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 موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

 50/50/5900 وکالت آزمون  پاسخنامه

 Aدفترچه 
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حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدد کده حدق انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطالن » قانون مدنی: 95طبق ماده 

 «انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله خواهد داشت

 از حکم مقرر در این ماده نکات زیر قابل استنباط است:

را بعدد از واگدذاری حدق  آنواگذاری حق انتفاع از عین به غیر، سبب ممنوع شدن انتقال مالکیت عین نمی شود، مالک عین می تواندد،  -1

انتفاع به خود منتفع یا شخص ثالث انتقال دهد. انتقال ممکن است با عقد معوض مثل بیع یا معاوضه صورت گیرد یا با انعقداد عقدد رایگدان 

 انتقال دهد. مثل هبه یا صلح بالعوض. مالک می تواند عین را با وصیت تملیکی به صورت معلق بر فوت خود بعد از واگذاری حق انتفاع،

واگذاری مالکیت عین، آسیبی به حق انتفاع منتفع وارد نمی کند؛ اعم از این که مالکیت عین با عقد معدوض منتقدل گدردد یدا بدا عقدد  -2

 رایگان.

د تدا وقتدی گیرنده عین نمی توان انتقالنظر به این که حق انتفاع از عین قبل از انتقال مالکیت عین، به شخص دیگری واگذار شده است،  -5

که حق انتفاع منتفع زایل نشده است از منافع عین استفاده کند، بعد از زوال حق انتفاع به جهت فسخ عقد موجد حق انتفاع یدا بده اسدبا  

 دیگر، مالک جدید عین) انتقال گیرنده( حق استفاده از عین خواهد داشت.

جاد شده است، استفاده منتفع منوط بده موافقدت و رضدایت انتقدال گیرندده چون حق انتفاع منتفع قبل از مالکیت انتقال گیرنده عین ای -4

 عین نیست و بر مالکیت او تقدم دارد.
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« واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معین برای خدود قدرار دهدد...» قانون مدنی: 59طبق ماده 

جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشدد متدولی » قانون مدنی: 44 طبق ماده

حتی در فرضی که واقف خود را متولی وقف قدرار داده اسدت مدی تواندد بدرای  44با توجه به اطالق ماده « مستحق اجرت المثل عمل است.

نتها در این فرض نباید مزدی  که تعیین شده است زیاد و گزاف باشد به نحوی که بخد  عمدده مندافع مدال خود حق تولیت تعیین کند، م

 موقوفه در قالب حق تولیت به خود واقف برگردد، طبق نظر غالب در این صورت وقف، در حکم وقف بر نفس و باطل است.

دنی واقف فقط در صورتی که حق عزل متولی برای او ضمن عقد وقدف قانون م 55نادرست بودن گزینه الف به این دلیل است که طبق ماده 

 شرط شده باشد، می تواند متولی منصو  را عزل کند، خیانت متولی برای واقف حق عزل ایجاد نمی کند.

ولی نمی تواندد قانون مدنی اگر مباشرت متولی در اداره وقف شرط شده باشد مت 45نادرست بودن گزینه   به این دلیل است که طبق ماده 

 وکیل بگیرد.

گزینه ج به این دلیل نادرست است که فرقی بین فرضی که متولیان متعدد باید به اجتمداع وقدف را اداره کنندد و فرضدی کده هدر یدک بده 

با فدوت یکدی قانون مدنی وقتی که متولیان متعدد به استقالل اختیار عمل دارند  55استقالل اختیار عمل دارند قایل نشده است. طبق ماده 

از آنها دیگری از اداره مال موقوفه ممنوع نمی شود و مستقال حق اقدام دارد، منتها اگر متولیدان متعددد بده اجتمداع اختیدار تولیدت داشدته 

 باشند، با فوت یکی از آنها دیگری از اداره وقف ممنوع می شود تا حاکم شخص دیگری را به عنوان امین به او ضمیمه کند.

   یقانون مدن 144طبق ماده  صحیح است.« ب»گزینه  -9
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 لیاقدام او به فروش و تحو جهیرا نداشته است؛ در نت ریآن به غ میفروش مال و به تبع تسل اریاست اخت لیمتصرف اتومب نیمحمد که نخست

 حدق ایدمتعارف است نسبت بده مدال  ایتجاوز نمودن از حدود اذن  یتعد:» یقانون مدن 591است. طبق ماده  یتعد قیاز مصاد ریمال به غ

 .یو تعد طیاعم است از تفر ریتقص یقانون مدن 595بر اساس ماده  «یگرید
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تصدرف کدرده  ریرا جهت تعم لیاتومب ریبوده چون به عنوان اج یبه او سپرده شده، در ابتدا امان ریتعم یکه برا یلیمحمد نسبت به اتومب دی

از حدود اذن  نیاست. اقدام به فروش مال سبب خارج شدن ام یشود، امان یانجام کار به او سپرده م یکه برا ینسبت به مال ریاج دیاست و 

 دیدشدده  میتسدل داریبه خر لیاتومب یشود و در حکم غاصب است، لذا وقت یم یاو نسبت به مال ضمان دی یتعد نیمحض وقوع ا هاست و ب

و  اریداخت لیدفدروش اتومب یکه محمد بدرا نیداده است. با توجه به ا ریمال را به تصرف غ تیوضع نیبوده و با ا یمحمد نسبت به آن ضمان

نسدبت بده مدال  زین داریتصرف خر جهینافذ است که با رد آن توسط مالک باطل شده است؛ در نت ریو غ یفضول رمورد نظ عینداشته، ب ابتین

 یبه تصدرف مشدتر یفضول عیکه مب یدر صورت:»  یقانون مدن 261. طبق ماده ردیگ یقرار م ینقانون مد 261است و مشمول ماده  یضمان

که در تصرف او بدوده ضدامن اسدت اگرچده مندافع را  ینسبت به اصل مال و منافع مدت یترداده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مش

 «حادث شده باشد. یکه در مدت تصرف مشتر یبیاست نسبت به هر ع نینکرده باشد و همچن فایاست

 دیداز آنهدا مطالبده کندد، اگدر  کیدهر دو متصرف بدل مال را از هر  دیبودن  یضمان لیتواند به دل یم لیتوجه به نکات فوق مالک اتومب با

اگدر خسدارت در  یند حتدخسارات مال را جبران ک دیمتصرف با یقانون مدن 519و  511باشد بر اساس مواد  یاشخاص نسبت به مال ضمان

 گردد. ردوا یاثر حادثه خارج

ممکن اسدت  لیکه اتومب یاست در حال یمیاست و فرض شده که مال مورد نظر ق افتهیپرس  مسامحه وقوع  نی  ا نهیگز میدر تنظ البته

 کنند. هیمثل آنرا به مالک تاد دیصورت متصرفان با نیباشد که در ا یمثل
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 توجه شود: ریبه مقدمات و مستندات ز دیپرس  با نیبه پاسخ درست ا دنیرس یبرا

 طی.شدراردیصورت گ طیشرا نیا تیبدون رعا ای یمقرر در قانون مدن طیشرا تیممکن است با رعا انیرانیتوسط ا یخارج تیتابع لیتحص -1

خدارج شددن از  یالزم بدرا طیاز شرا یکیشده است،  انیب یقانون مدن 544در ماده  یخارج تیتابع لیو تحص یرانیا تیترک تابع یالزم برا

 است.  رانیا عتیوزرا با خروج از تاب اتیماده موافقت ه نیا قطب یرانیا تیتابع

 تیدو معتبدر تابع یشود و او به صدورت قدانون یم لیشخص زا یرانیا تیماده انجام شود، تابع نیمقرر در ا طیشرا تیبا رعا تیترک تابع اگر

