوق جزای عمومی  عوامل رافع مسئولیت کیفری[

الف( اشتباه قضائی است و دیه شخص، از بیت المال پرداخت می شود.
ب( »الف« به حبس ابد محکوم می شود و دیه »ب«، از بیت المال پرداخت می شود.

ج( »الف«، مسئول قتل عمد »ب« است.
د( »الف«، مسئول قتل شبه عمد »ب« است.

98-�»الف«�با�هماهنگی�با�»ب«،�به�قصد�برداشتن�عضوی�از�اعضای�بدن�»ج«،�او�را�با�خدعه�و�
نیرنگ�به�داخل�کشور�آورده�و�»ب«�او�را�تحویل�گرفته�است��وصف�جزایی�عمل�»الف«�و�»ب«�

چیست؟�]موضوع:� حقوق جزای اختصاصی  جرایم مرتبط با قاچاق[
الف( »الف«، شروع به جنایت بر عضو و »ب«، معاونت در آن

ب( هر دو، مباشرت در قاچاق انسان
ج( »الف«، شروع به جنایت بر عضو و »ب«، عبور دادن غیرمجاز از مرز

د( »الف«، معاونت در قاچاق انسان و »ب«، مباشرت در آن
دارای� مؤسسه� فرض،� کدام� در� است�� شده� رایانه�ای� جرم� مرتکب� مؤسسه،� یک� کارمند� �-99

مسئولیت�کیفری�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی  جرایم رایانه ای[
الف( صرفاً اگر به نام مؤسسه مرتکب شده باشد.

ب( اگر مرتکب نفع شخصی نداشته باشد.
ج( صرفاً اگر در راستای منافع مؤسسه مرتکب شده باشد.

د( اگر در اثر عدم نظارت مدیر، مرتکب شده باشد.
100-�کدام�یک�از�جرایم�زیر،�قابل�تعلیق�است؟��]موضوع:�حقوق جزای عمومی   تعلیق[

ب( معاونت در قتل عمل الف( جعل اسناد رسمی   
د( حمله به آمران به معروف و ناهیان از منکر ج( صدور چک با علم به مسدود بودن حساب 
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پاسخ نامه سؤاالت حقوق جزاپاسخ نامه سؤاالت حقوق جزا

81-�گزینه�الف�صحیح�است��ماده 7 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 در این خصوص مقرر میدارد: 
»عالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در 
صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و 

مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد.  

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

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن   
نباشد«.

به  موجب این ماده جرم بودن یا نبودن عمل در کشور محل ارتکاب، اهمیتی ندارد.  
82-گزینه�د�صحیح�است� ماده 68 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1392 در این خصوص 
مقرر می دارد: مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع این 

قانون است.
الفاظ مورد استفاده، دو جرم افترا و توهین رخ داده است و  83-گزینه�ب�صحیح�است� با توجه به 
با عنایت به اینکه مخاطبان هر دو عنوان مجرمانه متعدد بوده اند )به تعداد اعضای هیئت مدیره( 

بنابراین عمل مشمول قواعد تعدد مادی است.
84-�گزینه�ج�صحیح�است��ماده 88 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 درباره اطفال و نوجوانانی 
که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است 

حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن   

اخالق طفل یا نوجوان ...
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام   
به انجام دستورهای مذکور در بند )الف( در صورت عدم صالحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی 

طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده )1173( قانون مدنی
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است.  

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه  
ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم  

ث- نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج   
تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهای )ت( و )ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال   
قابل اجراء است. اعمال مقررات بند )ث(در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک 
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تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است.
بنابراین به استناد ماده فوق الذکر، نگهداری در کانون اصالح و تربیت برای اطفال و نوجوانان 12 الی   

15ساله ای که مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا پنج شده اند، الزامی است.
به استناد تبصره دو ماده فوق الذکر در خصوص نوجوان 14 ساله ای که مرتکب جرم حدی می شود، یکی 

از اقدامات بندهای ت و ث اتخاذ خواهد شد؛ نه لزوما بند ث.
85-�گزینه�ج�صحیح�است� با توجه به اینکه در قانون مذکور، اشاره ای به نحوه برخورد با جرایم متعدد 

نشده، در این خصوص باید به عمومات که همان قانون مجازات اسالمی است رجوع شود.
86-�گزینه�الف�صحیح�است��ماده2 قانون جرم سیاسی مقرر می دارد: جرائم زیر در صورت انطباق با 

شرایط مقرر در ماده)1( این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند.
الفـ  توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور،   
به  نگهبان  شورای  اعضای  و  خبرگان  مجلس  نمایندگان  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  وزرا، 

واسطه مسؤولیت آنان
ب- ...  

