
  

 
 

 1صفحه    Aدفترچه  97وکالت سال  يپروانه کار آموز انیمتقاض رشیآزمون پذ

 موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
 09/09/1397پاسخنامه آزمون وکالت  

  Aدفترچه 
   حقوق مدنی

  است.  حیصح ب نهیگز -1
  است.  حیصح د نهیگز -2
  است.  حیصح لفا نهیگز -3
  است.  حیصح د نهیگز -4
  است.  حیصح ج نهیگز -5
  است.  حیصح ج نهیگز -6
  است.  حیصح ب نهیگز -7
  است.  حیصح د نهیگز -8
  است.  حیصح ج نهیگز -9

  است.  حیصح لفا نهیگز -10
  است.  حیصح ج نهیگز -11
  است.  حیصح د نهیگز -12
  است.  حیصح ب نهیگز -13
  است.  حیصح لفا نهیگز -14
  است.  حیصح د نهیگز -15
  است.  حیصح ج نهیگز -16
  است.  حیصح لفا نهیگز -17
  است.  حیصح ب نهیگز -18
  است.  حیصح د نهیگز -19
  ها درست نیستند.یک از گزینهیچه -20
  

   مدنی آیین دادرسی
  داللت بر الزام دارد.ق. آ.د.م زیرا اوالً تبصره مذکور مطلق به کار رفته و ثانیاً  3به استناد تبصره ماده است.  حیصح د نهیگز -21
  17/7/1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  25ماده  3به استناد اطالق بند  است. حیصح ج نهیگز -22
  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري. 2ماده  5به استناد تبصره  است.  حیصح ج نهیگز -23
الیحه قانونی مربوط به استقالل کانون کارشناسان رسمی مصوب  29به استناد قسمت انتهایی ماده  است.  حیصح الف نهیگز -24

1/8/1358  
  قانون آیین دادرسی کیفري. 471به استناد ماده  است.  حیصح ج نهیگز -25
  همان قانون. 34اده همچنین رجوع کنید به م -قانون دیوان عدالت اداري 10ماده  3به استناد بند است.  حیصح ب نهیگز -26
قانون شوراهاي حل اختالف از جمله رجوع تحت هیچ شرایطی حتی با تراضی  10دعاوي مذکور در ماده است.  حیصح الف نهیگز -27

 شورا 8شورا از استثنائات بند الف ماده  10باشند. در واقع مواد مذکور در ماده طرفین و حتی براي صلح و سازش قابل ارجاع به شورا نمی
شود. بعالوه آنکه مطلق به کار رفته و اعم از طرح براي رسیدگی یا طرح براي سازش را شامل می 10باشند. زیرا قابلیت طرح در ماده می

  باشند.ق.ش. ا داراي موانع قانونی دیگري نیز می 10دعاوي مذکور در ماده 
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ق.آ.د.م در سایر  162پذیرفته است و جز در خصوص ماده استناد به سند در دعاوي تصرف عدوانی نیز است.  حیصح د نهیگز -28
  گزینه د صحیح است.  220و  219موارد از جمله در موضوع سوال تابع مقررات کلی آیین دادرسی مدنی است و لذا مطابق ماده 

  قانون آیین دادرسی مدنی 98به استناد ماده است.  حیصح الف نهیگز -29
  باشد.زیرا سمت محرز نمی -قانون آیین دادرسی مدنی 350د انتهاي ماده به استنااست.  حیصح د نهیگز -30
رغم برخی اختالف توجه آنکه علی-قانون آیین دادرسی مدنی 331و تبصره ماده  369ماده  2به استناد بند است.  حیصح ج نهیگز -31

استفاده نموده، داللت بر آن دارد تفاوتی بین رأي و » رأي آنها...«... یا » رأي آنان...«... نظرها، انتهاي مواد و تبصره مذکور که از عبارت 
نظریه کارشناس در مواد مذکوروجود ندارد و لذا نباید با تفکیک قائل شدن بین رأي و نظریه کارشناس و از آنجا که موضوع سؤال رأي 