 کند. یم لیرا تحص یگریکشور د

 کدنیشخص کدان لدم  یخارج تیتابع یقانون مدن 545مقرر صورت گرفته باشد، طبق ماده  طیشرا تیبدون رعا رانیا تیترک تابع چنانچه

تمام امدوال  دیبا یارجخ تیکننده تابع لیحالت تحص نیشود، منتها طبق ماده فوق در ا یمحسو  م رانیشخص تابع ا نیاست و همچنان ا

 یمجالس مقننده و انجمدن هدا تیاز اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضو نیدادستان بفروشد و افزون بر ا رتمنقول خود را با نظا ریغ

 ممنوع است. یو هر گونه مشاغل دولت یو بلد یتیو وال یالتیا

کدرده  لیتحص یخارج تیتابع یشمس 1241 خیاز تار یمقررات قانون تیکه بدون رعا یرانیهر تبعه ا» دارد: یمقرر م یقانون مدن 545 ماده

ماده حکم مقرر عطف به ماسبق  نیشود در ا یچنانکه مالحظه م« شود... یشناخته م رانیبوده و تبعه ا کنیاو کان لم  یخارج تیباشد تبع

سال فوق به عنوان مبدا  نییتع لیر قرار گرفته اند، ظاهرا دلمشمول حکم مقر یشمس 1241صورت گرفته از سال  یها تیعشده و ترک تاب

آنجدا را  تیدرا ترک و بده هندوسدتان هجدرت کدرده اندد و تابع رانیا تیتابع انیرانیاز ا یادیحکم آن است که در سال مقرر  تعداد ز یاجرا

باشد، اعتبار داده  یقانون مدن 544ماده  طیکه منطبق با شرا نیبه ترک تابعبت توسط آنها بدون ا بیترت نیا هنموده اند، قانونگذار ب لیتحص

 است.

منتهدا بعدد از  رد،یدوزرا  صدورت گ اتیدوبدون جلب موافقدت ه  یقانون مدن 544ماده  طیشرا تیبدون رعا یخارج تیتابع لیاگر تحص -2

 تیدشود و تابع یم لیزا او یرانیا تیشناسد، تابع تیرا به رسم شخص موافقت کند و آن یخارج تیوزرا با تابع اتیه گانهیب تیتابع لیتحص

وزارت  شدنهادیبده پ یتواند بنا به مصدالح یم رانیوز اتیه(: »1555)یقانون مدن 545تبصره الحاق شده به ماده  طبقمعتبر است.  یخارج

گونه  اشخاص با موافقت وزارت امدور خارجده، اجدازه ورود بده  نیبشناسد، به ا تیماده را به رسم نیا نیمشمول یخارج تیامور خارجه تابع

 «توان داد. یاقامت م ای رانیا

 طیشدرا تیدبدا رعا انیدرانیتوسدط ا یخارج تیتابع لیتحص نیب یاست که فرق لیدل نیالف به ا نهیتوجه به نکات فوق، نادرست بودن گز با

 یرانیا تیرا موجب زوال تابع یخارج تیتابع لینشده و در هر صورت تحص لیقا یقانون طیشرا تیبدون رعا یخارج تیتابع لیو تحص یقانون

 داند. یشخص م

 ندارد. یدر قانون مدن یمستند چی  ه نهیگز
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 نیدکه در ا یجز مشاغل  یکرده اند به مشاغل دولت لیتحص یرانیا ریغ عتیرا که تاب ینادرست است که اشتغال اشخاص لیدل نید به ا نهیگز

 لیتحص یخارج تیتابع یقانون طیشرا تیکه بدون رعا یاشخاص یقانون مدن 545طبق ماده  یداند در حال یاستثناء شده اند، مجاز م نهیگز

 ممنوع هستند.  رانیدر ا یبه هر شغل دولت اشتغالکرده اند از 

 صحیح است.« الف»گزینه  -6

موعد اجرا، تعهد را اجرا کند  دنیبا  رس دیمتعهد با ست،یشرط ن یقرارداد تیمسئول یبرا رانیاصوال مطالبه انجام تعهد از متعهد در حقوق ا

امتنداع ورزد،  تعهددموعد اجرا متعهدد از انجدام  دنیاگر با وجود رس جهیمتعهدله موکول کند؛ در نت یاجرا را به مطالبه از سو ستیو مجاز ن

 یدر تعهددات پدول نیدتعهد را طلب نکرده باشد، با وجدود ا یاگر متعهدله اجرا یاز عدم انجام تعهد است؛ حت یمسئول جبران خسارات ناش

 حیضبدهکار است. با تو یقرارداد تیمسئول یالزم برا طیاز شرا یکی ستانکاریمطالبه طلب توسط  یمدن یدادرس نییقانون آ 922طبق ماده 

موعدد  ینفدس انقضدا یپدول ریدو غ یر مطلق تعهدات اعم از پولج آن است که د نهینادرست بودن گز لی  روشن است. دل نهیگز رادیفوق ا

تعهدد، مطالبده طلدب از  یمهلت اجرا یافزون بر انقضا یکه در تعهدات پول یداند در حال یم یکاف یقرارداد تیمسئول یتعهد را برا یاجرا

 شرط است. یقرارداد تیسئولم یبدهکار برا

کده  یشرط دانسته است در حال یقرارداد تیمسئول یبرا یمتعهد را در همه تعهدات مال ینادرست است که تمکن مال لیدل نید به ا نهیگز

اسدت نده همده  یقدرارداد تیشرط مسئول یتعهد در تعهدات پول یاجرا یمتعهد برا یتمکن مال یمدن یدادرس نییقانون آ 922طبق ماده 

 .یتعهدات مال

   یقانون مدن 945طبق ماده  صحیح است.« د»گزینه  -7
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را  یتواند هدر قسدم تجدارت یشرط نشده باشد عامل م یتجارت خاص یعنیکه مضاربه مطلق باشد  یدر صورت:» یقانون مدن 955طبق ماده 

 «کند. تیمتعارف را رعا دیدر طرز تجارت با یول دیکه صالح بداند بنما

را کده بدر طبدق  یمضار .... اگدر اعمدال» ماده: نیاست، طبق ا یقانون مدن 999مخالفت آن با حکم ماده  لیالف به دل نهیبودن گز نادرست

 «رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود. ریبه اج یستیعرف با

 یگدریبدا د هیتواند نسبت بده همدان سدرما یمضار  نم» ماده: نینادرست است. طبق ا یقانون مدن 994مخالفت با ماده  لی  به دل نهیگز

 «مگر به اجازه مالک. دیواگذار نما ریآن را به غ ایمضاربه کند 

اسدت و ضدامن مدال مضداربه  نیمضار  در حکم ام» ماده: نینادرست است. طبق ا یقانون مدن 996مخالفت با حکم ماده  لید به دل نهیگز

 .«یتعد ای طیشود مگر در صورت تفر ینم

 صحیح است.« د»ه گزین -0

شدود. در  یمد جدادیا بیدع اریخ داریخر یباشد برا بیاگر مع جهیمعامله شده است در نت نیمع نیبه صورت ع عیدر فرض مورد پرس  مب

تواند ارش مطالبده کندد،  یحق فسخ ندارد و فقط م داریخر یقانون مدن 425الف،   و ج به استناد ماده  یها نهیفروض مقرر به موجب گز

 است. ریمطالبه ارش مخ ای عیدر فسخ ب یمشتر  یقانون مدن 422د، طبق قاعده مندرج در ماده  نهیدر فرض مقرر به موجب گز هامنت

 صحیح است.« الف»گزینه  -55

 یقدانون مددن 594طبدق مداده  تیوضدع نیدنمونه حاصل شده است. در ا تیاست و رفع ابهام با رؤ نیمع نیع عیدر فرض مورد پرس  مب