ماده 1 این قانون نیز به شرح زیر است: هر یک از جرائم مصرح در ماده)2( این قانون چنانچه با انگیزه   
اصالح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب 
یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.

مقرر  این خصوص  در  تعزیرات  اسالمی بخش  قانون مجازات  ماده 512  87-گزینه�ب�صحیح�است� 
می دارد: هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک 
کند صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.

همانطور که از الفاظ قانون بر می آید، این جرم، جرمی مطلق است.  
88-گزینه�د�صحیح�است��ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مقرر می دارد: »کسی که مال 
غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری 
منتقل کند کاله بردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود. و همچنین 

است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
  اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطالع اظهاریه برای ابالغ بانتقال گیرنده 
و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی 
دفاتر فوق مکلفند در مقابل  و  از دوایر  – هر یک  ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد  تسلیم 

اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.«
89-گزینه�ج�صحیح�است��ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این خصوص مقرر می دارد: 
صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا 
شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، عالوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس 

نیز محکوم می شوند.
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با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخالف قوانین و  تبصره 1- مأمورانی که   
دولتی  اموال  مختلسین  برای  مقرر  مجازات  به  و  محسوب  مختلس  حکم  در  نمایند  عمل  مقررات 
محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که 

در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند.
90-گزینه�ب�صحیح�است��عمل مرتکب مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشا 
و کالهبرداری است. این ماده مقرر می دارد: هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص 
به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت 
اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع 
کاالهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی 
تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و عالوه بر رد 
اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده 

محکوم خواهد شد .
91-�گزینه�الف�صحیح�است��ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی در این خصوص مقرر می دارد: اصل مال 
و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی )و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن( 
مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده 
میلیارد )10.000.000.000(ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس 
تعزیری درجه چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی 

که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند .
با توجه به اینکه در فرض سوال، مبلغ پولشویی بیش از بخش اول ماده فوق است، بنابراین مجازات   

مرتکب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.
92-گزینه�ج�صحیح�است��ظاهر فرض سوال شبیه به معامله معارض است. ماده 117 قانون ثبت معامله 
معارض را به این شکل معرفی می نماید: ماده 117 این قانون به شرح زیر است: هر کس به موجب 
سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی ) اعم از منقول یا غیر منقول( حقی به شخص یا اشخاص 
داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض 
با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال 

محکوم خواهد شد.
بنابراین در معامله معارض لزوما معامله اول باید به صورت رسمی باشد. به همین دلیل فرض سوال   

با عنوان انتقال مال غیر منطبق است.
93-�گزینه�الف�صحیح�است� تبصره ماده 122 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 مقرر می دارد: 
هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی 

اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام  شده در حکم شروع به جرم است
ماده 613 قانون مجازات اسالمی 1375 بخش تعزیرات مقرر می دارد: هر گاه کسی شروع به قتل   
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عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری 
محکوم خواهد شد.

این مجازات،تعزیر درجه 5 محسوب می شود. الزم به ذکر است این جرم تعزیری در لیست جرایم   
قابل گذشت قانون مجازات اسالمی وارد نشده است و اعمال مجازات نه از باب حق الناس، بلکه از باب 

حقوق عمومی صورت می گیرد.
94-�گزینه�د�صحیح�است� این جرم در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی 
شده است. در ماده یک این قانون منظور از محکومیت مالی بیان شده است: هر کس به موجب حکم 
دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوٌم به 
عین  معین باشد آن مال اخذ و به محکوٌم له تسلیم می شود و در صورتی  که رّد عین ممکن نباشد 
یا محکوٌم به عین  معین نباشد، اموال محکوٌم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای 
احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب  مورد محکوٌم به یا مثل یا قیمت آن 

استیفا می شود.
بنابراین منظور از محکومیت مالی، تنها محکومیت با حکم قطعی دادگاه است.  