  را صحیح دانست. لذا گزینه ج صحیح است. فالکارشناس است، گزینه 
قانون آیین داددرسی  95باشد و نباید آن را با ماده می 94توجه مهم آنکه موضوع سوال مشمول ماده  است. حیصح ج نهیگز -32

در جایی  95مربوط به دعوت طرف براي اداي توضیح است و ضمانت اجراي ابطال دادخواست در ماده  95مدنی اشتباه گرفت. ماده 
نشده باشد ولذا گزینه ابطال دادخواست اشتباه است. گزینه ختم دادرسی نیز  شود که خواهان نیز براي اداي توضیح حاضراعمال می

اشتباه است، زیرا ممکن است هنوز تکلیف پرونده براي قاضی مشخص نشده و قاضی نیاز به رسیدگی بیشتر داشته باشد. توجه آنکه 
  بینی نشده است.صراحتاً در قانون پیش 94ضمانت اجراي ماده 

ق.د.م توجه آنکه هر چند در موضوع سوال تأمین خواسته نیز قابل تقاضا  319و  316به استناد مواد است.  حیصح الف نهیگز -33
 است و اتفاقاً تقاضاي تامین خواسته به واسطه عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی، الزام دادگاه به پذیرش آن و عدم نیاز به تأیید رئیس

جاي استفاده از تأمین خواسته، مخیر است در موضوع سوال به خوهان باشد، لکنتر براي خواهان میتر و مناسبحوزه قضایی و ... ساده
باشد. در پایان شایان ذکر از نهاد دستور موقت استفاده کند. زیرا توقیف مال (در موضوع سوال ماشین) مشترك بین دو نهاد مذکور می

کند و این قاعده در دستور موقت خواسته خواهان را از دادن تأمین معاف میاست مستند به سند رسمی بودن دعوا، فقط در نهاد تأمین 
  شود.اعمال نمی

   ق.اجراي احکام مدنی 44به استناد ماده است.  حیصح د نهیگز -34
ح شده ق.آ.د.م باید در وکالتنامه وکیل تصری 35زیرا اوالً استرداد دعوا از مواردي است که مطابق ماده است.  حیصح ب نهیگز -35

عالوه در باشد. ثانیًا قید تصمیم دادگاه به تجدید جلسه در گزینه الف و ب نشانه آن است که هنوز ختم دادرسی محقق نشده است و به
باشد. لذا در استرداد دعواي فوق قبل از ختم مذاکرات بوده و لذا دادگاه ااالصول ختم مذاکرات نیز محقق نمیموارد تجدید جلسه، علی

  کند و گزینه ب صحیح است. د دعوا صادر میقرار ر
صرفاً در خصوص مرحله  256و  259ق.آ.د.م توجه آنکه انتهاي مواد  109و  259، 256به استناد مواد است.  حیصح الف نهیگز -36

  باشد. تجدیدنظر می
   هاي مالی.ق. نحوه اجراي محکومیت 25به استناد ماده است.  حیصح الف نهیگز -37
  ق.آ.د.م 221و  220به استناد مواد ه ج صحیح است. گزین -38
هاي شود و از ویژگیاطالعات حاصل از معاینه محل اماره قضایی محسوب می ق.آ.د.م 255به استناد ماده گزینه ب صحیح است.  -39

کند. البته قاضی شود و چنانچه براي قاضی قناعت وجدان حاصل کند به آن توجه میاماره قضایی آن است که بر قاضی تحمیل نمی
  تواند مستند و مستدل حتی به اماره قضایی هم ترتیب اثر ندهد.می
توجه اول آنکه قواعد رد سوگند یا ناکل محسوب شدن مربوط به  -ق.آ.د.م 279و  278به استناد ماده  حیح است. گزینه د ص -40

