به نام خدا
گـــــزارش تفصیلـــــی از ســـــواالت آزمـــــون هـــــای

مفهومـــــی ،مهارتـــــی داداســـــتان در ســـــال 1393-94
و تطبیــق مســتند آن هــا بــا ســواالت آزمــون وکالــت 94

ما توانستیم
به نام آنکه هستی نام از او یافت...
بــه اســتحضار میرســاند کــه آزمــون هــای مفهمومــی ،مهارتــی 1393-94
همچــون ســال هــای گذشــته نتایــج مطلوبــی بــه ارمغــان آورده و عــاوه
برحرکــت در مســیر افزایــش انگیــزه داوطلبیــن ،نحــوه صحیــح مطالعــه و
تکنیکهــای تســت زنــی ،از نظــر علمــی هــم نتایــج درخشــانی را رقم زده اســت.
ســواالت طراحــی شــده توســط تیــم تخصصــی طراحــان ،حــدود  87.5درصــد
ســواالت آزمــون وکالــت ( 1394معــادل  105ســوال) را پوشــش داده اســت
کــه درصــد قابــل مالحظــه ایســت و بــه بســیاری از ســواالت بیــش از یــک
بــار اشــاره شــده اســت و در صورتــی کــه داوطلبیــن آزمــون هــا صرفــا بــه
مطالعــه ســواالت و درســنامه هــا بســنده میکردنــد ،قــادر بــه پاســخ گویــی
بــه  105ســوال از ســواالت آزمــون اصلــی مــی شــدند و در نتیجــه در هــر یــک
از کانــون هــای  23گانــه امــکان قبولــی داشــتند.
کــه بــه طــور قطــع باتوجــه بــه نظرشــرکت کننــدگان در کالس هــای ویــژه و
نویــن تدریــس بــه شــیوه مفهومــی ،رمزنــگاری و تطبیقــی فهــم درســنامه هــا
و نــکات حقوقــی امــکان پذیــر نخواهــد بــود مگــر بــا کســب آمــوزش و شــرکت
در کالس هــا ...
در ادامــه ،تطبیــق مســتند آزمــون وکالــت  1394بــا آزمــون هــای مفهومــی،
مهارتــی (بــا ذکــر شــماره ســوال و تاریــخ آزمــون) بــه تفصیــل شــرح داده
شــده اســت ،بــه ایــن امیــد کــه داوطلبیــن عزیــز داداســتانی واقــف بــه
جایــگاه خطیــر ســواالت و درســنامه هــا شــوند.
بــه داوطلبیــن گرامــی داداســتانی وکالــت  95توصیــه مــی شــود کــه عملکــرد
آزمــون هــا در ســال  93-94و ســال هــای قبــل را مــد نظــر قــرار دهنــد و در
مطالعــه ســواالت و درســنامه هــا کــه حــاوی چندیــن هــزار نکتــه حقوقــی،
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انگیزشــی و ...اســت ،کوشــا باشــند و قــدر ایــن گنجینــه ارزشــمند را کــه
میانبــری بــه ســوی موفقیــت اســت ،بداننــد.
****************************************************
علــت توفیــق آزمــون هــا و اســتقبال بــی نظیــر از آن هــا را مــی تــوان در دو
عامــل اصلــی خالصــه کــرد:
داداســتان کــه از ویژگــی هــای
« .1مفهومی-مهارتــی بــودن» آزمــون هــای
ِ
منحصربفــرد و وجــه ممیــزه ی آن اســت و داوطلــب را بــرای رویارویــی بــا هــر
گونــه ســوالی اعــم از بینشــی و دانشــی آمــاده مــی نمایــد.
 .2درســنامه هــای غنــی و پرنکتــه کــه نــکات مهــم مطروحــه در کتــب مختلــف
راگــردآوری نمــوده اســت و مراجعــه ی بــه آن هــا موجــب صرفــه جویــی در
وقــت و جلوگیــری از ســردرگمی و تعــدد منابــع مطالعاتــی مــی گــردد.
در ادامــه ،تطبیــق مســتند آزمــون وکالــت  1393بــا آزمــون هــای مفهومــی-
مهارتــی بــه تفصیــل شــرح داده شــده اســت تــا داوطلبیــن آزمــون وکالــت
خــود واقــف بــه جایــگاه مهــم آزمــون هــا و درســنامه هــا شــوند و آن هــا را در
اولویــت مطالعاتــی خــود قــرار دهنــد و در نهایــت بــه نتیجــه ی مطلــوب` خــود
برســند.
در ایــن گــزارش تعــداد ســواالت مشــابه بــا آزمــون اصلــی بــرای هــر درس بــه
صــورت جداگانــه بیــان شــده اســت تــا امــکان بررســی عملکــرد طراحــان هــر
درس بــه طــور دقیقتــر میســر شــود.
باتوجــه بــه بررســی هــای بعمــل امــده میــزان دشــواری ســواالت بــه شــرح
ذیــل مــی باشــد...
 .1حقوق مدنی
 .2حقوق تجارت
 .3اصول فقه
 .4آیین دادرسی کیفری
 .5حقوق جزا
 .6آیین دادرسی مدنی
حــال بــا داشــتن گوشــه چشــمی بــه میــزان دشــواری ســواالت آزمــون وکالــت
ً
 94بــه بیــان آمــار تعــداد ســواالت عینــا تکــرار شــده و مشــابه و بررســی
عملکــرد طراحــان میپردازیــم.
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آیین دادرسی کیفری:
سواالت مشابه1:سوال ()%5
ً
سواالت عینا تکرار شده 19:سوال()%95

ً
مجموعا20 :سوال()% 100

***********
حقوق جزا:
سواالت مشابه  3 :سوال ()% 15
ً
سواالت عینا تکرار شده 16 :سوال ()% 80

ً
مجموعا 19 :سوال ()% 95

***********
اصول فقه:
سواالت مشابه  13 :سوال ()% 65
ً
سواالت عینا تکرار شده 5 :سوال ()% 25

ً
مجموعا 18 :سوال ()% 90

***********
آیین دادرسی مدنی:
سواالت مشابه  2 :سوال ()% 10
ً
سواالت عینا تکرار شده 16 :سوال ()% 80

ً
مجموعا 18( :سوال) % 90

***********
حقوق تجارت 2 :سوال حذف شده است
سواالت مشابه  3 :سوال ()% 16
ً
سواالت عینا تکرار شده 11 :سوال ()% 61

ً
مجموعا 14( :سوال از  18سوال) % 77

***********
حقوق مدنی:
سواالت مشابه  2 :سوال ()% 10
ً
سواالت عینا تکرار شده 11 :سوال ()% 55

ً
مجموعا 13( :سوال) % 65

3

«حقوق مدنی»
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 .1شــخصی مــال غیرمنقولــی را کــه تصورمــی کــرده متعلــق بــه همســر اوســت ،بــه صــورت فضولــی
ً
فروختــه اســت .بعــدا معلــوم مــی شــود کــه ایــن مــال متعلــق بــه محجــوری بــوده اســت کــه قیمومــت او
را بــه عهــده دارد .ایــن معاملــه چــه حکمــی دارد؟
ّ
 )1غیرنافذ است و با تنفیذ قیم نافذ می گردد.
ّ
 )2غیرنافذ است و به صرف تنفیذ قیم ،نافذ نمی شود..
)3باطل است.
)4صحیح است.
*گزینه 1پاسخ صحیح است.
این سوال ترکیبی از مواد 1241و  255است.
ًَ
 ســوال  8آزمــون  7از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/12/8عینــا ایــن ســوال را مطــرح کــردهاســت.
ًَ
 بنــد اصولــی  1ســوال  8آزمــون  7از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ 93/12/8عینــا بــه مــاده مــوردســوال اشــاره کــرده اســت.
************************************
.2شــخصی نســبت بــه ثلــث اموالــش ،وصیــت نامــه خودنوشــت تنظیــم کــرده و بــه قصــد خودکشــی،
مقــداری ســم مصــرف مــی کنــد ،ایــن وصیــت چــه وضعیتــی دارد؟
)1غیرنافذ است و در صورتی که منجر به فوت نگردد ،موصی باید آن را تنفیذ کند.
)2غیرنافذ است و در صورت فوت موصی ،اعتبار آن منوط به تنفیذ ورثه است.
)3باطل است.
 )4صحیح است.
*گزینه  4پاسخ است.
به مفهوم ماده  836قانون مدنی و زیر نویس شماره چهار این ماده مراجعه شود.
ً
 موارد ذیل عینا به نکته این سوال اشاره کرده اند: )1بند اصولی  3سوال  11آزمون  16مورخ  94/03/01از آزمون های  47مرحله ای
 )2بند اصولی  1سوال  16آزمون  17مورخ  94/03/08از آزمون های  47مرحله ای
 )3بند اصولی  2سوال  18آزمون  29مورخ  94/06/20از آزمون های  47مرحله ای
ً
 )4بنــد اصولــی  1ســوال  7آزمــون  16مــورخ  94/03/01از آزمــون هــای  47مرحلــه ای عینــا بــه مــاده
 836ق .م اشــاره کــرده اســت.
************************************
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ّ
 .3بعــد از وقــوع بیــع ،خریــدار مبیــع را بــه شــخص ثالثــی مــی فروشــد ،در صــورت اقالــه بیــع اول،
ّ
اقالــه و بیــع دوم چــه حکمــی دارنــد؟
ّ
)1اقاله باطل می شود و بیع دوم صحیح است.
ّ
 )2اقاله و بیع دوم ،هر دو صحیح است.
ّ
 )3اقاله صحیح است و بیع دوم باطل می شود.
ّ
 )4اقاله صحیح است و بیع دوم منفسخ می شود.
*گزینه 2پاسخ است.
بــه حاشــیه  9مــاده  283ق.م .کــه مــی گویــد اثــر اقالــه ناظــر بــه آینــده اســت و مــاده 286مراجعــه

شــود .اقالــه در صورتــی کــه شــرایط آن فراهــم آیــد قابــل تحقــق اســت و تلــف حکمــی یــا واقعــی عوضین
مانــع از اقالــه نخواهــد بــود و در صــورت اقالــه بــه مثــل یــا قیمــت مراجعــه خواهــد شــد .ضمنــا اقالــه
نمیتوانــد صحــت معاملــه ای را کــه قبــل از اعمــال آن واقــع شــده اســت را بــه مخاطــره انــدازد.
 ســوال  5و نکتــه  1ایــن ســوال در آزمــون  12از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/01/28موضوعــامشــابه ایــن ســوال اســت.
************************************
 .4کــدام مــورد در خصــوص قــرارداد کمــک و نجــات دریایــی کــه در حیــن خطــر و در شــرایط اضطــراری
منقعــد شــده باشــد ،صحیــح اســت؟
)1ممکن است توسط دادگاه ابطال شود.
)2تابع احکام معامالت اضطراری و صحیح است.
)3باطل است.
 )4غیرنافذ است.
*گزینه 1پاسخ است.

بــه موجــب مــاده 179قانــون دریایــی ایــران ایــن معاملــه قابــل ابطــال اســت .همچنیــن مــاده 206قانــون
مدنــی و زیــر نویــس 2ایــن مــاده مراجعــه شــود .ســو اســتفاده از اضطــرار شــخص
معاملــه را اکراهــی خواهــد نمــود و در صــورت عــدم تنفیــذ از ســوی مکــره ایــن معاملــه باطــل خواهــد
شــد.
************************************
 .5بــه موجــب منطــوق رأی وحــدت رویــه شــماره  311هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور در بــاب ضمــان
درک ،کــدام مــورد در خصــوص تعهــد فروشــنده فضولــی صحیــح اســت؟
 )1باید عالوه بر ثمن ،قیمت روز مبیع را به مشتری مسترد کند.
 )2باید از باب تعهد استرداد ثمن ،کاهش ارزش ثمن را جبران کند.
 )3باید بر مبنای تعهد پرداخت غرامت ،کاهش ارزش ثمن را جبران کند.
 )4باید با رعایت ماده 522قانون آیین دادرسی مدنی ،خسارت تأخیر را پرداخت کند.
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*گزینه  3پاسخ است
رأی شماره :733- 15/7/1393
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور؛
بــه موجــب مــاده 365قانــون مدنــی  ،بیــع فاســد اثــری در تملــک ندارد،یعنــی بیــع و ثمــن کمــاکان در
مالکیــت بایــع و مشــتری باقــی مــی مانــد و حســب مــواد 390و 391قانــون مرقــوم
ً
ً
،اگــر بعــداز قبــض ثمــن ،مبیــع کال یــا جزئــا مســتحق للغیــر درآیــد ،بایــع ضامــن اســت و بایــد ثمــن را
مســترد دارد ودر صــورت جهــل مشــتری بــه وجــود فســاد،از عهــده غرامــات وارد شــده
بــر مشــتری نیــز برآیدوچــون ثمــن در اختیــار بایــع بــوده اســت در صــورت کاهــش ارزش ثمــن واثبــات
آن ،بــا توجــه بــه اطــاق عنــوان غرامــات در مــاده 141قانــون مدنــی بایــع
ً
قانونــا ملــزم بــه جبــران آن اســت .بنابرایــن داد نامــه شــماره 360مــورخ 31/3/89شــعبه یازدهــم
دادگاه تجدیــد نظراســتان آذربایجــان غربــی درحــدی کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد.
ً
 موارد ذیل عینا به رای وحدت رویه فوق اشاره کرده است:الف .بند اصولی  2سوال  5آزمون جامع سوم مورخ 94/08/15
ب .بند اصولی  2سوال  5آزمون تعیین سطح آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/10/12
************************************
 .6اگــر ضامــن بــا رضایــت مضمــون لــه پرداخــت دیــن را بــه شــخص ثالــث حوالــه داده باشــد ،کــدام
مــورد صحیــح اســت؟
 )1ضامــن وقتــی حــق مراجعــه بــه مضمــون عنــه را دارد کــه شــخص ثالــث ،حوالــه را قبــول و دیــن را
پرداخــت کــرده باشــد.
 )2ضامــن وقتــی حــق مراجعــه بــه مضمــون عنــه را دارد کــه مضمــون عنــه بــه حوالــه رضایــت داده
باشــد.
 )3ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ثالث ،حواله را قبول کرده باشد.
 )4ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را دارد.
*گزینه  3پاسخ است.
بــه موجــب مــواد 710و 725قانــون مدنــی رضایــت شــخص ثالــث (محــال علیــه) عقــد حوالــه محقــق مــی
شــود وتحقــق حوالــه بــه منزلــه پرداخــت دیــن اســت.
************************************
 .7در خصوص اهلیت تمتع اشخاص حقیقی ،کدام مورد صحیح است؟
 )1هر انسانی اهلیت تمتع دارد و تمام انسان ها از تمام حقوق مدنی برخوردار هستند.
 )2هــر انســانی اهلیــت تمتــع دارد ،از ایــن رو هیــچ انســانی نمــی توانــد از هیــچ حــق مدنــی محــروم
شــود.
 )3هــر انســانی اهلیــت تمتــع دارد ،امــا بعضــی از انســان هــا ممکــن اســت از حقــوق مدنــی برخــوردار
نباشــند.
 )4هــر انســانی اهلیــت تمتــع دارد ،امــا بعضــی از انســان هــا ممکــن اســت از بعضــی از حقــوق مدنــی
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برخــوردار نباشــند.
*گزینه  4پاسخ است.
بــه مــواد 958و  961ق.م مراجعــه شــود .بعضــی از انســانها ممکــن اســت از برخــی از حقــوق مدنــی
برخــوردار نباشــند کــه برخــی از مصادیــق آن در مــاده 961آمــده اســت.
************************************
 .8در قــرارداد بیعــی مقــرر شــده اســت کــه در صــورت عــدم انجــام تعهــد از ســوی فروشــنده ،وی
مکلــف بــه پرداخــت مبلــغ معینــی وجــه التــزام اســت .بایــع از اجــرای تعهــد خــودداری نمــوده اســت.
براســاس قواعــد عمومی،کــدام مــورد صحیــح اســت؟
)1خریدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد.
)2خریدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد.
 )3فروشنده در ایفای اصل تعهد یا پرداخت وجه التزام ،مخیر است.
 )4فروشنده می تواند قرارداد را فسخ و فقط وجه التزام پرداخت کند.
*گزینه 2پاسخ است.
وجــه التــزام بابــت خســارت عــدم انجــام تعهــد اســت و مطالبــه خســارت عــدم انجــام تعهــد بــا اصــل
تعهــد جمــع نمیگــردد.
بــرای مطالعــه بیشــتر بــه شــماره 829جلــد  4قواعــد عمومــی قراردادهــا دکتــر کاتوزیــان مراجعــه
نماییــد.
************************************
 .9کدام مورد ،در خصوص اسباب انحالل قرارداد صحیح است؟
ٔ
 )1امکان اقاله قرارداد مطابق قاعده نیست.
 )2بطالن قرارداد ،جزو اسباب انحالل قرارداد است.
 )3امکان فسخ قرارداد در عقود الزم ،خالف قاعده نیست.
 )4انفساخ قرارداد قهری است و تنها ناشی از سبب قانونی نیست.
*گزینه  4پاسخ است.
قهــری بــودن انحــال در تمــام مــواردی کــه واژه انفســاخ بــه کار بــرده مــی شــود بــه ایــن معنــی اســت
کــه عقــد بــدون اینکــه نیــاز بــه عمــل حقوقــی اضافــی باشــد ،خــود بــه خــود از بیــن مــی

رود و حــق انتخــاب بــرای یکــی از دو طــرف یــا دادگاه باقــی نمــی ماند.پــس قهــری بــودن انحــال قــرارداد
منافاتــی بــا ارادی بــودن ســبب آن نــدارد .ســبب انفســاخ تنهــا قانــون نیســت،
بلکــه اراده هــای متعاملیــن نیــز میتوانــد ســبب انفســاخ را فراهــم آورد .متعاملیــن میتواننــد شــرط
فاســخی را در قــرارداد خــود بگنجاننــد کــه بــا حصــول آن شــرط قــرارداد قهــرا منفســخ
می گردد.
بنــد اصولــی  1ســوال  17آزمــون  4از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/11/17بــه قســمت اول
گزینــه صحیــح اشــاره کــرده اســت.
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************************************
 .10کدام مورد در خصوص خسارت تنبیهی درحقوق ایران ،صحیح است؟
)1در موارد مشخصی دادگاه می تواند به پرداخت آن رأی دهد.
 )2در تمام موارد ،به صالح دید دادگاه می تواند مورد حکم قرار گیرد.
 )3تنها در خصوص خسارات بدنی به آن حکم داده می شود.
 )4در هیچ موردی پذیرفته نشده است.
*گزینه 1پاسخ است
بــر اســاس بنــد 1مــاده واحــده قانــون اصــاح قانــون صالحیــت دادگســتری جمهــوری اســامی ایــران
بــرای رســیدگی بــه دعــاوی مدنــی علیــه دولتهــای خارجــی مصــوب  1379ایــن خســارت قابــل مطالبــه
اســت .در ســال  1379مفهــوم خســارت تنبیهــی بــه طــور محــدود وارد سیســتم حقوقــی ایــران شــد
بــه گونــه ای کــه در پرونــده هــای بیــن المللــی ایــن قســم خســارت بــه صــورت رفتــار متقابــل مــورد
رای واقــع میشــود .در وضعیــت فعلــی در حقــوق ایــران ،ایــن مــاده در حقــوق داخلــی قابلیــت اســتناد
نــدارد .امــا بــا توجــه بــه صــورت ســوال کــه خســارت تنبیهــی را در حقــوق ایــران مطــرح نمــوده لــذا
گزینــه یــک صحیــح خواهــد بود{.قانــون اصــاح قانــون صالحیــت دادگســتری جمهــوری اســامی ایــران
بــرای رســیدگی بــه دعــاوی مدنــی علیــه دولتهــای خارجــی قانــون اصــاح قانــون صالحیــت دادگســتری
جمهــوری اســامی ایــران بــرای رســیدگی بــه دعــاوی مدنــی علیــه دولتهــای خارجــی مــاده واحــده بــرای
مقابلــه و جلوگیــری از نقــض بیشــتر مقــررات و موازیــن حقــوق بیــن الملــل توســط دولتهایــی کــه
مصونیــت قضائــی دولــت جمهوریاســامی ایــران را نادیــده گرفتــه و میگیرنــد بنــد ذیــل بــه عنــوان بنــد
( )3بــه مــاده واحــده قانــون صالحیــت دادگســتری جمهــوری اســامی ایــران بــرای رســیدگی بهدعــاوی
مدنــی علیــه دولتهــای خارجــی مصــوب 137878718اضافــه میشــود 3 :بــا توجــه بــه اصــل عمــل
متقابــل میــزان در تقویــم خســارات مــادی و معنــوی زیــان دیــدگان و در صــورت لــزوم خســارات تنبیهــی
احــکام مشــابه صــادره ازدادگاههــای خارجــی خواهــد بــود.
ُ
ُ
تبصــره 1محکومبــه ،بــه ریــال تعییــن و بــه عــاوه میــزان طــای معــادل محکومبــه نیــز بــه قیمــت تاریــخ
صــدور حکــم در رأی قیــد میشــود.
تبصــره  2هزینــه دادرســی و مالیــات وکالی خواهــان ایــن نــوع دعــاوی پــس از اجــرای حکــم بــه حســاب
خزانهــداری کل واریــز خواهــد شــد.
قانــون فــوق مشــتمل بــر مــاده واحــده در جلســه علنــی روز چهارشــنبه مــورخ یازدهــم آبــان مــاه یکهزار
و ســیصد و هفتــاد و نــه مجلــس شــورای اســامی تصویــب و بــه تاییــد شــورای نگهبان رســیده اســت.
مــاده  9قانــون صالحیــت دادگســتری جمهــوری اســامی ایــران مصــوب  1141بــه خســارت تنبیهــی اشــاره
کــرده و آنــرا مــورد تاییــد قــرار داده اســت.
قانــون صالحیــت دادگســتری جمهــوری اســامی ایــران بــرای رســیدگی بــه دعــاوی مدنــی علیــه دولتهای
خا رجی
مــاده1ـ بــه موجــب ایــن قانــون بــرای مقابلــه و جلوگیــری از نقــض مقــررات و موازیــن حقــوق بیــن الملــل،
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مــی تواننــد از اقدامــات دولتهــای خارجــی کــه مصونیــت قضائــی دولــت
جمهــوری اســامی ایــران و یــا مقامــات رســمی آن را نقــض نماینــد ،در دادگســتری تهــران اقامــه دعــوی
ٌ
کننــد .در ایــن صــورت دادگاه مرجــوع الیــه مکلــف اســت بــه عنــوان عمــل متقابــل بــه دعــاوی مذکــور
رســیدگی و طبــق قانــون ،حکــم مقتضــی صــادر نمایــد .فهرســت دولتهــای مشــمول عمــل متقابــل