95-�گزینه�د�صحیح�است��ماده 554 قانون مجازات اسالمی 1375 بخش تعزیرات مقرر می دارد: هر 
کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خالصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل 
این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند 

حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در ماده )553( و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم   

باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
دارد: هرکس  مقرر می  تعزیرات  بخش  اسالمی  مجازات  قانون  ماده743  96-�گزینه�ب�صحیح�است��
از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر 

مجازات خواهد شد:
الف( چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع   
کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز 
تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون )5.000.000( ریال تا بیست میلیون )20.000.000( ریال 

یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون )2.000.000( ریال   

تا پنج میلیون )5.000.000( ریال است.
ب( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی   
یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا 
شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال 
یا جزای نقدی از پنج میلیون )5.000.000( ریال تا بیست میلیون )20.000.000( ریال یا هر دو 
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مجازات محکوم می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده )14( شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی   

یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.
این ماده در بخش مربوط به جرایم علیه عفت و اخالق عمومی  از قانون جرایم رایانه ای درج شده   

است.
97-گزینه�ج�صحیح�است��ماده 379 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 در این خصوص مقرر می 
دارد: هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت 
عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و 
توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت 

شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود.
98-�گزینه�ب�صحیح�است�  ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد: قاچاق انسان عبارتست 

از:
  الف- خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه 
یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد 

یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع   

بند ) الف( این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
عمل الف مشمول بند الف و عمل ب مشمول بند ب از ماده فوق است.  

99-�گزینه�د�صحیح�است��ماده747 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مقرر می دارد: در موارد 
زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی 

دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود: 
الف( هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.  

ب( هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.  
اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم  یا در  با اطالع مدیر  از کارمندان شخص حقوقی  ج( هرگاه یکی   

رایانه ای شود.
د( هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.  

بنابراین مشخص است که به نام و در راستای منافع شخص حقوقی بودن عمل فرد، شرط الزم برای   
تمام فروض مسئولیت اوست.

100-�گزینه�الف�صحیح�است� به استناد بند ث ماده 47 قانون مجازات اسالمی 1392، معاونت در قتل 
عمدی، به استناد ماده 7 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، حمله به این اشخاص و 
به استناد ماده 10 قانون صدور چک، صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن آن، غیر 

قابل تعلیق است.
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سؤاالت آیین دادرسی کیفریسؤاالت آیین دادرسی کیفری

101-�در�جرایم�فاقد�جنبه�حق�اللهی،�دادگاه�تحت�کدام�یک�از�شرایط�زیر،�مبادرت�به�صدور�
حکم�غیابی�می�کند؟�]موضوع:  راه های شکایت از احکام�واخواهی[

دفاعیه  الیحه  یا  نشده  حاضر  دادگاه  جلسات  از  هیچ یک  در  او  وکیل  یا  متهم  هرگاه  الف( 
نفرستاده باشند.

از  ماده 302 ق.آ..د.ک در هیچ یک  در جرایم مذکور در  او، صرفاً  یا وکیل  ب( هرگاه متهم 
جلسات دادگاه یا دادسرا حضور پیدا نکرده باشند.

ج( چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده، هرچند وکیل او حضور داشته باشد.
د( در صورتی که متهم در جلسه دادگاه حاضر نباشد، هرچند وکیل او الیحه دفاعیه داده باشد.
102-�در�کدام�فرض،�در�مورد�متهمی�که�قباًل�درخصوص�اتهام�وی�به�دلیل�کفایت�ادلّه،�قرار�منع�
تعقیب�صادر�و�در�دادگاه�قطعی�شده�است،�امکان�تعقیب�مجّدد�برای�همان�اتهام�وجود�دارد؟��

]موضوع:  تحقیقات مقدماتی�مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی[
الف( کشف دلیل جدید - موافقت دادستان

ب( کشف دلیل جدید - موافقت دادگاه
ج( کشف دلیل جدید - درخواست دادستان- اجازه دادگاه
د( کشف دلیل جدید - درخواست شاکی-اجازه دادستان

103-�در�جرایم�غیرقابل�گذشت،�در�فرضی�که�پس�از�صدور�کیفرخواست�و�قبل�از�ارسال�پرونده�
به�دادگاه،�شاکی�رضایت�قطعی�خود�را�اعالم�کند،�کدام�مورد�صحیح�است؟�]موضوع:  تحقیقات 

مقدماتی�مقامات انجام دهندة تحقیقات مقدماتی[

الف( در هرحال، امکان عدول از کیفرخواست وجود ندارد و دادگاه می تواند رضایت را به عنوان 
کیفیت مخّففه در نظر بگیرد.