علیه به ناکل اعمال شود. ثانیاً سه مرتبه اخطار نیز در سوگند بّتی جهت تبدیل مدعیسوگند بتّی است و در سوگند استظهاري اعمال نمی
  ظهاري نیست.شود و قابل اعمال در سوگند استمی
  

  تجارت حقوق 
  است.  حیصح الف نهیگز -41
  است.  حیصح ج نهیگز -42
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  است.  حیصح د نهیگز -43
  است.  حیصح ب نهیگز -44
  است.  حیصح ب نهیگز -45
  است.  حیصح الف نهیگز -46
  است.  حیصح ج نهیگز -47
عنوان هردو درست هستند، این پرسش دو پاسخ درست دارد، احتماالً در پاسخ نامه رسمی گزینه د بهاست.  حیصح ج و د نهیگز -48

  پاسخ درست انتخاب خواهد شد.
  است.  حیصح ج نهیگز -49
  است.  حیصح الف نهیگز -50
  است.  حیصح ب نهیگز -51
  است.  حیصح د نهیگز -52
  است.  حیصح ب نهیگز -53
  است.  حیصح الف نهیگز -54
  است.  حیصح ج نهیگز -55
  است.  حیصح ج نهیگز -56
  است.  حیصح د نهیگز -57
  است.  حیصح الف نهیگز -58
  است.  حیصح د نهیگز -59
  است.  حیصح ب نهیگز -60
 

  یاصول استنباط حقوق اسالم
تر از سفه است لذا حکم از قیاس اولویت به دست آمده است که با توجه به اینکه علت حکم در جنون قوياست.  حیصح ج نهیگز -61

  داراي حجیت است.
توان بدان با تکیه بر الفاظ ادله نمیشود و صرفاً جمع تبرعی جمعی است که بناي عقال بر آن واقع نمیاست.  حیصح الف نهیگز -62

دست یافت ولی جمع عرفی جمعی است که براي عموم عقال با توجه به ظاهر ادله قابل فهم است. هم جمع تبرعی و هم جمع عرفی 
  ممکن است نسبت به ظواهر واقع شوند.

مقدم است ولی این بدان معنا نیست که  در استصحاب قهقري همواره از لحاظ زمانی، مشکوك بر متیقن است. حیصح ب نهیگز -63
  پذیر است.حدوث شک بر یقین تقدم دارد بلکه حدوث شک و یقین در زمان واحد امکان

شود که ناظر به واقع است مانند استصحاب ولی اصل غیر محرز ناظر به واقع اصل محرزه به اصلی گفته می است.  حیصح د نهیگز -64
کتاب مبانی استنباط حقوق اسالمی دکتر ابوالحسن محمدي مورد اشاره قرار  261ته در مطلب شماره نیست مانند اصل برائت. این نک

  گرفته است.
کتاب مبانی استنباط حقوق اسالمی دکتر ابوالحسن محمدي  271مطابق نکته مندرج در مطلب شماره  . است حیصح د نهیگز -65

  گزینه د صحیح است.
اي یقین داشته با شیم و نسبت به اب استقبالی صورتی است که در زمان حاضر نسبت به مسالهاستصح است.  حیصح الف نهیگز -66

بقاي یقین فعلی در آینده دچار تردید شویم. استصحاب استقبالی حجیت ندارد. الزم به توضیح است که قاعده مقتضی و مانع ربطی به 
  است در حالی که سوال به مانع مشکوکی اشاره نکرده است. این بحث ندارد زیرا در این قاعده تردید نسبت به حدوث مانع

  بقاي مستصحب است.» استعداد و قابلیت«در بحث استصحاب عبارت از » مقتضی«مقصود از است.  حیصح ج نهیگز -67
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بودن از بین رفته شک در اینست که آیا خیار قابلیت و استعداد بقا تا چند روز را داشته یا به واسطه فوري است.  حیصح د نهیگز -68
  است لذا شک در مقتضی است.

