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 مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

 1041وکالت آزمون تعیین سطح پاسخنامه 
 

 حقوق مدنی

 گزینه. است منقوالت در داخل نباشند، عمارت بنای جزء ساختمان طرز به نظر که هایی کارخانه کلیه مدنی قانون 24 ماده طبق .استصحیح  0 گزینه -1

  زیرا است؛ نادرست 2 گزینه. هستند منقول غیر اند، شده کشیده بنا یا زمین در آب انتقال منظور به که هاییلوله مدنی قانون 41 ماده طبق زیرا است؛ نادرست 4

.  هستند منقول غیر مال حکم در ها دادگاه صالحیت و توقیف جهت از اند یافته اختصاص زارعت به مالک توسط که اموالی و حیوانات مدنی قانون 41 ماده طبق

  مال تابع منقول مال از انتفاع حق ماده این مطابق. است منقول غیر مال تابع منقول غیر اموال از انتفاع حق مدنی قانون 41 ماده طبق زیرا است؛ نادرست 1 گزینه

 )متوسط(  .است منقول

  رفتص فعلی، تصرف و سابق تصرف بین تعارض در .نیست تصرف اماره اعتبار زوال موجب مالکیت مدعی سابق تصرف به اقرار .استصحیح  3 گزینه -2

  مالکیت نتقالا نیست ملزم کند، استناد تصرف اماره به خود مالکیت اثبات برای تواند می مقر مالکیت، مدعی سابق تصرف به اقرار از بعد بنابراین است، مقدم فعلی

 به متصرف چنانچه مذکور ماده طبق زیرا نیست، مجری پرسش مورد فرض در مدنی قانون 11 ماده حکم. کند اثبات را خود به قانونی مملک با دعوا موضوع مال

  است کرده اقرار مدعی سابق تصرف به متصرف پرسش مورد فرض در کند استناد خود مالکیت اثبات برای تصرف اماره به تواند نمی کند، اقرار مدعی، سابق مالکیت

 )سخت( .او سابق مالکیت نه

ستصحیح  0 گزینه -3 سی مدنی قانون 17 ماده طبق .ا ست، کرده تعیین متولی را او واقف که ک  زا بعد منتها کند، رد یا قبول را تولیت بدوا تواند می ا

  محجور زیان به کامال اثرشان که دهند انجام تصرفاتی آنها اموال در توانند نمی محجور وصی یا ولی زیرا است؛ نادرست 4 گزینه. کند رد آنرا تواند نمی سمت قبول

  است؛ نادرست 1 گزینه. است نافذ و صحیح وقف گردد، وقف موجود تبع به معدوم برای اگر نیست، باطل همیشه معدوم بر وقف زیرا است؛ نادرست 2 گزینه. است

ست، ممنوع موقوفه مال دادن اجاره زیرا   قانون 11 ماده طبق موقوفه مال فروش ولی دهد، اجاره را موقوفه مال وقف، صالح و صرفه رعایت با تواند می متولی نی

 )آسان(  .است شده داده اجازه خاص موارد درولی  است، باطل و ممنوع اصوال مدنی

  اگر و کند عطف آنجا از باید شود همسایه زمین یا خانه فضای در داخل کسی درخت شاخه اگر:»  مدنی قانون 414 ماده طبق. استصحیح  0 گزینه -0

 )سخت( .«شود غیر ملک داخل اگر درخت های ریشه حکم است همچنین و کند قطع خود خانه حد از نشد اگر و کند عطف آنرا تواند می همسایه نکرد

ستصحیح  3 گزینه-5 سی:» مدنی قانون 401 ماده طبق. ا   عهده به شود الزم حق آن از تمتع برای که مخارجی دارد غیر ملک در االرتفاق حق که ک

.  است عینی حقوق اقسام از ارتفاق حق زیرا است؛ نادرست 4 گزینه.« باشد شده داده قراری آن خالف بر ملک صاحب و او بین که این مگر باشد؛ می حق صاحب

  زیرا است؛ نادرست 1 گزینه. شود می منتقل ملک گیرنده انتقال به ملک، مالکیت انتقال تبع به مدنی قانون 402 ماده طبق ارتفاق حق زیرا است؛ نادرست 2 گزینه

  با مگر شود؛ مزبور حق تعطیل یا تضییع باعث که نماید تصرفاتی خود ملک در تواند نمی است، غیر ارتفاق حق مورد که ملکی مالک» مدنی قانون 407 ماده طبق

 )متوسط( .«حق صاحب اجازه

 )آسان( .هستند جایز عقد بعضا و الزم عقد بعضا بانام عقود. هستند الزم همگی نام بی عقود. استصحیح  2 گزینه -6

 قبض مثل باشد؛ رضا و قصد مبین که عملی وسیله به است ممکن معامله انشاء:»  مدنی قانون 491 ماده در مندرج قاعده طبق. استصحیح  3 گزینه -7

  مورد ارزش در اشتباه. است عقد بطالن سبب مدنی قانون 491 ماده طبق عقد نوع در اشتباه.« باشد کرده استثناء قانون که مواردی در مگر گردد؛ حاصل اقباض و

 )آسان(  .شود می ایجاد فسخ حق است، شده اشتباه دچار که طرفی برای شرایط اجتماع با نیست عقد بطالن سبب معامله

 یعب عقد با زمین مالکیت کرده، منعقد خود حساب و نام به را عقد «ب» شخص که این به نظر است، نافذ و صحیح نظر مورد بیع. استصحیح  3 گزینه -8

ست، شده منتقل( ب شخص) خریدار به ستفاده با ثمن تادیه. «الف» شخص به نه ا   مالکیت شدن منتقل سبب «الف» شخص بانکی حساب در موجود وجوه از ا

 عین معامله مثمن یا ثمن که صورتی در:» مدنی قانون 491 ماده طبق. نیست غیر به متعلق عین پرسش مورد فرض در ثمن زیرا نیست؛ حساب صاحب به مبیع

 )سخت( .«بود خواهد عین صاحب برای معامله آن باشد غیر به متعلق

ستصحیح  0 گزینه -9 شریفاتی و عینی عقود. ا ضایی عقود مثل اکراهی ت شا ر ستند نافذ غیر اکراه تاثیر تحت شده ان ست 4 گزینه. ه ست؛ نادر   زیرا ا

شروع صریح عقد نامشروع جهت اگر نیست، آن بطالن موجب معامله جهت بودن نام ست باطل عقد گردد، ت ست؛ نادرست 2 گزینه. ا  از فرار انگیزه با معامله زیرا ا

  ماده طبق زیرا است؛ نادرست 1 گزینه. است نافذ و صحیح باشد،(  صوری غیر) واقعی دین از فرار انگیزه با معامله اگر مدنی قانون 241 ماده طبق. نیست باطل دین

 )متوسط( .شود تصریح آن جهت که نیست الزم معامله در مدنی قانون 241

ستصحیح  0 گزینه -14 ست، شده عقد ضمن در که شرطی هرگاه:» مدنی قانون 211 ماده طبق. ا شد صفت شرط ا   موجود صفت آن شود معلوم و با

  رفط دو کنند، تراضی آن خالف توانند می عقد طرفین نیست، امری ماده این در مقرر حکم.« داشت خواهد فسخ خیار است، شده او نفع به شرط که کسی نیست،
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سخ حق جایگزین را دیگری اختیار توافق با توانند می عقد   قح جایگزین اختیار از له مشروط صفت شرط از تخلف وقوع صورت در تا کنند ماده این در مذکور ف

 )متوسط( .کند استفاده فسخ

 ذمه و واقع درستی به مدنی قانون 214 ماده طبق عهد به وفای بوده، متعهدله وکیل تعهد موضوع وجه گیرنده که این به نظر. استصحیح  3 گزینه -11

 )آسان(. کند مراجعه وکیل به است کرده اخذ متعهد از وکیل که آنچه ستاندن برای باید لهمتعهد. است شده برئ متعهد

ستصحیح  3 گزینه -12 سلیم که این به نظر .ا سلیم این شده، انجام بایع میل بدون مبیع ت سقط ت شنده حبس حق م ست، فرو شنده نی   با اندتومی فرو

