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سؤاالت آزمون قضاوت سال 1396
حقوق مدنی
1

پس از تحقق ضمانت مدنی به اذن مدیون ،مضمونعنه دین را تأدیه میکند و سپس ضامن هم
دوباره مبلغ دین را به مضمونله میپردازد .حکم قضیه چیست؟
الف) ضامن حق استرداد وجه را از مضمونله دارد .اما اصو ًال حق رجوع به مضمونعنه را ندارد.
ب) ضامن حق استرداد وجه را از مضمونله ندارد و فقط باید به مضمونعنه رجوع کند.
ج) فقط مضمونعنه میتواند آنچه را پرداخته است .از طلبکار مسترد دارد.
د) ضامن مخیر است برای آنچه پرداخته است .به مضمونعنه رجوع کند یا استرداد آن را از مضمونله بخواهد.

2

در ضمن قرارداد فروش زمین مزروعی با ده ساعت حقابه ،بر بایع که خود را مالک پنج ساعت
آب چاه مجاور آن مزرعه میداند شرط میشود که پنج ساعت حقابه را نیز ظرف دو ماه به خریدار
بفروشد .بعد از بیع معلوم میشود فروشنده مالک پنج ساعت حقابه مزبور نبوده ،لیکن مالک پنج
ساعت حقابه ،حاضر به فروش آن است حکم قانونی معامله بیع و شرط مزبور چیست؟
الف) معامله به دلیل خیار تبعض صفقه ،قابل فسخ و شرط صحیح است.
ب) معامله غیرقابل فسخ و شرط صحیح است.
ج) معامله قابل فسخ و شرط باطل است.
د) معامله به دلیل خیار تخلف از شرط قابل فسخ و شرط صحیح است.
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در کدام یک از خیارات زیر ،فوریت شرط نیست؟
		
الف) تخلف وصف

4

		
ب) غین

		
ج) تدلیس

د) تأخیر ثمن

فرزندی با داشتن وکالتنامه و اختیار درج هر شرطی ،ولو به نفع خود ،ملک مسکونی پدر را به
دیگری میفروشد ،با این شرط که مزرعه خریدار به مدت سه سال با اجرت معلوم در اجاره فرزند
باشد ،اگر پس از مدتی معلوم شود خریدار خانه ،مالک مزرعه نبوده و مالک اصلی اجاره را تنفیذ
نکند ،فرزند چه حقوقی دارد؟
الف) استرداد اجاره بهای پرداختی و مطالبه خسارت

		

ب) استرداد اجاره بهای پرداختی و فسخ بیع
ج) فسخ بیع و مطالبه خسارت
د) استرداد اجاره بهای پرداختی ،فسخ بیع و مطالبه خسارت
5

شخصی زمین مزروعی خود را به مدت ده سال به دیگری اجاره میدهد و در قررداد درج میشود
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مستأجر میتواند اتاقی را جهت استفاده خود ،در آن بنا کند ،به شرط آنکه در پایان مدت اجاره،
بنای مزبور در ازای مبلغ یکصد میلیون ریال ،ملک موجر شود ،ماهیت شرط مزبور و حکم آن به
ترتیب چیست؟

6

الف) شرط نتیجه -باطل

ب) شرط فعل -صحیح

ج) شرط نتیجه -صحیح

د) شرط فعل -باطل

شرط سقوط کدام یک از خیارات زیر ،اثر ندارد؟
الف) تدلیس
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ب) تأخیر ثمن

		
ج) تع ّذر تسلیم

د) رویت

محمد باغ خود را به مدت  5سال به احمد اجاره میدهد .پس از انقضای مدت ،احمد باغ مزبور را
با اذن مالک ،به مدت چند ماه در تصرف خود نگه میدارد ،تکلیف قانونی احمد نسبت به مدت اخیر
چیست؟
الف) پرداخت اجرتالمسمی نسبت به مدت مازاد ،به موجب مراضات حاصله
ب) پرداخت اجرتالمثل باغ در مدت اخیر ،اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد.
ج) پرداخت اجرتالمسمی نسبت به مدت مازاد ،اگر استیفای منفعت کرده باشد.
د) پرداخت اجرتالمثل باغ در مدت اخیر ،اگر استیفای منفعت کرده باشد.

8

به موجب قرارداد بیع ،حسین آپارتمان خود را در ازای یک دستگاه اتومبیل سواری دست دوم،
به تاجری میفروشد ،درصورتیکه قبل از تأدیه ثمن ،خریدار ورشکسته شود ،فروشنده از چه حقی
برخوردار است؟
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الف) فسخ بیع با قرار گرفتن در لیست غرما

ب) مطالبه ثمن

			
ج) فسخ بیع و استرداد آپارتمان

د) در لیست غرما قرار میگیرد

مطابق قانون ،در کدام عقد زیر ،قبض شرط صحت است؟
		
الف) ودیعه

		
ب) قرض

ج) حبس مؤبد		

د) مزارعه

 10ورثه متوفی عبارتند از :دو عموی ابوینی ،یک عمه امی ،یک دایی ابوینی ،یک دایی و یک خاله امی،
سهماالرث عمه امی و خاله امی ،به ترتیب کدام است؟

الف)  2و 1
		

11

18

18

ب)  1و 1
6
6

ج)  1و 1
6
6

د)  1و 1
6
6

فرزندی پس از فروش آپارتمان متعلق به پدر ،مطلع میشود پدرش یک هفته قبل از معامله ،از
دنیا رفته و وارث منحصر وی میباشد ،لذا سه روز پس از معامله مزبور ،همان آپارتمان را به قیمت
بیشتر به شخص دیگری میفروشد ،کدام مورد صحیح است؟
الف) هر دو معامله ،صحیح و نافذ است.

4
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ب) صرف ًا معامله دوم نافذ و برای فرزند واقع میشود.
ج) معامله دوم غیرنافذ و در صورت تنفیذ برای خریدار اول واقع میشود.
د) صرف ًا معامله اول ،نافذ است.
12

13

کدام مورد صحیح است؟
			
الف) رهن اموال غیر مادی

ب) رهن در برابر اعیان

			
ج) رهن برای دین آینده

د) رهن برای ضمان معاوضی

خانهای به مبلغ صد میلیون تومان نقد و سی میلیون تومان نسیه فروخته میشود .در ضمن معامله
شرط شده است که اتومیل خریدار که سی میلیون تومان ارزش دارد ،به عنوان رهن به فروشنده
داده شود ،ارزش اتومبیل قبل از تحویل به فروشنده ،در اثر تصادف ،پانزده میلیون تومان کاهش
مییابد .کدام مورد صحیح است؟
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الف) مطالبه پانزده میلیون تومان از خریدار به عنوان ارش

ب) قرارداد بیع ،قابل فسخ است.