واسطه شرعی و حقوقی حجیت دارند و نیز اگر اصل داراي یک یا چند واسطه شرعی باشد که از آثار بیاست.  حیصح ب نهیگز -69
  ها، اثري شرعی استنباط گردد نیز داراي حجیت خواهند بود.این واسطه یا واسطه

در عرف معنایی دارد ولی با توجه به ارائه تعریف صریح در ماده یک قانون تجارت و تفسیر » تاجر«اگرچه است.  حیصح ج نهیگز -70
حقیقت «رسد که اصرار قانونگذار بر ارائه تعریف دقیق قانونی است پس باید این واژه را این ماده در مواد بعدي این قانون به نظر می

  به اهل لغت و عرف باید به حدود تعریف قانونی استناد نمود.دانست و در موارد مشکوك به جاي مراجعه » قانونی
هاي الف و ب و ج عام مجموعی هستند زیرا با انتفاي یکی از شروط، حکم منتفی شروط مقرر در گزینهاست.  حیصح ج نهیگز -71
شرط دیگر، حکم جاري شده و شود ولی شروط مندرج در گزینه ج عام بدلی است بدین معنا که با تحقق یکی از شروط و انتفاي می

  گردد.منتفی نمی
هاي الف و ج و د حکم واقعی ثانوي هستند زیرا براي شرایط خاص و استثنایی بوده و موقتی گزینهاست.  حیصح ب نهیگز -72
  باشند ولی گزینه ب براي شرایط عادي و طبیعی بوده و موقتی نیست.می
ناسازگاري ادله در زمان استنباط احکام است ولی تزاحم مربوط به نامقدور بودن اجرا و تعارض مربوط است.  حیصح د نهیگز -73

  گردد.شود زیرا اگر تعارض ظاهري باشد بین دو دلیل جمع واقع میامتثال همزمان احکام است. در تعارض الزاماً تساقط واقع نمی
عام است و داللت این لفظ بر افراد به داللت مطابقی است ولی از ادات عموم است لذا هیچکس لفظ  هیچاست.  حیصح ج نهیگز -74

  باشد.ادات عام وجود ندارد لذا لفظ مطلق است که داللتش بر افراد بواسطه مقدمات حکمت می» حریت«نسبت به لفظ 
یل و مدرك حکم اجماع مدرکی، اجماعی است که اگرچه نسبت به آن مسأله اجماع وجود دارد ولی دلاست.  حیصح الف نهیگز -75

   از قرآن و سنت نیز روشن است.
ولی در احکام وضعی، الزام اهمیت ندارد بلکه وضعیت  هستند یا عدم الزام احکام تکلیفی ناظر بر الزام است. حیصح ب نهیگز -76

  گیرد. شیء مورد لحاظ قرار می
وجود قید براي تقیید لفظ مطلق در کار نباشد. تفاوتی اي بر یکی از مقدمات حکمت این است که قرینهاست.  حیصح الف نهیگز -77

  ندارد که این قید، لفظی باشد یا عقلی.
وضع نیست لذا حقیقی نیست ولی با معناي حقیقی تناسب دارد لذا استعمال  مقابلاین استعمال در است.  حیصح ج نهیگز -78

  مجازي است. 
  تواند عموم لفظی را تخصیص بزند. و خواه مخالف) می موافق(خواه  اگر مفهوم داراي حجیت باشد،است.  حیصح ب نهیگز -79
نهی در این ماده قانونی داللت بر فساد دارد و چنانچه مبلغ اسمی هر سهم در اساسنامه بیش از میزان است.  حیصح ج نهیگز -80

یان قانونگذار نیست زیرا اساساً شأن قانونگذاري، اي و پیشنهادي بودن بمقرر باشد، اعتبار ندارد. عدم ذکر ضمانت اجرا به معناي توصیه
   باشد.وضع مواد قانونی پیشنهادي بدون قصد حکم خاص وضعی یا تکلیفی نمی