 تا یردگ می پس آن مالکیت بدون را مبیع تصرف فروشنده نیست، بیع فسخ حق معنای به استرداد حق این کند؛ مسترد را مبیع مدنی قانون 111 ماده به استناد

 )متوسط( .است خریدار به متعلق همچنان آن مالکیت فروشنده، توسط مبیع استرداد از بعد کند، اعمال را خود حبس حق

ستصحیح  0 گزینه -13 شد، متعدد بایع عقد یک در اگر: » مدنی قانون 111 ماده طبق. ا شتری با   ارش اخذ با را دیگری و رد را یکی سهم تواند می م

 )سخت( .کند فسخ کامل بطور را بیع تواند می مشتری نظر مورد فرض درکه  است نشده تصریح ماده این در گرچه.« کند قبول

 در مشتری به مختص مجلس یا حیوان شرط، خیار زمان در و مشتری به تسلیم از بعد مبیع اگر مدنی قانون 111 ماده طبق .استصحیح  3 گزینه -10

 از بعد بیعم چنانچه. کند رد مشتری به را ثمن باید بایع و شود می منفسخ مبیع شدن تلف اثر در بیع یعنی است؛ بایع عهده به تلف شود، تلف خارجی حادثه اثر

  مورد فرض در .ندارد بیع بر تاثیری تلف این شود، تلف ثالث شخص تقصیر اثر در هستند، مشتری مختص که فوق خیار سه از یکی زمان در ولو مشتری به تسلیم

  زئیج انفساخ موجب خارجی حادثه اثر در ها مبیع از یکی تلف است، شده تلف ثالث شخص تقصیر اثر در دیگری و خارجی حادثه اثر در ها مبیع از یکی پرسش

 )سخت(. است بیع

  فرض در. دهد اجاره ندارد، خیار حق بایع که مدتی برای را مبیع تواند می مشتری شرط بیع در:» مدنی قانون 100 ماده طبق. استصحیح  1 گزینه -15

  اخذ هب نیاز بدون را مبیع تواند می خریدار نیست، اعمال قابل فروشنده فسخ خیار که مدتی برای فوق ماده طبق لذا است؛ منفصل نوع از شرط خیار پرسش مورد

 )آسان( .دهد اجاره انحا، از نحوی به او حق از حفاظت یا فروشنده موافقت

 )سخت( مدنی قانون 110 ماده طبق .استصحیح  3 گزینه -16

ستصحیح  0 گزینه -17 سته جعبه در ودیعه مورد چنانچه مدنی قانون 741 ماده طبق .ا  یا جعبه نباید امین شود، سپرده امین به مختوم پاکت یا سرب

  اردو ودیعه مورد به که است خسارتی هر ضامن امین پاکت، یا جعبه کردن باز از بعد است، ضمانی او ید تخلف، صورت در کند، باز گذار ودیعه اذن بدون را پاکت

 )متوسط( .شود وارد خارجی حادثه اثر در خسارت اگر حتی است، شده

  محقق عنه مضمون به ضامن رجوع اصلی شرط بنابراین است، شده واقع عنه مضمون اذن با ضمانت عقد پرسش مورد فرض در .استصحیح  3 گزینه -18

ست   وقوع با کند تادیه دیگری شخص به را ضمانت موضوع ضامن که دهد حواله( فروشنده پرسش مورد فرض در) له مضمون اگر مدنی قانون 140 ماده طبق. ا

  -ضامن که کسی) محتال پرسش مورد فرض در. کند رجوع عنه مضمون به تواند می ضامن باشد، محتال به حواله موضوع تادیه به نیازی آنکه بدون و حواله عقد

ضمون یعنی خریدار؛ خود( کند تادیه او به را دین باید -علیه محال ست عنه م  و شود می  متعهد(  خریدار) محتال برابر در( علیه محال) ضامن حواله وقوع با. ا

  وعرج حق عنه مضمون به ضامن نتیجه در و شوند می ساقط تهاتر اثر در دین شود،دو می مدیون ضامن برابر در است، ضمانت عقد عنه مضمون که خریدار متقابال

 )سخت( .داشت نخواهد

 )آسان( مدنی قانون 4441 ماده طبق .استصحیح  2 گزینه -19

 )آسان( نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون 14 ماده طبق .استصحیح  0 گزینه -24
 

 آیین دادرسی مدنی 

شود داشتن منشا واحد برای مال منقول و غیر منقول الزمه استناد به قانون آئین دادرسی مدنی. یادآوری می 41به استناد ماده صحیح است.  2گزینه  -21

شد در مورد مال غیرمنقول فقط دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول  شاء مال منقول و غیرمنقول واحد نبا صورتی که من ست. در  شد ولصالح میاین ماده قانونی ا  یبا

شییود که در دعاوی باشیید. یادآور میدر باب مال منقول محل اقامت خوانده و یا اگر دعوا ناشییی از قرارداد باشیید محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد صییالح می

یز عالوه بر دادگاه محل اقامت تواند عالوه بر قواعد عمومی در محل اقامت خود نیز علیه زوج طرح دعوا نماید. در دعوای مطالبه وجه چک نخانوادگی زوجه می

 )متوسط(خوانده دادگاه محل صدور چک و دادگاه محل وقوع بانک محال علیه نیز صالح است. 

قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که وکیل فوت نماید یا ممنوع از وکالت شود همین آثار را خواهد داشت و  11طبق ماده  صحیح است. 3گزینه  -22

 )متوسط( به موکل ابالغ شود و ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابالغ به موکل محسوب خواهد شد. باید رأی مجدداً

ست  صحیح است. 0گزینه  -23 سته بنا بر مبلغِ تقویمی خواهان خواهد بود. درست ا ستی تقویم گردد. بهای خوا ست که بای دعوای خلع ید دعوایی مالی ا

و حیث بهای که هزینه دادرسی در دعوای خلع ید بر اساس قیمت منطقه ای اخذ می گردد و خلع ید در صالحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است و از این د

سته اث ست و چنانچه مبلغ اعالمی خوانده با مبلغ تقویمی خواهان دراز رات خود را ندارد اما مبلغ تقویمی خواهان کماکان در قابلیت تجدیدنظر خوا ها ب رای موثر ا
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و وایی غیر مالی است از همین ر، دادگاه اعتراض به بهای خواسته را استماع می کند. الزم به ذکر است که دعوای تخلیه ید دعمؤثر باشداز حیث قابلیت تجدیدنظر 

 )سخت(بهای خواسته درآن منتفی است. 

 قانون آیین دادرسی مدنی  17به استناد ماده  صحیح است. 2گزینه  -20

 ود وشباشد ابالغ میمقام یا هر شخص دیگری که برابر اساسنامه شرکت دارای حق امضا های خصوصی به مدیر یا قائمآ.د.م اوارق قضایی راجع به شرکت 17برابر ماده 

 باشد. )آسان(باشد ابالغ صحیح بوده و نوع ابالغ واقعی میسوال مطروحه نیز چون نایب رئیس هیئت مدیره دارای حق امضاء می در

ست.  0گزینه  -25 سی به عمل آید 401مطابق بندهای الف، ب و ج ماده صحیح ا سه دادر ست باید تا اولین جل سترداد دادخوا . اما هر عنوان ق.آ.د.مدنی ا

 )متوسط( شود استرداد دعوا.دیگری بعد از این مهلت می

در مواردی که تصدیق  »دارد: از قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر می 20از مادۀ  2به استناد تبصرۀ  صحیح است. 1گزینه  -26

شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی 

 )سخت( « .دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید

خواسته معلوم یا عین معین باشد. در فرض سوال نفقه از . یکی از شرایطی که در تامین خواسته وجود دارد این است که میزان صحیح است 0گزینه  -27

گردد لذا چون میزان خواسییته معلوم نیسییت امکان اخذ تامین حیث مقدار معلوم نیسییت زیرا بعد از طرح دعوا مقدار آن معموالً با جلب نظر کارشییناس تعیین می

صلی باید متف سته دعوای ا سته هم وجود ندارد. در دعوای دوم نیز خوا ستور موقت خوا صلی در قالب د سته دعوای ا شد زیرا اگر خوا ستور موقت با سته د اوت از خوا

 )سخت(نماند. عی برای رسیدگی باقی نمیاخذ شود دیگر موضو

ست. 3گزینه  -28 صره  صحیح ا ستناد تب ستقالً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام. ق121از ماده  4به ا ستور موقت م ست د ست بول یا رد درخوا . لکن نی

ضی می ضایمتقا ضمن تقا سبت به آن نیز اعتراضتجدیدنظر بهتواند  صل رأی ن ستور موقت  ا ست د سیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخوا ست ر و درخوا

 .نیستفرجامی قابل رسیدگی

 .باشداجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می - 4تبصره 

 )آسان(ته و دستور موقت مطالعه نمایند. ا را به عنوان نکته در باب تفاوت بین دو قرار تامینیِ تامین خواسداوطلبان سایر گزینه ه. 