توســط وزارت امــور خارجــه تهیــه و بــه قــوه قضائیــه اعــام مــی شــود .مــوارد موضــوع ایــن مــاده عبــارت
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اســت از......:
مــاده4ـ بــا توجــه بــه اصــل عمــل متقابــل ،میــزان ،در تقویــم خســارات مــادی ،معنــوی و تنبیهــی زیــان
دیــدگان ،مشــابه احــکام صــادره از دادگاه خارجــی اســت.
************************************
 .11در حــوادث رانندگــی ،چنانچــه زیــان دیــده زن باشــد و فــوت شــود ،بــا فــرض معلــوم بــودن بیمهگــر
و عــدم ورشکســتگی او ،کــدام مــورد در خصــوص مســئولیت بیمــه گــر و صنــدوق تأمیــن خســارت
بدنــی ،صحیــح اســت؟
 )1حتــی اگــر وســیله نقلیــه دارای بیمــه شــخص ثالــث باشــد ،پرداخــت معــادل دیــه کامــل مــرد ،بــه
عهــده صنــدوق اســت.
 )2پرداخــت معــادل یــک دیــه کامــل مــرد بــر عهــده بیمــه گــر اســت و صنــدوق در صــورت بیمــه نبــودن
وســیله نقلیــه ،دیــه پرداخــت مــی کنــد.
 )3پرداخــت معــادل دیــه کامــل مــرد بــه عهــده بیمــه گــر اســت و بیمــه گــر نســبت بــه نصــف آن ،حــق
رجــوع بــه صنــدوق دارد.
 )4پرداخت نصف دیه کامل مرد به عهده بیمه گر و نصف دیگر آن ،به عهده صندوق است.
*گزینه 2پاسخ است.
بــه موجــب مــاده 4و مــاده 10قانــون اصــاح قانــون بیمــه اجبــاری مســولیت مدنــی دارنــدگان وســایل
نقلیــه موتــوری زمینــی در مقابــل اشــخاص ثالــث مصــوب 1387گزینــه 2صحیــح خواهــد بــود .ممکــن
اســت تصــور شــود کــه بــر اســاس تبصــره مــاده 551قانــون مجــازات اســامی مــواد 4و 10قانــون بیمــه
اجبــاری نســخ ضمنــی شــده اســت در حالیکــه ایــن تبصــره عــام موخــری اســت کــه ناســخ خــاص مقــدم
نخواهــد بــود .مویــد ایــن نظــر ،نظریــه اداره حقوقــی اســت کــه در ذیــل مــی آیــد.
نظریــه مشــورتی مــورخ  6/6/92تبصــره ذیــل مــاده  551قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1/2/92کــه
ٌ
مقــرر داشــته « ......در کلیــه جنایاتــی کــه مجنیعلیــه مــرد نیســت ،معــادل تفــاوت دیــه تــا ســقف دیــه
مــرد از صنــدوق تأمیــن خســارت هــای بدنــی پرداخــت مــی شــود ».مربــوط بــه جنایــات مقــرر در ایــن
قانــون اســت و نــه تنهــا ناســخ تبصــره  2مــاده  4قانــون بیمــه اجبــاری مســئولیت مدنــی دارنــدگان
وســائل نقلیــه ........مصــوب  16/4/87ومقــررات مربــوط بــه حــوادث ناشــی از کار و حــوادث رانندگــی
بــدون داشــتن بیمــه نامــه خــودرو هــر یــک در جــای خــود قابــل اعمــال اســت.
ً
آراد مربــوط بــه قانــون اصــاح بیمــه اجبــاری مســئولیت مدنــی دارنــدگان وســیله نقلیــه موتــوری عینــا
بــه نکتــه ســوال اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .12بــر اســاس قانــون پیــش فــروش آپارتمــان ،اگــر مســاحت آپارتمــان براســاس صــورت مجلــس
تفکیکــی بیــش از مســاحت مقــرر در قــرارداد پیــش فــروش درآید,کــدام مــورد صحیــح اســت؟
)1پیــش خریــدار و پیــش فروشــنده هــر دو حــق فســخ دارنــد ،مشــروط بــر اینکــه اختــاف مســاحت
بیــش از  5باشــد.
 )2فقط پیش خریدار حق فسخ دارد .مشروط براینکه اختالف مساحت بیش از 5%باشد.
 )3پیش فروشنده و پیش خریدار در هر حال حق فسخ دارند.
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 )4فقط پیش فروشنده حق فسخ دارد.
*گزینه 2پاسخ است.
ماده 7قانون پیش فروش ساختمان به صراحت به این سوال پاسخ داده است.
مــاده 7؛ درصورتــی کــه مســاحت بنــاء براســاس صــورت مجلــس تفکیکــی ،کمتــر یــا بیشــتر از مقــدار
مشــخص شــده در قــرارداد باشــد ،مابــه التفــاوت براســاس نــرخ منــدرج در قــرارداد
مــورد محاســبه قــرار خواهــد گرفــت ،لیکــن چنانچــه مســاحت بنــا تــا پنــج درصــد افــزون برزیربنــای
مقــرر در قــرارداد باشــد ،هیچکــدام از طرفیــن حــق فســخ قــرارداد را ندارنــد و در صورتیکــه بیــش از
ً
پنــج درصــد باشــد صرفــا خریــدار حــق فســخ قــرارداد را دارد.
ً
بنــد اصولــی ســوال  20آزمــون  25از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/05/16عینــا بــه مــاده ی
مــورد طــرح ســوال اشــاره کــرده اســت.

************************************
ً
 .13شــخصی ملکــی را بــر اوالد خــود ،نســا بعــد نســل وقــف کــرده اســت .او دارای یــک پســر بــه نــام

علــی و یــک دختــر بــه نــام زهــرا اســت .درصورتــی کــه علــی فــوت شــود و دارای یــک پســر بــه نــام رضــا
و یــک دختــر بــه نــام معصومــه باشــد ،کــدام مــورد صحیــح اســت؟
)1سهم رضا از منافع وقف ،دو برابر سهم معصومه است.
 )2سهم رضا و معصومه از منافع وقف ،مساوی خواهد بود.
 )3رضا و معصومه هیچ گاه حقی بر منافع وقف نخواهند داشت.
 )4تا زمانی که زهرا در قید حیات است .رضا و معصومه ازمنافع وقف منتفع نخواهند شد.
*گزینه  4پاسخ است.

بــه مــاده 73قانــون مدنــی و زیرنویــس شــماره 4ایــن مــاده کــه مشــعر اســت بــر رای وحــدت رویــه
مــورخ 26 /12/1342مراجعــه شــود .رای وحــدت رویــه پاســخ ایــن ســوال را بــه صراحــت بیــان مــی دارد.
ًَ
بنــد اصولــی  3ســوال  20آزمــون جامــع چهــارم از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/08/22عینــا بــه
رای وحــدت رویــه و موضــوع ســوال اشــاره کرده اســت.
************************************
 .14شــخصی ملــک دیگــری را بــدون ســمت نمایندگــی ،بــه مبلــغ معینــی ،بــرای خــود فروختــه و ثمــن
آن را دریافــت نمــوده اســت .مالــک پــس از اطــاع ،فقــط بیــع را تنفیــذ مــی کنــد .کــدام مــورد صحیــح
اســت؟
)1ثمن متعلق به بایع فضولی است.
)2بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند.
 )3بایع فضولی باید ثمن را به خریدار بازگرداند.
 )4بایــع فضولــی بایــد ثمــن را بــه مالــک پرداخــت کنــد و در صــورت امتنــاع وی از گرفتــن ثمــن آن را
بــه حاکــم بســپارد.
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*گزینه  3پاسخ است.
بــه مــاده 260و 665ق.م مراجعــه شــود .مفهــوم ایــن مــاده پاســخ ســوال را روشــن مــی نمایــد .بــرای
مطالعــه بیشــتر بــه شــماره  369جلــد ســوم قواعــد عمومــی قراردادهــای دکترکاتوزیــان مراجعــه شــود.
************************************
 .15درخواســت تقســیم مــال مشــترک از ســوی یکــی از شــرکا ،در کدامیــک از مــوارد زیــر ،امــکان پذیــر
ا ست ؟
 )1بخشی از ملک موقوفه باشد.
 )2تقسیم موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترک شود.
 )3تقسیم موجب کاهش بیش از حد متعارف قیمت مال شود.
 )4شرکا به صورت الزام آوری ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
*گزینه  1پاسخ است.
مراجعــه شــود  597بــه مــواد 589، 591، 593،592 ،595 ،597تقســیم مــال مشــترک در برخــی
مــوارد ممنــوع شــده اســت:
)1در صورتــی کــه تقســیم مــال متضمــن ایــن باشــد کــه تمــام مــال مشــترک یــا بخشــی از آن از مالیــت
بیفتنــد.
قانونگذار شرکا را از چنین تقسیمی حتی با تراضی منع نموده است.
 )2در صورتــی کــه تقســیم مــال مشــاع موجــب ضــرر باشــد و منظــور از ضــرر نیــز نقصــان فاحــش
قیمــت بــه مقــداری کــه عادتــا قابــل مســامحه نباشــد ،اســت کــه البتــه بــا رضایــت شــریک متضــرر
تقســیم ممکــن اســت.
 )3چنانچه شرکا به وجه ملزمی ،ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ً
بنــد اصولــی  1ســوال  18آزمــون  13از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/02/04عینــا بــه امــکان
تقســیم ملــک از وقــف اشــاره کــرده اســت.
بنــد اصولــی  4ســوال  17آزمــون  27از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/06/06بــه غلــط بــودن
گزینــه  2اشــاره کــرده اســت.
ً
بنــد اصولــی  1ســوال  10آزمــون  11از آزمــون هــای  47مرحلــه ای بــه غلــط بــودن گزینــه  2عینــا اشــاره
کــرده اســت.
************************************
 .16درصــورت امتنــاع از وصلــت منظــور توســط هــر یــک از طرفیــن در دوران نامــزدی ،کــدام مــورد
صحیــح اســت؟
 )1مطالبه خسارت تحت شرایطی مقدور است.
 )2صرف امتناع از وصلت ،موجب ضمان است.
 )3امکان الزام به انعقاد نکاح وجوددارد.
 )4امکان مطالبه خسارت وجود ندارد.
*پاسخ گزینه  1است.
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بــر اســاس مــاده 1035،صــرف امتنــاع از وصلــت موجــب نمیشــود کــه طــرف مقابــل بتوانــد از ممتنــع

مطالبــه خســارت نمایــد لیکــن دکتریــن بــر ایــن عقیــده اتفــاق نظــر دارند کــه امــکان برهــم زدن نامزدی
منافاتــی بــا مســولیت ناشــی از ســو اســتفاده از ایــن حــق نــدارد کــه طبــق قواعــد عمومــی مســولیت
مدنــی مطالبــه خســارت در صــورت ســو اســتفاده از حــق توســط ممتنــع قابــل مطالبــه اســت(زیرنویس
شــماره  4مــاده )103
بنــد اصولــی  4ســوال  12آزمــون  19از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/03/22بــه نکتــه ی ســوال
ًَ
عینــا اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .17در مــواردی کــه شــخصی بــه عنــوان ســبب و دیگــری بــه عنــوان مباشــر در وقــوع خســارت بدنــی
نقــش دارنــد ،کــدام مــورد صحیــح اســت؟
 )1مباشر مسئول است نه سبب
 )2مباشر مسئول است نه سبب ،مگر در موارد استثنایی.
 )3عاملی که خسارت مستند به او است ،مسئول است.
 )4صرف نظر از درجه تأثیر ،به نسبت مساوی مسئول هستند.
*گزینه  3پاسخ است.
به نص ماده  492و  526قانون مجازات اسالمی مراجعه شود.
ً
نکتــه  1ســوال  99آزمــون  15از ازمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ 94/02/25عینــا بــه نکتــه ســوال
اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .18اگــر بعــد از تقســیم ترکــه معلــوم شــود کــه متوفــا مدیــون بــوده اســت ،کــدام مــورد صحیــح
اســت؟(دراصل ســواالت نیزکلمــه متوفــا بــه همیــن شــکل درج شــده)
 )1تقســیم صحیــح اســت و طلبــکار مــی توانــد بــه هــر یــک از وراث ،بــرای دریافــت تمــام طلــب خــود
مراجعــه کنــد.
 )2تقســیم صحیــح اســت و طلبــکار مــی توانــد بــه نســبت مالکیــت هــر وارث بــر امــوال ترکــه ،بــه او
رجــوع کنــد.
 )3تقســیم صحیــح اســت و طلبــکار مــی توانــد نســبت بــه تصــرف هــر وارث بــر امــوال ترکــه ،بــه او
مراجعــه کنــد.
 )4تقسیم باطل است.
*گزینه 2پاسخ است.
به ماده 606ق.م مراجعه شود.
 )1تقســیم ترکــه حقــی از طلبــکاران را ضایــع نمیکنــد .ترکــه همچنــان وثیقــه آنهــا اســت و میتواننــد از
هــر بخــش کــه باقــی مانــده باشــد در صــورت لــزوم  ،طلــب خــود را اســتیفا کننــد.
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 )2پــس از مــرگ مدیــون دیــون خــود بــه خــود بیــن وراث تقســیم میشــود و هــر کــدام بــه نســبت
ســهمی کــه از ترکــه میبــرد مســول ادای دیــون اســت.
ســوال  5و بندهــای اصولــی  2 ،1و 3آن در آزمــون  11از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ 94/01/21
ً
عینــا بــه نکتــه ســوال اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .19کدام مورد در خصوص اداره مال مشاع ،صحیح است؟
ٔ
 )1همواره تابع اراده اکثریت است.
ٔ
 )2همواره تابع اراده اجتماعی شرکا است.
ٔ
ٔ
 )3اصوال تابع اراده اکثریت شرکا است ولی در موارد استثنایی ،تابع اراده اجماعی آنان است.
ٔ
ٔ
 )4اصوال تابع اراده اجماعی شرکا است ولی در موارد استثنایی تابع اراده اکثریت است.
*گزینه  4پاسخ است.
بــر اســاس مــاده  581و  582اصــل بــر ایــن اســت کــه تصــرف و اداره مــال مشــاع بــدون موافقــت همــه
مالــکان مجــاز نیســت .چــون شــرکت شــخصیت حقوقــی نــدارد و ســازمانهای خــاص تصمیــم گیــری در
آن پیــش بینــی نشــده اســت نمیتــوان عقیــده اکثریــت را بــه عنــوان نظــر شــرکت بــر اقلیــت تحمیــل
کــرد .پــس ناچــار بایســتی در اداره شــرکت اتفــاق نظــر وجــود داشــته باشــد .البتــه بــر اســاس مــاده
576قانــون مدنــی طــرز اداره امــوال مشــترک تابــع شــرایط مقــرره بیــن شــرکا خواهــد بــود کــه شــرکا
میتواننــد بــا قــرارداد خصوصــی نظــر خــود را جایگزیــن قانــون کننــد .همچنیــن بــر اســاس مــاده 6قانون
تملــک آپارتمانهــا نیــز نظریــه اکثریــت مالکیــن را بــرای اداره قســمتهای مشــترک پذیرفتــه اســت.
ًَ
بنــد اصولــی  3ســوال  10آزمــون  17از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/03/08عینــا بــه گزینــه
صحیــح اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .20کدام مورد در خصوص اتالف منفعت و عدم النفع صحیح است؟
 )1اتالف منفعت و عدم النفع مفاهیم واحدی هستند ،و هیچ یک ضمان آور نیستند.
 )2اتالف منفعت و عدم النفع مفاهیم واحدی هستند و هر دو ضمان آورند.
 )3اتالف منفعت در هر حال ضمان آور است.
 )4عدم النفع در هر حال ضمان آور است.
*گزینه  3پاسخ است.

امــوال شــامل عیــن مــال ،منفعــت و حــق میشــود .عــدم النفــع (از بیــن رفتــن منفعــت) بــا از بیــن رفتــن
مــال کــه شــامل منفعــت نیــز میشــود متفــاوت اســت.
بــه اتفــاق نظــر حقوقدانــان ،در خصــوص تلــف مــال کــه منفعــت نیــز از اقســام آن اســت در صــورت
وجــود ارکان ســه گانــه مســوولیت مدنی(فعــل زیانبــار ،ورود ضــرر و رابطــه ســببیت)
خســارت قابــل مطالبــه اســت ولــی در خصــوص مطالبــه عــدم النفــع هــم در فقــه امامیــه و هــم در بیــن
حقوقدانــان اختــاف نظــر وجــود دارد لکــن نظــر برگزیــده در فقــه و دکتریــن حقوقــی ایــن اســت کــه
عــدم النفعــی کــه ممکــن الحصــول (فــوت منفعــت مســلم) باشــد یعنــی بــر حســب جریــان عــادی امــور
حصــول آن معقــول و متصــور باشــد قابــل مطالبــه اســت ولــی عــدم النفــع محتمــل الحصــول یعنــی
منفعتــی کــه احتمــال وصــول آن ضعیــف اســت قابــل مطالبــه نیســت.
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 .21چنانچــه تمامــی مراجعــی کــه در قوانیــن پیــش بینــی شــده تشــکیل شــده باشــند ،رســیدگی بــه
دعــوای حجــر ،در صالحیــت کــدام مرجــع اســت؟
 )1دادسرای عمومی و انقالب
 )2شورای حل اختالف
 )3دادگاه عمومی حقوقی
 )4دادگاه خانواده
* گزینه  4پاسخ می باشد
رســیدگی بــه دعــاوی مربــوط بــه حجــر و رفــع آن بــر طبــق بنــد 12از مــاده  4قانــون جدیــد حمایــت
خانــواده در صالحیــت دادگاه خانــواده اســت.
ًَ
آراد امهات قانون حمایت از خانواده عینا به نکته سوال اشاره کرده است.
************************************
 .22استرداد دادخواست در شعب بدوی دیوان عدالت اداری ....
 )1درصورتی پذیرفته می شود که طرف شکایت پاسخ نداده و به استرداد راضی باشد.
 )2در صورتی پذیرفته می شود که پاسخ طرف شکایت واصل نشده باشد.
 )3در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود.
 )4در هر حال پذیرفته می شود.
* گزینه  2پاسخ می باشد
مطابــق بــا مــاده 45از قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1392اســترداد
دادخواســت قبــل از وصــول پاســخ طــرف شــکایت امــکان پذیــر اســت کــه در ایــن
صــورت شــعبه بــدوی قــرار ابطــال دادخواســت صــادر مــی کنــد کــه دارای اعتبــار امــر مختومــه نمــی
باشــد البتــه شــاکی در تمامــی مراحــل قبــل از صــدور رای مــی توانــد از شــکایت خــود بــه کل صرفنظــر

نمایــد کــه در ایــن مــورد ،قــرار ســقوط شــکایت کــه دارای اعتبــار امــر مختومــه اســت ،صــادر مــی شــود.
ًَ
ســوا  36آزمــون  8از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/12/15عینــا بــه ســوال و گزینــه صحیــح
اشــاره کــرده اســت.
ًَ
ســوال  35آزمــون  25از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/05/16عینــا بــه مــاده مــورد ســوال
اشــاره کــرده اســت.
ً
در آراد قانون دیوان عدالت اداری به ماده مورد نظر عینا اشاره شده است.

************************************
 .23خواهــان در دعوایــی کــه خواســته آن اســترداد یــک دســتگاه جرثقیــل اســت ،خواســته را چگونــه
بایــد تقویــم کنــد؟
 )1مبلغی که کارشناس ،قبل از شروع به رسیدگی معین می نماید.
 )2هر مبلغی که بخواهد ،می تواند معین نماید.
 )3مبلغ مذکور در مستند دعوا
 )4مبلغ واقعی جرثقیل
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*گزینه 2پاسخ می باشد.
در حقــوق ایــران و در دعــاوی مالــی غیــر از وجــه نقــد و ارز ،خواهــان مــی توانــد خواســته خــود را بــه
هــر مبلغــی تقویــم کنــد و بــر همیــن اســاس ،نیــز هزینــه دادرســی پرداخــت مــی کند(.بــه اســتثنای

دعــاوی غیــر منقــول و مطالبــه ســکه طــا) البتــه در مــواردی خوانــده مــی توانــد بــه ایــن تقویم خواســته
اعتــراض نمایــد (بــه شــرط موثــر بــودن اعتــراض در مراحــل بعــدی ،اعــام بهــای موردنظــر تــا اولیــن
جلســه دادرســی)
نکتــه ی درســنامه ســوال (37قســمت انتهایــی) آزمــون  5از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ
ًَ
 93/11/24عینــا بــه مــاده مــورد ســوال اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .24کدام مورد ،در خصوص اقرار وکیل علیه موکل خود در جریان دادرسی ،صحیح است؟
 )1اگر قاطع دعوی و در دادگاه باشد ،پذیرفته می شود.
 )2نسبت به اموری که قاطع دعوی است ،پذیرفته می شود.
 )3نسبت به اموری که قاطع دعوی است ،پذیرفته نمی شود.
 )4چنانچه وکیل وکالت در اقرار داشته باشد ،اقرار قاطع دعوی پذیرفته می شود.
*گزینه  3پاسخ می باشد.
مطابــق بــا مــاده  205ق.آییــن دادرســی مدنــی اقــرار وکیــل علیــه مــوکل در امــوری کــه قاطــع دعــوا
اســت پذیرفتــه نمــی گــردد.
ًَ
موارد ذیل عینا به ماده مورد سوال اشاره کرده اند:
 )1نکته سوال  23آزمون  22از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/04/19
 )2سوال  22و نکته ی آن در آزمون  27از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/06/06
************************************
 .25در صورتــی کــه طــرف دعــوا بــرای جــرح گــواه از دادگاه اســتمهال نمایــد ،دادگاه چــه اقدامــی انجــام
مــی دهــد؟
 )1حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد
 )2حداکثر به مدت ده روز مهلت می دهد.
)3جلسه رسیدگی را تجدید می کند.
)4مهلت متناسب خواهد داد.
*گزینه  1پاسخ می باشد.
بــا عنایــت بــه تبصــره مــاده 234در صورتــی کــه طــرف دعــوا بــرای جــرح گــواه از دادگاه اســتعمال
نمایــد ،دادگاه حداکثــر بــه مــدت یــک هفتــه مهلــت خواهــد دارد.
ًَ
موارد ذیل عینا به سوال فوق و گزینه صحیح اشاره کرده اند:
الف .نکته  1سوال  27آزمون  12از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/01/28
ب .نکته سوال  30آزمون  13از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/01/28
************************************
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 .26چنانچــه نســبت بــه ســند مــورد اســتناد خواهــان ،بــا ذکــر دلیــل ادعــای جعــل شــود ،اقــدام دادگاه
کدام اســت؟
 )1چنانچه سند عادی باشد ،خواهان باید در همان جلسه ،اصل سند را ابراز نماید.
 )2تنهــا چنانچــه ســند رســمی باشــد ،دادگاه بــه خواهــان اخطــار مــی کندکــه چنانچــه بــه اســتفاده از
ســند باقــی اســت ،ظــرف 10روز اصــل ســند را بــه دفتــر دادگاه تســلیم نمایــد.
 )3تنهــا چنانچــه ســند عــادی باشــد ،دادگاه بــه خواهــان اخطــار مــی کندکــه چنانچــه بــه اســتفاده از
ســند باقــی اســت ،ظــرف 10روز اصــل ســند را بــه دفتــر دادگاه تســلیم نمایــد.
 )4دادگاه بــه خواهــان اخطــار مــی کنــد کــه چنانچــه بــه اســتفاده از ســند باقــی اســت ،ظــرف 10روز
اصــل ســند را بــه دفتــر دادگاه تســلیم نمایــد.
*گزینه  4پاسخ می باشد.
مطابــق بــا مــاده 220از قانــون آییــن دادرســی مدنــی ،چنانچــه نســبت بــه ســند مــورد اســتناد خواهــان