  
  جزاي عمومی و اختصاصی حقوق 

. براي تحقق محاربه، عمل مرتکب باید جنبه عمومی داشته باشد و اگر کسی به دلیل انگیزه هاي شخصی استالف صحیح گزینه  -81
  .به روي دیگران سالح بکشد، محارب نیست

  تصرف در مال گمشده سرقت نبوده و به طور کلی جرم نیست.است. صحیح  گزینه د-82
البته این مورد اختالفی است یعنی برخی عقیده دارند که تحصیل یک امتیاز با توسل به وسایل متقلبانه است. صحیح  ب گزینه -83

ده دارند که کالهبرداري نیست. همچنین براي تحقق جعل منتسب الیه باید وجود خارجی داشته کالهبرداري است و برخی دیگر عقی
  .باشد و چون در این مورد حساب به نام شخص واهی باز شده، جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول منتفی است

  ق.م.ا 434ماده است. صحیح  گزینه ج -84
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تملیکی است و چون مال به قرض گیرنده تملیک می شود به ملکیت او در می آید و با این قرض، از عقود است. صحیح  جگزینه  -85
  وصف، بحث امانی بودن منتفی خواهد بود.

  راتیقانون تعز 674ماده است. صحیح الف گزینه  -86
  است.گزینه الف صحیح  -87
فرهنگی را به  –سی بر حسب تصادف یک اثر تاریخی ق.م.ا تعزیرات اگر ک 562ماده  1با توجه به تبصره است. صحیح  گزینه د -88

  ر به نفع دولت محکوم می شود.د، مرتکب جرمی نشده ولی به ضبط اثدست آورده آن را تصاحب کن
  .زیرا رفتار غیر عمدي استاست. صحیح  د گزینه -89
   ممکن است:ق.م.ا حکم به انحالل شخص حقوقی فقط در دو صورت  22طبق ماده است. صحیح   گزینه د -90
ارتکاب جرم، اختصاص  هبا انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا ب -2از ابتدا براي ارتکاب جرم به وجود آمده باشد.  -1

  داده باشد.
وص ق.م.ا در جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه و تعزیرات منص 115ماده  2و تبصره  7با توجه به مواد است. صحیح  گزینه ب -91

  جرم، محاکمه شده باشد، باز هم در ایران محاکمه می شود. مرتکب، در محل وقوعشرعی، حتی اگر 
  ق.م.ا 73ماده گزینه الف  صحیح است.  -92
این مورد از مصادیق تعدد مجنی علیه است که با هیچ یک از عناوین تعدد مادي و معنوي منطبق است. صحیح  گزینه الف -93

  نیست.
ق.م.ا مجازات اصل جرایم ارتکابی این ماده و نیز شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق  47با توجه به ماده است. حیح ص جگزینه  -94

نیست. ولی در این ماده مجازات معاون، فقط در سه مورد معاونت در قتل عمدي و معاونت در محاربه و معاونت در افساد فی االرض، غیر 
  در سایر موارد، مجازات معاون قابل تعلیق است. قابل تعلیق دانسته شده است، پس

ق.م.ا اجراي حد بر تعزیر مقدم است مگر آن که حد سالب حیات باشد که در این مورد  135طبق ماده است. صحیح  گزینه ب -95
  این گونه نیست.