ست که با دعوای اصلی هم منشا یا مرتبط باشد و وجود همزمان هر دو شرط الزم نیست. لذا در  صحیح است. 0گزینه  -29 شرایط دعوای طاری این ا از 

رد می شود( از طرف دیگر چون  2اصل است و آثار دعوای طاری از جمله رسیدگی توامان با دعوای اصلی بار می شود. )لذا گزینه فرض سوال شرط دعوای طاری ح

ه باید دید کیفیت رسیدگی به دعوای طاری چگون 1و  1رد می شود( بین گزینه  4ورود ثالث از نوع اصلی است پس صدور قرار رد معنا و مفهومی ندارد )لذا گزینه 

ست پس در هر حال باید ر ست و قابل عدول نی صالحیت ذاتی که آمره ا سخ باید گفت قواعد  ست؟ در پا صالحیت به چه ترتیب ا ست و رعایت قواعد  . عایت گرددا

ز رسیدگی نماید قواعد صالحیت محلی تخییری در دعاوی طاری رعایت نمی شود و دادگاه علی رغم عدم صالحیت محلی تخییری مکلف است به دعوای طاری نی

 حتی اگر طرف یا طرف های مقابل به نداشتن این نوع از صالحیت ایراد نمایند. )آسان(

صره ماده . صحیح است 1گزینه  -34 ستناد تب ستأجر امکان 414به ا صرف عدوانی از طرف مالک علیه م ستماع نخواهد ق.آ.د.م دعوی ت پذیر نبوده و  قابل ا

صره این ماده مقرر میب 414بود. زیرا به موجب ماده  ستأجر قرارداد وجود دارد تب سوال مورد نظر ین موجر و م صاحب مال و امین که در  نماید در مواردی که بین 

شمول مقررات ماده  شد م شته با صی برای تخلیه وجود دا شرایط خا ست قرارداد و  ستأجر ا ستأجر نمی 414م ی تواند اقامه دعوانخواهد بود. بنابراین مالک علیه م

 )متوسط(تصرف عدوانی نماید. 

تنها اجرای سه حکم یعنی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق  411ق.آ.د.م توجه شود که ماده  471و  411به استناد ماده صحیح است.  0گزینه  -31

د مانند قلع و قمع بنا و اشجار مطابق قاعده کلی پس و رفع مزاحمت را نیازمند قطعی شدن ندانسته است لذا سایر دعاوی که همزمان با آنها ممکن است مطرح شو

 هند داشت. از قطعی شدن قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد. یعنی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر یا قطعی شدن حکم در دادگاه تجدیدنظر قابلیت اجرا نخوا

 )متوسط(آیین دادرسی مدنی  331و  369صحیح است. به استناد ماده  1گزینه  -32
قابل فرجام خواهی نیستند لیکن در مورد تجدیدنظر خواهی از به سوگندی که قاطع دعوا باشد احکامی که مستند  179ماده  1توجه شود که به موجب بند 

آن، درصییورتی که دعوا مسییتند به اقرار  4و بند  179که در قسییمت دوم سییوال آمده باید گفت به موجب ماده با اقرار این گونه احکام منعی وجود ندارد. در رابطه 

  قابل تجدیدنظرخواهی نیست.مقرر شده احکام مستند به اقرار در دادگاه  114و در م  قابل فرجام خواهی نیستدعوا در دادگاه باشد  قاطع

خواهی نیست اما قابل تجدیدنظرخواهی است. در مورد اقرار اگر دعوا مستند به اقرار در دادگاه باشد باشد قابل فرجام بنابراین در مورد سوگند: اگر قاطع )بتی(

ر د قاطعق. آ.د.م اقرار در دادگاه به صورت مطلق آمده است اما درمورد  فرجام خواهی اگر اقرار  114قابل تجدیدنظر نیست زیرا در تبصره  اعم از قاطع یا غیرقاطع

 اقرار مقید به قاطع بودن شده است.  179م  4خواهی نیست زیرا در بند دادگاه باشد قابل فرجام

 )آسان(ق.آ.د.م.  264و  257به استناد ماده  صحیح است. 3گزینه  -33
 شود. ابالغ می وصول نظر کارشناسیشود بلکه تنها قرار کارشناسی به طرفین ابالغ نمی
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 )سخت( 107ه استناد تبصره یک ماده بصحیح است.  2گزینه  -30

 )آسان(قانون شورای حل اختالف  21به استناد ماده  صحیح است. 0گزینه  -35

 )متوسط(نکاح باشد.  اصلتوجه فرمایید که دعوای نکاح در صورتی قابل اعتراض فرجامی است که راجع به  171و  171. به استناد مواد صحیح است 0گزینه  -36

 )سخت( ق.آ.د.م 110و  129و  121به استناد مواد  صحیح است. 3گزینه  -37

 )آسان( 191به استناد ماده  صحیح است. 2گزینه  -38

 )متوسط( 111و  121. به استناد ماده صحیح است 0گزینه  -39

 )سخت( .ق.ن.ا.م.م:21و ماده  21ماده  2. تبصره صحیح است 3گزینه  -04

مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به  وعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده ییی چنانچه منزل مسکونی محکوم4ٌتبصره

ضای محکومٌ شد به تقا سکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نبا سیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت ت له به فروش منزل م  شریفات قانونی به فروشو

ستیفای محکومرفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ستیفاء از محل منافبه به طریق سهلعلیه خواهد شد مگر اینکه ا ع تری مانند ا

سکونی محکوم شخص ثالث یا طلبکار امکانبخش مازاد منزل م شاعی از آن به  سهم م شد که در اینپعلیه یا انتقال  ستیف صورت محکومٌذیر با اء به از طرق مذکور ا

 .خواهد شد

جه و ی چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به2تبصره

شد،  شده با صوگردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت  ست به از آن امکان ل محکومٌو صد تهیه موضوع نخستین را  پذیر ا شود مدیون ق مگر اینکه محرز 

 .دارد

 

 حقوق تجارت

  مجمع اختیارات از آن تصویبو  است، شرکت مؤسسان وظایف از تاسیس شرف در عام سهامی شرکت اساسنامه طرح تنظیم .استصحیح  0 گزینه -01

  حضور به نویسان پذیره دعوت. کند اعمال محتوایی یا شکلی تغییرات اساسنامه طرح در تواندمی عام سهامی شرکت مؤسس عمومی مجمع. است مؤسس عمومی

 )متوسط( .است عام سهامی شرکت مؤسسان وظیفه مؤسس عمومی مجمع در

ستصحیح  0 گزینه -02 صالح قانونی الیحه 11 ماده طبق .ا سمتی ا ست 4 گزینه تجارت قانون از ق ست؛ نادر صالح قانونی الیحه 41 ماده طبق زیرا ا   ا

  .اساسنامه طرح قبول نه است، شرکت عمومی مجامع قانونی تصمیمات و اساسنامه قبول منزله به خود خودی به سهم تعهد ورقه امضای تجارت، قانون از قسمتی

  نادرست 1 گزینه. کند فسخ آنرا تواند نمی نویس پذیره است، الزم عقد تاسیس شرف در عام سهامی شرکت سهام نویسی پذیره قرارداد زیرا است؛ نادرست 2 گزینه

 )آسان(. کند تادیه را شده نویسی پذیره سهام اسمی مبلغ است متعهد سهم تعهد ورقه امضای از بعد نویس پذیره زیرا است؛

ستصحیح  0 گزینه -03 صالح قانونی الیحه 10 ماده طبق. ا سمتی ا   سهام، ثبت دفتر در بانام سهام مالکیت انتقال ثبت از بعد 4111 تجارت قانون از ق