		
ج) مشروطله صرف ًا حق مطالبه عوض رهن را دارد.

د) قرارداد بیع ،الزم و قطعی است.

ضمن قرارداد فروش یک واحد آپارتمان ،شرط میشود که اتومبیل فروشنده به مدت دو هفته
بهعنوان عاریه در اختیار خریدار باشد ،پس از گذشت یک هفته ،اتومبیل بدون تقصیر خریدار ،تلف
میشود و در همین زمان معلوم میشود که عقد بیع به دلیل عدم مشروعیت جهت ،باطل بوده است،
کدام مورد در خصوص مسئولیت خریدار ،صحیح است؟
الف) خریدار نه مسئول تلف است و نه ضامن اجرتالمثل.
ب) خریدار مسئول تلف نیست ،اما ضامن اجرتالمثل است.
ج) خریدار مسئول تلف است ،اما ضامن اجرتالمثل نیست.
د) خریدار هم مسئول تلف است و هم ضامن اجرتالمثل.

15

ضمن قرار داد اجارهخانه بر مستأجر شرط میشود که به مدت یک ماه وکیل موجر باشد که
اتومبیل وی را بفروشد ،موجر با استفاده از حق فسخ خود عقد اجاره را پس از سه روز فسخ میکند
و مستأجر در روز چهارم بدون اطالع از فسخ قرار داد اجاره ،اتومبیل را میفروشد فروش اتومبیل
چه وضعیتی دارد؟

16

		
الف) باطل است.

ب) غیر نافذ و منوط به تنفیذ موجر است.

		
ج) صحیح و الزم است.

د) قابل فسخ توسط موجر است.

در کدام مورد ،واهب حق رجوع از هبه را دارد؟
الف) برگشت دوباره مال موهوب به ملکیت متهب

ب) همه طلب به مدیون

			
ج) رهن مال موهوب

د) به عاریه رفتن مال موهوب
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راهن قبل از ادای دین خود ،زمین مورد رهن را به شخص «الف» میفروشد و پس از ادای دین،
زمین مذکور را به شخص «ب» میفروشد .هر یک از دو عقد بیع ،چه وضعیتی دارد؟
الف) بیع اول غیر نافذ و بیع دوم نافذ است.
ب) بیع اول نافذ و بیع دوم نیازمند اجازه مرتهن است.
ج) بیع اول نافذ و بیع دوم نیازمند اجاره شخص «الف» است.
د) بیع دوم نافذ و بیع اول باطل است.

18

در وصیت تملیکی ،کدام مورد صحیح است؟
الف) مرگ موصیله پیش از فوت موصی و قبل از قبول ،موجب بطالن وصیت نمیشود.
ب) موصیله باید در زمان انشاء وصیت ،اهلیت تملک داشته باشد.
ج) وصیت بر معدوم به تبع موجود ،همانند وقف صحیح است.
د) بنابر عقد بودن وصیت تملیکی ،طرفین باید در زمان انشاء وصیت ،اهلیت تصرف داشته باشند.

19

هوشنگ آپارتمان همسایه خود را که در مسافرت خارجی است ،به مدت سه سال به بابک اجاره
میدهد او نیز پس از دو سال استفاده ،آن را به مدت یک سال به گودرز اجاره میدهد .اگر آپارتمان
در مدتی که در ید بابک بوده دچار خسارت شده باشد عالوه بر رد عین ،مالک چه چیزی را میتواند
از گودرز (متصرف فعلی) مطالبه کند؟
الف) خسارت وارده به عین و اجرتالمثل یک سال
ب) فقط اجرتالمثل یک سال
ج) فقط اجرتالمثل سه سال
د) خسارت وارده به عین و اجرتالمثل سه سال

 20در کدام مورد ،عقد نکاح باطل است؟
الف) شرط فسخ عقد نکاح ،در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین
ب) تعلیق عقد نکاح به یکی از شرایط صحت
ج) شرط خیار فسخ برای عقد نکاح
د) ذکر اجمالی مدت در نکاح منقطع ،به طوری که قابلیت تعیین داشته باشد.
21

مالک قطعه زمینی با شخص دیگری قرارداد مزارعه میبندد و ملک را تحویل او میدهد تا با بذر
خود در آن گندم بکارد .اگر بطالن قرارداد مزارعه به علت جنون ادواری مالک زمین معلوم شود،
حکم قضیه در روابط میان طرفین چیست؟
الف) محصول بین طرفین تقسیم میشود و مزارع ،مستحق اجرتالمثل زمین است.
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ب) محصول متعلق به مزارع است و عامل ،مستحق اجرتالمثل عمل خود است.
ج) محصول متعلق به عامل است و مزارع ،مستحق اجرتالمثل زمین است.
د) محصول بین طرفین تقسیم میشود و عامل مستحق اجرتالمثل عمل خود است.
 22اتومبیلی به ثمن متعارف آن که پانزده میلیون تومان است ،فروخته میشود پس از معامله فروشنده
ادعا میکند که سیستم صوتی آن که یک میلیون تومان ارزش دارد ،جزو مبیع نیست و خریدار
مدعی دخول آن در مبیع است ،کدام مورد صحیح است؟
		
الف) قول فروشنده مقدم است.

ب) خریدار حق فسخ معامله را دارد.

		
ج) قول خریدار مقدم است.

د) فروشنده حق فسخ معامله را دارد.