 فسخ خواهد داشت. اریبا نمونه خ عیعدم مطابقت مب لیبه دل یمشتر

بدا  عیداختصاص دارد، نفس عدم مطابقدت مب بیع اریبه خ یقانون مدن 422نادرست است که حق مطالبه ارش طبق  لیدل نی  به ا نهیگز

 شود. جادیا یمشتر یتا حق مطالبه ارش برا ستین عیبودن مب بیمع ینمونه به معنا

باشد و معلوم  نیمع نیع عیاست اگر مب ریامکان پذ یکل عیطبق نمونه در ب عیمب مینادرست که الزام فروشنده به تسل لیدل نیاج به  نهیگز 

 را بخواهد.  گریمصداق د میتواند الزام فروشنده به تسل ینم یمشتر ستیگردد منطبق با نمونه ن

فقط حق فسخ مقرر کرده است، حق مطالبه خسارت  داریخر یدر فرض مورد پرس  برا ینادرست است که قانون مدن لیدل نید به ا نهیگز

 مقرر نشده است. یبا نمونه به سود مشتر نیمع عیعدم مطابقت مب لیبه دل
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صحجت آن هستند،  طیضمان به شرا قی  و ج مصداق تعل یها نهیالف درست است. موارد مذکور در گز نهیگز یقانون مدن 655طبق ماده 

کند کده  دیکه ضامن ق نیصحت آن مثل ا طیضمان به شرا قیتعل:» یقانون مدن 511شده اند. طبق ماده  دهینام یصور قیکه اصطالحاً تعل

 «شود. یمن ضامنم موجب بطالن آن نم اشدب ونیاگر مضمون عنه مد

ممکدن اسدت معلدق  هیالتزام به تاد»...دارد: ینادرست است، که مقرر م یقانون مدن 655ماده  ریمخالفت با حکم قسمت اخ لید به دل نهیگز

 «باشد.
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 ج درست است. نهیگز یقانون مدن 641طبق ماده 

 «نسبت به موکل نافذ است. دیخبر عزل به او در حدود وکالت خود بنما دنیقبل از رس لیکه وک یتمام امور» دارد: یماده مقرر م نیا

 است.  یقانون مدن 641مخالفت آن با ماده  لیالف به دل نهیبودن گز نادرست

 نیدانجام داده اسدت، بدا ا اریقبل از اطالع از خبر عزل در حدود اخت لیشود که وک ینم یموجب عدم نفوذ اقدامات لینامه عزل به وک ارسال

نامه به  دنیدر مسافرت است رس لیوک یاست که وقت لیدل نید به ا نهیت. نادرست بودن گز  روشن اس نهینادرست بودن گز لیدل حیتوض

  یحقدوق نیباشدد، طبدق نظدر غالدب در دکتدر میدر اقامتگاه خود مقد لیاگر وک ست،یبر اطالع او از مفاد نامه عزل ن ییقضا ارهاقامتگاه او ام

و عدم اطدالع  ییاماره قضا نیخالف ا دیبا لیوک جهیاز مفاد نامه عزل است؛ در نت لیبر اطالع وک ییاقامتگاه اماره قضا ینامه به نشان دنیرس

 خود را اثبات کند.

   یقانون مدن 456طبق ماده صحیح است.« د»گزینه  -59

  1551خانواده  تیقانون حما 51طبق ماده  صحیح است.« ج»گزینه  -54

   یقانون مدن 522و  521طبق مواد  صحیح است.« الف»گزینه  -50
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اسدت؛ طبدق  یقانون مددن 1192مخالفت آن با ماده  لیالف به دل نهی  درست است. نادرست بودن گز نهیگز یقانون مدن 1194طبق ماده 

 حامل دو طهر است. ریماده عده فسخ نکاح در مورد نکاح منقطع در غ نیا

واقدع نشدده و  یکیاو و شوهرش نزد نیکه ب یماده زن نیاست. طبق ا یقانون مدن 1199مخالفت آن با ماده  لیج به دل نهیبودن گز نادرست

 نه عده طالق دارد  نه عده فسخ نکاح ائسهیزن  نیهمچن

سدن،  یکه با اقتضا یماده عده فسخ نکاح در مورد زن نیاست؛ طبق ا یقانون مدن 1191مخالفت آن با ماده  لید به دل نهیبودن گز نادرست

 سه ماه است. ندینب یعادت زنانگ

 یقانون مدن 451طبق ماده  صحیح است.« ب»گزینه  -57
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دو جدزء  یشدود کده دارا یگفته مد یبه اقرار یقانون مدن 1245از نوع اقرار مرکب است، اقرار مرکب طبق ماده  نهیگز نیاقرار مندرج در ا 

ادعدا در ارتبداط بدا موضدوع اقدرار ؛  کیاست همراه با  یاقرار مرکب اقرار گریدارند؛ به عبارت د گریکدیبا  یاست که ارتباط تام مختلف االثر

 یشود و مقر له م یمعنا که جزء اقرار به سود مقرله واجد اثر م نیاست به ا هیالف درج شده است. اقرار مرکب قابل تجز نهیمثل آنچه در گز

تواندد بدا  یمتصل به اقرار را اثبات کند، م یاثبات کند. اگر مقر نتواند ادعا دیرا که متضمن ادعا است مقر با یتواند به آن استناد کند و جزئ

 همراه با اقرار سوگند تقاضا کند. یاز طرف مقابل در خصوص ادعا یقانون مدن 1554و  1245استناد به مواد 

کده  نیدداشدته باشدند؛ مثدل ا گریکدیبا  یدو جزء مختلف االثر باشد که ارتباط تام یاگر اقرار دارا» دارد: یممقرر  یقانون مدن 1245 ماده

 «اقدام خواهد شد. 1554رد شود مطابق ماده  ینموده و مدع یاقرار به اخذ وجه از مدع هیعل یمدع

او اسدت از طدرف  یتواند نسبت به آنچده کده مدورد ادعدا یکه اقرار کرده است م یکس 1245در مورد ماده :»یقانون مدن 1554ماده  طبق

 «باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. یسند ای یسند رسم یمدع یکه مدرک دعوا نیقسم کند، مگر ا یمقابل تقاضا

قدانون  1242طبدق مداده  سدت،ین هیدقابدل تجز دیدهستند، اقرار مق دیمق ای ، ج و د از نوع اقرار موصوف  یها نهیمندرج در گز یها اقرار

از آن که به نفع او است بدر  یکرده و از قسمت هیتواند آن را تجز یباشد، مقرله نم یوصف ای دیبه ق دیاگر موضوع اقرار در محکمه مق:» یمدن

 «آن صرف نظر کند. گریو از جزء د دیضرر مقرر استفاده نما

   یقانون مدن 556طبق ماده  صحیح است.« د»گزینه  -50
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 صحیح است.« ب»گزینه  -25

 «شود ضامن است. ریباعث ضرر غ دیرش ریغ ایمجنون  ای ریهرگاه صغ:» یقانون مدن 1216طبق قاعده مندرج در ماده 

 وجود ندارد. زیمم ریغ ریو صغ زیمم ریصغ نیب یماده تفاوت نیا در

باشد در صورت  یبر حسب قرارداد به عهده او م ایقانونا  ریصغ ایمواظبت مجنون  ای یکه نگهدار یکس:» یمدن تیقانون مسئول 5ماده  طبق

 «باشد... یم ریصغ ایمجنون  هیمواظبت مسئول جبران خسارات وارده از ناح ای یدر نگاهدار ریتقص

 یتنوارد کرده است، مب ریکه محجور به غ یجبران خسارات یمجنون برا ای ریسرپرست صغ تیشده است، مسئول حیدر ماده فوق تصر چنانکه