  انتقال باید ار دفتر باشد نشده تادیه کامل بطور معامله، مورد نام با سهام اسمی مبلغ چنانچه نیست، الزم گیرنده انتقال امضای کند، امضا دهنده انتقال باید را دفتر

 )آسان( .کنند امضا دو هر گیرنده انتقال و دهنده

 )سخت( 4111 تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه 90 ماده طبق .استصحیح  2 گزینه -00

 )متوسط( تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه 449 ماده طبق .استصحیح  3 گزینه -05

  اکثریت با عادی عمومی مجمع در سهامی شرکت بازرس انتخاب تجارت، قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه 11 ماده طبق.  استصحیح  2 گزینه -06

 )آسان( .شود انجام باید( مطلق اکثریت) رسمی جلسه در حاضر آرای یک عالوه به نصف اکثریت با سهامی شرکت بازرسان گیرد،عزل می صورت نسبی

 که این مگر شود؛ می تقسیم الشرکه سهم نسبت به شرکا بین سود دارند؛منتها رای یک صرفا شرکا از یک هر نسبی شرکت در. استصحیح  1 گزینه -07

 )سخت( .باشد شده مقرر دیگری ترتییب نامه شرکت در

  اشرک از خارج گیرنده انتقال چه حال هر در محدود مسئولیت با شرکت شریک الشرکه سهم انتقال برای رسمی سند تنظیم. استصحیح  3 گزینه -08

 )سخت( .است شرط الشرکه سهم انتقال قرارداد صحت برای تجارت قانون 401 ماده طبق شرکت، شرکای از چه و باشد

  د،شو وارد خسارت اشخاصی یا شخص به آنها جمعی تخلف با و باشند شخص چند تضامنی شرکت تصفیه متصدیان چنانچه. استصحیح  3 گزینه -09

ضامنی غیر خسارت جبران برای آنها مسئولیت قاعده، طبق شتراکی)  ت ست( ا   رکتش آنِ از و شود نمی منتقل شرکا به شرکت اموال تجارتی شرکت انحالل با. ا

 از یقسمت تصفیه عملیات ختم از قبل موقت بطور تواند می محدود بامسئولیت شرکت تصفیه متصدی تجارت قانون 244 ماده طبق. است تصفیه حال در تجارتی

  موجب شرکت انحالل بنابراین ندارند، استیفا اهلیت تجارتی شرکتهای. کند تقسیم شرکا بین نیست، نیاز مورد تصفیه مدت در که را تصفیه حال در شرکت وجوه

 )سخت( .کند می محدود را شرکت تمتع اهلیت نیست، شرکت استیفای اهلیت شدن محدود
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  سرمایه نصف دارندگان موافقت با تجارت قانون 407 ماده طبق محدود مسئولیت با شرکت خصوص در شرکا تصمیمات اصوال. استصحیح  2 گزینه -54

 )متوسط( .است ماده این در مقرر حکم تابع هم تصفیه دوره در شرکت تصفیه مدیر نصب و عزل. شود می اتخاذ

  همطالب حق شود، فسخ قانونی خیارات از یکی بواسطه یا طرفین رضایت به معامله که صورتی در: »تجارت قانون 112 ماده طبق. استصحیح  0 گزینه -51

 )متوسط( .«نباشد دالل به مستند معامله فسخ که این بر مشروط شود؛ نمی سلب دالل از داللی

  ماده اساس بر. دهد اطالع آمر به را خود اقدامات باید کارالعملحق تجارت قانون 119 ماده طبق تجارت. قانون 170 ماده طبق. استصحیح  2 گزینه -52

. کند اجرا است، کرده انشاء آمر حساب به و خود اسم به که را قراردادی از ناشی تعهدات قرارداد مقابل طرف سود به شخصا باید کارالعملحق تجارت قانون 111

 )آسان( .کند اجرا است داده قرار او عهده بهکاری العملحق عقد ضمن شروط قالب در که را دستوراتی جمله از مرآ دستورات است ملزم کارالعملحق

 که عمل این وقوع صورت در کند، قبول را برات مبلغ از قسمتی پرداخت گیر برات است ممکن تجارت، قانون 212 ماده طبق. استصحیح  0 گزینه -53

:»  تجارت قانون 210 ماده طبق زیرا است؛ نادرست 4 گزینه. شد خواهد برات مسئوالن سایر از کمتر گیر برات تعهد مبلغ است، شده گفته برات جزئی قبول آن به

ست ملزم کننده قبول ست 2 گزینه.« نماید تادیه وعده سر آنرا وجه ا ست؛ نادر  1 گزینه.« ندارد نکول حق کننده قبول:»  تجارت قانون 214 ماده طبق زیرا ا

 )آسان( .دارد ساله پنج مهلت برات کننده قبول بر وجه مطالبه دعوای تجارت قانون 141 ماده طبق زیرا است؛ نادرست

 )سخت(  تجارت قانون 211 و 212 مواد طبق .استصحیح  0 گزینه -50

  مهلت تجارت قانون 217 ماده طبق. است برات مقررات تابع چک ظهرنویسان بر دعوا اقامه مهلت تجارت قانون 141 ماده طبق. استصحیح  3 گزینه -55

شد، ایران سند وجه تادیه محل چنانچه برات ظهرنویس بر دعوا اقامه ست؛ تادیه عدم اعتراض تاریخ از سال یک با ضی در بنابراین ا   چک وجه تادیه محل که فر

 )آسان( .است پرداخت عدم گواهی صدور تاریخ از سال یک سند ظهرنویس بر دعوا اقامه مهلت است، ایران عادی

  حکم طبق 4 گزینه. شود می اموال در مداخله منع قاعده مشمول دوباره ورشکسته ارفاقی قرارداد ابطال حکم شدن قطعی با .استصحیح  0 گزینه -56

ست تجارت قانون 100 ماده در مقرر ست نادر ست تجارت قانون 191 ماده در مقرر حکم طبق 2 گزینه. ا ست نادر   حکم صدور از پس:»دارد می مقرر ماده این. ا

  قانون 104 ماده در مقرر حکم طبق 1 گزینه.« کند می معین تصفیه مدیر یک و ناظر عضو یک محکمه ارفاقی قرارداد فسخ یا ابطال حکم یا تقلب به ورشکستگی

 )متوسط( .است نادرست تجارت

 تصفیه اداره قانون 21 ماده طبق. دارد مبیع استرداد حق فروشنده تجارت قانون 110 ماده طبق فروشنده پرسش مورد درفرض .استصحیح  0 گزینه -57

 می آن سلیمت به مبادرت بداند، محق را آنها اگر و نموده اتخاذ مقتضی تصمیم است ثالث اشخاص مطالبه مورد که اشیایی به نسبت تصفیه اداره:» ورشکستگی امور

  او دعوای دیگر ننماید رجوع صالحیتدار دادگاه به روز ده ظرف در که کسی نمایند، دعوا اقامه صالحیتدار دادگاه در که دهد می مهلت ایشان به روز ده اال و نماید

 )آسان( .«بود نخواهد مسموع

سته، تامین قرار اساس بر مال توقیف .استصحیح  0 گزینه -58   ایجاد تقدم حق تامین متقاضی برای علیه محکوم شدن اعالم ورشکسته صورت در خوا

ضی ادعای مورد معین عین شده توقیف مال که این مگر کند؛ نمی شد، تامین متقا ست، معین عین شده توقیف مال پرسش مورد فرض در با   ادعای مورد منتها ا

ضی ست، تامین متقا ضی ادعای مورد نی ست؛ پولی طلب تامین متقا سته تامین قرار نتیجه در ا ضی برای نظر مورد خوا  .کند نمی ایجاد تقدم حق هیچ تامین متقا

 )سخت(

 )سخت( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  11ماده  1. طبق تبصره صحیح است 0گزینه  -59

 )متوسط( چک صدور قانون 4 ماده 2 بند طبق .استصحیح  3 گزینه -64

 

 اصول فقه و متون فقه 

ست 3گزینه  -61 شترک معنوی که صحیح ا صادیق متعدد نیز نامیده می« لفظ کلی». م ست که دارای م شد، یعنی در عالَمِ خارج، بیش از شود، لفظی ا با