 23تعریف طالق عدی کدام است؟
الف) شوهر در زمان عده به زن رجوع کرده و با او نزدیکی کند.
ب) برای شوهر ،امکان رجوع به زن در زمان عده باشد.
ج) زن باید بعد از آن عده نگه دارد.
د) شوهر در زمان عده ،به زن خود رجوع کرده ،با او نزدیکی کند و بعد او را طالق دهد.
« 24الف» فروش  40تن برنج طارم از نوع معین را به قیمت هر تن ،یک میلیون و یکصد هزار تومان
به شخص «ب» ایجاب میکند« .ب» در پاسخ میگوید 20« :تن از برنج مذکور را به قیمت هر تن،
یک میلیون تومان از شما خریدم » سپس «الف»  20تن برنج ،مطابق با اوصاف تعیین شده را برای
«ب» ارسال میکند .از دیدگاه حقوقدانان معامله چه وضعیتی دارد؟
الف) به دلیل عدم تطابق بین ایجاب و قبول ،قرارداد بیع منعقد نمیشود.
ب) قرارداد بیع به مقدار  20تن و به مبلغ هر تن ،یک میلیون تومان منعقد میشود.
ج) قرارداد بیع به مقدار  40تن و به مبلغ هر تن ،یک میلیون تومان منعقد میشود.
د)به دلیل مجهولی بودن ثمن ،قرارداد بیع منعقد نمیشود.
 25مجید یکصد تخته فرش ماشینی با مشخصات و بافت معین ،برای نگهداری در انبار سعید ،به وی
تحویل میدهد ،متعاقباً سعید طی قراردادی یکصد تخته فرش از همان نوع و مشخصات ،از مجید
به صورت کلیفیالذمه خریداری میکند .کدام مورد صحیح است؟
الف) سعید میتواند تعهد خود به رد فرشهای امانی را با تعهد مجید به تسلیم مبیع ،تهاتر کند.
ب) صرف معامله مجید و سعید برای تصرف مالکانه فرشها توسط سعید کفایت میکند و نیازی به اذن مجید جهت
تصرف نیست.
ج) صرف معامله مجید و سعید مجوز تصرف مالکانه فرشها را به سعید نمیدهد و در صورت تقاضای مجید ،فرشها
باید مسترد شود.
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د) سعید متعاقب معامله انجام شده ،بر فرشهای مورد تصرف حق عینی پیدا میکند.
 26تعلیق ضمان به شرایط صحت آن چه حکمی دارد؟
الف) باطل است خواه طرفین هنگام عقد ،علم به وجود آن داشته باشند یا نه.
ب) صحیح است ،اگر طرفین هنگام عقد ،علم به وجود آن داشته باشند.
ج) باطل است ،اگر طرفین هنگام عقد علم به وجود آن نداشته باشند.
د) صحیح است ،خواه طرفین هنگام عقد ،علم به وجود آن داشته باشند یا نه.
 27کدام یک از اشخاص زیر ،میتوانند در خواست صدور حکم موت فرضی کنند؟
		
الف) وصی

		
ب) بستانکار

ج) واجب النفقه

د) دادستان

 28ناصر ایجاب فروش آپارتمان خود را به ثمن نقد به محمد میدهد ،محمد ایجاب را در ظاهر برای
خود اما در واقع برای همسرش به عنوان وکیل قبول میکند ،بدون اینکه وکالت خود را به ناصر
اظهار کند ،در صورت اثبات این امر ،حکم معامله چیست؟
الف) معامله صحیح و بیع برای همسر محمد واقع شده است.
ب) عقد به لحاظ عدم مطابقت قبول با ایجاب خاص باطل است.
ج) به لحاظ کتمان وکالت و قصد واقعی محمد و به لحاظ احتمال زبان ناصر ،معامله قابل فسخ است.
د) معامله فضولی محسوب و تابع احکام آن است.
 29در صورت وجود چند ضمانت تضامنی نسبت به یک دین کدام مورد صحیح است؟
الف) با ابراء نخستین ضامن ،ذمه مضمونعنه بری میشود.
ب) ابراء مضمونعنه سبب بری شدن تمام ضامنان میشود.
ج) ابراء هر یک از ضامنان ،موجب ابراء ضامنان پیش از او میشود.
د) با ابراء آخرین ضامن ،ذمه مضمونعنه بریء میشود.
 30کدام مورد صحیح نیست؟
		
الف) حبس مؤید برای معدوم به تبع موجود

ب) حق سکنی برای معدوم به تبع موجود

		
ج) وقف برای معدوم به تبع موجود

د) وصیت برای معدوم ،به تبع موجود

حقوق تجارت
31

کدام مورد در خصوص چک ،صحیح نیست؟
الف) اگر دارنده پس از برگشت چک ،آن را در وجه دیگری ظهر نویسی کند ،مسئولیت تضامنی ندارد.

8
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ب) با صدور چکف مالکیت وجوهی که صادر کننده ،در نزد بانک محال علیه دارد به دارنده مستقل نمیشود.
ج) صادر کننده باید در تاریخ صدور چک ،معادل مبلغ چک در حساب خود نزدک بانک محال علیه ،موجودی داشته باشد.
د) حتی بر فرض کفایت موجودی حساب صادر کننده ،بانک محال علیه تعهد براتی ندارد.
 32در خصوص مسئولیتهای قانونی شرکت تجاری ،کدام مورد صحیح است؟
الف) هم نسبت به خسارات ناشی از فعالیتهای خود شرکت ،مسئولیت مدنی دارد و هم ممکن است مسئولیت مدنی
ناشی از فعل غیر داشته باشد.
ب) به دلیل فقدان قصد مجرمانه ،در هیچ حالتی مسئولیت کیفری ندارد و ارتکاب جرم به مدیران شرکت منتسب میشود.
ج) در هر موردی که عمل مجرمانه به نفع شرکت باشد ،مسئولیت کیفری دارد.
د) در مسئولیتهای مدنی مبتنی بر تقصیر ،با توجه به فقدان اراده و منتفی بودن تقصیر از سوی شخص حقوقی ،مسئولیت
مدنی شرکت منتفی است
 33در خصوص عرضحال اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ،کدام مورد صحیح است؟
الف) هر طلبکاری که طلب خود را کام ً
ال دریافت نکرده باشد ،میتواند ظرف یک ماه از تاریخ اعالن عرضحال،
دادخواست اعتراض بدهد.
ب) در اعاده اعتبار حکمی ،برای تقدیم عرضحال باید پنج سال از تاریخ ابالغ حکم ورشکستگی سپری شده باشد.
ج) عرضحال اعاده اعتبار ،باید به دفتر دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی داده شود.
د) پس از ختم عملیات تصفیه ،در هر زمانی که تاجر ورشکسته کلیه دیون باقی مانده خود را با متفرعات و مخارج متعلقه
پرداخت کرده باشد ،میتواند حقا عرضحال اعاده اعتبار بدهد
 34در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل ،کدام مورد صحیح است؟
الف) مهلت اقامه دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل ،یک سال از تاریخ اطالع مرسل الیه از تلف کاال است.
ب) پس از رسیدن مال التجاره به مقصد و عدم پرداخت کرایه توسط مرسل الیه ،متصدی حمل و نقل اصو ًال ضامن تلف
مال التجاره نیست.
ج) در حمل با کامیون ،اگر وقوع حادثه و تلف کاال ناشی از تقصر شدید راننده کامیون باشد راننده مسئول است و نه
متصدی حمل.
د) خسارات (آواری) ناشی از عیوب بسته بندی کاال بر عهده مرسل الیه است.
 35در کدام ورد حق العمل کار اصوالً مسئول نیست؟
الف) بیمه نکردن اموال و کاالهایی که برای فروش به او سپرده شده است.
ب) فروش نسیهی کاال بدون رضایت امر
ج) عدم اجرای تعهدات آمر
د) فروش مال التجاره به قیمتی کمتر از حداقل قیمت تعیین شده توسط آمر
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 36کدام مورد در خصوص عدم قبول یا نکول برات وعده دار ،صحیح است؟
الف) بعد از قبول شخص ثالث نیز دارنده برات میتواند ظهر نویسان را ملزم کند ضامنی را برای تأدید وجه آن در سر
وعده بدهند.
ب) پس از نکول برات و اعتراض عدم قبولی برات براتگیر نمیتواند برات را قبول کند.
ج) برات دهنده و ضامن برات دهنده،ظهرنویسان ضامن قبول شدن برات هستند.
د) اگر ظرف یکسال از تاریخ عدم قبول برات توسط براتگیر ,دارنده علیه ظهرنویسان اقامه دعوی نکرده باشد ظهرنویس
از عداد مسئویلن خارج میشود.
 37سفته ای توسط «الف» در وجه «ب» صادر شده است «.ب» نیز آن را در وجه «ج» ظهر نویسی
نموده و سپس این سفته به آقای «د» انتقال یافته است اگر آقای «و» نیز به عنوان ضامن آقای «ج»
ظهر سفته را امضا و پس از رجوع دارنده به وی وجه سفته را پرداخت کرده باشد به چه کسانی
حق رجوع دارد؟
			