یــا ذکــر دلیــل ادعــای جعــل شــود چــه در اســناد عــادی و چــه در اســناد رســمی ،ادعــای حیثیــت و دالیــل
آن بــه طــرف مقابــل ابــاغ و بــه وی اعــام مــی شــود .چنانچــه بــه اســتفاده از اصــل ســند باقــی اســت،
موظــف اســت ظــرف ده روز از تاریــخ ابــاغ ،اصــل ســند موضــوع ادعــای جعــل را بــه دفتــر دادگاه
تســلیم نمایــد.
ً
موارد ذیل عینا به سوال فوق و پاسخ صحیح اشاره کرده اند:
الف نکته سوال  26آزمون  27از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/06/06
ب .نکته  2سوال  35آزمون جامع دوم مورخ 94/08/01
************************************
 .27آیا در دعوای ممانعت از حق ورود شخص ثالث مجاز است؟
 )1مجاز نیست.
 )2تنها در مرحله نخستین  ،مجاز است.
 )3تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته ،چه در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر ،مجاز است.
 )4تنها در مرحله نخستین و تا اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر ،مجاز است.
*گزینه  3پاسخ می باشد.
بغیــر از مرحلــه اعــاده دادرســی در کلیــه دعــاوی حقوقــی اشــخاصی کــه بــرای خــود مســتقال حقــی قایــل
باشــند یــا خــود را در مســتحق شــدن یکــی از اصحــاب دعــوا ذینفــع بداننــد تــا قبــل از ختــم رســیدگی
اعــم از آنکــه دعــوا در مرحلــه تجدیدنظــر باشــد یــا بــدوی مــی تواننــد ورود ثالــث نمایــد (مــاده
130قانــون آییــن دادرســی مدنــی)
ً
نکتــه  1ســوال  33آزمــون  28از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/06/13عینــا بــه گزینــه صحیــح
اشــاره کــرده اســت.
ً
مــوارد ذیــل عینــا بــه امــکان مطــرح شــدن دعــوای جلــب ثالــث در مرحلــه تجدیــد نظــر خواهــی اشــاره
کــرده انــد:
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 )1نکته سوال  29آزمون تعیین سطح آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/10/12
 )2خط سوم نکته سوال  35آزمون  2از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/10/26
 )3نکته سوال  38آزمون  16از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/01
 )4نکته  1سوال  26آزمون  25از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/05/16
************************************
 .28چنانچــه هــر یــک از طرفیــن دعــوا ،دادخواســت تجدیدنظــر خــود را مســترد نمایــد ،دادگاه
تجدیدنظــر چــه قــراری صــادر مــی نمایــد؟
 )1قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر
 )2قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر
 )3قرار سقوط دعوای تجدیدنظر
 )4قرار رد دعوی تجدیدنظر
*گزینه  2پاسخ می باشد.
مــاده 363 -چنانچــه هــر یــک از طرفیــن دعــوا دادخواســت تجدیــد نظــر خــود را مســترد نماینــد ،
مرجــع تجدیــد نظــر  ،قــرار ابطــال دادخواســت تجدیــد نظــر را صــادر مــی نمایــد .
ًَ
موارد ذیل عینا به سوال فوق و پاسخ صحیح اشاره کرده اند:
 )1سوال  39و نکته ی آن در آزمون  17از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/08
 )2سوال  22و نکته ی آن در آزمون  18از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/15
 )3نکته سوال  38آزمون  29از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/06/20
************************************
 .29دیــوان عالــی کشــور در فرجــام خواهــی ،درکــدام صــورت مبــادرت بــه نقــض بالارجــاع رأی مــی
کنــد؟
 )1رأی ،خالف شرع و موازین قانونی باشد.
 )2اصول دادرسی و قواعد آمره رعایت نشده باشد.
)3مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت نداشته باشد.
 )4رأی دادگاه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد.
*گزینه  4پاسخ می باشد.
مطابــق مــاده  403ق.آ.د.م اگــر رای مــورد درخواســت فرجــام از نظــر احتســاب محکــوم بــه یــا خســارات
یامشــخصات طرفیــن دعــوا و نظیــر آن متضمــن اشــتباهی باشــد کــه بــه اســاس رای لطمــه وارد نکنــد ،
دیــوان عالــی کشــورآن را اصــاح و رای را ابــرام مــی نمایــد  .همچنیــن اگــر رای دادگاه بــه صــورت حکــم
صــادر شــود ولــی از حیــث اســتدالل و نتیجــه منطبــق بــا قــرار بــوده و متضمــن اشــکال دیگــری نباشــد
 ،دیــوان عالــی کشــور آن را قــرار تلقــی و تاییــد مــی نمایــد و نیــز آن قســمت از رای دادگاه کــه خــارج از
خواســته خواهــان صــادر شــده باشــد  ،نقــض بالارجــاع خواهــد شــد .
تبصــره ـ هــرگاه ســهو یــا اشــتباه یادشــده درایــن مــاده در رای فرجامــی واقــع شــود  ،تصحیــح آن
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بادیــوان عالــی کشــور خواهــد بــود.
ً
نکتــه ســوال  27آزمــون  29از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/06/20عینــا بــه مــاده مــورد ســوال
اشــاره کرده اســت.
************************************
 .30هــرگاه جهتــی کــه موجــب دســتور موقــت شــده اســت ،مرتفــع شــود ،کــدام دادگاه آن دســتور را
لغــو مــی کنــد؟
 )1دادگاه صادرکننده دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد ،دادگاه رسیدگی کننده
 )2دادگاه صادر کننده دستور موقت ،هرچند اصل دعوا در آن مطرح نباشد.
 )3در هر حال ،دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا
 )4در هر حال ،دادگاه صادر کننده دستور موقت
*گزینه 1پاسخ می باشد.
مطابــق مــاده 322،هــرگاه جهتــی کــه موجــب دســتور موقــت شــده اســت مرتفــع شــود  ،دادگاه
صادرکننــده دســتور موقــت آن را لغــو مــی نمایــد و اگــر اصــل دعــوا در دادگاه مطــرح باشــد  ،دادگاه
رســیدگی کننــده دســتوررا لغــو خواهــد نمــود.
ً
نکتــه ســوال  26آزمــون جامــع چهــارم مــورخ  94/08/22عینــا بــه نکتــه مــورد ســوال اشــاره کــرده
اســت.
************************************
 .31اگر در جریان دادرسی خوانده ورشکسته شود ،دادگاه چه اقدامی انجام می دهد؟
 )1رسیدگی را متوقف و مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعالم می کند.
 )2رسیدگی را به طور موقت ،متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم می کند.
 )3قرار عدم استماع دعوارا صادر نموده و به طرف دیگر اعالم می کند.
 )4قرار رد دعوا صادر نموده و به اداره امور ورشکستگی ابالغ می کند.
*گزینه 2پاسخ می باشد.
همانطــور کــه در مــاده 105قانــون آییــن دادرســی مدنــی آمــده اســت :مــاده 105 -هــر گاه یکــی از
اصحــاب دعــوا فــوت نمایــد یــا محجــور شــود یــا ســمت یکــی از آنــان کــه بــه موجــب آن ســمت  ،داخــل
دادرســی شــده زایــل گــردد دادگاه رســیدگی را بــه طــور موقــت متوقــف و مراتــب را بــه طــرف دیگــر
اعــام میــدارد  .پــس از تعییــن جانشــین و درخواســت ذی نفــع ،جریــان دادرســی ادامــه مــی یابــد مگــر
ایــن کــه فــوت یــا حجــر یــا زوال ســمت یکــی از اصحــاب دعــوا تاثیــری در دادرســی نســبت بــه دیگــران
نداشــته باشــد کــه در ایــن صــورت دادرســی نســبت بــه دیگــران ادامــه خواهــد یافــت.. .
ً
نکتــه ســوال  28آزمــون تعییــن ســطح از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/10/12عینــا بــه ســوال
فــوق اشــاره کــرده اســت.
ًَ
نکتــه ســوال  29آزمــون  8از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/06/20عینــا بــه مــاده مــورد ســوال
اشــاره کــرده اســت.
************************************
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 .32در درخواســت ســازش ،در صورتــی کــه علــی رغــم ابــاغ صحیــح ،خوانــده از حضــور اســتنکاف
نمایــد ،دادگاه چــه اقدامــی انجــام مــی دهــد؟
 )1مراتــب را صورتمجلــس کــرده و بــه درخواســت کننــده ســازش ،بــرای اقــدام قانونــی اعــام مــی
نمایــد.
 )2درخواست را برای رسیدگی به اصل دعوا ،در نوبت رسیدگی قرار می دهد.
 )3به رسیدگی خود ادامه داده و رای صادر می نماید.
 )4جلسه رسیدگی را تجدید می نماید.
*گزینه 1پاسخ می باشد.
همانطور که ماده های 190و  191ابراز می دارند،
مــاده190 -هــر گاه بعــد از ابــاغ دعــوت نامــه  ،طــرف حاضــر نشــد یــا بــه طــور کتبــی پاســخ دهــد کــه
حاضــر بــه ســازش نیســت  ،دادگاه مراتــب را در صــورت مجلــس قیــد کــرده و بــه درخواســت کننــده
ســازش بــرای اقــدام قانونــی اعــام مــی نمایــد .
************************************
 .33چنانچــه دعــوای اقامــه شــده بیــن همــان اشــخاص در دادگاه هــم عــرض دیگــری قبــا اقامــه شــده
و تحــت رســیدگی باشــد ،دادگاه چــه رأیــی صــادر مــی نمایــد؟
 )1قــرار امتنــاع از رســیدگی صــادر و اگــر خواســته دعــوی بیــش از 000/000/3ریــال باشــد ،قــرار قابــل
تجدیدنظــر اســت.
 )2قــرار رد دعــوی صــادر مــی نمایــد و اگــر خواســته بیــش از 3000000ریــال باشــد ،قــرار قابــل تجدیدنظــر
ا ست .
 )3قرار امتناع از رسیدگی صادر و این قرار قطعی است.
 )4قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است.
*گزینه  3پاسخ می باشد.
براســاس مــاده 84و  89قانــون آییــن دادرســی مدنــی ،مــاده 84 -در مــوارد زیــر خوانــده مــی توانــد
ضمــن پاســخ نســبت بــه ماهیــت دعــوا ایــراد کنــد :
 )1دادگاه صالحیت نداشته باشد .
 )2دعــوا بیــن همــان اشــخاص در همــان دادگاه یــا دادگاه هــم عــرض دیگــری قبــا اقامــه شــده و تحــت
رســیدگی باشــد و یــا اگــر همــان دعــوا نیســت دعوایــی باشــد کــه بــا ادعــا خواهــان
ارتباط کامل دارد .
 )3خواهــان بــه جهتــی از جهــات قانونــی از قبیــل صغــر  ،عــدم رشــد  ،جنــون یــا ممنوعیــت از تصــرف در
امــوال در نتیجــه حکــم ورشکســتگی  ،اهلیــت قانونــی بــرای اقامــه دعــوا
نداشته باشد .
 )4ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
 )5کســی کــه بــه عنــوان نمایندگــی اقامــه دعــوا کــرده از قبیــل وکالــت یــا والیــت یــا قیمومیــت و ســمت
او محــرز نباشــد .
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 )6دعــوای طــرح شــده ســابقا بیــن همــان اشــخاص یــا اشــخاصی کــه صاحــب دعــوا قائــم مقــام آنــان
هســتند  ،رســیدگی شــده نســبت بــه آن حکــم قطعــی صــادر شــده باشــد .
 )7دعوا بر فرض ثبوت  ،اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف وهبه بدون قبض .
 )8مورد دعوا مشروع نباشد .
 )9دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد .
 )10خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
 )11دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .
مــاده  89 -در مــورد بنــد 1مــاده 84هــرگاه دادگاه  ،خــود را صالــح ندانــد مبــادرت بــه صــدور قــرار
عــدم صالحیــت مــی نمایــد و طبــق مــاده  27عمــل مــی کنــد و در مــورد بنــد  2مــاده هــر گاه دعــوا در
دادگاه دیگــری تحــت رســیدگی باشــد  ،از رســیدگی بــه دعــوا خــود داری کــرده پرونــده را بــه دادگاهــی
کــه دعــوا در آن مطــرح اســت مــی فرســتد و در ســایر مــوارد
یادشده در ماده  84قرار رد دعوا صادر می نماید .
توضیحات تکمیلی:
قــرار امتنــاع از رســیدگی بــا عنایــت بــه مــاده  332از قانــون آییــن دادرســی مدنــی جــزو قرارهــای
قابــل تجدیدنظــر آورده نشــده اســت.
ً
ســوال  22آزمــون  7از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/12/08عینــا بــه نکتــه ســوال فــوق اشــاره
کــرده اســت.
************************************
 .34اثــر تعلیقــی دادخواســت واخواهــی کــه خــارج از مهلــت تقدیــم شــده ،نســبت بــه رأی غیابــی کــه
ابــاغ واقعــی شــده باشــد ،از چــه تاریخــی اســت؟
 )1قطعیت قرار قبول دادخواست واخواهی
 )2ثبت دادخواست واخواهی
 )3ثبت دادخواست واخواهی ،فقط در دعاوی مالی
 )4صدرو قرار قبولی دادخواست واخواهی
*گزینه  4پاسخ می باشد.
مــاده  306قانــون آییــن دادرســی مدنــی مــی گویــد ،مــاده 306 -مهلــت واخواهــی از احــکام غیابــی بــرای
کســانی کــه مقیــم کشــور نــد بیســت روز و بــرای کســانی کــه خــارج از کشــور

اقامــت دارنــد دو مــاه از تاریــخ ابــاغ واقعــی خواهــد بــود .مگــر ایــن کــه معتــرض بــه حکــم ثابــت نمایــد
عــدم اقــدام بــه واخواهــی در ایــن مهلــت بــه دلیــل عــذر موجــه بــوده اســت .در ایــن
صــورت بایــد دالیــل موجــه بــودن عــذر خــود را ضمــن دادخواســت واخواهــی بــه دادگاه صــادر کننــده
رای اعــام نمایــد .اگــر دادگاه ادعــا را موجــه تشــخیص داد قــرار قبــول دادخواســت
واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود  .جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:
 )1مرضی که مانع حرکت است .
 )2فوت یکی از والدین یا همسر یا اوالد .
 )3حــوادث قهریــه از قبیــل ســیل ،زلزلــه ،و حریــق کــه بــر اثــر آن تقدیــم دادخواســت واخواهــی در
مهلــت مقــرر ممکــن نباشــد .
 )4توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
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تبصــره  -1چنانچــه ابــاغ واقعــی بــه شــخص محکــوم علیــه میســر نباشــد و ابــاغ قانونــی بــه عمــل آیــد
 ،آن ابــاغ معتبــر بــوده و حکــم غیابــی پــس از انقضــا مهلــت قانونــی و قطعــی
شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

در صورتــی کــه حکــم ابــاغ واقعــی نشــده باشــد و محکــوم علیــه مدعــی عــدم اطــاع از مفــاد رای باشــد
مــی توانــد دادخواســت واخواهــی بــه دادگاه صــادر کننــده حکــم غیابــی تقدیــم دارد .دادگاه بــدوا خــار
ج از نوبــت در ایــن مــورد رســیدگی نمــوده قــرار رد یــا قبــول دادخواســت را صــادر مــی کنــد .قــرار
قبــول دادخواســت مانــع اجــرای حکــم خواهــد بــود.
تبصــره  -2جــرای حکــم غیابــی منــوط بــه معرفــی ضامــن معتبــر یــا اخــذ تامیــن متناســب از محکــوم لــه
خواهــد بــود .مگــر ایــن کــه دادنامــه یــا اجرائیــه بــه محکــوم علیــه غایــب ابــاغ واقعــی شــده و نامبــرده
در مهلــت مقــرر از تاریــخ ابــاغ دادنامــه واخواهــی نکــرده باشــد.
تبصــره  -3تقدیــم دادخواســت خــارج از مهلــت یــاد شــده بــدون عــذر موجــه قابــل رســیدگی درمرحله
تجدیــد نظــر برابــر مقــررات مربــوط بــه آن مرحلــه می باشــد.
ًَ
موارد ذیل عینا به نکته سوال و ماده مورد سوال اشاره کرده است:
 )1نکته سوال  38آزمون  15از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/02/25
 )2نکته سوال  40آزمون  15از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/02/25
 )3نکته سوال  25آزمون جامع چهارم مورخ 94/08/22
************************************
 .35در مقــام رســیدگی بــه دعــوی تجدیدنظــر ،چنانچــه هزینــه دادرســی مرحلــه نخســتین و همچنیــن
هزینــه دادرســی مرحلــه تجدیدنظــر ،کامــل پرداخــت نشدهباشــد ،اقــدام دادگاه تجدیدنظــر بــه
ترتیــب کــدام اســت؟
 )1صدور اخطار رفع نقص صدور اخطار رفع نقص
 )2صدور اخطار رفع نقص ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین
 )3ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین صدور اخطار رفع نقص
 )4ارســال پرونــده جهــت رفــع نقــص بــه دادگاه نخســتین ارســال پرونــده جهــت رفــع نقــص بــه دادگاه
نخستین
*گزینه 2پاسخ می باشد.

بطــور کلــی رفــع نقــص دادخواســت تجدیــد نظــر بعهــده دفتــر دادگاه بــدوی اســت کــه در صــورت عــدم
رفــع نقــص دادگاه بــدوی اقــدام بــه رد دادخواســت تجدیدنظــر خواهــد نمــود ولــی
رفــع نقــص دعــوای بــدوی در مرحلــه تجدیدنظــر بــا عنایــت بــه صــدور رای مرحلــه بــدوی و عــدم امــکان
نقــض رای توســط دفتــر دادگاه در ایــن مــوارد بــا دادگاه تجدیدنظــر میباشــد در
این ارتباط میتوان تا حدودی به مقررات ذیل اشاره نمود
مــاده 345 -هــر دا دخواســتی کــه نــکات یادشــده در بندهــای ()2 - 3 - 4 - 5 - 6مــاده  341و مــواد
 342و  343در آن رعایــت نشــده باشــد بــه جریــان نمــی افتــد و مدیــر
دفتــر دادگاه بــدوی ظــرف دو روز از تاریــخ وصــول دادخواســت  ،نقایــص را بــه طــور تفصیــل بــه
دادخواســت دهنــده بــه طــور کتبــی اطــاع داده و از روز ابــاغ ده روز بــه او مهلــت مــی
دهــد کــه نقایــص را رفــع کنــد و اگــر محتــاج بــه تجدیــد دادخواســت اســت آن را تجدیــد نمایــد  ،در
غیــر ایــن صــورت برابــر تبصــره 2مــاده 339اقــدام خواهــد شــد.
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مــاده 350 -عــدم رعایــت شــرایط قانونــی دادخواســت و یــا عــدم رفــع نقــص ان در موعــد مقــرر قانونــی
در مرحلــه بــدوی  ،موجــب نقــض رای در مرحلــه تجدیــد نظــر نخواهــد بــود .در ایــن مــوارد دادگاه
تجدیــد نظــر بــه دادخواســت دهنــده بــدوی اخطــار مــی کنــد کــه ظــرف ده روز از تاریــخ ابــاغ نســبت
بــه رفــع نقــص اقــدام نمایــد .در صــورت عــدم اقــدام و همچنیــن در
صورتــی کــه ســمت دادخواســت دهنــده محــرز نباشــد دادگاه رای صــادره را نقــض و قــرار رد دعــوای
بــدوی را صــادر مــی نمایــد.
ً
نکتــه ســوال  36آزمــون  17از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/03/08عینــا بــه قســمت دوم
ســوال اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .36پس از تسلیم نظریه کارشناس به دادگاه ،تکلیف دادگاه چیست؟
 )1در موارد فنی و تخصصی ،دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.
 )2چنانچه هیئت کارشناسان به اتفاق نظر داده باشد ،دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.
ً
 )3چنانچــه قرارکارشناســی راساازســوی دادگاه صادرشــده باشــدو نظریــه کارشناســی بااوضــاع
واحــوال محقــق ومعلــوم پرونــده مطابقــت داشــته باشــد،دادگاه مکلــف اســت ازآن پیــروی
نماید.
 )4چنانچــه نظریــه کارشناســی بــا اوضــاع و احــوال محقــق و معلــوم مــورد کارشناســی مطابقــت نداشــته
باشــد ،دادگاه مکلــف بــه پیــروی از آن نمــی باشــد.
*گزینه  4پاسخ می باشد.
مــاده 265قانــون آییــن دادرســی مدنــی :مــاده 265 -در صورتــی کــه نظــر کارشــناس بــا اوضــاع و
احــوال محقــق و معلــوم مــورد کارشناســی مطابقــت نداشــته باشــد  ،دادگاه بــه آن ترتیــب اثــر نخواهــد
داد.
نکتــه ســوال  39آزمــون  13از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/02/04موضوعــا مشــابه ایــن
ســوال اســت.
************************************
 .37اگــر دادخواســت تجدیدنظرخواهــی بــه علــت تغییــر نشــانی تجدیدنظــر خوانــده ابــاغ نشــود،
کــدام مــورد صحیــح اســت؟
ّ
 )1قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می شود.
 )2در صورت سابقه ابالغ ،نیازی به اعالم نشانی جدید نیست.
 )3نیاز به اعالم نشانی جدید از طرف تجدیدنظرخواه می باشد.
 )4در صــورت ابــاغ واقعــی دادنامــه بــدوی و تجدیدنظــر خوانــده ،نیــازی بــه اعــام نشــانی جدیــد
نیســت.
*گزینه  3پاسخ می باشد.
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ماده  341و  345قانون آیین دادرسی می گوید:
ماده  341 -در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
 )1نــام و نــام خانوادگــی و اقامتــگاه و ســایر مشــخصات تجدیــد نظــر خــواه ووکیــل او در صورتــی کــه
دادخواســت را وکیــل داده باشــد .
 )2نام و نام خانوادگی  ،اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه خوانده
 )3حکم یا قراری که از آن در خواست تجدید نظر شده است .
 )4دادگاه صادر کننده رای
 )5تاریخ ابالغ رای
 )6دالیل تجدید نظر خواهی
مــاده  345 -هــر دا دخواســتی کــه نــکات یادشــده در بندهــای ( ) 2 - 3 - 4 - 5 - 6مــاده  341و مــواد
 342و  343در آن رعایــت نشــده باشــد بــه جریــان نمــی افتــد و مدیردفتــر دادگاه بــدوی ظــرف دو
روز از تاریــخ وصــول دادخواســت  ،نقایــص را بــه طــور تفصیــل بــه دادخواســت دهنــده بــه طــور کتبــی
اطــاع داده و از روز ابــاغ ده روز بــه او مهلــت مــی دهــد کــه نقایــص را رفــع کنــد و اگــر محتــاج بــه
تجدیــد دادخواســت اســت آن را تجدیــد نمایــد  ،در غیــر ایــن صــورت برابــر تبصــره 2مــاده  339اقــدام
خواهــد شــد.
نکتــه ســوال  31آزمــون( 17خــط دوم) از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/03/08موضوعــا مشــابه
ایــن ســوال اســت.
************************************
 .38در صــورت پذیــرش اعــاده دادرســی بــه دلیــل تضــاد دو حکــم و در صــورت فرجــام خواهــی بــه
دلیــل مغایــرت دو حکــم ،تکلیــف احــکام صــادره چیســت؟
)1در هــر دو شــکایت ،حکــم دوم نقــض مــی شــود و حکــم اول در اعــاده دادرســی در هــر حــال بــه قــوت
خــود باقــی خواهــد مانــد و در فرجــام خواهــی در صــورت مخالفــت بــا قانــون نقــض خواهــد شــد.
 )2در هــر دو شــکایت ،حکــم اول نقــض مــی شــود و حکــم دوم در اعــاده دادرســی در هــر حــال بــه
قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد و در فرجــام خواهــی در صــورت مخالفــت بــا قانــون نقــض خواهــد شــد.
 )3در هــر دو شــکایت ،حکــم دوم نقــض میشــود و حکــم اول در اعــاده دادرســی در صــورت مخالفــت بــا

قانــون نقــض خواهــد شــد و در فرجــام خواهــی در هــر حــال بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد.
 )4در هــر دو شــکایت ،حکــم اول نقــض مــی شــودو حکــم دوم در اعــاده دادرســی در صــورت مخالــف بــا
قانــون نقــض خواهــد شــد و در فرجــام خواهــی در هــر حــال بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد.