فقط یک مصداق خارجی دارد، پس این گزینه،   1دارای بیش یک از مصداق خارجی هستند، ولی گزینه    1و  2و  4یک مصداق خارجی داشته باشد. گزینه های 

شترک معنوی نی صطالح م ست. « لفظ جزئی»ست و به ا صوص این مبحث، مراجعا شتر در خ صول فقه تحلیلی مبحث برای مطالعه بی کلی و »ه فرمایید به کتاب ا

 )آسان( منتشره توسط نشرچتردانش. 4191یا  4197چاپ سال « 17»صفحه « جزئی

ست. 2گزینه  -62 ست زیرا  صحیح ا ستعمال این واژه دال بر تکلیفی بودن حکم قانونی نی ست ولی الزاماً ا اگرچه در هر چهار گزینه واژه باید به کار رفته ا

به معنای وجوب بوده و در مواردی دال بر شرطیت است. بنابراین در صورت وجوبی بودن باید حکم آن ماده را تکلیفی دانست ولی « باید»مواردی استعمال لفظ  در

ضعی خواهد بود.  شرطی بودن حکم آن ماده و صورت  صحت طالق  2مندرج در گزینه « باید»در  شرط  ست بدین معنا که منجز بودن  ست ولی شرطی ا « باید»ا

 هیچ داللتی بر شرط بودن چیزی برای چیز دیگر ندارد لذا امری و وجوبی است. )سخت(  1و  1، 4های مندرج در گزینه
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نادرست هستند. این ماده  1و1و4در این ماده قانونی هیچیک از ادات حصر یا استثناء یا غایت یا عدد وجود ندارد بنابراین گزینه صحیح است. 2گزینه  -63

ست.  ست که می توان از آن مفهوم مخالف گرفت که دارای حجیت ا شرطیه ا شرط نامیده »قانونی جمله  می اگر، هرگاه، چنانچه، در صورتی که و امثال اینها ادات 

 شوند که وقتی در جمله بیایند، دلیل بر شرطیه بودن آن جمله است.)متوسط( 

چنانچه مفهوم یک ماده قانونی دارای حجیت باشد می تواند منطوق را تخصیص بزند و در این خصوص هیچ تفاوتی بین مفهوم  صحیح است. 0گزینه  -60

الف شرط، مفهوم موافق و مخالف وجود ندارد. برخی مفاهیم دارای حجیت که قدرت تخصیص زدن یک منطوق را دارند عبارتند از: مفهوم موافق اولویت، مفهوم مخ

 صف تقییدی، مفهوم مخالف غایت، مفهوم مخالف حصر. )آسان(مخالف و

ست 3گزینه  -65 شامل همه این علل میصحیح ا ست چون  ضاربه عقدتحقق پیدا کند  هاعلتشود، اما اگر یکی از این .  زیرا اطالق این ماده بدلی ا  م

 )سخت( شود.منفسخ می

 صحیح است. 3ه نیگز -66

 :اسیق طیشرا

 نباشد ییاستثنا حکم کی اصل حکم: 4

 .گرید اسیق کی از نه باشد اجماع و سنت و نآقر از برگرفته اصل حکم: 2

 باشد نشده ینه ای نسخ اصل حکم: 1

  است ییاستثنا حکم کی غرق و هدم درمورد باشد مذکور ماده همان که اصل حکم رایز ستین ریامکانپذ هدم و غرق به آتش اسیق مربوط سوال مورد در اما

 )سخت( .ستین ریامکانپذ ییاستثنا حکم کی به آتش اسیق لذا و

گوییم که بر متولی واجب نیست به ترتیبی که واقف تعیین شود و میاصل برائت جاری می از نوع شبهه حکمیه وجوبیه است وصحیح است.  1گزینه  -67

 )متوسط( کرده است عمل کند.

ست. 1گزینه  -68 سا در بین اجناس موجود در مغازه جنس قاچاقی وجود دارد یا نه و مجرای  صحیح ا سا شک بدوی وجود دارد که آیا ا سوال  در فرض 

 )آسان(شک بدوی اصل برائت است. 

 )متوسط(صحیح است.   2گزینه  -69

ست. حیصح 3 نهیگز -74 س ا صحاب قهقری چی ست شرایط ا سیده،  شما نپر سوال از صحاب قهقری با کدا ت بلکه گفتهتوجه کنید که  ست شرایا ط م یک از 

 )سخت(خارج می شود. از تعریف استصحاب 

 )آسان(تحقق زنا منوط به دخول اندام تناسلی در عورت زن نامحرم است اعم از اینکه در قبل یا دبر او باشد.  صحیح است. 0گزینه  -71

شود اما اگر بعد از شهادت شهود توبه کند حد شرعی حد لواط از او برداشته میاگر فاعل لواط قبل از شهادت شهود توبه کند  صحیح است. 3گزینه  -72

 )متوسط(شود. ساقط نمی

شده و هر دو طبق نظر حاکم تعزیر  صحیح است. 1گزینه  -73 ساقط  سباب مختلف یکدیگر را قذف کنند، حد از هر دو  سبب یا با ا اگر دو نفر چه به یک 

 )سخت( شوند.می

ود. شکننده نباشد. شرب خمر با دو مرتبه اقرار ثابت میشود حتی اگر مستحد شرب خمر بر کسی که آب جو بنوشد واجب می صحیح است. 1گزینه  -70

 شود. اگر کسی مکرر شراب بنوشد و در خالل آن حد بر او جاری نشود یک حد بابت دفعاتی که شراباگر کسی از روی ناچاری شراب بنوشد حد بر او جاری نمی

 )سخت(شود. شود و حد تکرار نمینوشیده بر او جاری می

در عقد وکالت شرط است که به صورت منجز و قطعی منعقد شود. در گزینه یک اصل وکالت وابسته به آمدن زید گردیده که  صحیح است. 0گزینه  -75

ست. در گزینه  شده و 2صحیح نی سته به آمدن زید  شد واب ست اما تعلیق در متعلق  متعلق وکالت که فروش خانه با صل وکالت مجاز نی شکالی ندارد. تعلیق در ا ا

 )متوسط(وکالت مجاز است. 

ست. 2گزینه  -76 صورتی که  صحیح ا ست مگر در  ضامن نی سبت به آن  ست یعنی ن صرف دارد ید امانی ا سبت به آنچه از اموال موکل بر آن ت ید وکیل ن

 ()آساننسبت به آن اموال تعدی یا تفریط کند. 

سخن او پذیرفته می صحیح است. 1گزینه  -77 ست  صل وکالت ا شند کسی که منکر ا شته با صل وکالت با هم اختالف دا  شود چهاگر وکیل و موکل در ا

 )سخت(وکیل باشد و چه موکل. 

شد می در وکیل و موکل، بلوغ، عقل،صحیح است.  3گزینه  -78 شته با ِصرف اجرای عقد وکالت دا ست؛ تنها اگر وکیل در  شرط ا  تواند بالغقصد و اختیار 

 )متوسط(توان وکالت داد. نباشد. یعنی در مجرد اجرای عقد به طفل ممیز با اجتماع سایر شرایط می
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ست. 0گزینه  -79 ست. نیز اگ صحیح ا شرط نی شاهد بینایی  شهادت دادن در  شکالی ندارد. در مظان تهمت مثل اینکه با  شد ا ر اجماالً در مظان تهمت با

 )آسان(اشکالی ندارد.  رد اگر در مظان تهمت باشد، انفعی برای او حاصل شود. این شهادت پذیرفته نیست اما در غیر این مو

ی شود اما کسکند و با آنها مأنوس است اگرچه مرتکب کار مکروهی شده اما شهادت او پذیرفته میکسی که با کبوترها بازی می صحیح است. 3گزینه  -84

شهادتش شهادت آمده  شمنی دنیوی دارند یا در حقوق مردم تبرعاً و رایگان و بی دعوت برای  سانی که با هم د شهادت برایش نفعی دارد یا ک ست که    .پذیرفته نی

 سان()آ

 

 حقوق جزا 

ست. 0گزینه  -81 شده ول یجرم میجرم عق صحیح ا ست که رفتار مرتکب کامال انجام  شد، مقنن جرم  جهیبرخالف انتظار او نت یا شده با صل ن مدنظر حا