الف) فقط «ب» و «الف»

ب) فقط به مضمونو عنه خود

			
ج) «ج»« ،ب» و «الف»

د) فقط «ج» و «الف»

 38سفته ای به مبلغ یکصد میلیون ریال ،در وجه دیگری به صورت عندالمطالبه صادر میشود مهلت
مطالبه وجه این سفته ،ظرف چه مدت است؟ تکلیف بعدی دارنده چیست؟
الف) یک سال از تاریخ ارسال اظهارنامه -واخواست ظرف ده روز پس از انقضای مهلت مزبور
ب) یک سال از تاریخ صدور -صرف ًا اسال اظهار نامه ظرف ده روز پس از انقضای مهلت یک سال
ج) یک سال از تاریخ صدور و ارسال اظهارنامه مطالبه وجه سفته -واخواست ظرف ده روز پس از ابالغ اظهارنامه
د) یک سال از تاریخ صدور -واخواست ظرف ده روز از تاریخ انقضای مهلت مطالبه
 39شرکت سهامی که دارای سه سهامدار است مبادرت به افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد
سهام میکند ،اما یکی از سهامداران از حق خود استفاده ننموده و لذا شرکت آن را به شخص ثالثی
واگذار مینماید ،نسبت سهام سهامدارانی که از حق تقدم استفاده کرده اند ،چه وضعیتی پیدا
میکند؟
		
الف) قطع ًا به هم خورده و کاهش مییابد.

ب) قطع ًا بدون تغییر باقی میماند.

		
ج) قطع ًا به هم خوردهد و افزایش مییابد.

د) احتما ًال به هم میخورد.

 40در بیع یک آپارتمان ،حق فسخ برای فروشنده پیش بینی شده و خریدار بابت ثمن ،چکی را در وجه
فروشنده یا به حواله کرد و با تصریح دقیق به سبب صدور ،صادر میکند ،چنانچه چک در وجه ثالث
ظهرنویسی شود برای سلب صفت حسن نیت دارنده اخیر ،کدام مورد صحیح است؟
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الف) آگاهی از وجود شرط فسخ ،کافی است.
ب) تصریح به سبب صدور و آگاهی از وجود شرط فسخ ،کافی است.
ج) تصریح به سبب صدور و آگاهی از وجود شرط فسخ ،کافی نیست.
د) تصریح به سبب صدور ،کافی است.
41

قانون تجارت درباره ورشکستگی ،تکلیف اعالم توقف شرکتهای تجارتی را بر عهده چه مقامی
گذارده است؟
		
الف) در این مورد ،تصریحی ندارد.

ب) مدیر عامل

			
ج) صاحبان امضای مجاز

د) رئیس هیئت مدیره

« 42الف» با این تصور اشتباه که دین خود به «ب» را ادا ننموده است ،سفتهای در وجه او صادر میکند
که متعاقباً در وجه «ج» که ناآگاه از این امر است ،ظهرنویسی میشود« .ج» فوت کرده و «د» به
عنوان تنها وارث «ج» ،علیه «الف» اقامه دعوی میکند« ،د» ،دارنده با حسن نیت محسوب است،
.......
الف) مشروط به اینکه ناآگاه به اشتباه «الف» باشد.
ب) مشروط بر اینکه حینالفوت مورث ،ناآگاه به اشتباه «الف» بوده باشد.
ج) مشروط بر اینکه هنگام صدور سفته ،ناآگاه به اشتباه «الف» بوده باشد.
د) ولو اینکه آگاه به اشتباه «الف» باشد.
 43با فسخ شرکت نسبی توسط یک شریک ،کدام مورد ،برای انحالل شرکت ضرورت ندارد؟
		
الف) ارائه دلیل موجه برای انحالل

ب) حکم محکمه

			
ج) فقدان قصد اضرار

د) ختم محاسبه سالیانه شرکت مطابق اساسنامه

 44چنانچه بر اثر زیانهای وارد شده به شرکت سهامی ،حداقل نصف سرمایه از میان برود ،شرکت
باید منحل شود و با آنکه سرمایه شرکت ،به مبلغ سرمایه موجود کاهش یابد .در نتیجة اجرای تکلیف
اخیر ،کدام مورد درخصوص سرمایه اسمی شرکت ،صحیح است؟
		
الف) ممکن است بدون تغییر باقی بماند.

ب) فقط نصف میشود.

			
ج) بدون تغییر باقی میماند.

د) حسب مورد ،نصف یا کمتر از نصف میشود.

 45قانون تجارت ایران ،در مقایسه میان منافع طلبکاران ورشکسته و حفظ حیات بنگاه تجارتی ،کدام
یک را مقدم داشته است؟
			
الف) حفظ حیات بنگاه

ب) هر دو مورد ،به نحو مساوی

ج) منافع طلبکاران			

د) در برخی مواردف حفظ حیات بنگاه
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 46تاجر ،خارج ازمهلت قانونی سه روزه مقرر در قانون تجارت ،مبادرت به اعالم توقف میکند .تکلیف
دادگاه چیست؟

47

الف) خارج از مهلت نیز تکلیف به رسیدگی دارد.