ب( در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست 
قبلی عدول و بر این اساس،کیفرخواست جدید صادر می کند.

ج( صرفا چنانچه امکان تعلیق تعقیب باشد، دادستان باید از کیفرخواست عدول کند.
د( پس از اعالم رضایت شاکی، دادستان مکلّف به عدول از کیفرخواست و صدور کیفرخواست 

جدید است.
104-�مرجع�صالح�برای�رسیدگی�به�اعتراض�متهم�و�کفیل�در�خصوص�دستور�دادستان�مبنی�بر�
اخذ�وجه�التزام�و�وجه�الکفاله�کدام�دادگاه�است؟��]موضوع:  تحقیقات مقدماتی�قرارهای قابل اعتراض[

ب( تجدیدنظر استان  الف( کیفری صالح برای رسیدگی به اتهام 
د( کیفری دو ج( کیفری یک    
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105-�اعالم�جرم�از�سوی�سازمان�های�مردم�نهاد�دارای�مجوز،�در�کدام�فرض�پذیرفته�می�شود؟��
]موضوع:  تحقیقات مقدماتی�مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی[

الف( فقط در جرایم غیرقابل گذشت که نسبت به موضوع مورد حمایت آنان ارتکاب یافته و 
اسامی این سازمان ها توسط مراجع رسمی اعالم شده باشد.

ب( در هر جرمی که نسبت به موضوع مورِدحمایت مندرج در اساسنامه آنان ارتکاب یافته و 
اسامی این سازمان ها توسط مراجع رسمی اعالم شده باشد.

ج( در جرم قابل گذشت که دارای بزه دیده خاص است، هرچند بدون رضایت وی باشد.
د( در جرمی که نسبت به موضوع مورِدحمایت آنان ارتکاب یافته، هرچند در اساسنامه آنها 

درج نشده باشد.
106-�در�مورد�متهم،�قرار�تعلیق�تعقیب�صادر�شده�و�متهم�مجدداً�در�مدت�تعلیق،�مرتکب�جرم�
]موضوع:   � لغو�می�شود؟� مزبور� قرار� زیر،� از�فروض� تعزیری�درجه�هفت�می�شود،�در�کدام�یک�

تحقیقات مقدماتی�قرارهای نظارت قضایی[

الف( به محض شروع به تعقیب کیفری در مورد اتهام جدید
ب( به محض صدور قرار نهایی از دادسرا در مورد اتهام جدید

ج( صدور کیفرخواست در مورد اتهام جدید
د( صدور قرار تأمین کیفری در مورد اتهام جدید

از� تنها� باید� آن� اجرای� و� مجازات� به� ایران،�حکم� اسالمی� اساسی�جمهوری� قانون� 107-�طبق�
زیر� جزایی� اصول� از� کدام�یک� حکم،متضمن� این� باشد�� قانون� به�موجب� و� صالح� دادگاه� طریق�

است؟��]موضوع:  کلیات آیین دادرسی کیفری�اصول دادرسی منصفانه[
الف( »قانونی بودن مجازات« و »قانونی بودن دادرسی«

ب( »قانونی بودن جرم و مجازات« و »شخصی بودن مسئولیت کیفری«
ج( »قانونی بودن دادرسی« و»قانونی بودن جرم«

د( »فردی کردن کیفر« و »شخصی بودن مجازات«
وی� که�شهادت�شرعی� احکام،�شاهدی� اجرای� مرحله� در� و� از�صدور�حکم� پس� 108-چنانچه�
موجب�محکومیت�محکوم�علیه�شده�است،�از�شهادت�خود�رجوع�کند،�قاضی�اجرای�احکام�و�

دادستان�به�ترتیب�با�کدام�تکلیف�زیر�مواجه�هستند؟��]موضوع:  ادلّه اثبات دعوا�شهادت شهود[
الف( اعالم مراتب به دادستان- تقاضای اعاده دادرسی توسط دادستان

ب( تقاضای اعاده دادرسی- پیگیری موضوع در دیوان عالی کشور
موافقت  از  اعاده دادرسی پس  تقاضای  دادگاه صادرکننده حکم قطعی-  به  مراتب  اعالم  ج( 

دادگاه
د( اعالم مراتب به دادستان- تقاضای اعاده دادرسی پس از موافقت دادگاه
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109-�شخصی�متهم�به�ارتکاب�جرایم�متعّدد�است�درخصوص�صدور�قرار�تأمین�کیفری،�کدام�
مورد�صحیح�است؟��]موضوع:  تحقیقات مقدماتی�قرارهای تأمین کیفری[

الف( در مورد هریک از اتهامات با لحاظ صالحیت محلی، قرار تامین مستقل صادر می کند.
ب( در هر صورت، در مورد وی قرار تأمین واحد صادر می شود.