در فرض  کهخارج از اراده مرتکب متوقف بماند  یلیبه دل دیبا یچون در شروع به جرم رفتار ماد ستیپاسخ ن 4 نهیرا در حکم شروع به جرم دانسته است؛ گز میعق

 ت()سخ ست؛ی( هم نیمحال )مطلق و نسب نی( ممکن است بنابرادزیچون ارتکاب جرم مذکور )قتل با ابتال به ا نیکامال انجام شده است؛ همچن یسوال رفتار ماد

سالم 44مطابق بند ب ماده  .صحیح است 3گزینه  -82 ست که قانون مذکور مربوط به  یدر صورت ین نسبت به احکام قطعاعمال قانو ،یقانون مجازات ا ا

 . )آسان(اندبه صورت عام ذکر شده نیقوان یج تمام نهیکه در گز یادله اثبات دعوا باشد در حال

ست 2گزینه  -83 شار حکم محکوم 49، 20به موجب مواد  .صحیح ا شخاص حقوق یهااز زمره مجازات تیق.م.ا انت صل ،یا شخاص حق یلیو تکم یا  یقیا

 )متوسط( قرار ندارد؛ یتبع یهاق.م.ا در زمره مجازات 27و  21به موجب مواد  یاست ول

 )سخت( ق.م.ا 421مطابق متن ماده  .صحیح است 0گزینه  -80

 )متوسط(ق.م.ا 421ماده  لیذ 4مطابق تبصره  .صحیح است 3گزینه  -85

 طیاست که آثار و شرا نیداشتن ا تیقیاست که اصل احراز موضوع مهم است و منظور از طر نیداشتن ا تیمنظور از موضوع .صحیح است 2گزینه  -86

را مجنون در  یشخص نیاست که مقنن چن نیهم یباشد و برا زییقوه تم ایفاقد اراده  یاست که شخص بخاطر اختالل روان نیآن مهم است؛ در ماده مذکور، مهم ا

 )سخت( ندارد. تیموضوع نفسهیاست و خود جنون ف زییقوه تم ایکه مهم است فقدان اراده  یزیماده چ نینظر گرفته است؛ در واقع در ا

 )آسان(شود بلکه باید ثابت شود فاقد اراده یا قوه تمیز بوده است. چون صرف اخالل روانی جنون محسوب نمی .صحیح است 0گزینه  -87

 )آسان(ق.م.ا 411مطابق بند الف ماده  .صحیح است 1گزینه  -88

ست 3گزینه  -89 س»ق.م.ا  211مطابق ماده  .صحیح ا شروع فرزند به … یهرگاه ک سوب  یقذف مادر و «یستیتو فرزند پدرت ن» دیبگو یگردی م مح

 )آسان( .شودیم

 تایماه نکهیولو ا شودیمحض محسوب م یمطلقا خطا ریتوسط صغ تیق.م.ا ارتکاب جنا 292توجه شود که مطابق بند ب ماده  .صحیح است 3گزینه  -94

 یدر حکم خطا نرویمحض هسییتند و از ا یخطابر سییه نوع عمد، شییبه عمد و اتیق.م.ا جنا 219با توجه به ماده  نیباشیید؛ همچن افتهیشییبه عمد ارتکاب  ایعمد 

 )متوسط(ندارد تیموضوع زیمحض ن

 )متوسط( ق.م.ا 140ماده  لیذ کیمطابق تبصره  صحیح است. 1گزینه  -91

 )سخت( ق.م.ا 114مطابق ماده  .صحیح است 2گزینه  -92

به کارمند سپرده شده  فهیاستفاده شده حسب وظ ایاست که اموال تصاحب  نیا یرقانونیشرط تحقق جرم اختالس و تصرف غ .صحیح است 0گزینه  -93

 )سخت( مرتکب باشد. تیل است که نشانگر سوء نماقبل تصاحب ما یشرط تحقق آن انجام رفتار زینامشروع ن قیمال از طر لیباشد؛ در خصوص تحص

 )متوسط( .راتیکتاب تعز یقانون مجازات اسالم 111مطابق ماده  .صحیح است 2گزینه  -90

اند بلکه صرفا در دسترس او در امانت سپرده شدن مال است؛ در فرض سوال اموال به شخص سپرده نشده انتیتحقق خ الزمه صحیح است. 2گزینه  -95

صاحب غ ست؛ ت شته ا صرح در قانون؛ جرم ارتکاب یاهم عنوان مجرمانه یرقانونیقرار دا ست چون ربودن، مال یندارد مگر در موارد م شتن و تعل تیسرقت ا به  قدا

 )سخت( وجود دارد. رداشتنیغ

 نیاست؛ همچن ینوشته جعل ایبا سند  یبلکه مهم امکان به اشتباه انداختن اشخاص عاد ستیبه شباهت ن یازیدر تحقق جعل ن .صحیح است 1گزینه  -96

. تاس افتهیارتکاب  زین یکالهبردار نیمتقلبانه است بنابرا لهیمصداق وس یارائه شده و چون چک جعل یاستفاده از سند مجعول هم رخ داده است چون چک جعل

 )سخت(

ست. 0گزینه  -97 ست چون در افترا الزاما باید عنوان مجرمانه صحیح ا شر اکاذیب نیست رفتار ارتکابی افترا نی شود. همچنین ن سبت داده  شخص ن ای به 

 )آسان( شد.بانه ج به علت وجود عنوان افترا صحیح نمیبایست با اوراق )اعم از خطی یا چاپی( صورت گیرد. رفتار ارتکابی توهین است ولی گزیزیرا نشر اکاذیب می

 )آسان( قانون مجازات اسالمی کتاب تعزیرات. 142مطابق ماده  .صحیح است 2گزینه  -98
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ست. 1گزینه  -99 ست، به عالوه این صحیح ا شده ا شخص مرتکب جرم انتقال مال غیر  ست، بنابراین در خصوص این   شخص الف مال ب را انتقال داده ا

 )متوسط( مال را با جعل سند به ج انتقال داده است، بنابراین در خصوص شخص ج مرتکب کالهبرداری شده است.

 )آسان( مطابق مواد دو و سه قانون جرم سیاسی. .صحیح است 3گزینه  -144

 آیین دادرسی کیفری  

 )متوسط( ق.آ.د.ک. 9. به استناد ماده صحیح است 1گزینه  -141

 تواند موجب طرح دو دعوی شود: ارتکاب جرم می -9ماده 

 دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی  -الف 

 دیده است مانند حد قذف و قصاصدعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه -ب 

 )متوسط( ق.آ.د.ک 19. به استناد ماده صحیح است 3گزینه  -142

ست شاکی می در جرایم قابل گذشت، -19ماده  صدور کیفرخوا ست ترک تعقیب کند.تواند تا قبل از  صورت،  درخوا صادر در این  ستان قرار ترک تعقیب  داد

 ز تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.سال ابار تا یکتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکشاکی میکند. می

 ق.آ.د.ک 414. به استناد ماده صحیح است 2گزینه  -143

ضروری، تواندبازپرس می -414ماده  ستیابی به ادله وقوع جرم،  در موارد  شف جرم و یا د ساببرای ک ضائی ح شخاص را با تأیید رئیس حوزه ق های بانکی ا

 )آسان( .کنترل کند

 )سخت( ق.آ.د.ک 449. به استناد ماده صحیح است 3گزینه  -140

شیاء، جمع -449ماده  سی از منازل و اماکن و ا شهود و مطلع، معاینه محل، بازر شهادت  ستماع  آوری آالت جرم و به طور کلی هر هرگاه تحقیق از متهم، ا

صدور قرار شود، وی با  ضایی محل مأموریت بازپرس الزم  صویر اوراق مورد نیاز  اقدام دیگری خارج از حوزه ق صل یا ت سال ا ضایی مطابق مقررات قانونی و ار نیابت ق

دهد و اوراق تنظیمی را پس کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام میپرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می

و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری فرستد دهنده میت آمده نزد مرجع نیابتاز امضاء به همراه سایر مدارک به دس

 .دارددهنده اعالم میباشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت

 وظیفه دارد: 2یی اول نکته: دقت شود در این مورد مرجع مجری نیابت قضا

 می کند. ارسال اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع نیابت گیرنده دوم -4