شده باشد و  ریو مواظبت مرتکب تقص یکه در نگهدار ردیگ یبه عهده سرپرست قرار م انیجبران ز تیمسئول یوقت نیاست؛ بنابرا ریبر تقص

 جهیمحجور نشده است؛ در نت یازجانب سرپرست در نگاهدار ریعدم وقوع تقص ایدر فرض مورد پرس  اشاره به وقوع  ردد،او اثبات گ ریتقص

 گردد. هیارا یقانون مدن 1216بر اساس قاعده مندرج در ماده  دیپاسخ پرس  با

از اعمال محجور  یمحجور را مسئول جبران خسارت ناش نیاست که اصوال والد لیدل نیالف به ا نهیتوجه به مطالب فوق نادرست بودن گز با

در اراتباط بدا خسدارات  نیوالد تیمسئول ،یمدن تیقانون مسئول 5اده که طبق م یآنها اثبات گردد در حال ریکه عدم تقص نیداند، مگر ا یم

 محجور است. یانها در نگهدار ریمجنون منوط به اثبات تقص ای ریصغ مالاز اع یناش

 یمهدد کدودک، در نگهددار اید ریصدغ نیاز جانب والد ریعدم وقوع تقص ایاست که بدون توجه به وقوع  لیدل نیج به ا نهیبودن گز نادرست

 کرده است. ینیب  یدر جبران خسارت پ یتضامن تیآنها مسئول یمحجور برا

از  یمهد کودک را در هر حال مسئول جبران خسدارات ناشد ،یمدن تیقانون مسئول 5نادرست که بر خالف حکم ماده  لیدل نید به ا نهیگز

 داند. یاقدامات محجور م

 دکتر عمروانی((آیین دادرسی مدنی
 صحیح است. «الف»گزینه  -25

ق.آ.د.م که در مبحث دستور موقت وجود دارد، در مبحث تأمین خواسته وجدود  512توجه: آنچه معادل ماده  -ق.آ.د.م 111به استناد ماده  

نداشته و تأمین خواسته در هر حال در صالحیت دادگاهی است که صالحیت رسیدگی بده اصدل دعدوا را دارد. ر.ک تفداوت سدوم از چدارت 

 نکته و تست یا انتهای کتا  مجموعه تست های آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی  59شماره 

  صحیح است. «د»گزینه  -22

قسم قاطع دعوا است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشدد »قانون مدنی، ماده مذکور بیان می دارد:  1551به استناد قسمت دوم ماده 

از آن جهت اشتباه هستند که موضوعاً خارج از سوال بوده و به سدوگند اسدتظهاری اشداره  2و  1 گزینه های«. از طرف پذیرفته نخواهد شد

 دارد، در حالی که موضوع سوال سوگند بتّی است.

   صحیح است. «ج»گزینه  -25

بوده و یا آنکه ابتدا قابل فرجدام منظور از رأی نهایی رأیی است که غیرقابل فرجام باشد. اعم از اینکه از ابتدا و در زمان صدور غیرقابل فرجام 

بوده، لکن با انقضاء فرجام و عدم فرجام خواهی در مهلت مقرر نهایی شده باشد و یا آن کده در صدورت فرجدام خدواهی از آن، دیدوان عدالی 

 ی دکتر عمروانیانتهای کتا  مجموعه تست های آیین دادرسی مدن - 21کشور آن را ابرام نموده باشد. ر.ک توضیحات ذیل چارت شماره 

 صحیح است. «ج»گزینه  -24

 نکته و تست  56مشابه سوال  -59ر.ک تفاوت دوم از چارت شماره  -ق.آ.د.م 515به استناد ماده  

  صحیح است. «الف»گزینه  -20

ن در دادخواسدت زیرا شخص محجور خواهان و ذینفع بوده و شخص قیم یا ولی نماینده محجور محسو  می شوند. بنابراین در ستون خواها

 باید نام محجور و در ستون وکیل یا نماینده قانونی باید نام قیم یا ولی نوشته شود.

  صحیح است. «ب»گزینه  -26

 نکته و تست 51مشابه سوال  -ق.آ.د.م 444به استناد ماده 

  صحیح است. «د»گزینه  -27

، حتی اگر شخص ثالث از دادرسی منتهی به صدور رأی معتدرض عنده ق.آ.د.م، لکن اعتراض ثالث فاقد مهلت است 422علی رغم ظاهر ماده 

 آگاه بوده باشد.
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 نکته و تست بیان شده است.( 41ق.آ.د.م )به طور نسبی در تست  164و  159به استناد مواد 

 صحیح است. «ج»گزینه  -20

 ق.آ.د.م 111به استناد ماده  
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قانون حمایت خانواده مهریه غیرمنقول را مشمول ماده مذکور ندانسته و لذا باید به اصول و قواعد کلدی صدالحیت یعندی در  12انتهای ماده 

توجه آنکده درخصدوص صدالحیت دادگداه  -نکته و تست 5ق.آ.د.م مراجعه شود. بررسی شده در ذیل تست شماره  12موضوع سوال به ماده 

عوای مهریه به سه شکل ممکن است سوال طرح شود که آنها را نباید با یکدیگر اشتباه گرفدت. بده عبدارتی در بحدث صدالحیت سده برای د

 دعوای مهریه، مهرالمثل و مهریه غیرمنقول را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.

  صحیح است. «د»گزینه  -95

 نکته و تست 21اره ق.آ.د.م بررسی شده در تست شم 56و  59به استناد مواد 

 . صحیح است «ب»گزینه  -92

در دعاوی غیرمنقول بهای خواسته تعیین شده توسط خواهان تنها از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی موثر است. ر.ک توضیحات ذیل چارت 

 نکته و تست یا چاپ چهارم کتا  12

 صحیح است. «الف»گزینه  -99

 ق.آ.د.م  141و  151جمع مواد  و همچنین مستنبط از 141به استناد ماده  

 صحیح است. «د»گزینه  -94

 قانون اجرای احکام مدنی 54به استناد ماده  

 صحیح است. «ب»گزینه  -90

 نکته و تست 65ق.آ.د.م مشابه سوال  454به استناد انتهای ماده  

انتهای کتا  مجموعه  - 21و  15نکته و تست. ر.ک چارت  42مشابه سوال  -ق.آ.د.م 144به استناد ماده  صحیح است. «ج»گزینه  -96

 تست های آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی

 صحیح است. «ب»گزینه  -97

 نکته و تست 52و  51و  64های ق.آ.د.م. بررسی شده در تست 454به استناد ماده  

 صحیح است. «د»گزینه  -98

 نکته و تست 55مشابه تست  -ق.آ.د.م 452به استناد اطالق ماده  

 صحیح است. «الف»گزینه  -90

 های مالیقانون نحوه اجرای محکومیت 5به استناد ماده  

 صحیح است. «ج»گزینه  -45

 قانون دیوان عدالت اداری 59به استناد مادده  

 حقوق تجارت )دکتر قربانی(

 صحیح است.« ج»تجارت گزینه  قانون 9ماده  5طبق بند  -45

تجدار  نیمعامالت ب هیبند کل نیقانون تجارت است. طبق ا 5ماده  1و مشمول بند  یتبع یمل مذکور در پرس  مورد بحث از اعمال تجارتع

است. در فرض موضوع پرس  هدر دو طدرف قدرارداد تداجر هسدتند، خدرده فدروش بدودن  یتجارت یو کسبه و صرافان و بانک ها، بطور تبع

مال منقول به قصد فروش است، تحت شمول  دیخر ،یشغل معمول خرده فروش لوازم خانگ ست،یتاجر بودن او ن یناف یلوازم خانگ هفروشند

شدود او در  یکندد سدبب نمد یمد یکه فروشنده خرده فروش نیاعتبار تاجر است. نفس ا نیو به ا ردیگ یقانون تجارت قرار م 1ماده  1بند 