*گزینه 1پاسخ می باشد.
در صورتــی کــه جهــت اعــاده دادرســی مغایــرت 2حکــم باشــد ،دادگاه پــس از رســیدگی چنانچــه
درخواســت را وارد تشــخیص دهــد ،حکــم دوم را نقــض و حکــم اول بــه قــوت خــود باقــی اســت امــا در
فرجــام خواهــی رای دوم در هــر صــورت نقــص مــی شــود لیکــن رای اول نیــز در صــورت مخالفــت بــا
قانــون نقــض مــی شــود.
ًَ
موارد ذیل عینا به قسمت اول سوال اشاره کرده است:
الف.نکته سوال  30آزمون  21از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/04/12
ب .نکته سوال  33آزمون  24از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/05/09
ج.نکته سوال  40آزمون جامع سوم مورخ 94/08/15
************************************
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 .39چنانچــه طرفیــن اختــاف  ،ســه نفــر داور تعییــن نماینــد ،و داوران قبولــی خــود را اعــام نماینــد،
کــدام مــورد صحیــح اســت؟
)1طرفین حق عزل آنهار ا ندارند مگر با تراضی
 )2طرفین حق عزل آنها را ندارند ،حتی با تراضی
 )3هر یک از طرفین می تواند داور مشترک را عزل نماید.
 )4هر یک از طرفین می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.
*گزینه  1پاسخ می باشد.
مطابــق مــاده 472قانــون آییــن دادرســی مدنــی داریــم :مــاده 472 -بعــد از تعییــن داور یــا داوران ،
طرفیــن حــق عــزل آنــان را ندارنــد مگــر بــا تراضــی.
************************************
 .40کدام مورد عبارت زیر را به نحو صحیح کامل می کند؟
«چنانچــه مــال منقولــی در تصــرف شــخصی غیــر از محکومعلیــه باشــد ،تنهــا در صورتــی بــه عنــوان مــال
محکــوم علیــه بازداشــت نمــی شــود کــه متصــرف نســبت بــه آن ادعــای مالکیــت نمایــد و » ........
 )1دلیل مالکیت خود را ارائه نماید.
 )2سند رسمی مالکیت خود را ارائه نماید.
 )3یا شخصی غیر از محکوم علیه را مالک آن معرفی نماید
 )4سند رسمی یا عادی مالکیت خود را ارائه نماید.
*گزینه  3پاسخ می باشد.
مــاده  61از قانــون اجــرای احــکام مدنــی مــی گویــد :مــال منقولــی کــه درتصــرف کســی غیــر از محکــوم
علیــه باشــد و متصــرف نســبت بــه آن ادعــای مالکیــت کنــد یــا آنــرا متعلــق بــه دیگــری معرفــی نمایــد
بــه عنــوان مــال محکــوم علیــه توقیــف نخواهــد شــد.درصورتیکه خــاف ادعــای متصــرف ثابــت شــود
مســئول جبــران خســارت محکــوم لــه خواهــد بــود.
ًَ
ســوال  38نکتــه آن در آزمــون  20از آزمــون هــای  47مرحلــه ای عینــا بــه ســوال و پاســخ صحیــح اشــاره
کرده اســت.
************************************
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 .41کدام مورد صحیح است؟
ً
 )1اگــر ضمانــت تضامنــی باشــد ،مضمونلــه موظــف بــه رعایــت ترتیــب رجــوع بــه مســئولین (بــدوا بــه
مدیــون اصلــی و ســپس ضامنیــن) اســت.
 )2اگــر ضمانــت تضامنــی باشــد ،مضمونلــه براســاس توافــق خــود بــا ضامــن ،حــق رجــوع بــه مســئولین
پرداخــت را دارد.
ً
 )3مضمونلــه بایــد بــدوا بــه مدیــون اصلــی رجــوع و در صــورت عــدم دریافــت طلــب خــود ،بــه ضامــن
مراجعــه کنــد.
 )4مضمون له حق دارد به هر یک از ضامنین و مضمون عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید.
*پاسخ گزینه 4می باشد.
زیــرا :بــه اســتناد مــواد 402و  403قانــون تجــارت مســئولیت اشــخاص یــا بــه تصریــح قانــون و یــا بــه
موجــب قــرارداد خصوصــی انهــا ،تضامنــی خواهــد بــود درغیــر اینصــورت مســئولیت
تضامنــی نیســت.براین اســاس اگــر مســئولیت تضامنــی باشــد آنــگاه قانونگــذار بیــان مــی دارد کــه
مضومــن لــه حــق دارد بــه هرکــدام از مســئوالن کــه بخواهــد مراجعــه نمایــد.
ً
موراد ذیل عینا به گزینه صحیح اشاره کرده اند:
 )1سوال 58و نکته آن درآزمون  5از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/24
 )2نکته  1سوال  59آزمون  23از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/04/26
 )3نکته  2سوال  59آزمون جامع دوم مورخ 94/08/01
موارد ذیل موضوعا مشابه این سوال هستند:
 )1نکته  2سوال  50آزمون  4از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/17
 )2نکته  2سوال  54آزمون  28از آزمون های  447مرحله ای مورخ 94/06/13
************************************
 .42کــدام مــورد در خصــوص معامــات مدیرعامــل شــرکت ســهامی بــا شــرکت بــا اجــازه هیئــت مدیــره
صحیــح اســت؟
 )1بدون ت صویب مجمع عادی باطل است.
 )2معتبر است و نیازی به تصویب مجمع عمومی عادی ندارد.
 )3بدون تصویب مجمع عمومی ،در مقابل شرکا و اشخاص ثالث معتبر است.
 )4بدون تصویب مجمع عمومی عادی ،فقط در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.
*پاسخ گزینه  3می باشد.
زیــرا :براســاس مــواد 129و 130الیحــه قانونــی اصالحــی قســمتی از قانون تجــارت مصــوب 1347،اینگونه
معامــات باطــل مطلــق نیســت و گزینــه نخســت کــه بصــورت مطلــق بیان شــده
صحیــح نمــی باشــد.لذا ایــن معامــات چــون بــا اجــازه هیــأت مدیــره مــی باشــد ،نســبت بــه اشــخاص
ثالــث و شــرکا مــی توانــد معتبــر باشــد.
َ
سوال  48آزمون جامع سوم مورخ  94/08/15موضوعا مشابه این سوال است.
************************************
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- .43چنانچــه مدیــران شــرکت ســهامی ،معامالتــی نظیــر معامــات شــرکت کــه متضمــن رقابــت بــا
عملیــات شــرکت باشــد انجــام دهنــد ،کــدام مــورد صحیــح اســت؟
 )1معامالت مزبور باطل است.
 )2معامالت مزبور صحیح است ولی مدیران ،مسئول خسارات وارده به شرکت می باشند.
 )3معامالت مزبور غیرنافذ است و مدیران ،مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند.
 )4معامــات مزبــور قابــل ابطــال اســت ولــی مدیــران در هــر حــال ،مســئول خســارات وارده بــه شــرکت
مــی باشــند.
*پاسخ گزینه  2می باشد.
زیــرا :در مــاده 133الیحــه اصالحــی قانونگــذار ضمانــت اجــرای بطــان یــا غیرنافــذ پیــش بینــی نکــرده
اســت بلکــه بــرای آن صرفــا جبــران خســارت درنظــر گرفتــه اســت.
************************************
 .44در حقــوق فعلــی ایــران ،بازرســان شــرکت ســهامی عــام از میــان کــدام یــک از مــوارد زیــر انتخــاب
مــی شــوند؟
 )1بازرســانی کــه براســاس آییــن نامــه اجرایــی تبصــره مــاده 144الیحــه قانونــی اصــاح قانــون تجــارت
1347،پروانــه دریافــت داشــته انــد.
 )2حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که شرایط فردی و اجتماعی مقرر را دارا باشند.
 )3موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
 )4حسابداران خبره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار
*پاسخ گزینه 3می باشد.
زیرا :براساس تبصره ماده 144الیحه اصالحی
ً
نکتــه  2ســوال  55آزمــون  9از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/12/22عینــا بــه تبصــره مــاده
فــوق اشــاره کــرده اســت.
************************************
ً
 .45هــرگاه رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ســهامی موقتــا نتوانــد وظایــف خــود را انجــام دهــد ،وظایــف
او را چــه فــردی انجــام مــی دهــد؟
)1مدیرعامل شرکت
 )2نایب رئیس هیئت مدیره
 )3نایب رئیس هیئت مدیره یا موافقت هیئت مدیره
 )4یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره
*پاسخ گزینه 2می باشد.
زیرا :به صراحت تبصره 2ماده 119الیحه اصالحی
************************************
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 .46تعییــن حــق حضــور اعضــای غیرموظــف هیئــت مدیــره شــرکت ســهامی ،بــه عهــده کــدام مرجــع
اســت؟
 )1مجمع عمومی عادی
 )2فقط مجمع عمومی عادی سالیانه
 )3مجمع عمومی فوق العاده
 )4فقط مجموع عمومی عادی به طور فوق العاده
*پاسخ گزینه  1می باشد.
زیــرا :بــه موجــب مــاده 134الیحــه اصالحی،مجمــع عمومــی مــی توانــد بــرای اعضــای هیــأت مدیــره
مســتقال حقــوق درنظــر بگیــرد و یــا مطابــق اساســنامه بــرا آنهــا پــاداش درنظــر گیــرد.
************************************
 .47اگــر بــر اثــر زیانهــای وارده بــه شــرکت ســهامی ............. ،ســرمایه شــرکت از میــان بــرود ،هیئــت
مدیــره مکلــف بــه دعــوت مجمــع عمومــی  .................اســت.
 )1بیش از نصف عادی
 )2حداقل نصف عادی
 )3بیش از نصفــ فوق العاده
 )4حداقل نصف فوق العاده
*پاسخ گزینه  4می باشد.
زیرا :براساس ماده 141الیحه اصالحی
ً
نکتــه  1و  2ســوال  42آزمــون  8از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/12/15عینــا بــه ایــن نکتــه
اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .48در شــرکت یــا مســئولیت محــدود ،تصویــب صــورت هــای مالــی ،بــا تصمیــم مجمــع شــرکا و کســب
حــد نصــاب صــورت مــی گیــرد ،حــد نصــاب کــدام اســت؟
 )1دارندگان سرمایه  +اکثریت عددی بدون نیاز به حضور در جلسه
 )2دارندگان سرمایه  +اکثریت عددی حاضر در جلسه
 )3دارندگان حداقل نصف سرمایه حاضر در مجمع
 )4دارندگان بیش از نصف سرمایه حاضر در مجمع
*پاسخ گزینه  1می باشد.
زیرا :براساس ماده  106قانون تجارت
این سوال حذف شده است.
************************************
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 .49بستانکاران شرکت تضامنی ،در کدام صورت ،حق مراجعه به شرکا را دارند؟
 )1پس از انحالل شرکت و عدم دریافت طلب خود
 )2به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت
 )3پس از انحالل شرکت و مشروط به ارسال اظهارنامه رسمی به کلیه شرکا
 )4به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت و ارسال اظهارنامه رسمی برای شرکت
*پاسخ گزینه  1می باشد.
زیــرا :بــه اســتناد مــاده  124و مفهــوم مــاده  126قانــون تجارت،اگــر بســتانکاران طلــب خــود را از شــرکت

دریافــت نکــرده باشــند بعــد از انحــال مــی تواننــد بــه شــرکا مراجعــه نماینــد .ولــی بــه نظــر مــی رســد
پاســخ درســت تــر مــی توانــد گزینــه « »3باشــد زیــرا گزینــه « »1بیانگــر ایــن اســت کــه بایــد پــس از
انحــال نیــز بــه خــود شــرکت مراجعــه شــود و اگــر نتوانســتند از شــرکت طلــب خــود را دریافــت نماینــد
آنــگاه بــه ســراغ شــرکا برونــد درحالــی کــه اینگونــه نیســت و مطابــق مــاده  124قانــون تجــارت ،پــس از
انحــال بســتانکار مــی توانــد بــه شــرکا مراجعــه نمایــد حتــی اگــر دارایــی شــرکت بــرای پرداخــت کافــی
باشــد.همین حالــت را در شــرکت مختلــط غیرســهامی داریــم کــه آنجــا قانونگــذار در مــاده 157قانــون
تجــارت تصریــح مــی کنــد کــه بســتانکاران شــرکت پــس از انحــال نیــز بایــد بــه خــود شــرکت مراجعــه
نماینــد اگــر موفــق بــه دریافــت طلــب خــود نشــدند آنــگاه برونــد ســراغ شــرکا امــا در شــرکت تضامنــی
اینگونــه نیســت و بــه محــض انحــال بســتانکاران مــی تواننــد بــه شــرکا مراجعــه کننــد .دلیــل اینکــه
گزینــه« »1انتخــاب گردیــد ایــن اســت کــه در گزینــه  3اظهارنامــه رســمی را شــرط مراجعــه بــه شــرکا
دانســته اســت.درحالی کــه در قانــون بــه آن اشــاره نشــده اســت.
ً
موارد ذیل عینا به نکته سوال اشاره کرده است:
 )1نکته  1و  2سوال  46آزمون  15از آزمون  47مرحله ای مورخ 94/02/25
 )2نکته سوال  51آزمون جامع سوم مورخ 94/08/15
 )3نکته سوال  50آزمون جامع پنجم مورخ 94/08/29
************************************
ٔ
 .50در شرکت تضامنی ،اگر در نتیجه ضررهای وارده ،سرمایه شرکت نصف شود ،شرکت ........
 )1باید به نوع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل شود.
 )2می تواند شرکا را به تکمیل سرمایه ملزم کند.
 )3مکلف به تکمیل سرمایه است.
 )4منحل شده محسوب است.
*پاسخ گزینه 2می باشد.
زیرا :براساس مفهوم مخالف ماده 133قانون تجارت

************************************
 .51چنانچــه ســفته بــه منظــور پرداخــت درداخــل کشــور صــادر و بــا عــدم پرداخــت مواجــه شــود ،
دارنــده ظــرف چــه مــدت مــی توانــد علیــه صادرکننــده اقامــه دعــوی نمایــد؟
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 )1یک سال از تاریخ سر رسید سفته
 )2شش ماه از تاریخ سررسید سفته
 )3یک سال از تاریخ واخواست سفته
 )4شش ماه از تاریخ واخواست سفته
این سوال حذف شده است.
************************************
 .52الــف» بابــت معاملــه ای چــک صــادر و در اختیــار «ب» قــرار مــی دهــد و وی نیــز آن را ظهرنویســی
نمــوده ،در اختیــار «ج» قــرار مــی دهــد ،ســپس معاملــه اول فســخ گردیــده و چــک بــا عــدم پرداخــت

مواجــه مــی گــردد و دارنــده علیــه هــر دو نفــر اقامــه دعــوی مــی کنــد .کــدام یــک از اشــخاص زیــر مــی
توانــد بــه فســخ معاملــه اســتناد کنــد؟
 )1هیچ کدام از دو شخص الف و ب
 )2هر دو شخص الف و ب
 )3فقط شخص الف
 )4فقط شخص ب
*پاسخ گزینه 1می باشد.

زیرا :با توجه به وصف تجریدی تعهد منشأ از تعهد براتی و اصل عدم توجه ایرادات
نکتــه نخســت ســوال  41آزمــون  16از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/03/01موضوعــا مشــابه
ســوال اســت و بــه اصــل تجریــدی بــودن اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .53شــخصی از صــادر کننــده چــک ضمانــت نمــوده اســت .چنانچــه بعــدا معلــوم شــود صــادر کننــده
بــه هنــگام صــدور ،فاقــد اهلیــت بــوده و یــا امضــای ایشــان جعــل شــده اســت ،ضامــن بــه کــدام یــک از
مــوارد زیــر مــی توانــد اســتناد کنــد؟
 )1فقط به مجعول بودن امضای مضمونعنه
 )2به هیچ کدام از عدم اهلیت و جعل
 )3هم به عدم اهلیت و هم جعل
 )4فقط به عدم اهلیت مضمون عنه
*پاسخ گزینه  3می باشد.
زیــرا :همانگونــه کــه مــی دانیــم بــر اســناد براتــی و تجــاری اصولــی حاکــم اســت ماننــد اصــل عــدم
توجــه ایــرادات ،اصــل اســتقالل امضائات،وصــف تجریــدی بــودن تعهــد براتــی از تعهــد منشــاء و
اصــل دارنــده باحســن نیــت حاکــم مــی باشــد.باتوجه بــه ایــن اصــول صادرکننــده یــا ظهرنویــس نمــی
توانــد بــه بهانــه بطــان معاملــه اولیــه یــا فســخ آن و یــا ســهوی امضــا کــردن ســند ،از پرداخــت وجــه
ســند بــه دارنــده آن خــودداری کند.امــا برخــی ایــرادات هســتند کــه مســئولین ســند براتی مــی توانند
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در برابــر دارنــده بــه آن اســتناد نمایند.یکــی از ایــن مــوارد جعــل و دیگــری عــدم اهلیــت مــی باشــد.
قانــون ایــران در ایــن بــاره حکمــی نــدارد ولــی براســاس قوانیــن بیــن المللــی؛ مــاده 22پیمــان ژنــو
مربــوط بــه چــک 1931و مفهــوم مــاده 7کنوانســیون ژنــو 1930و بنــد 3پاراگــراف 1مــاده 30کنوانســیون
آنســیترال ،جعــل و عــدم اهلیــت از اســتثنائات وارده بــه اصــل عــدم توجــه ایــرادات برشــمرده شــده
اســت .برهمیــن اســاس بیشــتر اســاتید حقــوق تجــارت (دکتراســکینی،دکتر صقــری و دکتــر عرفانــی)
جعــل و عــدم اهلیــت را از جملــه اســتثنائات مــی داننــد و صادرکننــده مــی توانــد دربرابــر دارنــده
ســند ،بــه ایــن ایــرادات اســتناد کنــد.و بــا توجــه بــه مــاده 314مقــررات راجــع بــه بــرات دربــاره چــک
نیــز قابــل اجــرا مــی باشــد.همچنین قانونگــذار در انتهــای مــاده 249قانــون تجارت،مســئولیت ضامــن را

تابــع مســئولیت مضمــون عنــه مــی دانــد .بنابرایــن هــر ایــرادی را کــه مضمــون عنــه بتوانــد مطــرح کنــد
ضامــن نیــز مــی توانــد بــه آن اســتناد کنــد.
ً
نکتــه ســوم ســوال  41آزمــون  16از ازمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/03/01عینــا بــه ایــن نکتــه
اشــاره کــرده اســت.
نکتــه  2ســوال  48آزمــون  18از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/03/15بــه ایــن نکتــه کــه
مســئولیت ضامــن در حــدود مضمــون عنهــش اســت اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .54مــرور زمــان 5ســاله در ســفته در صورتــی کــه نســبت بــه ســند اعتــراض نشــده باشــد ،از کــدام
تاریــخ شــروع مــی شــود؟
 )1تاریخی که به زیان دارنده ،از سند استفاده بالجهت شده باشد.
 )2تاریخ پایان مهلت اعتراض
 )3تاریخ سررسید
 )4تاریخ صدور
*پاسخ گزینه 2می باشد.
زیرا :براساس ماده  318قانون تجارت
************************************
ًَ
 .55دارنــده چــک بــرای اقامــه دعــوی علیــه صــادر کننــده ،کــدام یــک از مــوارد زیرعینــا را مــی توانــد
بــه عنــوان اقامتــگاه خوانــده قــرار دهــد؟
 )1فقط اقامتگاه صادر کننده
 )2فقط محل بانک صادر کننده دسته چک
 )3فقــط محــل بانکــی کــه گواهــی عــدم پرداخــت را صــادر نمــوده ،ولــو آنکــه شــعبه بانــک صــادر کننــده
دســته چک نباشــد.
 )4هــر یــک از محــل هــای اقامتــگاه صــادر کننــده ،شــعبه بانــک صــادر کننــده دســته چــک و یــا شــعبه
ای کــه گواهــی عــدم پرداخــت را صــادر نمــوده ولــو آنکــه شــعبه صــادر کننــده دســته چــک نباشــد.
*پاسخ گزینه 4می باشد.
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زیرا :با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و مواد 11و  13قانون آینن دادرسی مدنی
ًَ
نکتــه ســوال  38آزمــون  2از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/10/26عینــا بــه رای وحــدت رویــه
اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .56به ورشکستگی شرکت تضامنی منحله  ..................رأی داد.
 )1قبل از تقسیم دارایی شرکت می توان
 )2بعد از تقسم دارایی شرکت نیز می توان
 )3بعد از ختم تصفیه امور شرکت می توان
 )4نمی توان
*پاسخ گزینه  1می باشد.
زیرا :براساس ماده 127قانون تجارت
ً
موارد ذیل عینا سوال و پاسخ صحیح را عنوان کرده اند:
 )1سوال  47آزمون  15از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/02/25
 )2سوال  52آزمون  28از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/06/13
************************************
 .57از تاریــخ حکــم ورشکســتگی ،هــر فــردی نســبت بــه تاجــر ورشکســته دعوایــی داشــته باشــد،
بایــد بــر  .............اقامــه کنــد.
 )1مدیر تصفیه فقط راجع به اموال غیرمنقول
 )2مدیر تصفیه فقط راجع به اموال منقول
 )3مدیر تصفیه
 )4مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته
*پاسخ گزینه  3می باشد.
ً
زیرا :براساس ماده  419قانون تجارت موارد ذیل عینا به نکته سوال اشاره کرده اند:
 )1نکته  2سوال  42آزمون  30از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/07/03
 )2نکته  2سوال  58آزمون جامع چهارم مرحله ای مورخ 94/08/22
نکتــه  2ســوال  44آزمــون  19از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/03/22موضوعــا مشــابه ایــن
ســوال اســت.
************************************
 .58شــخص «الــف» شــریک ضامــن شــرکت ورشکســته «ب» اســت .در ایــن صــورت شــخص «الــف»
. ............
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 )۱کــه حکــم ورشکســتگی اش صــادر شــده ،در صورتــی حــق اعــاده اعتبــار دارد کــه ثابــت نمایــد تمــام
دیــون شــرکت را پرداختــه اســت.
 )۲در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است.
 )۳حق اعاده اعتبار ندارد ،حتی اگر تمام دیون شرکت پرداخت شده باشد.
 )۴به هیچ وجه نیازی به اعاده اعتبار ندارد.

*پاسخ گزینه  1می باشد.
زیــرا :بــه موجــب مــاده 128قانــون تجــارت ورشکســتگی شــرکت مالزمــه قانونــی بــا ورشکســتگی شــرکا

ندارد.لــذا درصورتــی کــه شــریک نیــز تاجــر باشــد و حکــم ورشکســتگی او نیــز صــادر شــده باشــد پــون
مســئول پرداخــت بدهــی هــای شــرکت نیــز هســت ،اعــاده اعتبــارش منــوط بــه پرداخــت دیــون شــرکت
یــا گرفتــن رضایــت بســتانکاران شــرکت مــی باشــد.
ً
نکتــه ب ســوال  55آزمــون ا از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/10/12عینــا بــه نکتــه دوم پاســخ
صحیــح اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .59در صورتــی کــه تاجــر قبــل از تاریــخ توقــف خــود ،بــرای فــرار از ادای دیــن یــا بــرای اضــرار بــه
طلبکارهــا معاملــه ای انجــام دهــد ،وضــع چنیــن معاملــه ای چگونــه اســت؟

 )1باطل است
 )2غیرنافذ است
 )3قابل ابطال است.
 )4قابــل فســخ اســت ،مشــروط بــر اینکــه دعــوای فســخ ظــرف دو ســال از تاریــخ وقــوع معاملــه طــرح
شــود.
*پاسخ گزینه 4می باشد زیرا:
براساس ماده 424قانون تجارت
ً
موارد ذیل عینا به گزینه صحیح اشاره کرده اند:
نکته  1و  2سوال  49آزمون  19از آزمون های  47مرحله ای مورخ
ب .سوال  53آزمون  31از ازمون های  47مرحله ای مورخ 94/07/10
************************************
 .60کدام مورد در خصوص ورشکستگی شرکت تضامنی ،مختلط یا نسبی ،صحیح نیست؟
 )1شریکی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده ،از مسئولیت تضامنی مبراست.
 )2دارایــی شــخصی شــرکایی کــه بــا آنهــا قــرارداد خصوصــی منعقــد شــده ،بــه غرمــا تقســیم خواهــد
شــد.
ً
 )3طلبکاراهــا مــی تواننــد قــرارداد ارفاقــی را بــا شــرکت یــا منحصــرا بــا یــک یــا چنــد نفــر از شــرکای
ضامــن منعقــد کننــد.
 )4شــریک یــا شــرکای ضامنــی کــه بــا او قــرارداد مخصوصــی منعقــد شــده ،نمــی تواننــد تعهــد حصــه ای
نماینــد ،مگــر از امــوال شــخصی خودشــان
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*پاسخ گزینه2می باشد .زیرا:
براساس ماده  506قانون تجارت
ً
نکتــه  1و  2ســوال  60آزمــون  20از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/04/05عینــا بــه صحــت گزینــه
 2و عــدم صحــت گزینــه  3اشــاره کــرده اســت.
ً
نکتــه  1ســوال  52آزمــون  21از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/04/12عینــا بــه غلــط بــودن
گزینــه  3اشــاره کــرده اســت.