 دارد.می اعالم دهندهمراتب را به بازپرس نیابت -2

محکومٌ علیه یا وکیل  -: اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند: الف یفریک یدادرس نییقانون آ 111مطابق با ماده  است. حیصح 0 نهیگز -145

صی او ب  سر و وراث قانونی و و صورت فوت یا غیبت محکومٌ علیه، هم شور پ  -یا نماینده قانونی او و در  ستان کل ک ستان مج -داد  گریحکم. از طرف د ریداد

قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی ( 111(: عالوه بر اشخاص مندرج در ماده )01/01/4191)الحاقی  یفریک یدادرس نییقانون آ 711مطابق با ماده 

 )متوسط( نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد. یهانیز نسبت به احکام قطعی دادگاه

 ق.آ.د.ک 411. به استناد ماده صحیح است 1گزینه  -146

سد و ابالغ نیز به -411ماده  ستیابی به متهم به نتیجه نر شد و اقدامات برای د ضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نبا ریق ط هرگاه ابالغ اح

ر آگهی، ماه از تاریخ نشمهلت یکام و های کثیراالنتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهآگهی در یکی از روزنامه یک نوبتدیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار 

 کند.صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میشود. در ایناحضار می

مطلقا ) یک ماه ( نکته : دقت شود در خصوص احضار متهم از طریق انتشار آگهی در روزنامه، مهلت برای حضور و شرکت در دادرسی، از تاریخ انتشار آگهی  

 )آسان( (می باشد . ) حداقل و حداکثری ندارد

 )متوسط(ق.آ.د.ک  111. به استناد ماده صحیح است 0گزینه  -147

 کنند: های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی میدادگاه -111ماده 

  کیفرخواست دادستان -الف 

  قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه -ب 

 هی دادستان در دادگاهادعای شفا -پ 

 )آسان( ق.آ.د.ک 211. به استناد ماده صحیح است 2گزینه  -148

 در مورد جرایم زیر، که دالیل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم داللت کند:  صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر -211ماده 
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ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از  جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس -الف

 آن است. 

 جرایم تعزیری که درجه چهار و باالتر است.  -ب

 جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و باالتر است.  -پ 

 وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتایجاد مزاحمت و آزار و ا –ت 

مشمول بند )ب( این ماده نباشد و متهم دارای یک که جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی خیانت در امانت،سرقت، کالهبرداری، ارتشاء، اختالس،  -ث 

 علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.به بقه محکومیت قطعی فقره سا

 االجراء شدن این قانون ملغی است.موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ الزم  -تبصره 

 )سخت( ق.آ.د.ک 212. به استناد ماده صحیح است 3گزینه -149

حل اختالف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، صالحیت،  اختالف دادستان و بازپرس دردر صورت  -212ماده 

 .کندآن انجام وظیفه می

ست. حیصح 0 نهیگز -114 دادسییتان از حکم صییادره  کهیتتعزیری درصییور یهاتی: در تمام محکومیفریک یدادرسیی نییقانون آ 112مطابق با ماده  ا

ا خود ر اهیتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صییادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخودرخواسییت تجدیدنظر نکرده باشیید، محکومٌ علیه می

العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا وقت فوق اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در

 یعموم أتیه 4191/40/41یییی  117 شمارۀ ةیوحدت رو یمطابق با رأ گر،یکند. این حکم دادگاه قطعی است. از طرف دمجازات تعیین شده را کسر می چهارمکی

صدر مادۀ  یریتعز یهاتیمقنن بر تمام محکوم دیکشور: با توجه به تأک یعال وانید س نییقانون آ 112در   نکهیماده و ا نیبودن ا یو ارفاق سوکیاز  یفریک یدادر

قابل فرجام، با  یریتعز یهاتیقانون مذکور نسبت به محکوم 112 دۀشمول حکم ما هیقانون به نفع محکومٌ عل ریدر شمول حکم، طبق اصل تفس دیدر صورت ترد

 )سخت( رتر است.سازگا یدادرس یو اصول کل یقانون نیمواز

 )سخت( ق.آ.د.ک 102. به استناد ماده صحیح است 0گزینه  -111

 شود: به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می -102ماده 

 جرایم موجب مجازات سلب حیات  -الف

  جرایم موجب حبس ابد  -ب

 جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن  -پ

 جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و باالتر  -ت

 جرایم سیاسی و مطبوعاتی -ث

 )متوسط( ق.آ.دک 711به استناد ماده  صحیح است 2گزینه  -112

 تواندمیدر موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت،  اما رئیس سازمان قضائیاست.  ممنوعیییی انتشار اطالعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی  711ماده 

 .دقرار ده رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائیجهت انتشار در اختیار پایگاه اطالعاطالعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را 

 )سخت( 4111-712ق.آ.د.ک و رأی وحدت رویه  104. به استناد ماده صحیح است 2گزینه  -113

 دادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صالحیت مرجع دیگری باشد. -104ماده 

 ی کشور )کیفری(رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عال7/40/4111ی 712رأی شماره: 

شکیل دادگاه 1ماده  7بموجب بند  صل قانون ت سیدگی به دعاوی مربوط به ا سی از جمله ثروت 19های عمومی و انقالب، ر سا شی از ربا، در قانون ا های نا

  .عمومی )کیفری دو ( است رسیدگی به جرم رِباخواری در صالحیت محاکمقانون مجازات اسالمی  191باشد.و بر طبق ماده صالحیت دادگاه انقالب می

 )متوسط( ق.آ.د.ک 101و  291است. به استناد ماده صحیح  1گزینه   -110

م این دادگاه برای رسیدگی به جرائشود. ها تشکیل میدادگاه انقالب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان -291ماده 

که با دو عضییو نیز رسییمیت دارد. دادگاه برای  ( این قانون دارای رئیس و دو مسییتشییار اسییت102)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) موجب مجازات مندرج در بندهای

 شود.رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می

 شود: به جرایم زیر در دادگاه انقالب رسیدگی می -101ماده 

ساد فی -الف  سلحانه یا احراق، تخریب و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و اف سالمی ایران یا اقدام م االرض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری ا

 اتالف اموال به منظور مقابله با نظام 

 توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری  -ب 
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 سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل گردان و پیشبه مواد مخدر، روانتمام جرایم مربوط  -پ

 سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است. -ت

 )سخت( ق.آ.د.ک 144و  101و  102. به استناد مواد صحیح است 3گزینه  -115

 شود: به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می -102ماده 

  جرایم موجب مجازات سلب حیات -الف

 جرایم موجب حبس ابد  -ب

 جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن  -پ

 ر جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و باالت -ت

 جرایم سیاسی و مطبوعاتی -ث

سه -101ماده  سای قوای  سیدگی به اتهامات رؤ صلحت نظام،  ر شخیص م ضای مجمع ت شاوران آنان، رییس و اع شورای نگهبان، گانه و معاونان و م ضای  اع

ضایی، رییس و  نمایندگان سالمی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه ق شورای ا ستانداران، مجلس  سفیران، ا سبات،  ستان دیوان محا داد

های سیرلشیکری و یا فرمانداران مراکز اسیتان و جرایم عمومی افسیران نظامی و انتظامی از درجه سیرتی  و باالتر و یا دارای درجه سیرتی  دومی شیاغل در محل

است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین  های کیفری تهراندادگاهها، حسب مورد، در صالحیت فرماندهی تی  مستقل، مدیران کل اطالعات استان

 خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد.

صلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می -144ماده  شوند که صالحیت رسیدگی به اتهام متهم ا

 مقرر شده باشد.

صره  شند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ) -تب شارکت یا معاونت در ارتکاب جرم با شد، 101( و )101هرگاه دو یا چند نفر متهم به م ( این قانون با

( این قانون در ارتکاب 101و )( 101و چنانچه افراد مذکور در مواد )شود های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی میبه اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه

 شود.( نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می101یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده )

 توضیحات مهم :

 ( 102ارتکاب به قتل عمد : مستوجب مجازات سلب حیات : در صالحیت ذاتی دادگاه کیفری یک )ماده 

صره ماده   101اینکه یکی از مقامات ماده  با توجه به ستناد تب شته ، به ا شورای نگهبان( در جرم معاونت دا ضای  به اتهام همگی در دادگاه کیفری  144)اع

 تهران با رعایت صالحیت ذاتی ) دادگاه کیفری یک تهران ( رسیدگی میشود.