گونده اسدت، فروشدنده  نیتومان باشد که معموال ا ونیلیاز ده م  یب یدرامد ساالنه خرده فروش لوازم خانگ اگر رد؛یگروه کسبه جزء قرار گ

 یقرار داد  منعقد شدده از عقدود م،یبدان اگر در فرض مورد پرس  خرده فروش را از کسبه جزء یتاجر کا سب عمده قلمداد خواهد شد، حت

. هرگداه هدر دو طدرف قدرارداد تداجر باشدند  ردیگ یقانون تجارت قرار م 5ماده  1مشمول بند  جهیآن تاجر هستند و در نت نیاست که طرف
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مژثر است  یانقعاد عقد در صورت زهیشود، انگ یمحسو  م یتجارت یدر انعقاد قرارداد، عمل انشاء شده بطور تبع نیطرف زهیبدون توجه به انگ

 یتجدار یانعقداد عقدد بدرا زهیدتاجر باشدد. دخالدت دادن انگ ریغ یگریتاجر و د ردادقرا نیاز طرف یکیقانون تجارت  5ماده  2که طبق بند 

اظ حکدم منددرج با لح ژهیقانون تجارت است و بو 5ماده  1که هر دو طرف آن تاجر هستند، اجتهاد در برابر نص بند  یمحسو  کردن عقد

 .ستین رفتهیوجه پذ چیماده به ه نیا 2در بند 
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حمل و نقل طرف قرارداد بدا ارسدال کنندده، حمدل را بده شدخص  یهرگاه متصد یحقوق نید درست است. طبق نظر غالب در دکتر نهیگز

حمل و نقدل طدرف قدرارداد بدا ارسدال  یمتصد ند،یکه مامور به حمل شده است محموله خسارت بب یشخص ریبسپارد و در اثر تقص یگرید

حمل و نقل طرف قرارداد  با ارسال کنندده بده  یمتصد تیدارند، مسئول انیجبران ز یبرا یت تضامنیکننده و شخص مامور به حمل مسئول

شدده  هیدتوج بیو قاعده تسب یقانون مدن 551ل بر اساس حکم ماده شخص مامور به حم تیقانون تجارت مستند است و مسئول 544ماده 

 295شدماره  445ص  ان،ینوشته مرحوم استاد ناصر کاتوز ،ی: ضمان قهرردادخارج از قرا یالزام ها ؛یاست.) رجوع شود به کتا  حقوق مدن

، انتشارات 512و  511صص  ،یمیاهلل رح بیتر حبو دک ییصفا نیحس دی) الزامات خارج از قرارداد(، نوشته دکتر سیمدن تیو کتا  مسئول

 (1551سمت، چاپ سوم، 

 1545از قانون تجارت  یاصالح قسمت یقانون حهیال 156طبق ماده صحیح است.« ب»گزینه  -49

 صحیح است.« ب»گزینه  -44

اسدت و  افتدهین تیحاصل نشده، جلسه رسدم یعاد یجلسه مجمع عموم تیرسم یکه در فرض مورد پرس  حد نصا  الزم برا نینظر به ا

را از دادگاه تقاضا کند، منتها با لحداظ حکدم  یعاد یمجمع عموم میاعالم بطالن تصم یقانون حهیال 251تواند به استناد ماده  یم نفعیهر ذ

 در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. رانیمد نیاعمال و اقدامات ا هیکل یقانون حهیال 159 ادهم

 قانون صدور چک  2طبق ماده  صحیح است.« د»گزینه  -40

  مکرر قانون صدور چک 5طبق ماده  صحیح است.« ج»گزینه  -46

  1544 رانیا یاسالم یقانون بازار اوراق بهادار جمهور 26طبق ماده  صحیح است.« د»گزینه  -47

  صحیح است.« ب»گزینه  -48

. در ردیدصدورت گ یدادگستر یبا نظر کارشناس رسم دینقد با ریاورده غ یابیخاص ارز یهامدر شرکت س 1545 یقانون حهیال 42طبق ماده 

شدود  یشرکت انجام مد نینقد با موافقت همه مؤسس ریاورده غ یابیقانون  تجارت ارز 122محدود بر اساس مالک ماده  تیشرکت با مسئول

 .ستیالزم ن یدادگستر ینظر کارشناس رسم بجل

  قانون تجارت 129طبق ماده  صحیح است.« الف»گزینه  -40

 صحیح است.« ج»گزینه  -05

شدرکت بدا  نینقدد موسسد ریدتواند به عنوان اوره غ ینم جهیندارد؛ در نت تیمال یاسیمال باشد، نفوذ س دیبا یشرکت تجارت نیآورده موسس

 گردد. هیمحدود ارا تیمسئول

  1545 یقانون حهیال 152طبق ماده  صحیح است.« الف»گزینه  -05

  قانون صدور چک 15طبق ماده  صحیح است.« ج»گزینه  -02

 قانون تجارت  416طبق ماده  صحیح است.« ج»گزینه  -09

  1554 یمال یها تیمحکوم یقانون نحوه اجرا 19طبق ماده  صحیح است.« د»گزینه  -04

 قانون تجارت  115و ماده  1545 یقانون حهیال 141طبق ماده  صحیح است.« ب»گزینه  -00

  قانون تجارت 119و ماده  یقانون حهیال 115طبق ماده  صحیح است.« الف»گزینه  -06

  قانون تجارت 425طبق ماده  صحیح است.« ج»گزینه  -07

   صحیح است.« ب»گزینه  -08

 قیدو از طر ردیدصورت گ یسیبا ظهرنو دیتقال برات باان نیصادر گردد، نخست نیدر وجه و به حواله کرد شخص مع دیکه برات با نینظر به ا

اسدت. اگدر بدرات  سریانتقال آن هم با قبض و اقباض م نیمنتها اگر چک در وجه حامل صادر شده باشد نخست ست،ین سریقبض و اقباض م

 شود. یم ریآن با قبض و اقباض سند امکان پذ یبعد یها یانتقال ها ابد،یدر وجه حامل انتقال  یسیمرتبه با ظهر نو کی
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  قانون تجارت 911طبق ماده صحیح است.« د»گزینه  -00

 صحیح است.« الف»گزینه  -65

شدود، در  یآن محسو  نمد یاست ، اثر ذات یسیاز آثار اطالق قرارداد ظهرنو یپرداخت وجه سند تجارت یبرا یسیظهرنو یتضامن تیمسئول

شرط نافذ و معبتر اسدت و  نیپرداخت وجه سند ندارد، ا یبرا یتضامن تیشرط کند که مسئول یسیتواند هنگام ظهرنو یم سیظهرنو جهینت

در پرداخدت  سیظهرندو یتضدامن تیبر عدم امکان سدلب مسدئول یقانون صدور چک مبن ایدر قانون تجارت  یحکم چیکه ه نیبا توجه به ا

 یقدانون مددن 252شرط را نافذ و معتبر دانست، شروط باطدل در مداده  دیبا یقانون مدن 252ه وجود ندارد، به استناد ماد یوجه سند تجارت

 سیظهرندو یتضدامن تیو نامشروع. شرط سلب کننده مسئول دهیفا یماده شروط باطل عبارتند از : شروط نامقدور، ب نیشده اند، طبق ا انیب

 یسدند تجدارت سیظهرندو یقدانون تجدارت بدرا 245کده در مداده  نیدو نه نامشدروع. ا دهیفا یدر پرداخت وجه سند، نه نامقدور است ،نه ب

و  سیپرداخت وجه سند از عهده ظهرنو تیوجه بر عدم امکان سلب مسئول چیاست به ه شدهدر پرداخت وجه سند مقرر  یتضامن تیمسئول

پرداخدت وجده، در خدود سدند  یبدرا سیظهر نو یضامنت تیکه شرط عدم مسئول نیداللت ندارد، با توجه به ا یشرط نینامشروع بودن چن

تواندد عددم  ینمد میمسدتق ریدخود چک است، دارنده غ ثشده که  محل درج شرط مورد بح حیتصر زیشود و در پرس  حاضر ن ینوشته م

 قابل استناد است. هر دو میمستق ریو غ میشرط در برابر دارنده مستق نیاطالع از شرط را ادعا کند و نسبت به آن عالم است؛ بنابرا

 

 اصول استنباط حقوق اسالمی )استاد بنی صدر(

 است.  یحصح« ج» ینهگز -65

 یفدیوجدو  تکل 5 یندهحکدم گز یرود ولد یبه شمار مد یهستند که از احکام وضع یتشرط یدربردارنده حکم وضع 4و  2و  1 یها ینهگز 

 است.