36

«اصول فقه»
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 .61کدام حکم ،فقط شامل اشخاص بالغ و عاقل می شود؟
 )۱زوجیت
 )۲بطالن
 )۳جواز
 )۴ضمان
*گزینه  3پاسخ صحیح است.
توضیــح :یکــی از ویژگــی هــای احــکام تکلیفــی آن اســت کــه بــه افــراد بالــغ و عاقــل تعلــق مــی گیــرد.
احــکام زوجیــت ،بطــان و ضمــان از احــکام وضعــی اســت امــا حکــم جــواز یــا اباحــه از احــکام تکلیفــی
اســت کــه تنهــا مربــوط بــه مکلفیــن یعنــی بالغیــن و عاقلیــن مــی شــود.
ً
نکتــه  1ســوال  65آزمــون  22از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/04/19عینــا بــه غلــط بــودن
گزینــه  1اشــاره کــرده اســت.
ً
پنــد اصولــی  12ســوال  66آزمــون  3از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/11/03عینــا بــه غلــط بــودن
گزینــه  2اشــاره دارد.
پند اصولی  2سوال  61آزمون  3از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/03
ً
عینا به غلط بودن گزینه  3اشاره کرده است.
موارد ذیل موضوعا مشابه این سوال است:
 )1پند اصولی  17و  18سوال  70آزمون  3از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/03
 )2پند اصولی  36سوال  76آزمون  4از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/17
 )3ســوال  63و پنــد اصولــی  7ایــن ســوال در آزمــون  23از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ
94 /04 /26
 )4پند اصولی  2سوال  61آزمون جامع چهارم مورخ 94/08/22
************************************
 .62مطابــق مــاده 161ق.م.ا .ســابق « :مناســب اســت کــه حاکــم شــرع مــردم را از زمــان اجــرای حــد آگاه
ســازد» عبــارت «مناســب اســت» ،معــادل بــا کــدام حکــم تکلیفــی زیــر اســت؟
 )1استحباب
 )2حرمت
 )3اباحه
 )4کراهت
*گزینه 1پاسخ صحیح است.
توضیــح :عبــارت «مناســب اســت» کــه در مــاده 101ق.م .ا ســابق بــه کار رفتــه اســت ،اشــاره بــه حکــم
اســتحباب دارد .اســتحباب در واقــع بــه معنــای درخواســت انجــام کار اســت بــدون
اینکه ترک کار ممنوعیتی داشته باشد
************************************
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ّ
 .63کدام عبارت متضمن حکم تکلیفی است؟
 )1طفل باید مطیع ابوین خود باشد.
ّ
 )2نکاح نباید در ایام عده صورت گیرد.
 )3عاقد باید عاقل،بالغ و قاصد باشد.
ٔ
 )4در اجاره اشیاء ،مدت اجاره باید معین باشد.
*گزینه 1پاسخ صحیح است.
توضیــح :گاهــی قانونگــذار بــا امــر کــردن بــه انجــام کاری یــا نهــی کــردن از انجــام کاری در صــدد بیــان
احــکام وضعــی آن کار اســت و حکــم تکلیفــی را نمــی خواهــد بیــان کنــد .مثــل گزینــه هــای  3و  4کــه
قانونگــذار تنهــا در صــدد بیــان آن اســت کــه شــرط صحــت عقــد و اجــاره را بیــان کنــد( .شــرطیت از
احــکام وضعــی اســت) امــا در گزینــه 1قانونگــذار در صــدد بیــان لــزوم اطاعــت طفــل از ابویــن اســت.
هــر چنــد گزینــه 2تــاب ایــن تفســیر را دارد کــه بیــان کننــده حکــم تکلیفــی حرمــت نیــز باشــد امــا
ظاهــرا گزینــه  1پاســخ مناســب تــری بــرای ســوال اســت.
ً
موارد ذیل عینا به وضعی بودن شرطیت در گزینه  3و  4اشاره کرده است:
الف .پند اصولی  2سوال  61آزمون  3از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/03
ب .نکته  2سوال  65آزمون  22از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/04/19
موارد ذیل موضوعا مشابه این سوال هستند:
الف .پند اصولی  36سوال  76آزمون  4از آزمون های  47مرحله ای مورخ93/11/17
ب .سوال  68آزمون  23از آزمون های  47مرحله ای مورخ94/04/26
ج .سوال  63و پند اصولی  10این سوال در آزمون جامع پنجم مورخ 94/08/29
************************************
 .64کدام مورد ،دارای مفهوم مخالف است؟
 )1ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد،حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
 )2هرگاه کسی مال دیگری را تلف کند،باید مثل یا قیمت آن را بدهد.
 )3هرگاه بالغ ،نابالغ را بکشد،قصاص می شود.
 )4تصرف به عنوان مالکیت  ،دلیل مالکیت است.
*گزینه  4پاسخ صحیح است.
توضیــح :اگــر مبنــای طــرح ایــن ســؤال ،نظــر مذکــور در کتــاب دکتــر محمــدی (مبانــی اســتنباط حقــوق
اســامی) بدانیــم بــه نظــر مــی رســد گزینــه 1درســت باشــد .زیــرا بــه نظــر وی ،گزینــه یــک دارای مفهــوم
مخالــف اســت و مــی تــوان گفــت ضامنــی کــه بــدون قصــد تبــرع ،ضمانــت کــرده باشــد ،حــق رجــوع بــه
مضمــون عنــه را دارد.امــا مرحــوم دکتــر کاتوزیــان ایــن نظــر را نمــی پذیرنــد و معتقدنــد کــه گزینــه
یــک ،فاقــد مفهــوم مخالــف اســت زیــرا در حقــوق ایــران ،حــق رجــوع ،دایــر مــدار اذن مدیــون اســت نــه
قصــد پرداخــت کننــده دیــن .لــذا نمــی تــوان اســتنباط کــرد کــه اگــر ضامــن بــا قصــد رجــوع ضمانــت
کــرده باشــد ،حــق رجــوع بــه مضمــون عنــه را خواهــد داشــت .و از آنجــا کــه بــه نظــر مــی رســد گزینــه
2و 3ســالبه بــه انتفــاء موضــوع بــوده ،فاقــد مفهــوم مــی باشــند .در مــورد گزینــه 4نیــز مــی تــوان آن را
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واجــد مفهــوم مخالــف دانســت و گفــت :تصــرف ،بــه عنوانــی غیــر از مالکیــت ،دلیــل بــر مالکیــت نیســت.
در هــر حــال اگــر مبنــا را نظــر مرحــوم دکتــر کاتوزیــان بدانیــم ،گزینــه 4مناســب اســت و اگــر نظــر دکتــر
محمــدی را مــاک قــرار دهیــم گزینــه 1مناســب تــر از ســایر گزینــه هــا خواهــد بــود.
موارد ذیل به مفهوم نداشتن گزینه  2و  3اشاره کرده اند:
الف .بند اصولی  5سوال  62آزمون  5از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/24
ب .پند اصولی  14سوال  66آزمون  5از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/24
ج .بند اصولی  23سوال  70آزمون  24از آزمون های  47مرحله ای مورخ94/05/09
موارد ذیل موضوعا مشابه این سوال است:
الف .پند اصولی  12 ،11و  13سوال  64آزمون  1از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/10/12
ب .پند اصولی  19و  20سوال  69آزمون  24از آزمون های  47مرحله ای مورخ94/05/09
************************************
 .65در کدام مورد،عدد قابل مفهوم گیری است؟
 )1جمع بین دو خواهر،ممنوع است.
 )2دوره نمایندگی مجلس،چهار سال است.
 )3موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی تعیین کند.
 )4درصورتــی کــه دونفــر بــه نحــو اجتمــاع وکیــل باشــند،به مــوت یکــی از آنها،وکالــت دیگــری باطــل
مــی شــود.
*گزینه 2پاسخ صحیح است.
توضیــح :در مــواردی کــه عــدد ناظــر بــه مــورد غالــب و رایــج باشــد فاقــد مفهــوم مخالــف اســت .گزینــه
1و 3و 4عــدد غالبــی اســت امــا در گزینــه 2قانونگــذار عــدد را بــرای بیــان حداکثــر
حکــم خــود ذکــر کــرده اســت و مــی تــوان اســتنباط کــرد کــه دوره نمایندگــی مجلــس بیشــتر از چهــار
ســال نیســت.
ً
عبــارت ســوال  66آزمــون  24از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/05/09عینــا عبــارت ایــن ســوال
(و نــه گزینــه هــا) اســت.
ً
گزینــه  2ســوال  64آزمــون  5از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/11/24عینــا بــه گزینــه  3اشــاره
کرده اســت.
موارد ذیل موضوعا مشابه این سوال هستند:
 )1پند اصولی  10سوال  64آزمون  5از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/24
 )2سوال  65آزمون  24از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/05/09
************************************
 .66ازعام های زیر،کدام یک بدلی است؟
 )1هــرگاه تمــام شــرکا بــه تقســیم مــال مشــترک راضــی باشند،تقســیم بــه نحــوی کــه شــرکا تراضــی
نماینــد ،بــه عمــل مــی آیــد.
 )2بــرای تصویــب قطعنامــه در شــورای امنیت،بایدهمــه اعضــای دائــم آن شــورا،با آن قطعنامــه موافــق
باشــند.
 )3هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد،تمام ارث را می برد.
ّ
 )4کلیه معامالت تجار،تجارتی است.
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*گزینه  3صحیح است.
توضیــح :در عــام بدلــی ،حکــم قانونگــذار در واقــع بــه یکــی ازافــراد عــام تعلــق گرفتــه اســت امــا آن یــک
فــرد ،معیــن نیســت هماننــد گزینــه 3.امــا در گزینــه 1و 2عــام مجموعی اســت و
در گزینه 4عام استغراقی است.
موارد ذیل موضوعا مشابه سوال هستند:
الف .پند اصولی  42سوال  77آزمون  11از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/01/21
ب .ســوال  64و پنــد اصولــی  11 ،10و  12ایــن ســوال درآزمــون  12از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ
94/01/28
 )1پند اصولی  22سوال  67آزمون  1از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/04/19
 )2پند اصولی  36و  37سوال  77آزمون  24از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/05/09
 )3پند اصولی  39سوال  79آزمون  24از آزمون های  47مرحله ای مورخ94/05/09
 )4سوال  71آزمون  25از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/05/16
 )5پند اصولی  23سوال  74آزمون  25از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/05/16
 )6سوال  80آزمون  25از آزمون های  47مرحله ای مورخ94/05/16
 )7پند اصولی  22سوال  71آزمون  28از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/06/13
 )8پند اصولی  27سوال  71آزمون جامع اول مورخ 94/07/17
************************************
ٔ
ٌ
ّ
 .67مــاده 141ق.آ.د.م کــه مقررداشــته :پــس از ارجــاع پرونــده نمــی تــوان آن را از شــعبه مرجــوع الیــه
ٔ
اخــذ و بــه شــعبه دیگــر ارجــاع کرد،مگــر بــه تجویــز قانــون ...بیانگــر چــه نــوع مفهومــی اســت؟
 )1وصف
 )2استثنا
 )3غایت
 )4لقب
*گزینه 2پاسخ صحیح است.
توضیــح :اداتــی ماننــد مگــر ،بجــز  ،اال و  ...در اصطــاح ادات اســتثناء نامیــده مــی شــوند کــه بــه نظــر
مشــهور اصولییــن بــه کار بــردن ایــن ادات در جملــه ،جملــه را دارای مفهــوم مخالــف اســتثناء (و یــا
حصــر) مــی ســازد .بنابرایــن مــاده  391ق .آ.د.م دارای مفهــوم مخالــف از نــوع اســتثنا یــا حصــر اســت.
مفهــوم اســتثناء ایــن مــاده چنیــن خواهــد بــود :بــا تجویــز قانــون مــی تــوان پرونــده را از شــعبه مرجــوع
الیــه اخــذ و بــه شــعبه دیگــر ارجــاع نمــود.
موارد ذیل موضوعا مشابه این سوال هستند:
 )1سوال  76و پند اصولی آن در آزمون  5از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/24
 )2پند اصولی  33سوال  80آزمون جامع سوم مورخ 94/08/15
************************************
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ّ
ٌ
 .68مــاده 1231قانــون مدنــی مقــرر مــی داند:مقرلــه اگــر بــه کلــی مجهــول باشــد اقــرار اثــری نــدارد
ّ
و اگــر فــی الجملــه معلــوم باشــد،مثل اقــرار بــرای یکــی ازدونفــر معین،صحیــح اســت مصــداق کــدام
مــورد اســت؟
 )1علم تفصیلی
 )2علم اجمالی
 )3قطع
 )4شک
*گزینه 2پاسخ صحیح است.
توضیــح :مــاده 1271قانــون مدنــی از مهمتریــن مصــداق هــای اعتبــار علــم اجمالــی در قانــون ونظــام
حقــوق ایــران اســت .بــه ویــژه آنکــه قیــد « فــی الجملــه » در ایــن مــاده بــه کار رفتــه اســت کــه اشــاره
بــه علــم اجمالــی دارد .علــم اجمالــی علمــی اســت کــه همــراه بــا شــک و ابهــام مــی باشــد.
موارد ذیل موضوعا مشابه سوال هستند:
 )1پند اصولی  18و  19سوال  71آزمون  27از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/06/06
 )2سوال  70آزمون  28از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/06/13
************************************
 -69قاعده یقین،به کدام دلیل اعتبار ندارد؟
ّ
 )1تقدم زمان مشکوک بر متیقن
ّ
 )2تعداد متعلق یقین و شک
 )3عدم وجود شک الحق
 )4عدم بقای یقین گذشته
*گزینه  4پاسخ صحیح است.
توضیــح :برخــی معتقدنــد کــه در شــک ســاری قاعــده یقیــن اجــرا مــی شــود .قاعــده یقیــن ،اعتبــار

نــدارد زیــرا وقتــی شــک الحــق ،بــه یقیــن ســابق ســرایت مــی کنــد ،یقیــن ســابق ،متزلــزل شــده و باقــی
نمــی مانــد.
ً
موارد ذیل عینا به نکته مورد سؤال اشاره کرده اند:
 )1بند اصولی  44سؤال  75آزمون ا از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/10/12
 )2بند اصولی  9سؤال  64آزمون  20از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/04/05
************************************
ّ
 -70مــاده  282قانــون مجــازات اســامی مقــرر مــی دارد« :حــد محاربــه یکــی از چهــار مجــازات زیــر
اســت :الــف اعــدام،ب صلــب،پ قطــع دســت راســت و پــای چــپ،ت نفــی بلــد» ایــن ماده،مصــداق کــدام
نــوع واجــب اســت؟
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 )1تعیینی
 )2کفایی
 )3تخییری
 )4عینی
*گزینه  3پاسخ صحیح است.
توضیــح :در واجــب تخییــری ،قانونگــذار چنــد کار را واجــب مــی ســازد و بــه مکلــف اختیــار مــی دهــد کــه
یکــی از آنهــا را بــه انتخــاب خــودش برگزینــد و بــا انتخــاب و انجــام یکــی از
کارهــا ،ســایر مــوارد وجوبــی نخواهنــد داشــت .در حــد محاربــه نیــز چنیــن اســت .چــون قاضــی مکلــف
اســت یــک مجــازات را از چهــار مجــازات معیــن ،بــه تشــخیص خــود اعمــال نمایــد.
ً
عبــارت ســؤال  66آزمــون  31از ازمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/07/10عینــا بــه ســؤال و گزینــه
ی صحیــح اشــاره کــرده اســت.
موارد ذیل موضوعا مشابه این سوال هستند:
 )1نکته  1سؤال  91آزمون  18از ازمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/15
 )2بند اصولی  14سؤال  65آزمون  23از ازمون های  47مرحله ای مورخ 94/04/26
سؤال  78و پند اصولی  42سؤال  78آزمون  30از ازمون های  47مرحله ای مورخ 94/07/03
************************************
 -71اصل تخییرر،درکدام مورد جاری است؟
ّ
 )1افراد واجب مخیر
 )2دو دلیل متعارض
 )3دو حکم متزاحم
 )4دوران بین محذورین
*گزینه  4پاسخ صحیح است.
توضیــح :بــه تردیــد میــان وجــوب و حرمــت ،دوران بیــن محذوریــن مــی گوینــد کــه در آ« تخییــر عقلــی یــا
اصــل تخییــر اجــرا مــی شــود کــه یکــی از اصــول عملیــه مــی باشــد .در میــان افــراد واجــب مخیــر» چــون
شــکی وجــود نــدارد ،هیــچ اصلــی اجــرا نمــی شــود .در «دو حکــم متزاحــم» نیــز ،قاعــده االهــم فاالهــم
اجــرا مــی شــود و در «دو دلیــل متعــارض» ،قاعــده الدلیــان اذا تعارضــا تســاقطا اعمــال مــی گــردد
ً
موارد ذیل عینا به نکته سوال اشاره کرده اند:
 )1بند اصولی  19سؤال  69آزمون  16از ازمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/01
 )2بند اصولی  27سؤال  72آزمون  16از ازمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/01
 )3بند اصولی  21سؤال  70آزمون  18از ازمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/15
 )4عبــارت ســوال  7و قســمت انتهایــی بنــد اصولــی  24ایــن ســوال در آزمــون  18از ازمــون هــای 47
مرحلــه ای مــورخ 94/03/15
 )5عبارت سؤال  68آزمون  31از ازمون های  47مرحله ای مورخ 94/07/10
 )6بند اصولی  47سؤال  77آزمون جامع  4مورخ 94/08/22
************************************
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 -72بوسیله ی استصحاب،کدام یک از آثار زیر،ثابت می شود؟
 )1فقط آثار شرعی بی واسطۀ مستصحب
 )2آثار شرعی و غیر شرعی مستصحب
 )3فقط آثار شرعی و عقلی بی واسطۀ مستصحب
 )4فقط آثار شرعی بی واسطه مستصحب و آثار شرعی با واسطه عقلی یا عادی مستصحب
*گزینه ی  1پاسخ صحیح است.
توضیــح :اســتصحاب قطعــا نمــی توانــد آثــار و لــوازم عــادی و عقلــی مســتصحب را اثبــات کنــد .امــا قطعــا
ِ
مــی توانــد آثــار و لــوازم شــرعی کــه بــی واســطه بــر مســتصحب مترتــب مــی شــوند
را اثبــات نمایــد .امــا در مــورد اینکــه آیــا اســتصحاب مــی توانــد آثــار شــرعی کــه بــا واســطه عقلــی یــا
عــادی بــر مســتصحب مترتــب مــی شــود را نیــز اثبــات کنــد ،اختــاف نظــر وجــود دارد.برخــی معتقدنــد
کــه اگــر واســطه عقلــی یــا عــادی آنقــدر پنهــان و مخفــی باشــد کــه از نظــر عــرف دور بمانــد ،اســتصحاب
مــی توانــد آن آثــار شــرعی را اثبــات نمایــد .بــا توجــه بــه ایــن ختــاف نظــر و بــا لحــاظ اینکــه در گزینــه
 4تفصیلــی میــان آثــار عقلــی پنهــان و غیــر پنهــان داده نشــده اســت ،بــه نظــر مــی رســد گزینــه 1پاســخ
مناســبتری بــرای ایــن ســؤال باشــد.
ً
 بنــد اصولــی  39ســؤال  77آزمــون  30از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/07/03عینــا بــه ایــننکتــه اشــاره دارد.
************************************
 -73در کدام مورد،اصل برائت به معنای برائت از تکلیف است؟
 )1تردید در انتساب جرم به متهم
 )2تردید در قلمرو مفهومی جرم
 )3تردید در میزان مجازات
 )4تردید در ثبوت ضمان قهری
*گزینه  2پاسخ صحیح است.
توضیــح :اصــل برائــت در علــم حقــوق کاربردهــای متفاوتــی دارد .گاه منظــور از ب رائــت ،برائــت از
تکلیــف وجوبــی و تحریمــی اســت .در ایــن کاربــرد برائــت بــه اصطــاح اصولــی آن،
نزدیــک مــی شــود .گاه منظــور از برائــت ،برائــت از اتهــام و مجــازات اســت و گاهــی منظــور از برائــت،
برائــت از ضمــان و دیــن اســت .کــه در میــان ایــن ســه کاربــرد برائــت در علــم حقــوق ،کاربــرد اول
بــه اصطــاح برائــت در علــم اصــول نزدیکتــر اســت .در میــان گزینــه هــای ســوال« ،تردیــد در قلمــرو

مفهومــی جــرم» کــه در حقــوق بــا اســتناد بــه اصــل تفســیر بــه نفــع متهــم ،شــخص را تبرئــه مــی کنیــم،
بــه اصطــاح برائــت از تکلیــف نزدیــک تــر مــی باشــد.
ً
بنــد اصولــی  12و  13ســؤال  67آزمــون  16از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/03/01موضوعــا
مشــابه ایــن ســؤال اســت (در ایــن ســؤال قاعــده بیــان شــده کــه داوطلــب گرامــی بــا درنظــر گرفتــن
ایــن نکتــه مــی توانــد بــه پاســخ ســؤال کــه بصــورت مصداقــی اســت ،برســد).
ســؤال  72آزمــون  18از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ 94 /03/15بــه بیــان مصادیــق گزینــه 2
(گزینــه ی صحیــح) پرداختــه اســت.
************************************
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 -74عقــد نکاحــی واقــع شــده اســت.پس از مدتــی شــوهر بــذل مــدت کــرده اســت ولــی نمــی دانیــم

نــکاح دائــم بــوده یــا موقت.بــا اســتصحاب نــکاح بــه طــور کلی،کــدام یــک ازآثــار زیر،مترتــب مــی شــود؟
 )1فقط توارث و وجوب نفقه
 )2فقط حرمت ازدواج زن و وجوب نفقه
ّ
ّ
 )3حلیت تمتع،حرمت ازدواج زن،توارث و وجوب نفقه
ّ
ّ
 )4فقط حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن
*گزینه  4پاسخ صحیح است.
توضیــح :مــورد ســؤال ،اســتصحاب کلــی نــوع دوم اســت یعنــی اســتصحابی کــه شــک در بقــاء کلــی،
ـرد
ناشــی از آن اســت کــه نمــی دانیــم کلــی در ضمــن فــرد معلــوم البقــاء (نــکاح دائــم) بــوده اســت یــا فـ ِ
معلــوم الــزوال (نــکاح موقــت ).بــه نظــر برخــی ،بقــاء کلــی اســتصحاب مــی شــود و صرفــا آثــار مشــترک
آن اثبــات مــی گــردد .بنابرایــن اصــل نــکاح بــا اســتصحاب اثبــات مــی گــردد و آثــار مشــترک نــکاح دائــم
و موقــت نیــز اثبــات مــی شــود نــه آثــار اختصاصــی هــر یــک از آنهــا .حلیــت تمتــع و حرمــت ازدواج زن،
اثــر مشــترکی اســت کــه هــم در نــکاح دائــم اســت و هــم در نــکاح موقــت.
ً
سؤال  74آزمون جامع  3مورخ  94/08/15عینا این سؤال را مطرح کرده است.
************************************
 -75حکم دو ماده زیر،به ترتیب مصداق کدام مورد است؟
ّ
مــاده  468قانــون مدنــی :قــرض عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن احــد طرفیــن مقــدار معینــی از مــال
خــود را بــه طــرف دیگــر تملیــک مــی کنــد
مــاده  375قانــون مدنــی :مبیــع بایــد در محلــی تســلیم شــود کــه عقــد بیــع در آنجــا واقــع شــده اســت
ّ
ّ
مگــر اینکــه عــرف و عــادت مقتضــی تســلیم در محــل دیگــر باشــدو یــا در ضمــن بیع،محــل مخصوصــی
ّ
بــرای تســلیم معیــن شــده باشــد.
 )1مقتضای اطالق عقد قرض مقتضای اطالق عقد بیع
 )2مقتضای اطالق عقد قرض مقتضای ذات عقد بیع
 )3مقتضای ذات عقد قرض مقتضای ذات عقد بیع
 )4مقتضای ذات عقد قرض مقتضای اطالق عقد بیع
*گزینه  4پاسخ صحیح است.
توضیــح :روشــن اســت کــه حکمــی کــه قانونگــذار در مــاده 648ق.م بــرای عقــد قــرض گفتــه اســت
(یعنــی تملیــک مــال بــه دیگــری) ناشــی از ذات آن عقــد اســت .امــا حکمــی کــه قانونگــذار در مــاده
375ق.م بــرای بیــع گفتــه اســت ناشــی از «عــدم ذکــر قیــد» در مــورد محــل تســلیم مبیــع در قــرارداد
اســت  .بــه عبــارت دیگــر اطــاق بیــع اقتضــاء مــی کنــد کــه مبیــع در محــل وقــوع بیــع ،تســلیم شــود.
ِ
ً
موارد ذیل موضوعا مشابه این سوال است:
الف .سؤال  13آزمون  8از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/12/15
ب .ســؤال  3و بنــد اصولــی  1و  2ایــن ســوال در آزمــون  12از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ
ً
 94/01/28موضوعــا مشــابه اســت.
************************************
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 -76لزوم حضور کارمندان در محل کار در ساعات اداری،مثال برای کدام مورد است؟
 )1واجب فوری
 )2واجب غیرفوری
ّ
 )3واجب مضیق
ّ
 )4واجب موسع
*گزینه  3پاسخ صحیح است.
توضیــح :واجــب مضیــق از اقســام واجبــات موقــت اســت .اگــر قانونگــذار بــرای انجــام واجــب ،زمانــی
تعییــن کنــد کــه آن زمــان مســاوی زمانــی باشــد کــه انجــام واجــب بــدان نیازمنــد اســت
(نــه بیشــتر و نــه کمتــر) واجــب را واجــب مضیــق مــی نامیــم .لــزوم حضــور کارمنــدان در محــل کار در
ســاعات ادارای نیــز بــه همیــن نحــو اســت.
موارد ذیل موضوعا مشابه این سوال هستند:
الف .بند اصولی  25و سؤال  74آزمون  6از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/12/01
ب.بند اصولی  27سؤال  70آزمون  23از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/04/26
************************************
 .77درکدام مورد،تخصیص به دلیل لفظی است؟
ّ
 )1تخصیص به سنت
 )2تخصیص به بناء عقال
 )3تخصیص به حکم عقل
 )4تخصیص به اجماع
*گزینه 1پاسخ صحیح می باشد.
ّ
توضیــح :عــرف ،اوضــاع و احــوال ،احــکام بدیهــی عقــل و ســیره عقــاء و همچنیــن اجمــاع ،از ادلــه لبــی و

غیــر لفظــی محســوب مــی شــوند امــا ســنت البتــه نــوع قولــی آن ،دلیــل لفظــی محســوب مــی گــردد .لــذا
ِ
اگــر عامــی بــا ســنت قولــی تخصیــص بخــورد ،تخصیــص بــا مخصــص لفظــی خواهــد بــود.