ج( درمورد وی قرار تامین واحد صادر می شود، مگر اینکه رسیدگی به اتهامات در صالحیت 
ذاتی یا محلی دادگاه های مختلف باشد.

د( درمورد وی قرار تأمین واحد صادر می شود، مگر اینکه رسیدگی به اتهامات در صالحیت 
ذاتی دادگاه های مختلف باشد.

جرم� از  ناشی  دعاوی  ]موضوع:   � است؟� مطالبه� قابل� صورت� کدام� در� ممکن�الحصول،� منافع� �-110
دعوای خصوصی[

الف( در غیر جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه،  در صورتی که صدق اتالف نماید.
ب( در غیر جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه،  در صورتی که حصول آن امکان داشته 

باشد.
ج( در تمام جرایم، در صورتی که صدق اتالف نماید.

د( در تمام جرایم، در صورتی که حصول آن امکان داشته باشد.
111-�در�احضاریه،�به�تشخیص�مقام�قضائی،�کدام�یک�از�موارد�زیر�درج�نمی�شود؟��]موضوع:  

تحقیقات مقدماتی�احضار و تحقیق از متهم[

ب( علت احضار الف( امضای مقام قضائی  
د( تاریخ حضور ج( نتیجة عدم حضور  

نظامیان� توسط� ارتکابی� مسّلح،� نیروهای� قضایی� سازمان� صالحیت� مشمول� جرایم� به� �-112
دارای�درجه�سرتیب�دّومی�شاغل�در�محل�سرلشکری،�در�کدام�یک�از�دادگاه�های�زیر�رسیدگی�

می�شود؟��]موضوع:  مراجع رسیدگی�دادگاه نظامی[
الف( دادگاه نظامی یک مرکز استان محّل وقوع جرم

ب( فقط دادگاه نظامی یک تهران
ج( دادگاه نظامی یک یا دو مرکز استان محّل وقوع جرم،  بر حسب نوع جرم

د( دادگاه نظامی یک یا دو تهران، بر حسب نوع جرم
113-�در�صورتی�که�دادگاه�تجدیدنظر�استان،�اساس�حکم�بدوی�را�صحیح�بداند،�اما�محکوم�علیه�
را�مستحق�تخفیف�مجازات�تشخیص�دهد،�چه�اقدامی�می�کند؟��]موضوع:  راه های شکایت از احکام�

رسیدگی دادگاه تجدیدنظر[
الف( صرفاً چنانچه محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر و اعمال تخفیف کرده باشد، امکان تخفیف 

وجود دارد.
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ب( با توجه به صحت اساس حکم،  امکان اعمال تخفیف وجود ندارد.
ج( ضمن تأیید اساس حکم، می تواند مجازات را طبق قانون تخفیف دهد، هر چند محکوم علیه 

تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
د( در فرضی که دادستان یا شاکی تجدیدنظرخواهی کرده باشند، امکان اعمال تخفیف مجازات 

وجود ندارد.
که� عملی� نماید� احراز� فرجامی� رسیدگی� مقام� در� کشور،� عالی� دیوان� شعبه� چنانچه� �-114
محکوم�علیه�به�اتهام�ارتکاب�آن�محکوم�شده�است،�به�فرض�ثبوت،�جرم�نیست،�چه�تصمیمی�

اتخاذ�می�کند؟��]موضوع:  راه های شکایت از احکام�رسیدگی دیوان عالی کشور[
الف( رأی را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد.

ب( رأی صادره را نقض بالارجاع می کند.
ج( رأی را نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می دهد.

د( پرونده را برای رسیدگی مجّدد به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد.
ارجاع�شود،��دادگاه�مکّلف�است�چه� به�دادگاه�کیفری�دو� با�کیفرخواست� پرونده� 115-�هرگاه�

اقدامی�انجام�دهد؟��]موضوع:  رسیدگی و صدور رأی�رسیدگی دادگاه کیفری 2[
الف( متعاقب بررسی پرونده، در هر صورت باید دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و طرفین 

را دعوت کند.
ب( بدون بررسی پرونده، باید بالفاصله دستور تعیین وقت رسیدگی داده و طرفین را دعوت کند.