 هستند. یحصح« د»و « ج» یها ینهگز -62

 ینده. حکدم گزشودیمحسو  م یفساد است که از احکام وضع یزن 5 ینهوجو  هستند. حکم گز یفیدربردارنده حکم تکل 2و  1 یها ینهگز 

دارد. ظداهرا  وجدود یحصدح یندهطراح محتدرم دو گز یدقت یب یلسوال احتماالً به دل یناست. لذا در ا یاست که از احکام وضع یتوال یزن 4

 ی،نهد یدنتخلف از ا ی( است؛ غافل از آنکه ضمانت اجرایفیدال بر حرمت )از احکام تکل 5 ینهموجود در گز یطراح سوال تصور نموده که نه

 یمعرفد یحبه عنوان پاسدخ صدح 4 ینهگز یینها یدشود در کل یم ینیب ی است. البته پ یفساد عمل انجام شده است و فساد از احکام وضع

 خواهد شد.

 هستند.  یحصح« د»و « ب» ینهگز -69

جمله مسبوق به اسم نکره و موصدول اسدت. در  یناست چراکه ا یصیهتخص یهجمله وصف« از موانع نکاح باشد یکه خال»عبارت  2 ینهدر گز

است. لدذا  قبلما یصو تخص یفداشته و در مقام توص یکارکرد وصف «یو فرهنگ یخیبه قصد به دست آوردن اموال تار»عبارت  یزن 4 ینهگز

در وصدف  2 ینهظهور گز ینکهوجود دارد. البته با توجه به ا یحصح ینهطراح محترم دو گز یدقت یسهو و ب یلماالً به دلاحت یزسوال ن یندر ا

 شود. یمعرف یینها یددر کل  یحبه عنوان پاسخ صح 2 ینهگز رودیاست احتمال م یشترب

 است.  یحصح« د» ینهگز -64

است لذا مفهدوم مخدالف  ییدیتق یرغ 5و1 هایینهمفهوم است. وصف مندرج در گز ینکاح است دارا ییدیمسلمه وصف تق ینکهبا توجه به ا

 وجود ندارد. یاساساً وصف یزن 2 ینهندارد. در گز

 است. یحصح« ب» ینهگز -60

مدواد  یدلقاون از قب ینکور در اقرار داده، مثل امارات مذ یبر امر یلاست که قانون آن را دل یامارات ی،امارات قانون»ق.م: 1522مطابق ماده  

باشدد.  یاماره قانون یک یدبا لذاقرار داده است  یبر امر یلاست گه قانونگذار آن را دل یاز جمله موارد یزن یماده قانون ینا«. و ...  115و  59

چراکده اگدر حکدم  یستن یحپندار صح یناست. ا یهمستند به اصل استصحا  است که از اصول عمل یماده قانون ینممکن است تصور شود ا

فعال بحدث در خصدوص انکدار اسدت و  یتوان به استصحا  استناد کرد ول یباشد م یعهو ود یهعدم استرداد مورد عار یاماده ناظر به استرداد 

 گذارد. یاصل نم یاجرا یبرا ییظهور واقعه جا

 است. یحصح« د» ینهگز -66

 دارد. یتحج یصورت استصحا  قهقر ینهور الفاظ است که در امساله ظ ینا یندارد. استثنا یتحج یاستصحا  قهقر
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 است. یحصح« ب» ینهگز -67

نسبت بده مدورد شدفعه نمدوده  یعقبل از آن و بعد از عقد ب یرا که مشتر یاخذ به شفعه هر معامله ا یقانون مدن 416مستند به نص ماده  

که اخذ به شدفعه  ردندا یتفاوت یم،قاعده فرض کن ینحکم اصاله العموم تحت حکم ا. لذا اگر اقاله را معامله دانسته و به یدنما یباشد، باطل م

سدوال  ینسوال )اگرچه ا ینپاسخ به ا یاست. برا یعپس از آن؛ چراکه به نص ماده مذکور در هر حال تقدم با شف یاقبل از آن رخ داده باشد 

مناسدبت  یسوال در بخ  سدواالت حقدوق مددن یناست، لذا طرح ا یق.م ضرور416در سواالت اصول فقه مطرح شده( تسلط بر مفاد ماده 

 دارد تا در بخ  سواالت اصول فقه. بیشتری

 است.  یحصح« ج» ینهگز -68

و  یافتدهمنابع صددور حکدم توسدعه  165که در اصل  یصدور حکم اشاره شده است؛ درحال یبرا یفقط به قانون به عنوان منبع 56در اصل 

آن  مقتضایمذکور تنها حکومت است که به  ینهچهار گز ینکه از ب یمدان یبدان افزوده شده است. م یزمعتبر ن یفتاو و یمنابع معتبر اسالم

 را توسعه دهد. یگرد یلتواند دل یم یلدل یک

 است.  یحصح« ب» ینهگز -60

بدوده  یاصل موجد حکم واقع یندر خصوص اصاله االباحه اوالً ا ی،استنباط حقوق اسالم یارائه شده در کتا  مبان یحو توض یفبه استناد تعر

 اختصاص دارد. یمیبه شبهات تحر یاًو ثان

 است.  یحصح« د» ینهگز -75

 4 یندهرا فقدط در گز یدهاصول لفظ یدهستند لذا با یعقل یلها دل ینهگز یرو سا شودیمحسو  م یلفظ یلدل 4 ینهفقط گز ینکهبا توجه به ا

 دانست. یجار

 هستند. یحصح« ب»و « الف» یها ینهگز -75

است که زودتدر معاملده  یصورت مالک خودرو، کس ینرا  در دو زمان به دو نفر فروخته است، در ا یسوار یخودرو یک یشخص یدتصور کن 

 یحمقددم صدح عاملدهممجهول باشد، معامله معلدوم، مقددم فدرض شدده و  یگرمعامله د یخاز معامالت معلوم و تار یکی یخکرده باشد. اگر تار

سدوال  یدنطراح محتدرم در طدرح ا یدقت یشود. احتماالً سهو و ب یخواهد بود و متقابال معامله مجهول که موخر فرض شده باطل دانسته م

 شده است. یحصح ینهدو گز یجادموجب ا

 است. یحصح« الف» ینهگز -72

از  یمداده قدانون یدنعلم حاصدل شدود. در ا یکه در جمله موجود است به علت حکم قانون یدیاست که بواسطه آن از ق یداللت یهداللت تنب 

 داد. یصتوان علت حکم را تشخ یم« نشده یجادکه هنوز سبب آن ا»عبارت 

 است.  یحصح« ج» ینهگز -79

 یدنا یدمتن ماده مذکور است لذا با)فقدان قصد( در  159علت حکم ماده  ینکهاست: اول ا یسوال توجه به دو نکته ضرور ینپاسخ به ا یبرا

قاعدده  یدنا یبده مقتصدا« خطدا یعمد الصب»کند  یوجود دارد که حکم م یرا منصوص العله دانست. دوم آنکه در قواعد فقه قاعده ا یاسق