************************************
 -78کدام مورد،حکم واقعی اولی است؟
 )1جواز تلقیح مصنوعی
 )2موظف بودن زن به سکونت در منزل شوهر
 )3ممنوعیت تصرف مالک که مستلزم اضرار به همسایه است.
ّ
 )4لزوم تأخیر اجرای حد زنا بر زن باردار در صورت خوف ضرر برای حمل
*گزینه  2پاسخ صحیح است.
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توضیــح :احــکام واقعــی اولــی ،احکامــی هســتند کــه بــرای شــرایط عــادی و متعارفــی کــه مکلــف در آن
قــرار دارد وضــع شــده انــد بــدون توجــه بــه حاالتــی مثــل اضطــرار یــا ضــرر یــا عســر و
حــرج .در میــان گزینــه هــا حکــم لــزوم ســکونت زن در منــزل شــوهر ،حکمــی اســت واقعــی اولــی .جــواز
تلقیــح مصنوعــی حکــم ظاهــری اســت و ممنوعیــت تصــرف مالــک کــه مســتلزم
اضرار همسایه شود ونیز لزوم اجرای تاخیر حد بر زن باردار حکم واقعی ثانوی است.
موارد ذیل موضوعا مشابه این سوال هستند:
الــف .ســؤال  73و بنــد اصولــی  39ایــن ســؤال از آزمــون  1از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ
 78( . 93/10/12آزمــون جامــع  2و ســؤال  7آزمــون )19
ب.بند اصولی  39سؤال  79آزمون  18از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/15
ج.سؤال  71و بند اصولی  18آزمون  19از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/22
د.سؤال  77و بند اصولی  30آزمون جامع  3مورخ 94/08/15
************************************
 -79اختالف نظر اخباریان و اصولیان،مربوط به کدام مورد است؟
 )1شبهات حکمی و موضوعی تحریمی
ِ
 )2شبهات حکمی تحریمی
ِ
 )3شبهات حکمی تحریمی و وجوبی
ِ
 )4شبهات حکمی وجوبی
ِ
*گزینه  2پاسخ صحیح است.
توضیــح :در شــبهات حکمــی تحریمــی یعنــی تردیــد در اینکــه کاری حــرام اســت یــا مبــاح ،اخبارییــن نظــر

مخالــف دارنــد و معتقدنــد کــه بایــد اصــل احتیــاط اجــرا گــردد؛ در حالــی کــه مشــهور بــر ایــن باورنــد کــه
بایــد برائــت اجــرا شــود.
ً
بنــد اصولــی  13ســؤال  67آزمــون  2از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/10/26عینــا بــه پاســخ
اشــاره کــرده اســت.

************************************
 -80بنــا بــه نظــر مشــهور اصولیــان در شــبهات محصــوره و غیرمحصوره،بــه ترتیــب کــدام اصــل جــاری
اســت؟
 )1احتیاط برائت
 )2برائت احتیاط
 )3برائت برائت
 )4احتیاط احتیاط
*گزینه  1پاسخ صحیح است.
ِّ
توضیــح :در شــبهات محصــوره کــه مــوارد مشــکوک ،بســیار محــدود مــی باشــند ،علــم اجمالــی منجــز
تکلیــف بــوده و اصــل احتیــاط اجــرا مــی شــود امــا در شــبهات غیــر محصــره ،از آنجــا
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کــه اجــرای اصــل احتیــاط مســتلزم عســر و حــرج اســت ،در مــورد بعضــی از مــوارد مشــکوک اصــل برائت
اجــرا خواهــد شــد .حکــم شــبهات محصــوره و غیــر محصــوره نیــز در کالس درس «اصــول فقــه انطباقــی»
بیــان شــده اســت .و نمونــه آن را در آزمونهــای دادســتان مــی توانیــد مشــاهده کنیــد.
ً
موارد ذیل عینا اشاره به قسمت اول سؤال دارند:
الف بند اصولی  8سؤال  64آزمون  16از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/01
ب.بند اصولی  9سؤال  65آزمون  16از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/01
ج.بند اصولی  23سؤال  70آزمون  16از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/01
ج .بند اصولی  22سؤال  70آزمون  16از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/01
د .بند اصولی  33سؤال  75آزمون 94/03/01 16
ه .بند اصولی  10سؤال  64آزمون  31از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/07/10
و.بند اصولی  16سؤال  67آزمون  31از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/07/10
«حقوق جزا»
************************************
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 .81حکــم بــه نگهــداری درکانــون اصــاح وتربیــت دردو روز آخرهفته،درمــورد کــدام گــروه ازاطفــال
ونوجوانــان بزهکارجایــز اســت؟
 )1تمام گروه های سنی به جزاطفال ونوجوانان نابالغ
 )2اطفال ونوجوانان نه تا پانزده سال تمام شمسی
 )3نوجوانان پانزده تا هیجده سال تمام شمسی
 )4تمام گروه های سنی
*پاسخ گزینه  3می باشد.
مطابق تبصره 2ماده 89قانون مجازات اسالمی :

"دادگاه میتوانــد بــا توجــه بــه وضــع متهــم و جــرم ارتکابــی ،بــه جــای صــدور حکــم بــه مجــازات نگهداری
یــا جــزای نقــدی موضــوع بندهای(الــف) تــا(پ) ایــن مــاده ،بــه اقامــت در منــزل در ســاعاتی کــه دادگاه
معیــن میکنــد یــا بــه نگهــداری در کانــون اصــاح و تربیــت در دو روز آخــر هفتــه حســب مــورد بــرای
ســه مــاه تــا پنــج ســال حکــم دهــد".
ً
نکتــه  2ســوال  85آزمــون  5از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/11/24عینــا بــه نکتــه ســوال
اشــاره کــرده اســت.
************************************
 .82درجرایــم تعزیــری درجــه هــای هفــت وهشــت،دادگاه باچــه شــرایطی مــی توانــد محکــوم را
ازکیفرمعــاف کنــد؟

 )1تعهــد بــه اجــرای دســتورهای دادگاه،پیــش بینــی اصالــح مرتکب،فقــدان ســابقه ی کیفــری
موثر،گذشــت شــاکی وجبــران ضرروزیــان
 )2احــراز جهــات تخفیف،پیــش بینــی اصالــح مرتکب،فقــدان ســابقه کیفــری موثر،گذشــت شــاکی
وجبــران ضرروزیــان
 )3تعهد به اجرای دستورهای دادگاه،پیش بینی اصالح مرتکب،فقدان سابقه کیفری موثر
 )4دراین مورد،معافیت ازکیفربه هیچ شرطی موکول نیست.
*پاسخ گزینه  2می باشد.
مــاده " :39در جرائــم تعزیــری درجــه هــای هفــت و هشــت در صــورت احــراز جهــات تخفیــف چنانچــه
دادگاه پــس از احــراز مجرمیــت ،تشــخیص دهــد کــه بــا عــدم اجــرای مجــازات نیــز مرتکــب ،اصالــح
میشــود در صــورت فقــدان ســابقه کیفــری مؤثــر و گذشــت شــاکی و جبــران ضــرر و زیــان یــا برقــراری
ترتیبــات جبــران آن میتوانــد حکــم بــه معافیــت از کیفــر صــادر کنــد".
رمز «جگفا» در کالس های مفهومی و رمز نگاری دکتر قاضی زاده مطرح شده است.
ً
** موارد ذیل عینا به نکته سوال اشاره کرده اند:
الف .نکته ی  7سؤال  99آزمون  2از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/10/26
ب.سؤال  95آزمون  4و نکات  1و  2آن از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/17
ج .سؤال  89آزمون  22از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/04/19
د .سؤال  94آزمون جامع  3و نکته ی  6آن از آزمون های  47مرحله ای مورخ94/08/15
ً
نکتــه ی  3ســؤال  81آزمــون  25از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/05/16عینــا بــه گذشــت
شــاکی اشــاره نمــوده اســت.
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************************************
 -83چنانچه مجرم درزمان ارتکاب جرم،دچاراختالل روانی باشد،کدام مورد صحیح است؟
 )1به شرط فقدان اراده،مسئولیت کیفری ندارد
 )2مجنون محسوب میشود ومسئولیت کیفری ندارد
ٔ
 )3فاقد اراده یا قوه تمیز محسوب می شود ومسئولیت کیفری ندارد
 )4به شرط فقدان اراده یا قوه تمیز،مسئولیت کیفری ندارد
*پاسخ گزینه  4می باشد.
صــرف اختــال روانــی کافــی نیســت بلکــه بــه نحــوی کــه فاقــد اراده یــا قــوه تمییــز باشــد موجــب
جنــون اســت).مطروحه در ســواالت آزمونهــای مفهومــی مهارتــی( بــه موجــب مــاده  149قانــون مجــازات
اســالمی" :هــرگاه مرتکــب در زمــان ارتــکاب جــرم دچــار اختالــل روانــی بــوده بــه نحــوی کــه فاقــد اراده
یــا قــوه تمییــز باشــد مجنــون محســوب میشــود و مســؤولیت کیفــری نــدارد".
ً
نکته ی  1سؤال  89آزمون  12عینا به ماده ی مورد سؤال اشاره کرده است.
************************************
 -84صدورحکم واجرای مجازات درمورد کدام یک ازجرایم زیر،قابل تعویق وتعلیق است؟
 )1معاونت درقتل عمد
)2جرایم علیه عفت عمومی
 )3تعزیر بدل ازقصاص نفس
)4معاونت دراسیدپاشی
*پاسخ گزینه  4می باشد.
مطابــق رمز(اســما صاکــت) مــاده  47قانــون مجــازات اســالمی و منضمــات آن" :صــدور حکــم و اجــرای
مجــازات در مــورد جرائــم زیــر و شــروع بــه آنهــا قابــل تعویــق و تعلیــق نیســت :الــف -جرائــم علیــه
امنیــت داخلــی و خارجــی کشــور ،خرابــکاری در تأسیســات آب ،بــرق ،گاز ،نفــت و مخابــرات ب -جرائــم
ســازمان یافتــه ،ســرقت مســلحانه یــا مقــرون بــه آزار ،آدم ربایــی و اسیدپاشــی پ -قــدرت نمایــی و

ایجــاد مزاحمــت بــا چاقــو یــا هــر نــوع اســلحه دیگــر ،جرائــم علیــه عفــت عمومــی ،تشــکیل یــا اداره مراکــز
فســاد و فحشــا ت -قاچــاق عمــده مــواد مخــدر یــا روانگــردان ،مشــروبات الکلــی و ســالح و مهمــات و
قاچــاق انســان ث -تعزیــر بــدل از قصــاص نفــس ،معاونــت در قتــل عمــدی و محاربــه و افســاد فــی
االــرض ج -جرائــم اقتصــادی ،بــا موضــوع جــرم بیــش از یکصــد میلیــون ریــال"
ً
موارد ذیل عینا به ماده مورد سوال اشاره دارند:
 )1سؤال  93آزمون  2از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/10/26
 )2نکته  1سؤال  86آزمون  3از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/03
 )3نکته  1سؤال  87آزمون  3از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/03
 )4نکته  1سؤال  91آزمون  3از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/03
 )5سؤال  99آزمون  4از آزمون های  47مرحله ای مورخ 93/11/17
ً
ســؤال  87آزمــون  25از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/05/16عینــا بــه معاونــت در قتــل
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عمــدی اشــاره دارد.
ً
ســؤال  94آزمــون جامــع  1مــورخ  94/07/17عینــا عبــارت ســؤال را تکــرار و بــه گزینــه ی  1و  3اشــاره
دارد.
************************************
 -85درکدام جرم زیر،دادگاه ملزم به تبدیل حبس به مجازات جایگزین نیست؟
 )1جرم عمدی که حداکثرمجازات قانونی آن،شش ماه تایک سال است
 )2جرم عمدی که میزان تعزیر آن،درقانون معین نشده است
 )3جرم غیرعمدی که حداکثرمجازات قانونی آن،کمترازدوسال است
 )4جرم عمدی که حداکثرمجازات قانونی آن،بین 91روزتاشش ماه حبس است
*پاسخ گزینه  1می باشد.
مــاده  67قانــون مجــازات اســامی  :دادگاه میتوانــد مرتکبــان جرائــم عمــدی را کــه حداکثــر مجــازات

قانونــی آنهــا بیــش از شــش مــاه تــا یکســال حبــس اســت بــه مجــازات جایگزیــن حبــس محکوم کنــد ،در
صــورت وجــود شــرایط مــاده( )66ایــن قانــون اعمــال مجازاتهــای جایگزیــن حبــس ممنــوع اســت .نمــودار
الــزام ممنوعیــت و اختیــار مجــازات جایگزیــن حبــس در کالس جــزا بــه شــیوه مفهومــی و رمزنــگاری
آمــده اســت.
ً
ســؤال  85آزمــون  7از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/12/08عینــا بــه عبــارت ایــن ســؤال
اشــاره کــرده اســت.
ً
نکتــه  2ســوال  85آزمــون  7از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/12/08عینــا بــه غلــط بــودن
گزینــه  2اشــاره کــرده اســت.
ً
نکته ی  4سؤال  90آزمون جامع  2مورخ  94/08/01عینا به غلط بودن گزینه ی  3اشاره دارد.
ً
نکتــه ی ســؤال  92آزمــون  5از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/11/24عینــا بــه غلــط بــودن
گزینــه ی  4اشــاره دارد.
************************************
 -86چنانچــه محکــوم طــی مــدت اجــرای مجــازات تکمیلی،مفــاد حکــم را رعایــت ننماید،چــه تصمیمــی
ٔ
دربــاره اواتخــاذ میشــود؟
 )1مجازات تکمیلی دیگری،جایگزین مجازات تکمیلی اولیه می شود.
 )2مجازات تکمیلی لغوومجازات اصلی به موقع اجرا گذاشته می شود.
 )3برای باراول،مدت مجازات تکمیلی مندرج درحکم،تا یک سوم افزایش می یابد.
 )4بــرای بــار اول،بقیــه مــدت محکومیــت ،بــه حبــس یــا جــزای نقــدی درجــه هفــت وهشــت تبدیــل
مــی شــود.
*پاسخ صحیح گزینه  3است.
مــاده  24قانــون مجــازات اســامی" :چنانچــه محکــوم طــی مــدت اجــرای مجــازات تکمیلــی ،مفــاد حکــم
را رعایــت ننمایــد ،دادگاه صادرکننــده حکــم بــه پیشــنهاد قاضــی اجــرای احــکام بــرای بــار اول مــدت
مجــازات تکمیلــی منــدرج در حکــم را تــا یــک ســوم افزایــش میدهــد و در صــورت تکــرار ،بقیــه مــدت
محکومیــت را بــه حبــس یــا جــزای نقــدی درجــه هفــت یــا هشــت تبدیــل میکنــد .همچنیــن بعــد از
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گذشــتن نیمــی از مــدت مجــازات تکمیلــی ،دادگاه میتوانــد بــا پیشــنهاد قاضــی اجــرای حکــم در صــورت

اطمینــان بــه عــدم تکــرار جــرم و اصالــح مجــرم ،نســبت بــه لغــو یــا کاهــش مــدت زمــان مجــازات تکمیلــی
وی اقــدام کنــد" .رمــز (حــج نــا آدم) در کالس جــزا بــه موضــوع ســوال در مرتبــه اول و دوم تصریــح
دارد.
ً
عبــارت ســؤال  89آزمــون  4از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/11/17عینــا بــه نکتــه ی ســؤال
اشــاره کــرده اســت.
ً
نکتــه  1ســوال  89 89آزمــون  4از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/11/17عینــا بــه مــاده مــورد
ســوال اشــاره کــرده اســت.
************************************
 -87مجازات تبعی قاتل عمدی که به قصاص نفس محکوم شده ،از چه تاریخی آغاز می شود؟
)1صدور حکم
 )2آزادی مجرم
 )3رضایت اولیای دم
 )4توقف اجرای حکم قصاص
*پاسخ گزینه  4می باشد.
مطابــق بنــد الــف مــاده  (25رمــز  )732و نمــودار آن در کالس جــزا مویــد ایــن تمایــز بنــد الــف بــا بنــد ب
و ج مــاده  25مــی باشــد .مــاده " :25محکومیــت قطعــی کیفــری در جرائــم عمــدی ،پــس از اجــرای حکــم
یــا شــمول مــرور زمــان ،در مــدت زمــان مقــرر در ایــن مــاده محکــوم را از حقــوق اجتماعــی بــه عنــوان
مجــازات تبعــی محــروم میکنــد :الــف -هفــت ســال در محکومیــت بــه مجازاتهــای ســالب حیــات و حبــس
ابــد از تاریــخ توقــف اجــرای حکــم اصلــی ب -ســه ســال در محکومیــت بــه قطــع عضــو ،قصــاص عضــو
در صورتــی کــه دیــه جنایــت وارد شــده بیــش از نصــف دیــه مجنـ ٌ
ـی علیــه باشــد ،نفــی بلــد و حبــس تــا
درجــه چهــار پ -دو ســال در محکومیــت بــه شــالق حــدی ،قصــاص عضــو در صورتــی کــه دیــه جنایــت
وارد شــده نصــف دیــه مجنـ ٌ
ـی علیــه یــا کمتــر از آن باشــد و حبــس درجــه پنــج"
ً
نکتــه ی  1ســؤال  95آزمــون جامــع  2مــورخ  94/08/01عینــا بــه مــاده ی مــورد ســؤال اشــاره کــرده
اســت.
************************************
 -88اگرزندانــی بــرای فــرار از زنــدان ،در زنــدان را شکســته وبیــرون از محوطــه زنــدان دســتگیر شــود
،اتهــام (اتهامــات ) او چــه اوصافــی دارد؟
 )1تخریب عمدی وشروع به جرم فرار از زندان
 )2عنوان خاص تخریب عمدی وفرار از زندان
 )3فرار از زندان
 )4شروع به فرار از زندان
*پاسخ گزینه  4می باشد.
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مــاده " :547هــر زندانــی کــه از زنــدان یــا بازداشــتگاه فــرار نمایــد بــه شــاق تــا  74ضربــه یــا ســه
تــا شــش مــاه حبــس محکــوم میشــود و اگــر بــرای فــرار درب زنــدان را شکســته یــا آن را خــراب کــرده
باشــد ،عــاوه بــر تامیــن خســارت وارده بــه هــر دو مجــازات محکــوم خواهــد شــد ".مــاده  547قانــون
مجــازات شــامل دو قســمت مــی شــود  .قســمت اول :جــرم فــرار از زنــدان قســمت دوم :جــرم فــرار از
زنــدان همــراه بــا تخریــب درب زنــدان و ...کــه هــردو مجــازات را دارد و بــه نظــر مــی رســد قســمت دوم

مــاده نوعــی جــرم مرکــب باشــد زیــرا عنصــر مــادی آن از دو بخــش تخریــب و فــرار تشــکیل شــده اســت
کــه عنــوان خــاص داشــته و شــامل تعــدد مــادی نمــی شــود .اگــر گزینــه مــورد نظــر طــراح گزینــه 2
باشــد ایــن گزینــه ایــراد نگارشــی دارد زیــرا ایــن جــرم صــورت خــاص فــرار از زنــدان همــراه با شکســتن
درب زنــدان اســت و نــه جــرم خــاص تخریــب و فــرار از زنــدان .و امــا بــه نظــر اســاتید موسســه گزینــه
مناســب (ونــه گزینــه کامــل) گزینــه  3اســت .در هــر صــورت ایــن ســوال اختالفــی بــوده و صائــب آن
بــود کــه از طــرح آن بــه شــکل حاضــر اجتنــاب مــی شــد .پیشــنهاد مــی شــود کــه در تصحیــح کارنامــه دو
پاســخ داشــته باشــد و یــا حــذف شــود تــا تضییــع حقــی صــورت نگیــرد.
ً
نکته ی  1سؤال  88آزمون  18عینا به ماده ی مورد سؤال اشاره کرده است.