ج( بدون تعیین وقت رسیدگی، حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را 
صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تشخیص دهد، باید حسب مورد،  

اتخاذ تصمیم کند.
د( صرفاً در صورت عدم احراز صالحیت، باید قرار عدم صالحیت صادر و در غیر این صورت، 

باید دستور تعیین وقت رسیدگی داده و طرفین را به دادرسی دعوت کند.
116-�در�صورتی�که�دادگاه�تجدید�نظر،��تحقیقات�دادگاه�بدوی�را�ناقص�تشخیص�دهد،�کدام�

مورد�صحیح�است؟��]موضوع:  راه های شکایت از احکام�رسیدگی دادگاه تجدیدنظر[
الف( صرفاً قرار رفع نقص صادر و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه 

صادرکننده رأی می فرستد.
ب( قرار رفع نقص صادر و پرونده را صرفاً نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می فرستد.

نزد دادسرای  را  پرونده  و  قرار رفع نقص صادر می کند  یا  به تحقیق کرده  مبادرت  ج( رأساً 
صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می فرستد.

د( رأساً مبادرت به تحقیق کرده یا با صدور قرار رفع نقص، صرفاً پرونده را نزد دادگاه صادرکننده 
رأی می فرستد.
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مهلت� از� قبل� و� محکوم�شده� بدوی� به�موجب�حکم� امانت،� در� خیانت� اتهام� به� 117-�شخصی�
است؟�� صحیح� مورد� کدام� می�نماید�� اسقاط� را� خود� تجدیدنظرخواهی� حّق� تجدیدنظرخواهی،��

]موضوع:  راه های شکایت از احکام�اسقاط حق تجدیدنظرخواهی[
الف( با تقاضای تخفیف مجازات،  دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم 

مجازات تعیین شده را کسر می کند.
به موضوع رسیدگی کرده و یک چهارم مجازات  ب( با تقاضای تخفیف مجازات، دادگاه رأساً 

تعیین شده را کسر می کند.
را  و می تواند مجازات  به موضوع رسیدگی کرده  رأساً  دادگاه  به درخواست محکوم علیه،  ج( 

عنداالقتضا به تشخیص خود تخفیف دهد.
د( به درخواست محکوم علیه، دادگاه با حضور دادستان رسیدگی کرده و می تواند مجازات را 

عنداالقتضا به تشخیص خود تخفیف دهد.
زیر،�مرجع�صادرکننده� از�علل� کدام�یک� کیفر،�طبق� فردی�کردن�قضائی� اصل� براساس� �-118
حکم�قطعی،�اختیار�تبدیل�مجازات�مرتکب�را�به�مجازات�مناسب�دیگری�دارد؟��]موضوع:  اجرای 

احکام کیفری و هزینه های دادرسی�کلیات[

الف( تأخیر در بهبودی بیمار در اعمال مجازات شالق 
ب( عدم امید به بهبودی بیمار در کلیه مجازات ها

ج( تشدید بیماری جسمی یا روانی در اعمال مجازات های تعزیری
د( عدم امید به بهبودی بیمار در اعمال مجازات های تعزیری

119-�در�صورت�طرح�پرسش�های�تلقینی�از�سوی�بازپرس�در�حین�بازجویی�از�متهم�در�مرحله�
و  احضار  از�موارد�زیر،��صحیح�است؟��]موضوع:  تحقیقات مقدماتی� تحقیقات�مقدماتی�کدام�یک�

تحقیق از متهم[

الف( موجب بطالن تحقیقات و محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ب( وکیل متهم می تواند به بازپرس تذکر دهد و همچنین، موجب محکومیت انتظامی تا درجه 

چهار است.
ج( صرفاً وکیل متهم می تواند به بازپرس تذکر دهد.

د( صرفاً موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
120-�تحقیقات�مقدماتی�جرایم�مشمول�صالحیت�دادسرا،�در�صورت�ارتکاب�توسط�کدام�یک�
از�افراد�زیر�در�دادسرای�ویژه�نوجوانان�انجام�می�شود؟��]موضوع:  تحقیقات مقدماتی�جرایم اطفال 

و نوجوانان[

ب( 12 تا 15 سال  الف( زیر 18 سال    
د( 15 تا 18 سال ج( بالغ زیر 18 سال   
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پاسخ نامه سؤاالت آیین دادرسی کیفریپاسخ نامه سؤاالت آیین دادرسی کیفری

به ماده 406 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: »در  101-�گزینه�الف�صحیح�است��مستنداً 
تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند،  هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ  یک از 
جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر 
می کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب 
مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره 1- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه   
غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می شود، حضوری است.