 یفراد فاقد قصدد مدبا ا یزمم یرصغ یاسبه ق یجهنموده، در نت یرا فاقد قصد تلق یرممیزغ یرشود که شارع مقدس اساساً اعمال صغ یروشن م

 یعمدد الصدب»اسدت بدا قاعدده  یعلم اصول فقه ضرور ینبا مواز ییسوال عالوه بر آشنا ینپاسخ به ا یداد. برا یتوان حکم به بطالن عقد و

 آشنا بود. یزدر علم قواعد فقه ن «خطا

 است. یحصح« الف» ینهگز -74

 شرط سالبه به انتفاء موضوع است لذا مفهوم ندارد. 1 ینهشرط مندرج در گز 

 است.  یحصح« ب» ینهگز -70

دقت شود که اگرچده از  یدبا یتوان مفهوم وصف گرفت ول یم 4 ینهاست. ممکن است تصور شود از گز ییدیمفهوم وصف تق یدارا 2 ینهگز

 .یستن ییدیهوم گرفت، چراکه وصف تقتوان مف ینم «یهرجع»از وصف  یتوان مفهوم گرفت ول یم« شوهر دار»وصف 

 است.  یحصح« ب» ینهگز -76

نسدبت بده  یددبا یسوال داوطلبان گرام ینپاسخ به ا یبه واسطه اطالق است و نه وضع. لذا برا یتبه نظر مرحوم مظفر داللت بر انحصار سبب

 مطالب مطروحه در کتا  اصول فقه مرحوم مظفر احاطه داشتند.

 است. یحصح« الف» ینهگز -77
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 وجود دارد. یمجاز یلفظ در معنا یکدو شرط امکان استعمال  ینتنها در صورت جمع ا 

 است.  یحصح« د» ینهگز -78

 یدنپاسدخ بده ا ی. لدذا بدراگرددیمعتبر م یربه نظر مرحوم مظفر مقصود از شک در استصحا  عدم ظن معتبر است که شامل شک و ظن غ

 نسبت به مطالب مطروحه در کتا  اصول فقه مرحوم مظفر احاطه داشتند. یدبا یسوال داوطلبان گرام

 است. یحصح« د» ینهگز -70

نباشدد، بلکده  یدداگدر زمدان ق یحقوق مدن ینمطابق مواز ینبودن زمان در قرارداد واقع شده. بنابرا یدبه عدم ق شودیبنابراصل عدم حکم م 

 یدنپاسدخ بده ا رای. بدیدددر انجام تعهد را مطالبه نما یرد به انجام تعهد و هم خسارت تاختواند هم الزام متعه یظرف تعهد باشد متعهدله م

سدوال در  یدناست، لذا طرح ا یضرور یسوال در سواالت اصول فقه مطرح شده( تسلط بر چند قاعده از قواعد حقوق مدن ینسوال )اگرچه ا

 اصول فقه.دارد تا در بخ  سواالت  یشتریمناسبت ب یبخ  سواالت حقوق مدن

 است. یحصح« د» ینهگز -85

 اقتضا را دارد. ینهم یقاًرود و ورود هم دق یم یناز ب ییرچراکه با وجود استصحا  اساساً موضوع تخ 

 

 حقوق جزای عمومی و اختصاصی )دکتر رستمی(
 ق.م.ا  129مستند به ماده صحیح است. « الف»گزینه  -85

   ق.م.ا 142ماده مستند به صحیح است. « الف»گزینه  -82

 ق.م.ا  252ماده  پمستند به بند صحیح است. « د»گزینه  -89

 ق.م.ا  11مستند به بند ت ماده صحیح است. « الف»گزینه  -84

 ق.م.ا  115مستند به ماده صحیح است. « ج»گزینه  -80

 ق.م.ا  215مستند به ماده صحیح است. « د»گزینه  -86

 ق.م.ا  65مستند به ماده صحیح است. « ب»گزینه  -87

 ق.م.ا  94مستند به ماده صحیح است. « الف»گزینه  -88

 ق.م.ا  62مستند به ماده صحیح است. « ج»گزینه  -80

 ق.م.ا  915مستند به ماده صحیح است. « ب»گزینه  -05

 ق.م.ا  121مستند به ماده صحیح است. « ب»گزینه  -05

 ق.م.ا  126مستند به ماده صحیح است. « ج»گزینه  -02

 ق.م.ا  251ماده  1مستند به تبصره صحیح است. « ج»گزینه  -09

 قانون جرائم سیاسی 5مستند به بند خ ماده صحیح است. « الف»گزینه  -04

  1514قانون راجع به انتقال مال غیر مصو   1مستند به ماده صحیح است. « ب»گزینه  -00

 ق.م.ا  159ق.م.ا و تبصره ماده  292تند به ماده مسصحیح است. « الف»گزینه  -06

 فاقد عنوان مجرمانه است.صحیح است. « د»گزینه  -07

 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  29مستند به ماده صحیح است. « د»گزینه  -08

  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 1مستند به بند الف ماده صحیح است. « ب»گزینه  -00

 1541مصو  ، قانون راجع به انتقال مال غیر 4 مستند به مادهصحیح است. « ب»گزینه  -555

 

 ی کیفری )دکتر کامفر(دادرس آیین
 آ.د.ک( 91)مادة صحیح است. « ب»گزینه  -555
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دادستان از شدخص نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین بنا به درخواست شخص تحت "ق.آ.د.ک :  91مستنداً به م 

 "آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود.عمل مینظر معاینه بهتحت

 آ.د.ک( 491)بند ث مادة صحیح است. « د»گزینه  -552

ق.آ.د.ک در جرایم تعزیری ش  و هفت در صورت محکومیت به حبس ، دادگاه تجدید نظر مکلف است با صدور  491مستنداً به بند )ث( م 

 تعیین وقت رسیدگی ، طرفین دعوا و دیگر اشخاصی را که حضورشان ضروری است ، احضار نماید . دستور

 آ.د.ک( 55)مادة صحیح است. « الف»گزینه  -559

در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صددور کیفرخواسدت درخواسدت تدرک تعقیدب کندد. در ایدن  "ق.آ.د.ک :  55مستنداً به م 

  "ن قرار ترک تعقیب صادر می کند...صورت، دادستا

 (592)رأی وحدت رویه صحیح است. « ج»گزینه  -554

، اختالف میان دادگاه کیفری یک و دو از مصادیق اختالف در صالحیت نسبی ) نه ذاتی ( محسو   592با توجه به رأی وحدت رویه شماره 

فری یک و دو مستقر در حوزه قضایی یک استان حل اخدتالف بدا دادگداه می شود و بنابراین در صورت اختالف در صالحیت میان دادگاه کی

 تجدید نظر همان استان و در دو استان مختلف با دیوان عالی کشور است .

 (545)مادة صحیح است. « الف»گزینه  -550

شدود، پدس از پایدان تحقیقدات  در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یدک رسدیدگی مدی "ق.آ.د.ک :  545مستنداً به م 

مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسو  نشود یا ادله کافی برای انتسا  جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهدات قدانونی دیگدر 

 "کند.متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می

 (245و تبصرة ماده  251)بند الف مادة صحیح است. « ب»گزینه  -556

ق.آ.د.ک قرارهای منع و موقوفی تعقیب و منع خروج از کشور صادره از دادسرا ، قابل اعتدراض  245م  2و تبصره  251مستنداً به بند الف م 

 ل اعتراض است .در دادگاه صالح است .اما قرار عدم صالحیت صادره از بازپرس قطعی و غیر قاب

 (121)مادة صحیح است. « د»گزینه  -557

هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهدت اظهدارنظر ندزد  "ق.آ.د.ک : 121مستنداً به م 

مقررات در دادگاه صدالح محدل اجدرای نیابدت، دادستان محل اجرای نیابت ارسال می شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق 

 "رسیدگی می شود.