ب) فقط در مورد تجار حقوقی ،تکلیف رسیدگی دارد.

ج) فقط در مورد تجار حقیقی ،تکلیف رسیدگی دارد.

د) باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند.

در کدام صورت ،اداره تصفیه بدون انجام تشریفات تصفیه ،ختم جریان ورشکستگی را اعالم
میکند؟
الف) درخواست تمامی بستانکاران مذکور در لیست بستانکاران
ب) ورشکسته ،اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد.
ج) درخواست اکثریت بستانکاران
د) اموال ورشکسته برای پرداخت هزینه ورشکستگی کافی نباشد.

 48برای تصمیمگیری در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام که تعداد دارندگان حق رأی
آن بالغ بر  98سهم هستند ،حدّنصاب حضور و اکثریت الزم برای تصمیمگیری در نوبت اول ،به
ترتیب ،کدام است؟
		
الف) حداقل  50سهم -حداقل  35رأی موافق

ب) حداقل  50سهم -حداقل  34رأی موافق

		
ج) حداقل  49سهم -حداقل  33رأی موافق

د) حداقل  66سهم -حداقل  44رأی موافق

 49فقط یکی از طرفین معامله ،خواستار یافتن طرف معامله و وساطت دالل در انجام معامله است.
کدام مورد درخصوص اجرت دالل ،صحیح است؟
الف) دالل مستحق نصف اجرت است و آمر عهدهدار آن است.
ب) تمام آن ،بالمناصفه برعهده طرفین است.
ج) تمام آن برعهده آمر است.
د) قرارداد ّ
دللی محقق نشده و دالل مستحق اجرت نیست.
50

پس از انحالل ارادی شرکت تجاری ،معلوم میشود که شرکت مزبور ،قبل از انحالل متوقف
بوده است .کدام مورد درخصوص امکان صدور حکم ورشکستگی شرکت به تقاضای برخی از
بستانکاران ،صحیح است؟
الف) در همه شرکتهای تجاری ،با توجه به انحالل شرکت و از بین رفتن شخصیت حقوقی ،امکان صدور حکم
ورشکستگی منتفی است.
ب) فقط اگر ثابت شود شرکای شرکت در اعمال حق خویش مبتنی بر انحالل ،سوءاستفاده کردهاند ،امکان صدور حکم
ورشکستگی وجود دارد.
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ج) صرف ًا در شرکتهای سرمایه به صرف انحالل ،شخصیت حقوقی شرکت از بین نمیرود و تا قبل از تقسیم دارایی
شرکت ،امکان صدور حکم ورشکستگی وجود دارد.
د) در همه شرکتهای تجاری ،در فرضی که دارایی شرکت تقسیم نشده است ،امکان صدور حکم ورشکستگی شرکت
وجود دارد.

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی
51

حمید علیه حسن ،دعوایی به خواسته مطالبه وجه اقامه کرده و او را محکوم میکند .وی برای
اجرای حکم ،آپارتمان حسن را توقیف میکند .کریم نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی میکند
که مستند به حکم قطعی دادگاه دیگری است که اگرچه تاریخ حکم ،مؤخر بر تاریخ توقیف است ،اما
مستند آن ،سند عادی است که تاریخ آن مقدّم بر توقیف است .کدام مورد صحیح است؟
الف) توقیف در صورتی رفع میشود که در حکم مور ِد استناد ،صراحت ًا به سند عادی اشاره شده باشد.
ب) توقیف رفع نمیشود و کریم برای جلوگیری از عملیات اجرایی باید به دادگاه شکایت کند.
ج) توقیف رفع میشود.
د) توقیف در صورتی رفع میشود که در حکم مور ِد استناد ،صراحت ًا به تاریخ سند عادی اشاره شده باشد.

 52اگر طرفین« ،قبل از ابالغ اجرائیه»« ،بعد از ابالغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت قانونی برای اجرا»
و «پس از ابالغ اجرائیه و پس از انقضای مهلت مذکور» با یکدیگر سازش کنند ،تکلیف حق االجرای
هر یک به ترتیب چیست؟
الف) تعلق نمیگیرد -تعلق نمیگیرد -نصف آن گرفته میشود.
ب) تعلیق نمیگیرد -نصف آن گرفته میشود -تمام آن گرفته میشود.
ج) نصف آن گرفته میشود -نصف آن گرفته میشود -تمام آن گرفته میشود.
د) تعلق نمیگیرد -تعلق نمیگیرد -تعلق نمیگیرد.
 53شرکتی که محکوم علیه مالی است ،تقاضای صدور حکم اعسار و محکومله تقاضای حبس مدیر
عامل شرکت و نیز تقاضای توقیف تلفن محکومعلیه را کردهاند .به ترتیب ،کدام تقاضا صحیح یا
مردود است؟
			
الف) مردود -مردود -مردود

ب) صحیح -صحیح -صحیح

			
ج) مردود -مردود -صحیح

د) مردود -صحیح -صحیح

 54دعوایی بین کارگر و کارفرما ،در دادگاه عمومی حقوقی نطنز مطرح شده است .دادگاه معتقد است
که مرجع صالح به رسیدگی ،هیئت تشخیص اداره کار است .کدام مورد ،صحیح است؟
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الف) پرونده برای تعیین مرجع صالح ،به دیوان عدالت اداری ارسال میشود.
ب) پرونده برای تعیین مرجع صالح ،به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
ج) پرونده برای ّ
حل اختالف ،به دیوان عدالت اداری ارسال میشود.
د) نظر دادگاه عمومی حقوقی نطنز ،برای هیئت تشخیص الزم االتباع است.
 55جواد ملکی را غصب کرده و به مدت چند سال ،از آن برای نگهداری کاالی قاچاق استفاده میکند.
اگر او توسط مالک اخراج شود ،آیا میتواند علیه وی ،دعوای تصرف عدوانی مطرح کند؟

56

				
الف) بلی

ب) خیر ،زیرا ید جواد ،غاصبانه و نامشروع بوده است.