تبصره 2- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و   
تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابالغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه 
می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطالع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم 
تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء 

نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می کند.«
102-�گزینه�ج�صحیح�است� مستنداً به ماده 278 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: »هرگاه 
به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار 
دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب 
صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از 
کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان براي یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار 
در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را براي یک بار با 
اجازه دادگاه صالح براي رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز 

کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.«
103-�گزینه�ب�صحیح�است��مستنداً به ماده 283 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: »پس 
گذشت،  قابل  جرایم  در  شاکی  هرگاه  دادگاه،  به  ارسال  از  قبل  و  کیفرخواست  صدور  از 
رضایت قطعی خود را به دادستان اعالم کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از 
کیفرخواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود. 
در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعالم کند، دادستان در صورت 
را  تعقیب  و  کیفرخواست عدول  از  تعقیب، می تواند  تعلیق  قرار  بودن شرایط صدور  فراهم 
از  دادستان  تغییر کند،  نوع مجازات  نتیجه رضایت شاکی  در  و در صورتی که  معلق کند 

کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند.«
104-�گزینه�د�صحیح�است��مستنداً به ماده 235 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: »متهم، 
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کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور دادستان، درباره أخذ 
وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفري 

دو است:
الف- هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده   

است.
ب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم   

را حاضر کرده است.
پ- هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده )178( این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل   

و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.
ت- هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند.  

ث- هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده   
است.

از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت  تبصره 1- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج   
رسیدگی می کند. رأي دادگاه قطعی است.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه   
کیفري دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصره 3- در خصوص بند)ت(، دادگاه به ادعاي اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز   
اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند.«

105-�گزینه�ب�صحیح�است� مستنداً به ماده 66 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: »سازمان-
 های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای 
ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از 
حقوق شهروندی است، می  توانند نسبت به جرائم  ارتکابی در زمینه  های فوق اعالم جرم کنند و در 

تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
اقدام  تبصره 1- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه  دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت   
مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه  دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت 
ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می  شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده 
باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات الزم را انجام می دهند.

تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک   
سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3- سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده )66( قانون آیین دادرسی   
کیفری مصوب 1392/12/4، استفاده کنند که از مراجع ذی صالح قانونی ذی ربط مجوز اخذ کنند 
و اگر سه بار متوالی اعالم جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای 
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یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده)66( قانون ذکرشده، محروم می شوند.1 
تبصره 4- اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم )165( قانون اساسی است و در   
جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده )102( این قانون 
و تبصره های آن تنها اعالم جرم نموده و دالیل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در 

جلسات را ندارند.«
106-�گزینه�الف�صحیح�است� ظاهر ماه 81 مبني بر منتهي شدن به صدور کیفرخواست ناظر 
بر جرایمي است که امکان صدور کیفرخواست در آن وجود دارد، در حالي که در تعزیرات 

درجه7 به دلیل طرح مستقیم پرونده در دادگاه بحث کیفرخواست منتفي است.
107-�گزینه�الف�صحیح�است�

108-�گزینه�الف�صحیح�است� مستنداً به ماده 29 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب 
حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و 
منع از اقامت در محل یا محل های معین ریاست قوه قضاییه مصوب1398: »در موارد رجوع 
شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطالن همه یا برخی سوگندها موضوع مواد )198( 
و )346( قانون مجازات اسالمی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعالم و 
دادستان در مورد ماده )198( رأساً و در خصوص ماده )346( پس از موافقت دادگاه تقاضای 

اعاده دادرسی می نماید.« )البته اگر شهادت در قسامه بود گزینه د صحیح مي شد.(
به ماده 218 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: »براي  109-�گزینه�د�صحیح�است� مستنداً 
در  ارتکابی  جرایم  به  رسیدگی  آنکه  مگر  می شود،  صادر  واحد  تأمین  قرار  متهم،  متعدد  اتهامات 
صالحیت ذاتی دادگاه هاي مختلف باشد که در این صورت براي اتهامات موضوع صالحیت هر دادگاه، 

قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود.«
110-�گزینه�الف�صحیح�است�  مستنداً به تبصره2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: 
»منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف نماید. همچنین مقررات مرتبط 
به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی 

و دیه نمی شود.«
111-�گزینه�ب�صحیح�است��مستنداً به تبصره م174ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: »در 
جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان 
اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود.« )البته در مورد نظامیان نتیجه عدم حضور هم 

در این موارد قید نمي شود.(
112-�گزینه�د�صحیح�است��مستنداً به تبصره 2 ماده 307 و ماده 586 ق.آ.د.ک مصوب 92 که 
مقرر داشته: »رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صالحیت سازمان 
قضایی نیروهاي مسلح می باشد، حسب مورد در صالحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.« و 

1- اصالحی به موجب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95/11/10
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»ماده 586- با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در 
دادگاه نظامی یک استان بالمانع است.«

113-�گزینه�ج�صحیح�است� مستنداً به ماده 459 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: »هرگاه 
اساس حکم  تأیید  بداند،  ضمن  مجازات  تخفیف  مستحق  را  محکوم علیه  استان،  تجدیدنظر  دادگاه 
تقاضای  محکوم علیه  هرچند  دهد،  تخفیف  قانون  در حدود  را  او  مجازات  مستدل  نحو  به  می تواند 

تجدیدنظر نکرده باشد.«
بند )1( ماده 469 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر  به  به  114-�گزینه�ب�صحیح�است� مستنداً 
داشته: »اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به 
لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بالارجاع 

می شود.«
115-�گزینه�ج�صحیح�است��مستنداً به ماده 341 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: »هرگاه 
پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر 
ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع 
یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه 
تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدي پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق 
باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسراي مربوط درخواست یا خود اقدام به 
تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه 

مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.«
مقرر  که   92 مصوب  ق.آ.د.ک   450 ماده  )الف(  بند  به  مستنداً  است�  گزینه�ج�صحیح� �-116
داشته: »در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای 
صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر 
استان، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات 
نماید.«. )البته اگر غرض از تاکید بر تحقیقات دادگاه در صورت سوال مواردي باشد، که پرونده 
نقص  اگر غرض  اما  باشد،  تواند صحیح  مي  د هم  گزینه  دادگاه مطرح شده،  در  مستقیما 
تحقیقات پرونده کیفري باشد، تمایزي از این جهت میان تحقیقات دادسرا و دادگاه نیست.(

117-�گزینه�الف�صحیح�است� مستنداً به ماده 442 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: »در 
تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، 
محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق 
تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات 
کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم 

مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.«
118-�گزینه�د�صحیح�است. مستنداً به ماده 502 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته:  »هرگاه 
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محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر 
در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای 
مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای 
احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، 
به مرجع  بیماری و مجازات  نوع  با در نظر گرفتن  به مجازات مناسب دیگر  تبدیل  برای  را  پرونده 

صادرکننده رأی قطعی ارسال می کند.
داشته  فوریت  مجازات  اجرای  تعویق  و  شود  حادث  بیماری  مجازات،  اجرای  حین  هرگاه  تبصره-   
باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام 

می کند.«
119-�گزینه�ب�صحیح�است� مستنداً به مواد 195 و 196 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: 

»ماده 195- بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعالم می کند مراقب   
اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعالم 
می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد 
و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. 

پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. 
تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سؤاالت تلقینی یا سایر موارد خالف قانون به بازپرس   

تذکر دهد.«
»ماده 196- تخلف از مقررات مواد )193( تا )195( این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه   

چهار است.«
120-�گزینه�د�صحیح�است��مستنداً به ماده 285 ق.آ.د.ک مصوب 92 که مقرر داشته: »در معیت 
دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه اي از دادسراي عمومی و انقالب با عنوان دادسراي 
ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود. 
تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد )306( و )340( این 

قانون که به طور مستقیم از سوي دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید.
تبصره 1- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و   
نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري 

و دادسرا است انجام می دهد.
تبصره 2- در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مکلفند نسبت   
به حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و دالیل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا 
نوجوان را ندارند و در صورت دستگیري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا یا دادگاه 
اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاي وقت اداري و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه 

اطفال و نوجوانان نیست.«