************************************
ّ
 -89هــرگاه کــودک هشــت ســاله ای مرتکــب جــرم حــدی شــود،دادگاه چــه تصمیمــی دربــاره او اتخــاذ
مــی کنــد؟
 )1اقدام تأمینی وتربیتی
 )2هیچ تصمیمی
 )3مجازات سبک تر نسبت به بزرگساالن
 )4نگهداری در کانون اصالح وتربیت
*پاسخ صحیح گزینه  1است.
مطابــق تبصــره  2مــاده " :88هــرگاه نابالــغ مرتکــب یکــی از جرائــم موجــب حــد یــا قصــاص گــردد
درصورتــی کــه از دوازده تــا پانــزده ســال قمــری داشــته باشــد بــه یکــی از اقدامــات مقــرر در بندهــای
ت ویــا ث محکــوم میشــود و در غیرایــن صــورت یکــی از اقدامــات مقــرر در بندهــای الــف تــا پ ایــن
مــاده در مــورد آنهــا اتخــاذ میگــردد" .نمــودار جرایــم اطفــال و نوجوانــان مطروحــه در کالس جــزا بــه
صراحــت ایــن نکتــه را بیــان نمــوده اســت.
سؤال  100آزمون  11از آزمون های  47مرحله ای مورخ  94/01/21موضوعا مشابه این سوال است.
************************************
 -90هــر گاه حکــم صــادره توســط دادگاه کیفری،فــرا تــر از میــزان وکیفیتــی باشــد کــه در قانــون مقــرر
شــده اســت،کدام مــورد صحیــح اســت؟
 )1چنانچــه صدمــه وخســارتی از ایــن جهــت حاصــل گــردد ،در صورتــی کــه از روی عمــد یــا تقصیــر
ـب مــورد موجــب مســئولیت کیفــری ومدنــی اســت ودر غیــر ایــن صــورت ،خســارت از بیــت
باشد،حسـ ِ
المــال جبــران مــی شــود
 )2صادر کننده حکم مسئولیت کیفری دارد ،ولی خسارات وارده از بیت المال جبران می شود
 )3در هر صورت  ،خسارت وارده به محکوم علیه باید از بیت المال جبران شود.
 )4صادر کننده حکم در هر صورت  ،دارای مسئولیت کیفری و مدنی است.
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*پاسخ گزینه  1می باشد.
مــاده  13قانــون مجــازات اســامی " :حکــم بــه مجــازات یــا اقــدام تأمینــی و تربیتــی و اجــرای آنهــا حســب
مــورد نبایــد از میــزان و کیفیتــی کــه در قانــون یــا حکــم دادگاه مشــخص شــده اســت تجــاوز کنــد و
هرگونــه صدمــه و خســارتی کــه از ایــن جهــت حاصــل شــود ،درصورتیکــه از روی عمــد یــا تقصیــر باشــد
حســب مــورد موجــب مســؤولیت کیفــری و مدنــی اســت و در غیــر اینصــورت ،خســارت از بیــت المــال
جبــران مــی شــود" .رمــز (خــص) در کالس جــزا کلیــد پاســخ بــه ایــن ســوال اســت.
ً
نــکات  1و  2ســؤال  92آزمــون  4از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/11/17عینــا بــه نکتــه ی ســؤال
اشاره دارد.
************************************
 -91محرومیت از حقوق اجتماعی ،چه نوع مجازاتی است؟
)1فقط مجازات تبعی
 )2فقط مجازات تکمیلی
 )3فقط مجازات تکمیلی یا تبعی
 )4حسب مورد ،مجازات تکمیلی ،اصلی یا تبعی
*پاسخ گزینه  4می باشد.
تبصــره 1مــاده " :26مســتخدمان دســتگاههای حکومتــی در صــورت محرومیــت از حقــوق اجتماعــی ،خواه
بــه عنــوان مجــازات اصلــی و خــواه مجــازات تکمیلــی یــا تبعــی ،حســب مــورد در مــدت مقــرر در حکــم
یــا قانــون ،از خدمــت منفصــل مــی شــوند ".ایــن نکتــه بارهــا در کالس جــزا و درســنامه آزمــون هــای
مفهومــی مهارتــی مطــرح شــده اســت.
در ســؤال  88آزمــون  2از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/10/26بــه مــاده  25کــه در آن بــه
تبعــی بــودن محرومیــت از حقــوق اجتماعــی اشــاره شــده اســت.
************************************
 -92در صورت اجتماع مباشر و سبب ،کدام مورد صحیح است ؟
 )1مباشر ضامن است
 )2سبب ضامن است
 )3عاملی که جنایت مستند به اوست  ،ضامن است.
 )4هر دو به نسبت مساوی ،ضامن هستند
*پاسخ گزینه  3می باشد
مــاده 526قانــون مجــازات اســامی " :هــرگاه دو یــا چنــد عامــل ،برخــی بــه مباشــرت و بعضــی بــه
تســبیب در وقــوع جنایتــی ،تأثیــر داشــته باشــند ،عاملــی کــه جنایــت مســتند بــه اوســت ضامــن اســت

و چنانچــه جنایــت مســتند بــه تمــام عوامــل باشــد بــه طــور مســاوی ضامــن میباشــند مگــر تأثیــر رفتــار
مرتکبــان متفــاوت باشــد کــه در ایــن صــورت هریــک بــه میــزان تأثیــر رفتارشــان مســؤول هســتند .در
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صورتــی کــه مباشــر در جنایــت بیاختیــار ،جاهــل ،صغیــر غیرممیــز یــا مجنــون و ماننــد آنهــا باشــد فقــط
ســبب ،ضامــن اســت( .رمــز اثتمــاع)
ً
نکته ی  1سؤال  99آزمون  15عینا به نکته ی سوال اشاره کرده است.
************************************
 -93کدام یک از جهات زیر  ،ممکن است باعث سقوط  ،تقلیل یا تبدیل حدود شرعی شود؟
)1توبه
 )2مرور زمان
 )3نسخ قانون جزا
 )4گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
*پاسخ گزینه  1می باشد
مــاده  219قانــون مجــازات اســامی" :دادگاه نمــی توانــد کیفیــت ،نــوع و میــزان حــدود شــرعی را تغییــر
یــا مجــازات را تقلیــل دهــد یــا تبدیــل یــا ســاقط نمایــد .ایــن مجازاتهــا تنهــا از طریــق توبــه و عفــو بــه
کیفیــت مقــرر در ایــن قانــون قابــل ســقوط ،تقلیــل یــا تبدیــل اســت ".رمــز (توبــه عفــو ر .ر) در کالس
جــزا در مبحــث ادلــه اثبــات بیــان شــده اســت.
ً
نکتــه  3ســوال  84آزمــون  5از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/11/24موضوعــا مشــابه بــه ایــن
ســؤال است.
ً
عبــارت ســؤال  95آزمــون جامــع پنجــم مــورخ  94/08/29عینــا بــه ســؤال و پاســخ صحیــح اشــاره کــرده
ا ست .
************************************
 -94در صورت ارتکاب مجدد رانندگی بدون پروانه رسمی  ،مجازات اصلی مرتکب چیست؟
 )1محرومیت از حق رانندگی به مدت سه سال
 )2مجازات حبس و جزای نقدی
 )3حبس
 )4جزای نقدی
*پاسخ گزینه  4می باشد.
مــاده  723قانــون مجــازات اســامی " :هــر کــس بــدون گواهینامــه رســمی اقــدام بــه رانندگــی و یــا
تصــدی وســایل موتــوری کــه مســتلزم داشــتن گواهینامــه مخصــوص اســت ،بنمایــد وهمچنیــن هــر
کــس بــه موجــب حکــم دادگاه از رانندگــی وســایل نقلیــه موتــوری ممنــوع باشــد بــه رانندگــی وســائل

مزبــور مبــادرت ورزد بــرای بــار اول بــه حبــس تعزیــری تــا دو مــاه یــا جــزای نقــدی تــا یــک میلیــون ریــال
و یــا هــر دو مجــازات و در صــورت ارتــکاب مجــدد بــه دو مــاه تــا شــش مــاه حبــس محکــوم خواهــد شــد.
ً
نکتــه ی  1و  2ســؤال  97آزمــون  31از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/02/04عینــا بــه نکتــه ی
مــورد ســؤال اشــاره کــرده اســت.
************************************
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ً
 -95اگــر اولیــای دم پــس از گذشــت از حــق قصــاص نفــس  ،قاتــل را بکشــند ،مجــازات آنهــا اصــوال
چیســت ؟
 )1تعزیر و دیه
 )2قصاص نفس
 )3فقط تعزیر
 )4مجازاتی ندارد.
*پاسخ گزینه  2می باشد.
مــاده  364قانــون مجــازات اســامی" :رجــوع از گذشــت پذیرفتــه نیســت .اگــر مجنـ ٌ
ـی علیــه یــا ولــی دم،
پــس از گذشــت ،مرتکــب را قصــاص کنــد ،مســتحق قصــاص اســت".
ً
موارد ذیل عینا به سوال و گزینه صحیح اشاره کرده اند:
الف.سؤال  83آزمون  13از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/02/04
ب.نکته ی  1سؤال  93آزمون  14از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/02/11
ج.نکات  1و  2سوال  89آزمون  14از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/02/11
د.نکات  2و  3سوال  89آزمون  17از آزمون های  47مرحله ای مورخ 94/03/08
************************************
ّ
 -96مجازات کسی که مجنونی را عامدابه قتل برساند  ،کدام است؟
 )1ضمان دیه
 )2قصاص نفس
 )3دیه و تعزیر
 )4قصاص نفس  ،مگر در موارد استثناء
*پاسخ گرینه  3می باشد.
مــواد  301و  612قانــون مجــازات اســامی  :مــاده  301قانــون مجــازات اســامی":قصاص در صورتــی ثابــت
ٌ
ٌ
مجنــی علیــه ،عاقــل و در دیــن
مجنــی علیــه نباشــد و
میشــود کــه مرتکــب ،پــدر یــا از اجــداد پــدری
بــا مرتکــب مســاوی باشــد ".مــاده  612قانــون مجــازات اســامی" :هرکــس مرتکــب قتــل عمــد شــود و
شــاکی نداشــته یــا شــاکی داشــته ولــی از قصــاص گذشــت کــرده باشــد و یــا بهــر علــت قصــاص نشــود
در صورتــی کــه اقــدام وی موجــب اخــال در نظــم و صیانــت و امنیــت جامعــه یابیــم تجــری مرتکــب یــا
دیگــران گــردد دادگاه مرتکــب را بــه حبــس از ســه تــا ده ســال محکــوم مینمایــد.
تبصــره ـ در ایــن مــورد معاونــت در قتــل عمــد موجــب حبــس از یــک تاپنــج ســال خواهــد بــود ".موضوع
ایــن ســوال در جــدول مطروحــه در کالس جــزا کــه  16حالــت از قاتــل و مقتــول را بیــان نمــوده اســت بــه
صراحــت آمــده اســت.
انتهــای نکتــه ی  2ســؤال  85و گزینــه ی  3ســؤال در آزمــون  27از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ
ً
 94/06/06عینــا بــه نکتــه ی ســؤال اشــاره کــرده اســت.
************************************
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 -97مردی زنی را به قتل رسانده است .اولیای دم زن چه حقوقی دارند؟
ّ
 )1حق عفو ،حق قصاص با رد فاضل دیه یاگرفتن دیه با رضایت مرتکب
ّ
 )2حق عفو ،حق قصاص با رد فاضل دیه یا گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب
ّ
 )3فقط حق عفو یا حق قصاص با رد فاضل دیه
 )4حق عفو  ،حق قصاص یا اخذ دیه
*پاسخ گزینه  2می باشد.
ماده 360وماده  382قانون مجازات اسالمی 92
مــاده -360در مــواردی کــه اجــرای قصــاص ،مســتلزم پرداخــت فاضــل دیــه بــه قصــاص شــونده اســت،
صاحــب حــق قصــاص ،میــان قصــاص بــا رد فاضــل دیــه و گرفتــن دیــه مقــرر در قانــون ولــو بــدون
رضایــت مرتکــب مخیــر اســت.
ً
مــاده  -383اگــر یــک نفــر ،دو یــا چنــد نفــر را عمــدا بــه قتــل برســاند ،اولیــای دم هــر یــک از مقتــوالن
میتواننــد بــه تنهایــی و بــدون گرفتــن رضایــت اولیــای مقتــوالن دیگــر و بــدون پرداخــت ســهمی از دیــه
بــه آنــان اقــدام بــه قصــاص کننــد.
ً
ســوال  82و انتهــای نکتــه  1آن در آزمــون  13از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/02/04عینــا بــه
نکتــه ســوال اشــاره کــرده اســت.
************************************
 -98هــر گاه بیــن دو نفــر بــر اثــر عوامــل قهــری  ،برخــوردی بــه وجــود آیــد کــه منتهــی بــه جنایــت شــود
 ،حکــم ضمــان چیســت؟
 )1هریک ضامن نصف دیه دیگری است.
 )2ضمان منتفی است.
 )3هریک ضامن تمام دیه دیگری است.
 )4عاقله هریک ،ضامن دیه است.
*پاسخ گزینه  2می باشد.
مطابق ماده  530قانون مجازات اسالمی مصوب :92

هــرگاه برخــورد بیــن دو یــا چنــد نفــر یــا وســیله نقلیــه بــر اثــر عوامــل قهــری ماننــد ســیل و طوفــان بــه
وجــود آیــد ،ضمــان منتفــی اســت .در کالس جــزا رمــز خــدا ضامــن اســت" مطــرح شــده اســت.
ً
ســؤال  87و نکتــه  1ایــن ســؤال در آزمــون  16از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/03/01عینــا بــه
نکتــه ی مــورد نظــر اشــاره دارد.
************************************
 -99توهین به رئیس کشورخارجی که وارد قلمرو ایران شده،درکدام شرایط جرم است؟
ٔ
 )1درصورت علنی بودن وبه شرط معامله متقابل
َ
 )2صرفا به شرط معامله متقابل
ٔ
 )3درصورت علنی بودن یا به شرط معامله متقابل
َ
 )4مطلقا جرم است
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*پاسخ گزینه  1می باشد.
مــاده  517قانــون مجــازات اســامی یــک نــوع توهیــن مشــدد اســت و امــا توهیــن بــه ریــس کشــور
خارجــی بموجــب مــاده  608جــرم توهیــن ســاده اســت و اگــر شــرایط مــاده  517را داشــت توهیــن
مشــدد مــی باشــد .لــذا توهیــن بــه رییــس کشــور خارجــی در هــر صــورت جــرم اســت (مــاده )608و امــا
در صــورت علنــی بــودن و شــرط متقابــل جــرم توهیــن مشــدده مــی باشــد(ماده  )517ایــن نکتــه بــه
صراحــت در کارگاه تعزیــرات بــه صراحــت بیــان شــده اســت.
ً
مــاده  : 517هــر کــس علنــا نســبت بــه رئیــس کشــور خارجــی یــا نماینــده سیاســی آن کــه در قلمــرو
خــاک ایــران وارد شــده اســت توهیــن نمایــد بــه یــک تــا ســه مــاه حبــس محکــوم میشــود مشــروط بــه
اینکــه در آن کشــور نیــز در مــورد مذکــور نســبت بــه ایــران معاملــه متقابــل بشــود.
نکتــه  1ســوال  91آزمــون  9از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  93/12/22موضوعــا مشــابه ایــن ســوال
ا ست .
************************************
 -100خیانت درامانت،با کدام افعال مادی زیر،تحقق می یابد؟
 )1سوء استفاده یاتصاحب یا تلف یا مفقود کردن اشیاء
 )2سوء استفاده یا تصرف یا تلف یامفقود کردن اشیاء
 )3استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اشیاء
 )4استعمال یا تصرف یا تلف یا مفقود کردن اشیاء
*پاسخ گزینه  3می باشد.
مــاده  :674هــر گاه امــوال منقــول یــا غیــر منقــول یــا نوشــته هایــی از قبیــل ســفته و چــک و قبــض
و نظایــر آن بــه عنــوان اجــاره یــا امانــت یــا رهــن یــا بــرای وکالــت یاهــر کار بــا اجــرت یــا بــی اجــرت بــه
کســی داده شــده و بنــا بــر ایــن بــوده اســت کــه اشــیاء مذکــور مســترد شــود یــا بــه مصــرف معینــی
برســد و شــخصی کــه آن اشــیاء نــزد اوبــوده آنهــا را بــه ضــرر مالکیــن یــا متصرفیــن آنهــا اســتعمال