ج) خیر ،به دلیل استفاده نامشروع و مجرمانه از ملک

د) موارد ب و ج

در جریان دعوای مطالبه طلب ،داین ذ ّمه مدیون را بری میکند .مناسبترین تصمیم دادگاه
چیست؟
			
الف) قرار سقوط دعوا

ب) حکم بر ر ّد دعوا

			
ج) قرار ابطال دادخواست

د) قرار ر ّد دعوا

 57کدام دسته از موارد زیر ،در زمرة حقوق خوانده ،تا پایان اولین جلسه دادرسی است؟
الف) ایرادات -طرح دعوای متقابل -اعتراض به بهای خواسته -جلب ثالث
ب) اعتراض به بهای خواسته -تعرض به اصالت اسناد خواهان -جلب ثالث
ج) ایرادات -اعتراض به بهای خواسته -طرح دعوای متقابل -تعرض به اصالت اسناد خواهان -جلب ثالث
د) ایرادات -طرح دعوای متقابل -جلب ثالث
58

احمد با تنظیم مبایعهنامهای ملک خود را به مریم فروخته و سند رسمی انتقال به نام او تنظیم
میشود ،اما مریم از تأدیه ثمن خودداری میکند ،در دعوای مطالبه ثمن ،کدام مورد ،جهت (سبب)
دعوا محسوب میشود؟

59

الف) سند رسمی انتقال

ب) مبایعه نامه

		
ج) عقد بیع

د) قانون (بند  4ماده  362قانون مدنی که مشتری را ملزم به تأدیه ثمن میکند).

داور بدون ارجاع امر به کارشناس و صرفاً براساس اطالعات فنّی غلط خود ،اقدام به تعیین
خسارت و صدور رأی داور کرده است .کدام مورد صحیح است؟
الف) رأی داوری به این دلیل ،غیر قابل ابطال است.

ب) رأی داوری قابل ابطال است.

ج) رأی داوری غیرقابل اجراست		.

د) رأی داوری باطل و فاقد قابلیت اجرای است.

 60بهرام که مجنون ادواری است ،قرارداد داوری را در زمان افاقه با حسن منعقد میکند .متعاقباً وی
به حالت جنون و پس از مدتی به حالت افاقه باز میگردد و اکنون در حالِ افاقه است .در زمان حاضر،
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وضعیت قرارداد داوری چگونه است؟
		
الف) غیرنافذ و منوط به تنفیذ ّقیم بهرام است.
		
ج) قابل فسخ از سوی ّقیم بهرام است.

ب) زایل و بیاعتبار است.
د) کام ً
ال صحیح و معتبر است.

 61دو نفر در قرارداد داوری ،محمد را به عنوان داور انتخاب کردهاند ،اما محمد از انجام داوری امتناع
میکند .متعاقباً دادگاه بر اثر تقاضای احد از طرفین ،اقدام به تعیین داور میکند که منجر به صدور
رأی داوری میشود .این رأی را چگونه ارزیابی میکنید؟
الف) باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.
ب) در صورت رعایت مقررات داوری توسط داوران ،معتبر و در غیر این صورت ،باطل است.
ج) در صورت رعایت تشریفات مربوط به تعیین داوران از سوی دادگاه ،معتبر و در غیر این صورت ،باطل است.
د) معتبر و قابل اجراست.
 62طرف دعوا تأمینی میدهد که متناسب با موضوع دستور موقت است .دادگاه در کدام صورت ،از
دستور موقت رفع اثر میکند؟
الف) در هر صورت ،باید از دستور موقت رفع اثر کند.

ب) در صورت موافقت خواهان

			
ج) اگر مصلحت بداند.

د) در صورت موافقت رئیس حوزه قضائی

 63آیا کسی که راجع به حقوق ناشی از مالکیت ،طرح دعوا کرده است ،میتواند دعوای تصرف عدوانی
مطرح کند؟
الف) خیر
ب) بلی ،مشروط به اینکه مالکیت وی مسلّم باشد.
ج) خیر ،مگر اینکه دعوای وی ،مستند به سند رسمی مالکیت باشد.
د) بلی
 64رسیدگی به شکایان از نظامات و مقررات مؤسسات عمومی غیردولتی ،به علت مغایرت با شرع،
در صالحیت کدام مورد است؟

65

		
الف) شورای نگهبان قانون اساسی

ب) شعب دادگاههای عمومی حقوقی

		
ج) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

د) شعب دیوان عدالت اداری

مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود ،در کدام شرایط ،جزو مستثنیات دین
تلقی میشود؟
الف) انعقاد قرارداد اجاره بدون پرداخت آن ،ممکن نباشد و عین مستأجره ،فراتر از شأن عرفی مدیون در حالت اعسار او نباشد.
ب) پرداخت اجارهبها بدون آن ،موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره ،مورد نیاز مدیون بوده و باالتر از شأن او نباشد.
ج) مبلغ مذکور دریافت آن ،راضی به انعقاد قرارداد اجاره نشود و عین مستأجره ،فراتر از شأن عرفی مدیون در حالت
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اعسار او نباشد.
د) موجر بدون دریافت آن ،راضی به انعقاد قرارداد اجاره نشود و عین مستأجره ،فراتر از شأن عرفی مدیون در حالت
اعسار او نباشد.
 66در دادگاه خانواده تکلیف قاضی انشاءکننده رأی ،در قبال اظهارنظر قاضضی مشاور چیست؟
الف) مکلف است با توجه به نظر او رأی دهد ،ولی در هر حال نیازی به اشاره به آن در دادنامه نیست.
ب) باید در دادنامه به نظر او اشاره کرده و اگر مخالف است ،با ذکر دلیل آن را رد کند.
ج) مکلف است از نظر او تبعیت کند و حق ر ّد آن را ندارد.
د) اگر با نظر او مخالف باشد ،باید در دادنامه به آن اشاره کند و نیازی به ذکر دلیل برای ر ّد آن نیست.
 67رسیدگی به دعوای مالکیت اشخاص ،نسبت به اموالی که با حکم دادگاه انقالب اسالمی مصادره
شدهاند ،در صالحیت کدام مرجع است؟
الف) شعب دادگاه انقالب اسالمی			