  ق.م.ا 299قسمت آخر ماده است. صحیح  گزینه  ج -96
  ق.م.ا 334اده است. مصحیح  گزینه ب -97
  زیرا نه ربایشی انجام شده و نه مالی به امانت به شخص سپرده شده است.است.  گزینه د صحیح  -98
  قانون ثبت 100ماده است. صحیح  گزینه الف -99
ق.م.ا شروع به  124زیرا با میل خودش از ارتکاب سرقت منصرف شده است و در این مورد طبق ماده است. صحیح   گزینه  ب -100

  .می شودسرقت منتفی 
  

  کیفري  آیین دادرسی
  .403مستنداً به ماده گزینه الف صحیح است.  -101
  .348مستنداً به ماده  گزینه ج صحیح است. -102
  .461مستنداً به ماده  گزینه د صحیح است. -103
تقاضاي طرفین یا شاکی  ها علنی است وقابل گذشت محاکمات دادگاه، در جرایم غیر352 مستندا به ماده گزینه ب صحیح است. -104

کرده است اما در  گذار احصار قابل گذشت خود قانونشود و موارد غیر علنی شدن را درجرایم غیموجب غیر علنی شدن رسیدگی نمی
  شود.جرایم قابل گذشت در صورت تقاضاي طرفین یا شاکی رسیدگی غیرعلنی می

  420مستنداً به تبصره ماده گزینه الف صحیح است.  -105
  .316به ماده  مستند گزینه د صحیح است. -106
  .479ماده مستند به  گزینه الف صحیح است. -107
  .445به ماده   ستندم گزینه ج صحیح است. -108



  

 
 

 6صفحه    Aدفترچه  97وکالت سال  يپروانه کار آموز انیمتقاض رشیآزمون پذ

  430به ماده  مستند گزینه ب صحیح است. -109
  380تبصره ماده  گزینه د صحیح است. -110
شود و نیازي افعی انجام میطور تر االمکان بهن جرایم تحقیقات مقدماتی، حتیدر ای 192مستنداً به ماده  گزینه د صحیح است. -111

  به تقاضاي طرفین نیست.
در صورتی که تحقیقات را کامل تشخیص دهد دو فرض متصور است یا قرار منع  274مستنداً به ماده  گزینه ج صحیح است. -112

عقیب داند که در این صورت پس از نقض قرار منع ترا نادرست می کند و یا آنمیرا تأیید  داند که در این صورت آنتعقیب را صحیح می
امّا در فرض مطرح شده در سوال دادگاه به دلیل ناقص دانستن تحقیقات .کند و صدور قرار جلب به دارسی پرونده را به دادسرا ادعاده می

  ت.آن نیس نظر در مورد قرار و نقض یا تأیید اساساً قادر به اظهار
شود نه از ق.آ.د.ك از اختیارات دادگاه محسوب می 483تخفیف مجازات در ماده  483مستنداً به ماده  گزینه الف صحیح است. -113

به تخفیف مجازات است. در هر حال در هر دو مادة فوق تخفیف مجازات  مکلفبدوي ق.آ.د.ك که دادگاه  442خالف ماده تکالیف او، بر 
  علیه است.یا محکوممستلزم تقاضاي متهم 

  .400مستندا به ماده  گزینه د صحیح است. -114
  .44مستنداً به ماده  گزینه ب صحیح است. -115
ق.آ.د.ك جزء قرارهاي قابل اعتراض  به شمار  247ماده  2کلیه قرارهاي نظارت قضایی با توجه به تبصرة  گزینه ج صحیح است. -116
  روند.می

نه در صورت اقتضا)  تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین از سوي دادگاه، الزماً (و 407تنداً به مادهمسصحیح است.  جگزینه  -117
  گیرد، هرچند عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.انجام می

  .236مستنداً به ماده  گزینه الف صحیح است. -118
  .221مستنداً به ماده  گزینه الف صحیح است. -119
و در صالحیت دادگاه  6قانون تعزیرات، جز تعزیرات درجه  598جرم تصرف غیرقانونی با توجه به ماده  ب صحیح است.گزینه  -120

ق.آ.د.ك بایستی میان فرماندار مرکز استان و غیر مرکز استان  308و  307است در رابطه با جرایم فرماندار با توجه به مواد  2کیفري 
  رود.هاي تهران و فرماندار غیر مرکز استان به مرکز استان محل وقوع جرم میکز استان به دادگاهقائل به تفکیک شویم، فرماندار مر