یــا تصاحــب یــا تلــف یــا مفقــود نمایــد بــه حبــس از شــش مــاه تــا ســه ســال محکــوم خواهــد شــد .ایــن
نکتــه بــه صراحــت هــم در کالــس جــزا و هــم در کارگاه تعزیــرات تدویــن شــده اســت.
ً
نکتــه ی  1ســؤال  85آزمــون  30از آزمــون هــای  47مرحلــه ای مــورخ  94/07/03عینــا بــه مــاده ی
مربوطــه اشــاره دارد.
ً
گزینه  3سؤال  87آزمون جامع  3مورخ  94/08/18عینا به گزینه صحیح اشاره کرده است.
تطبیق مستند آدک آزمون وکالت  1394با آزمونهای مفهومی مهارتی داداستان
از  20ســؤال آزمــون وکالــت  18 ،1394ســؤال یعنــی بیــش از  90درصــد ســؤاالت ،یــا متــن ویــا مفهــوم
ً
ســؤال یــا گزینــه هــای آن عینــا در آزمونهــای مفهومــی -مهارتــی داداســتان و یــا در درســنامههای
آنهــا مــورد طــرح و بررســی قــرار گرفتــه اســت .در مــورد  2ســؤال باقیمانــده نیــز ،داداســتانی هــا بــا
ً
ســؤاالت مشــابه مواجــه شــده و تقریبــا بــه جــرأت میتــوان ادعــا نمــود کــه هیــچ داداســتانی در آزمــون
وکالــت  1394بــا ایــن ســؤاالت غافلگیــر نشــده اســت منتهــی بــه ایــن شــرط کــه در همــه آزمونهــای
مفهومی-مهارتــی شــرکت کــرده باشــد و درســنامههای مفصــل و بلکــه بســیار مفصــل آییــن دادرســی
کیفــری را خوانــده باشــد و بــه تذکرهــا و مــرور مــواد و ارتبــاط آنهــا دقــت کــرده و «محشــای مــن» خــود
را بــه مــرور و ظــرف یــک ســال تــاش مســتمر خــود تکمیــل کــرده باشــد .حــال بــا ایــن مقدمــه تطبیــق
مســتند آزمــون وکالــت  1394بــا آزمونهــای مفهومــی مهارتــی  36مرحلهــای موسســه داداســتان بــه
حضــور ارایــه میگــردد.
با آرزوی موفقیت همه شما .دکتر سید حمید شاهچراغ
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.101کــدام عبــارت در خصــوص نقــش ســازمان هــای مــردم نهــادی کــه اساســنامه آنهــا در زمینــه
حمایــت ازمحیــط زیســت ،منابــع طبیعــی و بهداشــت عمومــی اســت ،در جهــت تعقیــب و دادرســی دعــوای
کیفــری مربــوط ،صحیــح نیســت؟
 )1می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعالم جرم کنند.
 )2حــق تجدیدنظرخواهــی نســبت بــه آراء صــادر از دادگاه هــا در خصــوص موضوعــات فــوق الذکــر را
دارنــد.
 )3مــی تواننــد در تمــام مراحــل دادرســی مربــوط بــه جرایــم ارتکابــی در زمینــه هــای فــوق شــرکت
کننــد.
 )4در صورتــی کــه جــرم واقــع شــده دارای بــزه دیــده خــاص باشــد ،بــرای اعالــم جــرم ،رضایــت بــزه
دیــده را نیــز بایــد اخــذ کننــد.
*پاسخ گزینه  2می باشد.
در درســنامه ســؤال  118آزمــون مرحلــه  34مــورخ  94 /8 /15و ســؤال  104آزمــون مرحلــه  32مــورخ
 1394 /7 /14و ســؤال  119آزمــون  25مــورخ  1394 /5 /16بــه نکاتــی در خصوص مــاده  66ق.آ.د.ک92.
ً
کــه ســؤال  101از آن طــرح شــده اســت ،بیــان شــده اســت و جالــب اســت بدانیــد کــه داداســتانیها قبــا
بــه عیــن ایــن ســؤال چندبــار پاســخ داده بودهانــد.
************************************
 .102مطابــق قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در آراء قطعــی صــادر از شــعب ســازمان تعزیــرات حکومتی
در خصــوص تخلفــات قاچــاق کاال و ارز ،کــدام مقــام زیــر ،در صــورت احــراز عــدم انطبــاق رأی بــا قانــون
مــی توانــد تقاضــای تجدیدنظــر نمایــد؟
 )1رئیس سازمان تعزیرات حکومتی.
 )2رئیس قوه قضائیه.
 )3دادستان کل کشور.
 )4وزیر دادگستری
*پاسخ گزینه  1می باشد.
از قانــون قاچــاق کاال و ارز بهعنــوان یــک قانــون خــاص کــه احتمــال طــرح ســؤال از آن میرفــت ،بارهــا
ســؤاالت مختلــف از مــواد مختلــف طــرح شــده اســت .ازجملــه میتــوان بــه ســؤال  120آزمــون مرحلــه
 35مــورخ  1394/8/22و ســؤال  105آزمــون مرحلــه  27مــورخ  1394 /6/6و آزمــون مرحلــه  25مــورخ
 1394/5/16و آزمــون مرحلــه  10مــورخ  1394 /1/14اشــاره نمــود کــه از ایــن قانــون خــاص و مــواد
مختلــف آن طــرح ســؤال شــده اســت .همچنیــن آراد آزمــون مرحلــه  26اختصــاص بــه تحلیــل رأی
وحــدت رویــه شــماره  727دارد کــه در خصــوص ایــن قانــون خــاص صــادر شــده بــود .
************************************
 .103در فراینــد دادرســی کیفــری ،کــدام یــک از خســارات زیــر در دعــوای خصوصــی ناشــی از جــرم در
دادگاه کیفــری قابــل مطالبــه اســت؟
 )1فقط خسارات مادی بالغ بر ده میلیون ریال.
 )2تمام منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی.
 )3فقط خسارات مادی و معنوی به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی.
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 )4تمــام خســارات مــادی و نیــز خســارات معنــوی و منافــع ممکــن الحصــول بــه اســتثناء جرایــم
مســتوجب تعزیــر شــرعی و دیــه.
*پاسخ گزینه  4می باشد.
از مــاده  14قانــون آییــن دادرســی کیفــری و تبصــره  2آنکــه موضــوع ســؤال  103بــود ،بارهــا ســؤال
ً
طــرح شــده اســت .بــرای مثــال نکتــه مــورد ســؤال در ســؤال  ،103عینــا در نکتــه  3ســؤال  107آزمــون
 26مــورخ  1394 /5/23و نکتــه  3آزمــون  25مــورخ  1394 /5 /16آمــده بــود .در درســنامه هــای
ســؤاالت دیگــر هــم بهکــرات بــه بحــث ضــرر و زیــان ناشــی از جــرم پرداختــه شــده اســت کــه بــر ای
رعایــت اختصــار بــه ســؤال  103آزمــون مرحلــه  30مــورخ  1394 /7 /3و ســؤال  112آزمــون  27مــورخ
 1394/6/6اشــاره مــی شــود.
************************************
 .104کدام قرار ،نهایی نیست؟
 )1جلب به دادرسی.
 )2موقوفی تعقیب.
 )3منع تعقیب.
 )4اناطه.
*پاسخ گزینه  4می باشد.
در مــورد قرارهــای نهایــی و خصوصیــات و آثــار و احــکام آنهــا ســؤاالت بســیاری طــرح شــده اســت.
ازجملــه میتــوان بــه ســؤال  102و  111آزمــون مرحلــه  24مــورخ  1394 /5 /9و ســؤال  101آزمــون مرحلــه 9
مــورخ  1393 /12/22اشــاره نمــود.
************************************
ً
 .105درکــدام یــک از جرایــم مســتوجب مجــازات تعزیــری زیــر ،صــدور قــرار نظــارت قضائــی ،مســتقال
جایــز اســت ؟
 )1تعزیری درجه 8
 )2تعزیری درجه 6
 )3تعزیری درجه  7و 8
 )۴کلیه جرایم تعزیری
*پاسخ گزینه  3می باشد.
موضــوع ســؤال قــرار نظــارت قضایــی مســتقل در تبصــره  2مــاده  247ق.آ.د.ک 92.اســت .تیــم طراحان
اهمیــت ایــن تبصــره را بهخوبــی درک کــرده اســت بهنوعــی کــه عیــن موضــوع ســؤال در ســؤال 115
آزمــون مرحلــه  35مــورخ و ســؤال  102و ســؤال  108و ســؤال  119آزمون  26مورخ  1394 /5/23و ســؤال
 107آزمــون مرحلــه  8مــورخ  1393 /12/15تکــرار شــده اســت .در ســؤاالت دیگــر هــم بهطــور فرعــی بــه
ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت کــه از آنهــا صرفنظــر میشــود .لــذا در ســال گذشــته داداســتانیها
بیــش از  5بــار بــه ســؤال  105آزمــون وکالــت  94و آنهــم از زوایــای مختلــف پاســخ دادهانــد.
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************************************
106ـ عالــوه بــر مــوارد مذکــور در مــاده  320ق.آ.د.ک در کــدام یــک از جرایــم زیــر ،تشــکیل پرونــده
شــخصیت در مــورد اطفــال و نوجوانــان الزامــی اســت؟
 )1جرایم تعزیری درجه  5و 6
 )2جرایم تعزیری درجه  6و 7
 )3جرایم تعزیری درجه  7و 8
 )4کلیه جرایم تعزیری
*پاسخ گزینه  1می باشد.
ایــن ســؤال از مــاده  286طــرح شــده اســت .ایــن مــاده نیــز بــا توجــه بــه نــوآوری آن مــورد نــگاه تیزبیــن
ً
تیــم طراحــان موسســه بــوده اســت .ایــن مــاده عینــا در نکتــه  12ســؤال  104آزمــون مرحلــه  27مــورخ
 1394 /6/6و نکتــه  5ســؤال  101آزمــون مرحلــه  22مــورخ  1394 /4/26و نکتــه  3و  4ســؤال 114
آزمــون مرحلــه  8مــورخ  1393 /12/15مــورد ســؤال قــرار گرفتــه اســت و داداســتانیها حداقــل  3بــار
ً
بــه ایــن ســؤال قبــا پاســخ دادهانــد.
************************************
107ـ کــدام یــک ازمقامــات زیــر در خصــوص جرایــم علیــه منافــع و مصالــح ملــی و خســارات وارد بــه
حقــوق عمومــی مکلــف بــه طــرح دعــوی و پیگیــری آن در مراجــع بیــن المللــی اســت؟
 )1وزیر امور خارجه.
 )2رئیس قوه قضائیه.
 )3وزیر دادگستری.
 )4دادستان کل کشور.
*پاسخ گزینه  4می باشد.
ســؤال از مــاده  290ق.آ.د.ک 92.اســت .وظایــف دادســتان کل کشــور در مواد  288تــا  293ق.آ.د.ک92.
آمــده بــود امــا پــس از تصویــب تبصــره مــاده  236الحاقــی  1394و در درســنامه ســؤال  116آزمــون
مرحلــه  34مــورخ  1394/8/15بــه داداســتانی هــا تذکــر داده شــد کــه در کنــار مــرور مــواد  288تــا
 293بایــد بــه ایــن تبصــره هــم توجــه داشــته باشــند .ایــن مزیــت روش شــبکهای آمــوزش و آموختــن
آییــن دادرســی کیفــری اســت کــه از محســنات اختصاصــی داداســتان اســت و بــس .در ســؤاالت دیگــر
نیــز بارهــا مــرور مــواد  288تــا  293بــه داداســتانیها تذکــر داده شــده اســت کــه ازجملــه میتــوان بــه
نکتــه  2ســؤال  109آزمــون مرحلــه  34مــورخ  1394 /8/15اشــاره نمــود.
************************************
.108در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی در کــدام دســته در جرایــم زیــر ،طرفیــن دعــوی بایــد وکیــل یــا وکای
خــود را از بیــن وکالــی رســمی دادگســتری مــورد تأییــد رئیــس قــوه قضائیــه انتخــاب کننــد؟
 )1فقــط در جرایــم علیــه امنیــت داخلــی یــا خارجــی کــه مجــازات آنهــا مشــمول مجــازات مقــرر در مــاده
 312قانــون آییــن دادرســی کیفــری  1392اســت.
 )2در جرایــم علیــه امنیــت داخلــی یــا خارجــی و جرایــم ســازمان یافتــه کــه مجــازات آنهــا مشــمول
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مجــازات مقــرر در مــاده  312قانــون آییــن دادرســی کیفــری  1392اســت.
 )3فقــط در جرایــم ســازمان یافتــه مشــمول مجــازات مقــرر در مــاده  312قانــون آییــن دارســی کیفــری
. 1392
 )4در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته با هر میزان مجازات.
*پاسخ گزینه  2می باشد.
ایــن ســؤال از تبصــره مــاده  48اصالحــی  1394طــرح شــده اســت .ایــن تبصــره قبــل از اصــاح و بعــد از
اصــاح آن مــورد توجــه تیــم طراحــان موسســه بــوده اســت .بــرای مثــال میتــوان بــه ســؤال  105آزمــون
مرحلــه  34مــورخ  1394 /8/15و ســؤال  108آزمــون مرحلــه  27مــورخ  1394 /6/6و ســؤال  114آزمــون
ً
مرحلــه  24مــورخ  94 /5 /9و ســؤال  106آزمــون مرحلــه  22مــورخ  1394 /4/26اشــاره نمــود کــه اتفاقــا
در اغلــب ایــن ســؤاالت تمرکــز بــر تبصــره فوقالذکــر اســت.
************************************
.109تحت کدام یک از شرایط زیر ،صدور قرار بازداشت موقت توسط مراجع نظامی الزامی است؟
 )1در زمان جنگ ،در مطلق جرایم ارتکابی.
 )2در زمان صلح ،در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی.
 )3در زمان جنگ ،در برخی جرایم و موارد احصاء شده در قانون.
 )4در زمان جنگ ،فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی.
*پاسخ گزینه  3می باشد.
ســؤال از مــاده  618ق.آ.د.ک 92.اســت کــه در مــورد بازداشــت موقــت نظامــی اســت .شــاید جالــب
باشــد بدانیــد ســؤال  109آزمــون وکالــت  94برگرفتــه از ســؤال  104آزمــون مرحلــه  8مــورخ 94 /8 /15
موسســه داداســتان اســت.
************************************
 .110کدام دسته از جرایم زیر به طور مستقیم در دادگاه صالح مطرح و رسیدگی می شوند؟
 )1جرایم تعزیری درجه  7و  8و منافی عفت و جرایم افراد زیر  15سال
 )2فقط جرایم تعزیری درجه  7و  8و جرایم افراد زیر  15سال
 )3جرایم مستوجب زنا و لواط و جرایم افراد زیر  18سال
 )4فقط جرایم منافی عفت و تعزیری درجه  7و 8
*پاسخ گزینه  1می باشد.
مــوارد رســیدگی مســتقیم دادگاه (مــواد  306 ،299 ،285و  )340آنقــدر در آزمونهــای داداســتان تکرار
ً
شــده اســت کــه تقریبــا هیــچ داداســتانی نیســت کــه ایــن مــوارد را عیــن کــف دســتش نشناســد .بــرای
مثــال میتــوان بــه ســؤال  107آزمونهــای مرحلــه  36مــورخ  94 /8/29و ســؤال  107آزمــون مرحلــه 35
مــورخ  94 /8/22و ســؤال  111آزمــون مرحلــه  30مــورخ  94 /7/3و ســؤال  106و  112آزمــون مرحلــه 29
مــورخ  94 /6/20و ســؤال  112آزمــون مرحلــه  25مــورخ  94 /5/16اشــاره نمــود .لــذا پاســخ بــه ایــن
ســؤال بــرای داداســتانی هــا مثــل فــوت آب!! بــوده اســت.
************************************
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.111اعالم جرم در کدام صورت از موجبات قانونی تعقیب دعوای عمومی است؟
 )1اعــام کننــده ناظــر وقــوع جــرم بــوده و جــرم غیرقابــل گذشــت باشــد و بــه عالــوه قرائــن و اماراتــی
مبتنــی بــر نادرســتی اظهــارات وی وجــود نداشــته باشــد.
 )2اعــام کننــده ناظــر وقــوع جــرم باشــد خــواه جــرم مذکــور قابــل گذشــت یــا غیــر قابــل گذشــت
باشــد.
 )3فقط جرم از جرایم قابل گذشت بوده و اعالم کننده ناظر وقوع آن باشد.
 )4جرم غیر قابل گذشت و در عین حال مشهود باشد
*پاسخ گزینه  1می باشد.
ً
ایــن ســؤال از مــاده  65ق.آ.د.ک 92.و عینــا برگرفتــه از ســؤال  104آزمــون مرحلــه  32مــورخ 94 /7/17
و ســؤال  119آزمــون مرحلــه  25مــورخ  94 /5 /16موسســه داداســتان اســت .در ســؤاالت دیگــر نیــز
بــه جهــات شــروع بــه تعقیــب پرداختــه شــده اســت ازجملــه در ســؤال  109آزمــون مرحلــه  27مــورخ
.94 /6 /6
************************************
.112مقررات دادرسی دادگاه های کیفری یک در کدام دادگاه های دیگرالزم الرعایه است؟
 )1دادگاه های اطفال 18
 )2دادگاه انقالب در موارد تعدد قاضی
 )3دادگاه انقالب
 )4همه دادگاه های کیفری
*پاسخ گزینه  2می باشد.
ســؤال از تبصــره مــاده  297ق.آ.د.ک 92.در مــورد یکــی از مصادیــق ممــد کیفــری  1اســت!!! در خصــوص
ً
ً
ایــن رمــز مهــم بارهــا ســؤال طــرح شــده اســت .ایــن تبصــره عینــا ،دقــت کنیــد عینــا در نکته  23ســؤال

 102و نکتــه  6ســؤال  110و نکتــه  9ســؤال  117آزمــون مرحلــه  36مــورخ  1394 /8 /29کــه آخریــن آزمــون
جامــع قبــل از آزمــون وکالــت بــود ،ســه بــار تکــرار شــده اســت .آنهــم در یــک آزمــون .همچنیــن ایــن
نکتــه مــورد ســؤال  112آزمــون وکالــت  1394بارهــا در آزمونهــای دیگــر موسســه آمــده اســت ازجملــه
در نکتــه  2ســؤال  105آزمــون مرحلــه  27مــورخ  94 /6/6و نکتــه  17ســؤال  117آزمــون مرحلــه مــورخ
ً
 94 /5 /9و نکتــه  1ســؤال  103آزمــون مرحلــه  17مــورخ  94 /3/8کــه عینــا تکــرار شــده اســت .در
نکتــه  112و  113ســؤال  120نکتهــای صالحیــت در آزمــون مرحلــه  30مــورخ  94 /7 /3نیــز آمــده اســت و
در بســیاری از آزمونهــای دیگــر کــه خــود میتوانیــد از داوطلبــان ســال قبــل داداســتان تحقیــق کنیــد.
************************************
.113هــرگاه شــخصی کــه بــه موجــب حکــم دادگاه کیفــری مســئول پرداخــت هزینــه دادرســی اســت
فــوت نمایــد ،پرداخــت هزینــه بــه عهــده کیســت؟
 )1به عهده وراث وی است.
 )2به عهده عاقله وی است.
 )3از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
 )4از ماترک وی وصول شود
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*پاسخ گزینه  4می باشد.
ســؤال از مــاده  565ق.آ.د.ک 92.اســت کــه نــه بــه شــانس کــه بــه ذکاوت ناشــی از تجربــه و دانــش
بــاالی آزمونــی تیــم طراحــان ســؤاالت آییــن دادرســی کیفــری موسســه داداســتان ،بارهــا مــورد ســؤال
ً
قــرار گرفتــه بــود .بهنحویکــه میتــوان ادعــا کــرد ایــن ســؤال هــم عینــا برگرفتــه از گزینــه  3ســؤال 110
آزمــون مرحلــه  20مــورخ  94 /4/5موسســه داداســتان اســت .میگــی نــه نــگاه کــن تــا مطمئــن بشــی.
در ســؤاالت بســیار دیگــری نیــز بهمــرور مــواد  558تــا  565ق.آ.د.ک 92.توصیــه اکیــد و مکــرر شــده
اســت.
************************************
114ـ تحقیقــات مقدماتــی جــرم رایانــه ای کــه محــل وقــوع آن معلــوم نباشــد ،توســط کــدام دادســرا
صــورت مــی گیــرد؟
 )1دادسرای محل اقامت بزه دیده.
 )2دادسرای مرکز استان محل کشف.
 )3دادسرای محل کشف.
 )4فقط دادسرای امور رایانه ای تهران
*پاسخ گزینه  3می باشد.
ســؤال از مــاده  665ق.آ.د.ک 92.در مــورد صالحیــت محلــی در جرائــم رایانهــای اســت .ایــن ســؤال را بــا
ســؤال  109آزمــون مرحلــه 3مــورخ 1393 /11 /3مقایســه کنیــد کــه میپرســید:
«  .109دادســرای محــل کشــف یــک جــرم رایانهــای پــس از انجــام تحقیقــات مقدماتــی ،نمیتوانــد محــل
وقــوع جــرم را کشــف نمایــد .در ایــن صــورت تکلیــف وی چیســت؟» آیــا عیــن ســؤال  114آزمــون وکالــت
ً
 1394نیســت؟ همچنیــن موضــوع اصلــی پرســش  119آزمــون مرحلــه  30مــورخ  94/7/3دقیقــا همیــن
موضــوع بــود و در نکتــه  1آن داداســتانی هــا یــاد گرفتنــد کــه :
« نکتــه  :1بعــد از آییــن دادرســی جرائــم اشــخاص حقوقــی ،آییــن دادرســی جرائــم رایانهــای احتمــال
طــرح ســؤال بیشــتری نســبت بــه قســمت دادرســی الکترونیکــی دارنــد » .در درســنامه ســؤال 103
آزمــون مرحلــه  3مــورخ  1393 /11/3نیــز خواندهانــد کــه:
نکتــه  :4در ابتــدای بحــث دادرســی جرائــم رایانهــای نیــز مقنــن از صالحیــت رســیدگی بــه آنهــا در 3
مــاده ســخن گفتــه اســت .قاعــده اصلــی را در  4بنــد در مــاده  664بیــان نمــوده اســت و در مــاده 665
قاعــده فرعــی را .قاعــده اصلــی و فرعــی مربــوط بــه صالحیــت محلــی اســت کــه فهــم آن بــدون مــرور
قانــون ،درســنامهها و شــرکت در کالس و دوره امهــات بســیار دشــوار اســت.
نکتــه  :5تفــاوت قاعــده اصلــی و فرعــی صالحیــت محلــی را در درســنامه ســؤال  109و تحلیــل مــاده 666
را در درســنامه ســؤال  110ببینیــد».
جــدی گرفتــن ایــن نکتــه یعنــی ایــن داداســتانیها دو تــا ســؤال آزمــون وکالــت  94را پیشــبینی کردنــد
یکــی همیــن ســؤال و دیگــری ســؤال  115کــه در مــورد قــرار تامیــن اشــخاص حقوقــی بــود .اینطــور
نیســت؟
************************************
.115کدام یک از قرارهای تامینی زیر درخصوص اشخاص حقوقی قابلیت صدور ندارد؟
 )1ممنوعیت انجام بعضی فعالیت شغلی جرم زا.
 )2منع ادغام شرکت در شرکت دیگر.
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 )3منع انحالل شرکت.
 )4وثیقه
*پاسخ گزینه  4می باشد.
ً
ایــن ســؤال نــه یکبــار کــه ســه بــار عینــا در آزمونهــای مفهومــی مهارتــی داداســتان تکــرار شــده اســت.
ســؤال  102آزمــون  15مــورخ  94 /2/25و ســؤال  106آزمــون مرحلــه  35مــورخ  94 /8/22و ســؤال 117
آزمــون مرحلــه  30مــورخ .94/7/3
************************************
.116هــرگاه در خصــوص حکمــی کــه متضمــن مجــازات بدنــی اســت در دیــوان عالــی کشــور تقاضــای
اعــاده دادرســی شــود ،شــعبه دیــوان عالــی کشــور ،در خصــوص اجــرا یــا عــدم اجــرای آن مواجــه بــا
کــدام تکلیــف اســت؟
ً
 )1شــعبه دیــوان بــدوا تقاضــا را بررســی مــی کنــد و در صورتــی کــه نظــر اعضــای شــعبه بــر پذیــرش
درخواســت باشــد ،دســتور توقــف اجــرای حکــم را مــی دهــد.
ً
 )2شــعبه دیــوان صرفــا در خصــوص تجویــز اعــاده دادرســی اظهــار نظــر مــی کنــد و در مــورد توقــف یــا
عــدم توقــف اجــرا مواجــه بــا تکلیفــی نیســت.
 )3شــعبه دیــوان عالــی بــا وصــول تقاضــای اعــاده دادرســی و قبــل از اتخــاذ تصمیــم دربــاره تقاضــا،
دســتور توقــف اجــرای حکــم را مــی دهــد.
ً
 )4صرفــا پــس از تجویــز اعــاده دادرســی و مشــروط بــه موافقــت رئیــس دیــوان عالــی کشــور ،اجــرای
حکــم قطعــی متوقــف مــی شــود.
*پاسخ گزینه  1می باشد.
ً
ایــن ســؤال هــم در مــورد تبصــره  2مــاده  478اصالحــی  1394عینــا برگرفتــه از ســؤال  108آزمــون
مرحلــه  29مــورخ  94 /6/20و ســؤال  116آزمــون مرحلــه  19مــورخ  94 /3/22موسســه داداســتان در
خصــوص ایــن تبصــره اســت.
************************************
.117درکــدام مــورد ،شــخصی کــه در جریــان تحقیقــات مقدماتــی بــه هــر علــت بازداشــت شــده باشــد،
مــی توانــد درخواســت جبــران خســارت ایــام بازداشــت را نمایــد؟
 )1صدور قرار بایگانی نمودن پرونده.
 )2صدور قرار موقوفی تعقیب.
 )3صدور قرار منع تعقیب.
 )4صدور قرار تعلیق تعقیب
*پاسخ گزینه  3می باشد.
در مــورد جبــران خســارت بازداشتشــده بیگنــاه در مــواد  255تــا  261ق.آ.د.ک 92.ازجملــه مــاده
 256کــه اینجــا مــورد ســؤال اســت ،ســؤاالت و نــکات زیــادی طــرح شــده اســت امــا عیــن ســؤال 117
آزمــون وکالــت  1394را داوطلبــان موسســه داداســتان بیــش از  5بــار بــه ســواالت مشــابه و مختلــف
پاســخ دادهانــد .ســؤال  118آزمــون مرحلــه  36مــورخ  94 /8 /29و ســؤال  112آزمــون مرحلــه  32مــورخ
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 94/7/17و ســؤال  118و  105آزمــون مرحلــه  26مــورخ  94/5 /23و ســؤال  118آزمــون مرحلــه  12مــورخ
94 /4 /26و ســؤال  118آزمــون مرحلــه  8مــورخ .93/12/25
************************************
.118شــخصی مرتکــب یــک فقــره کالهبــرداری در تهــران و یــک فقــره جعــل مبایعــه نامــه در ورامیــن
شــده اســت ،لیکــن در کــرج دســتگیر مــی شــود ،رســیدگی بــه اتهامــات متهــم در صالحیــت کــدام
مرجــع اســت؟
 )1دادسرای عمومی و انقالب کرج.
 )2دادسرای عمومی و انقالب تهران.
 )3دادسرای عمومی و انقالب ورامین.
 )4جــرم کالهبــرداری در دادســرای عمومــی و انقالــب تهــران و جــرم جعــل در دادســرای عمومــی وانقالــب
ورامین.
*پاسخ گزینه  2می باشد.
در مــورد صالحیــت بهویــژه صالحیــت محلــی هــم ســؤاالت و نــکات زیــادی ازجملــه ســؤال  120نکتهــای که
در  3آزمــون بــا اعمــال تغییــرات  1394تکــرار شــد ،طــرح شــده اســت .عیــن ایــن ســؤال را داداســتانیها

بارهــا بهدرســتی پاســخ داده و یــا بــا مــرور درســنامه هــای مفصــل آییــن دادرســی کیفــری یــاد گرفتنــد
کــه چطــور پاســخ درســت بدهنــد .ازجملــه ایــن ســؤاالت میتــوان بــه ســؤال  112آزمــون مرحلــه 30
مــورخ  94 /7/3و ســؤال  102آزمــون مرحلــه  32مــورخ  94 /7/17اشــاره نمــود .ایــن دو آزمــون جــزء 5
ً
آزمــون جامــع نهایــی موسســه بودنــد کــه در فاصلــه یــک مــاه بــه آزمــون وکالــت دقیقــا فضــای آزمــون
وکالــت را بــرای داداســتانی هــا بازســازی نمودهانــد .در ســؤاالت و درســنامههای بســیار زیــاد دیگــری
هــم نــکات احــراز صالحیــت محلــی بیــان شــده اســت کــه فقــط ســؤال  120نکتهــای بــرای نمونــه کافــی
اســت.
************************************
.119رســیدگی بــه جرایــم مطبوعاتــی در صالحیــت کــدام دادگاه اســت و جلســه رســیدگی دادگاه بــا
حضــور حداقــل چــه تعــداد از اعضــای هیئــت منصفــه رســمیت مــی یابــد؟
 )1حسب مورد اتهام ،دادگاه کیفری یک یا دو محل وقوع جرم ـ  11نفر.
 )2دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم ـ  7نفر.
 )3فقط دادگاه کیفری یک استان تهران ـ  11نفر.
 )4دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم ـ  7نفر.
*پاسخ گزینه  2می باشد.
ســؤال از مــاده  305و هیــات منصفــه اســت .ایــن مــاده هــم از نــگاه تیزبیــن تیــم طراحــان موسســه
مصــون نمانــده اســت .بعــد از تعطیــات نــوروز  1394داوطلبــان موسســه در آزمــون مرحلــه  10مــورخ
ً
 94 /1/14و در ســؤال  108عینــا بــه ایــن ســؤال پاســخ داده و در درســنامه مفصــل آن بــا تعــداد هیــات
منصفــه و قانــون مطبوعــات در ایــن خصــوص آشــنا شــدند .همچنیــن در ســؤال  117آزمــون  23مــورخ
 94 /4 /26بــا مــاده  305مســتقیم رودررو شــدهاند و در ســؤاالت بســیار دیگــری هــم ایــن مــاده را
مــرور کــرده انــد.
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.120رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر ،در صالحیت دادگاه انقالب اسالمی نیست؟
 )1دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی.
 )2دخالت غیرمجاز در امور سمعی و بصری.
 )3خرید و فروش غیرمجاز اسلحه جنگی.
 )4قاچاق کاالهای ممنوع
*پاسخ گزینه  3می باشد.
صالحیتهــای جدیــد دادگاه انقــاب در مــاده  303ق.آ.د.ک 92.هــم همــواره مــورد تأکیــد تیــم طراحــان
موسســه بــوده و هســت و ســؤاالت بســیاری در خصــوص جرائــم در صالحیــت دادگاه انقــاب طــرح
شــده اســت .امــا عیــن گزینــه هــای ســؤال  120آزمــون وکالــت را میتوانیــد در گزینههــای ســؤال 106
آزمــون مرحلــه  10مــورخ  94 /1/14و ســؤال  113آزمــون مرحلــه  1مــورخ  93 /10/12ببینیــد.
************************************
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مــا ایــن نویــد را مــی دهیــم کــه
همچــون ســال هــای گذشــته

در تمامــی کانــون هــا شــاهد
داداســتانی
درخشــش داوطلبین
ِ

در جایــگاه برتریــن هــای آزمــون
وکالــت هســتیم....

و بــاور داریــم کــه تفــاوت در
آمــوزش و شــیوه تدریــس

باعــث کســب نتیجــه متفــاوت
داوطلبیــن داداســتانی در ســطح
کشــور شــده اســت...
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