ب) شعبه صادرکننده حکم مصادره

ج) شعب ویژه اصل  49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

د) دادگاههای عمومی حقوقی

 68درجة دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد ،پایینتراز دادگاهی است که رأی معترضعنه را صادر
کرده است .اعتراض ثالث طاری ،چگونه و در کدام دادگاه مطرح و رسیدگی میشود؟
الف) با تقدیم دادخواست به دادگاهی که رأی معترضعنه را صادر کرده ،مطرح و در همان دادگاه رسیدگی میشود.
ب) بدون تقدیم دادخواست ،در دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد ،مطرح و در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ج) با تقدیم دادخواست به دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد ،مطرح و در دادگاهی که رأی را صادر کرده است ،رسیدگی
خواهد شد.
د) بدون تقدیم دادخواست ،در دادگاهی که رأی معترض عنه را صادر کرده ،مطرح و در همان دادگاه رسیدگی میشود.
 69در دادخواست نخستین ،سمت دادخواست دهنده محرز نبوده ولی با وجود این ،حکم صادر شده و
دادگاه تجدیدنظر متوجه این موضوع شده است .تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
الف) برای خواهان ،اخطار رفع نقص ارسال و در صورت عدم رفع نقص ،قرار ر ّد دعوی صادر میکند.
ب) بدون ارسال اخطار رفع نقص ،رأی صادره را نقض و قرار ابطال دادخواست صادر میکند.
ج) بدون ارسال اخطار رفع نقص ،رأی صادره را نقض و قرار ر ّد دعوی صادر میکند.
د) برای خواهان ،اخطار رفع نقص ارسال و درصورت عدم رفع نقص ،قرار ابطال دادخواست صادر میکند.
70

در کدام مورد ،ممکن است یک دادگاه عمومی ،رأی صادره از دادگاه عمومی همعرض خود را
نقض کند؟
			
الف) اعتراض ثالث اصلی

ب) اعاده دادرسی اصلی

			
ج) اعاده دادرسی طاری

د) اعتراض ثالث طاری
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آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری
71

مدیر کل سازمانی ،متوجه اختالس در حوزه کاریاش میشود .وی موظف به اطالع دادن موضوع
به چه کسی است؟
		
الف) حفاظت اطالعات دستگاه مربوطه

ب) دادستان

			
ج) ضابطین دادگستری

د) رئیس سازمان بازرسی کل کشور

 72مرجع صالح برای رفع اختالف بین دادگاه انقالب تهران و دادگاه نظامی تهران ،کدام است؟
			
الف) دادگاه انقالب تهران

ب) دادگاه تجدیدنظر نظامی

			
ج) دیوان عالی کشور

د) دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 73کدام جرم ،انحصارا ً در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی میشود؟
الف) جرم سیاسی ب) محاربه ج) قتل عمد د) قطع عضو
 74قتلی در حوزه قضایی بخش واقع شده است« .صدور کیفرخواست» به عهده کدام مقام است؟

75

			
الف) رئیس دادگاه بخش

ب) دادرس علی البدل بخش

		
ج) دادستان مرکز استان هم عرض

د) دادستان شهرستان مربوطه

«الف» متهم به زنای موجب شالق است .دادگاه کیفری دو ،در مرحله تحقیقات مقدماتی ،قرار
بازداشت موقت صادر کرده و «الف» به این قرار اعتراض میکند .مرجع صالح رسیدگی به اعتراض،
کدام است؟
			
الف) دیوان عالی کشور

ب) دادگاه کیفری یک

			
ج) دادگاه تجدیدنظر استان

د) دادگاه کیفری دو

 76در کدام جرم زیر ،متهم میتواند حداکثر دو وکیل انتخاب کند؟
		
الف) سبالنبی
77

ب) قوادی

ج) محاربه

د) مطبوعاتی

دادگاه برای متهمی ،وکیل تسخیری تعیین کرده است .آیا متهم میتواند تقاضای تغییر وکیل
تسخیری کند؟ چند بار؟

78

			
الف) خیر ،قابل تغییر نیست.

ب) بلی -یک بار

				
ج) بلی -دو بار

د) بلی -بدون محدودیت

شخصی متهم به زنای محصنه است و دادگاه صالح ،تحقیقات مقدماتی را در این مورد انجام
میدهد .اگر پس از پایان تحقیقات مقدماتی ،دادگاه ادله را برای انتساب جرم به متهم کافی بداند،
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چه قرار یا حکمی صادر میکند؟
				
الف) قرار رسیدگی

ب) قرار جلب دادرسی

ج) حکم محکومیت			

د) قرار مجرمیت

 79اکبر  16ساله ،مرتکب جرم حمل مواد مخدر با مجازات قانونی حبس درجه یک میشود .کدام
مرجع ،صالح به رسیدگی است؟
				
الف) دادگاه انقالب مرکز استان

ب) دادگاه کیفری یک مرکز استان

		
ج) دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان

د) دادگاه اطفال و نوجوانان

 80کدام قرار زیر ،قطعی است؟

81

				
الف) ترک تعقیب

ب) اناطه به تقاضای شاکی		

				
ج) تعلیق تعقیب

د) بایگانی پرونده

هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری ،رأی صادره را از لحاظ قانونی الزم االجرا نداند ،چه اقدامی
انجام میدهد؟
الف) مستقیم ًا به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،اعالم میکند.
ب) با اطالع دادستان ،به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعالم میکند.
ج) مستقیم ًا به رئیس دادگستری کل استان ،اعالم و طبق نظر او عمل میکند.
د) با اطالع دادستان ،قرار موقوفی صادر میکند.

82

حکم برائت شخص متهم به اختالس ،در داگاه تجدیدنظر صادر میشود .در صورت تمایل به
انتشار حکم ،درخواست انتشار به کدام مرجع داده میشود؟

83

		
الف) شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان

ب) روابط عمومی قوه قضائیه

ج) شعبه دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم قطعی

د) دادگاه بدوی صادرکننده حکم

هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه مشخص نباشد ،قاضی اجرای احکام کیفری چگونه عمل
میکند؟
			
الف) از دادستان ارشاد میخواهد.

ب) از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارشاد میخوهد.

ج) مطابق مقررات قانونی ،رأی را اجرا میکند.

د) از دادگاه نخستین ارشاد میخواهد.