 )سخت( ق.آ.د.ک. 111. به استناد ماده صحیح است 0گزینه   -116

 فاصله بین ابالغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی -111ده ما

 شود.موکول می

  نکته:

 .نخواهد داشتتأثیری در تغییر وقت رسیدگی  ✕ شاکی  عذر موجهشود و باعث تغییر وقت رسیدگی می  ✓متهم  عذر موجهفقط 

 )آسان( ق.آ.د.ک 191و  194. به استناد ماده صحیح است 2گزینه  -117

ضار تمام  -194ماده  سیدگی و اح ستور تعیین وقت ر صله د شخیص دهد، بالفا سی ت سه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادر هرگاه دادگاه در جل

 .کنداشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر می

شکیل جلسه -191ماده  شریفات راجع به ت شد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام ت شته با شد یا دسترسی به وی امکان ندا  هرگاه متهم متواری با

و در غیاب متهم، اقدام ورزد به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد،

صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این کند،به رسیدگی می

 .باید بیشتر از پانزده روز باشددهد. مهلت مذکور نوی می

صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه در هر مورد که دادگاه بخواهد  -4تبصره  رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی 

شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی های کثیراالنتشار ملی یا محلی آگهی میعدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه

 ماه باشد.متر از یکنباید ک

صره  سیدگی می -2تب شروع به ر ضر  سبت به متهمان حا شند، دادگاه ن ضی از آنان متواری با ترتیب فوق نماید و در مورد غایبان بههرگاه متهمان متعدد و بع

 .کندرسیدگی می



     42صفحه                        D 104آزمون آزمایشی پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت

  

س نییقانون آ 211مطابق با ماده است.  حیصح 2 نهیگز -118 صادر و به هر دلیل : هرگاه به علت جرم یفریک یدادر نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب 

 توانیو در دادسرا قطعی شود، نم ادردلیل، قرار منع تعقیب ص تیکفابار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم توانیقطعی شود، نم

ادگاه است و اگر این قرار در د بیتعققابل بارکیبار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای 

ستان م ست داد شف دلیل جدید به درخوا شود، پس از ک سیدگ بارکیاو را برای  توانیقطعی  صالح برای ر صورتبا اجازه دادگاه   هکیی به اتهام، تعقیب کرد. در

 )آسان( .کندیدادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی م

 )آسان( ق.آ.د.ک 117. به استناد ماده صحیح است 1گزینه  -119

 .کام کیفری محل اجرای حکم استاقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احدر محل تبعید یا  نظارت بر حضور و فعالیت محکومان -117ماده 

 )آسان( ق.آ.د.ک 741ث (  ماده  –ج  –به استناد بند ) ب  صحیح است 0گزینه  -124

 ی در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است: 741ماده 

 ضاالرالف ی جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی

 مجازات تعزیری درجه پنج و باالترموجب  علیه امنیت داخلی و خارجی عمدیب ی جرائم 

 پ ی شورش مسلحانه

 های ضروری اعالم شده ای با شرایط جنگی و یا محدودیت ت ی لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه

  مافوقنسبت به  با سالح، عمدی ایراد ضرب و یا جرحث ی 

 قتل عمدیج ی 

 چ ی فرار از جبهه

 ح ی فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقالب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

 یخ ی فرار همراه با سالح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سالح جنگ

 دی فرار به سوی دشمن

 ذی فرار با تبانی یا توطئه

ی سرقت سالح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخالل در مأموریت یگان و ر

 یا حمل سالح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت

ساختمان ریب، آتشزیییی تخ سات،  سی سایل دیگر  زدن، از بین بردن و اتالف عمدی تأ شتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، و ستحکامات نظامی، ک ها، ا

همات و از ملزومات جنگی، مبندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه

 مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

 نکته :

  :مطلقاً باعث الزامی شدن صدور قرار بازداشت موقت نمی شوند و باید در موردهیچ کدام از موارد ذکر شده 

 ✓قتل : عمدی 

 ✓موجب مجازات تعزیری درجه پنج و باالتر (  _داخلی و خارجی  _جرایم علیه امنیت : )عمدی 

 ✓با سالح  _ایراد ضرب و جرح نسبت به مافوق : عمدی 

 

 حقوق اساسی 

رود که در آن پس از طی دوران طوالنی استبداد قدرت هیییی .ق یکی از نقاط عطف تاریخ کشور ایران به شمار می 4211سال  صحیح است. 0گزینه  -121

 )سخت(مطلقه قاجار تسلیم نهضت مردمی ایران گردید. 

 )سخت(نمایند. تلف مشارکت میهای مخطبقات و گروه. در دموکراسی یا لیبرالیسم پارلمانی اغلب حرکت های اجتماعی، صحیح است 3گزینه  -122

 )سخت(باشد. . پذیرش نظام جمهوری اسالمی ایران منوط به تصویب مردم میصحیح است 3گزینه  -123

 )سخت(اصل از اصول قانون اساسی به تصویب نهایی رسید.  11ربط اصالح در مجمع ذی جلسه، 14پس از برگزاری  صحیح است. 1گزینه  -120

 )سخت(های جمهوری بودن انتخاب مستقیم و غیرمستقیم حاکم یا حاکمان است نه صرفا مسقتیم. . از ویژگیاستصحیح  2گزینه  -125

 )سخت( ت فقیه و اسالمی بودن قوانین و مقررات است.و هم ویژگی شخصی که داللت بر والی. هم ویژگی اسالمی صحیح است 2گزینه  -126

 )سخت(ملی، شورایی مستقل است و هیچ ارتباطی با مجلس ندارد. . شورای عالی امنیت صحیح است 1گزینه  -127
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 )متوسط(قانون اساسی، حاکمیت از نوع مردمی ملی و الهی است.  17و  7. با توجه به اصول صحیح است 0گزینه  -128

 )آسان(. با توجه به سیاق اصل نهم موضوع وظایف دولت به معنای قوه مجریه است. صحیح است 3گزینه  -129

قانون اساسی دولت موظف شده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید.  24. بر اساس اصل صحیح است 0گزینه  -134

 )آسان(

 یه برای مدت دو سالتصویب رییس قوه قضائ. بر اساس قانون خاص، ریاست سازمان زندانها با پیشنهاد دادستان کل کشور با صحیح است 2گزینه  -131

 )آسان(گردد. منصوب می

 )آسان(های عمومی صورت میگیرد. رسیدگی به جرایم عادی نظامیان در دادگاه صحیح است. 3گزینه  -132

 )متوسط( وزیر دادگستری را تعیین نموده است. اتقانون اساسی وظایف و حدود اختیار 470. اصل صحیح است 3گزینه  -133

 )آسان(نماید. قانون اساسی حدود اختیارات و عمل دیوان را قانون تعیین می 411طبق اصل  ح است.صحی 1گزینه  -301

سته به قوه قضائشود اما در وظاوزارت دادگستری اگرچه در ظاهر زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می صحیح است. 3گزینه  -135 یه یف متعددی نیز واب

 )متوسط(است. 

 )آسان(قانون اساسی اثر ابطال از زمان تصویب است.  410. بر اساس اصل صحیح است 0گزینه  -136

 )آسان(قانون اساسی حل اختالف بین دیوان عدالت اداری و محاکم داگستری با دیوان عالی کشور است.  474. بر اساس اصل صحیح است 0گزینه  -137

جرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به قانون اساسی مسئولیت ا 441. بر اساس اصل صحیح است 0گزینه  -138

 )متوسط(شود، با رئیس جمهور است یعنی امور مستقیم مفهوم مخالف به عهده رهبری است. رهبری مربوط می

 )متوسط( . صرفا مجلس شورای اسالمی مرجع صالح برای بررسی لوایح دولت است.صحیح است 2گزینه  -139

 )متوسط( شود.توسط مردم انتخاب می مستقیمصرفا انتخاب نماینده مجلس است که بطور . صحیح است 0گزینه  -104
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