 (111)مادة صحیح است. « ج»گزینه  -558

دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قدرار تدأمین خواسدته، مطدابق  "ق.آ.د.ک :  111مستنداً به م 

 "کند.مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می

 (541)مادة صحیح است. « د»گزینه  -550

ق.آ.ک در تمامی مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه مطرح می شود ، تشکیل جلسه مقددماتی از سدوی قاضدی  541به صراحت م 

لزامدی نیسدت ، الزامی است ، بدین ترتیب تشکیل جلسه مزبور در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شده یا صدور کیفرخواست ا

صددور  -جز مدواردی کده مسدتقیماً در دادگداه مطدرح مدی شدود  - 512ق.آ.د.ک در جرایم موضوع ماده  46ضرورتی ندارد . با توجه به م 

در  512کیفرخواست الزامی بوده و بالتَبَع تشکیل جلسه مقدماتی در این مدوارد الزامدی اسدت . ) الزم بده توضدیح اسدت جدرایم موضدوع م 

نحصاری دادگاه کیفری یک نبوده و عالوه بر دادگاه مزبور ، دادگاه انقال  در مواردی که با تعدد دادرس تشکیل مدی شدود و هدم صالحیت ا

مواد مخدر یا جدرم  قرا خواهند داشت . مانند قاچا 512چنین دادگاه نظامی یک نیز حسب مورد صالحیت رسیدگی به جرایم مندرج در م 

 م (خاص نظامی با مجازات اعدا

 (456)مادة صحیح است. « ب»گزینه  -555

ق.آ.د.ک ، دیوان عالی کشور صرفاً مرجع پذیرش یا ردّ درخواست اعاده دادرسی است و صالحیت اظهار نظر نسدبت  441و  456مستنداً به م

رش تقاضای اعاده دادرسی ندزد آن به حکمِ قطعیِ صادره را ندارد و تأیید یا نقض حکم مزبور با دادگاه هم عرضی است که پرونده پس از پذی

 فرستاده شده است .

 (65و  51)مادة صحیح است. « الف»گزینه  -555
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 "...تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار اسدت."ق.آ.د.ک :  51مطابق ماده 

 آمده است که سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است .قانون  65ضمانت اجرای این منع قانونی در م 

 (151مادة  1)تبصرة صحیح است. « ج»گزینه  -552

ق. آ.د.ک در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم می تواند یک وکیل به همراه داشته باشد و بازپرس نیز مکلف است این حق  151با توجه به م 

ماده ی فوق سلب حق همراه داشتن وکیل مسدتوجب مجدازات انتظدامی درجده هشدت و عددم  1تبصره را به متهم تفهیم نماید ، بر اساس 

 تفهیم این حق مستوجب مجازات انتظامی درجه سه می باشد .

 (416)مادة صحیح است. « ج»گزینه  -559

مهلدت واخدواهی  416ایت بده صددر م البته جا داشت که طراح محترم در صورت سوال به اشخاص مقیم ایران اشاره می نمود چرا که با عن

برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ واقعی است و 

ه ها خللی به صحت سدوال مهلت بیست روزه صرفاً ناظر بر اشخاص مقیم ایران است که البته این اشکال با توجه به نادرست بودن سایر گزین

ماده مزبور در مواردی که ابالغ رأی به طور واقعی صورت نپذیرفته باشد ، مهلت واخواهی برای اشخاص  2وارد نمی آورد . با توجه به تبصره 

آرا در آیدین  مقیم ایران و خارج از کشور ظرف بیست روز از تاریخ اطالع است . الزم به توضیح اسدت واخدواهی تنهدا شدیوه ی اعتدراض بده

 دادرسی کیفری است که دارای اثر عدولی می باشد و مرجع رسیدگی مجدد همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی است .

احاله به درخواست رییس قوه قضاییه یاا دادساتان  425هیچ یك از گزینه ها درست نیست ، زیرا در موارد مندرج در م  -554

که طرّاح محترم در صورت سوال به آن اشاره کرده است  "ترتیبی  "صورت می پذیرد و کلّ کشور و تجویز دیوان عالی کشور 

مدّ نظر طرّاح بوده و لیكن این اشكال با توجه به  4در هیچ یك از گزینه ها مشاهده نمی شود . هر چند به نظر می رسد گزینه 

 ت .که در سوال به آن اشاره شده ، قابل اغماض نیس "ترتیب  "ضرورت رعایت 

 (226)تبصرة ماده صحیح است. « الف»گزینه  -550

مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات الزم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی بدرای یدافتن کفیدل یدا 

خدارج از وقدت اداری باشدد، درصدورت وجدود وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند 

 "شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

 (559)مادة صحیح است. « ج»گزینه  -556

  :کنندمی رسیدگی به شروع زیر موارد در کیفری دادگاههای "ق.آ.د.ک :  226مستنداً به تبصره ماده 

 ستانکیفر خواست داد -الف 

 قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه -  

با توجه بده ضدرورت صددور کیفدر خواسدت ، بحدث  512الزم به توضیح است در جرایم موضوع م  "ادعای شفاهی دادستان در دادگاه  -پ 

 تقاضای شفاهی دادستان منتفی است .

 (114)مادة صحیح است. « ب»گزینه  -557

 جدرم مرتکدب الزم، تحقیقدات انجام با هرگاه هشت، و هفت ش ، پنج، چهار، درجه تعزیری جرایم در  ... "ق.آ.د.ک :  114مستنداً به ماده 

طدور موقدت بایگدانی و مراتدب در به پرونده و صادر تحقیقات توقف قرار دادستان، موافقت با بگذرد، جرم وقوع از تمام سال دو و نشود معلوم

 "ابالغ می شود.مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی 

 

 

 

 (242)مادة صحیح است. « ب»گزینه  -558

ق.آ.د.ک ناظر بر قرارهای تأمین کیفری منجر به بازداشت ) اعم از قرار بازداشت موقت ، یا بازداشت در نتیجده عجدز یدا امتنداع از  242ماده 

ماده فدوق  1مقیّد به مهلت نموده است . با توجه به تبصره معرفی کفیل یا تودیع وثیقه ( است که در تمام این موارد قانون گذار بازداشت را 

 نصا  حداکثر مدت بازداشت ها یکسان است و صرفا ناظر بر قرار بازداشت موقت نیست .

 (626)مادة صحیح است. « د»گزینه  -550
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م نظامی ناظر بدر حضدور ایشدان در این سوال نیز طراح محترم در طرح سوال تسامح کرده است چرا که منع حضور وکالی خارجی در محاک

است و صِرف حضور ایشان ) مثالً به عنوان تماشاچی ( با منع قانونی مواجه نیست ، در هر حال ایراد فوق قابل اغماض بدوده و  "برای دفاع "

نظامی حاضر شوند ، مگدر وکالی دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه  "ق.آ.د.ک نیز آمده است :  626همان طور که در م 

 "اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد .

 (49)مادة صحیح است. « الف»گزینه  -525

ق.آ.د.ک در مواردی که پرونده به هر نحو در دادسرا مختومه شود ) مثالً به جهدت صددور قدرار مندع یدا موقدوفی  49م  1با توجه به تبصره 

وظف است دستور ارسال پرونده به دادگاه را جهت رسیدگی نسبت به دیه ، صادر نماید .بدیهی است با توجه بده آن کده تعقیب ( دادستان م

 رسیدگی نسبت به جنبه ی کیفری خاتمه یافته است برای مطالبه ی دیه نباید کیفر خواست صادر نمود .

 

 

 
 