 84کدام مرجع قضایی ،صالحیت تحقیق درخصوص رفتار « ُمالمِسه» دو نفر نامحرم را دارد؟
			
الف) دادسرای محل وقوع جرم

ب) دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم

			
ج) دادسرای مرکز استان

د) دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم

 85کبری ساکن تهران است .وی در سفر یکهفتهای به تبریز ،از طریق وایفای هتل محل اقامت خود و
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از طریق تلگرام ،مزاحم فردی که ساکن زنجان است ،میشود .کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟
			
الف) دادگاه کیفری دو تبریز

ب) دادگاه کیفری دو زنجان

			
ج) شورای حل اختالف تبریز

د) دادگاه کیفری دو تهران

 86مسعود که کارمند اداره دولتی است ،مرتکب جرم اختالس (درجه  )5شده است .سارا که نماینده
مجلس است ،به وی یاری رسانده است .مسعود عالوهبر این ،مرتکب یک فقره نگهداری مواد
مخدر (با مجازات درجه  )4در اراک نیز شده است .به اتهامات این افراد ،در چه دادسرا و دادگاهی
رسیدگی میشود؟
الف) به اتهام مسعود دائر بر حمل و نگهداری مواد مخدر در دادسرای عمومی و انقالب و دادگاه انقالب اراک به اتهام
اختالس سارا و مسعود توأمان ،در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت
ب) به کلیه اتهامات متهمین ،به طور یکجا ،در دادسرای عمومی و انقالب تهران و سپس با رعایت صالحیت ذاتی در
دادگاههای کیفری دو و انقالب تهران
ج) به اتهام مسعود دائر بر حمل و نگهداری مواد مخدر در دادسرای عمومی و انقالب و دادگاه انقالب اراک به اتهام سارا
و مسعود به طور یک جا در دادسرای عمومی و انقالب و دادگاه کیفری دو تهران
د) به کلیه اتهامات متهمین ،به طور یکجا ،در دادسرای عمومی و انقالب تهران و دادگاه کیفری یک تهران
 87اکبر ساکن بروجن است .وی در شیراز ،مال جواد که ساکن تهران است را میرباید .پرونده در
شیراز تشکیل میشود .آیا امکان احاله پرونده وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به کدام
حوزه قضایی؟
				
الف) بلی -بروجن

ب) خیر ،قابل احاله نیست.

ج) بلی ،به هریک از شهرهای تهران یا بروجن

د) بلی ،تهران

 88درخصوص احضار متهم ،کدام مورد صحیح است؟
الف) صرف شکایت شاکی ،برای احضار و اخذ دفاعیات وی کافی است.
ب) دالیل و قرائن برای احضار باید به نحوی باشد که در پایان تحقیقات مقدماتی بتوان براساس آن ،قرار جلب به
دادرسی صادر کرد.
ج) برای احضار اولیه در مراجع انتظامی و ضابطان ،نیاز به دالیل و قرائن خاصی نیست و صرف گزارش جرم کفایت
میکند.
د) وجود قراین و دالیل به نحوی که احضار او را توجیه کند ،کافی است ،گرچه ممکن است این دالیل برای صدور قرار
جلب به دادرسی کافی نباشد.
 89اگر جرمی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد ،تبیین اتهام وارده به شخص
حقوقی ،به چه کسی صورت میگیرد؟
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الف) باالترین مقام شخص حقوقی
ب) باالترین مقام شخص حقوقی و شخص حقیقی مرتکب جرم
ج) به شخص حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات ،نماینده قانونی یا وکیلی معرفی نماید و اتهام برای او تبیین میشود.
د) شخص حقیقی مرتکب جرم
 90به جرایم قضات غیر روحانی ،در کدام مرجع رسیدگی میشود؟
الف) چنانچه مرتبط با شغل و وظیفه باشد ،در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و در سایر موارد ،حسب مورد ،در دادسرا
و دادگاههای کیفری تهران
ب) حسب مورد ،در دادسرا و دادگاههای کیفری تهران
ج) دادسرا و دادگاه انتظامی قضات
د) به جرایم قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح در سازمان قضایی و سایر قضات ،حسب مورد ،در دادسرا و
دادگاه انتظامی قضات یا دادسرا و دادگاههای کیفری تهران
 91در ارتباط با قرار «رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده» نسبت به شاکی ،کدام مورد صحیح
نیست؟
الف) بازپرس موظف است با ذکر دلیل ،اقدام به صدور آن کند.
ب) قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
ج) حضوری به شاکی ابالغ میشود.
د) باید به نظر دادستان رسیده و درصورت عدم موافقت ،حل اختالف با دادگاه صالح است.
 92در دادگاه تجدیدنظر ،رسیدگی خارج از نوبت به جرایمی که موجب جریجهدار شدن احساسات
شده است ،به ترتیب ،به درخواست و موافقت چه کسانی صورت میگیرد؟
الف) دادستان صادرکننده کیفرخواست  -رئیس قوه قضاییه
ب) دادستان کل کشور -رئیس شعبه رسیدگیکننده به پرونده
ج) دادستان صادرکننده کیفرخواست -دادگاه تجدیدنظر استان
د) رئیس قوه قضائیه -رئیس کل دادگستری استان
 93مدعی خصوصی ،درکدام موعد میتواند تمام هزینههای پرداخت شده دادرسی را از مدعیعلیه
مطالبه کند؟
			
الف) در هر مرحله دادرسی

ب) تا جلسه اول رسیدگی بدوی

			
ج) تا پیش از صدرو کیفرخواست

د) تنها در مرحله تجدیدنظر

 94متهم ،کفیلی معرفی کرده و بازپرس مالئت او را احراز نمیکند ،چه اقدامی انجام خواهد شد؟
الف) بازپرس مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند.
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ب) بازپرس مراتب را به نظر رئیس حوزه قضایی میرساند.
ج) سریع ًا به متهم ابالغ میشود و متهم حق اعتراض دارد.
د) نظر بازپرس قطعی است و اقدامی متصور نیست.
 95آقای «الف» محکوم به  30سال حبس شده است .دادستان از حکم صادر درخواست فرجام نکرده
و محکومعلیه هم پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ،با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم ،حق
فرجام خود را اسقاط کرده و تقاضای تخفیف کرده است .دادگاه چه اقدامی انجاممیدهد؟
الف) پرونده را برای تجویز تخفیف مجازات ،به دیوانعالی کشور ارسال میکند.
ب) بدون حضور دادستان ،رأس ًا مجازات را تا یکچهارم تخفیف میدهد.
ج) به دلیل اینکه مجازات درجه یک است ،اقدامی نمیتواند انجام دهد.
د) در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان ،به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند.

حقوق جزای عمومی
 96اتوبوسی در حال سوختن در آتش است« .الف» مسافر اتوبوس ،قصد تخریب پنجره و نجات خود
را دارد و «ب» مسافر دیگر ،به او وسیله آهنی داده و وی شیشه اتوبوس را تخریب کرده و بیرون
میآید« .الف» و «ب» به چه عنوانی قابل کیفر هستند؟
		
الف) «الف» مباشر تخریب« ،ب» معاون تخریب

ب) قابل کیفر نیستند.

			
ج) «الف» مباشر تخریب و «ب» سبب

د) «الف» و «ب» شریک در تخریب

 97کامبیز در سال  ،1382مرتکب سه فقره کالهبرداری پنجاه میلیون تومانی و سپس در سال ،1393
مرتکب یک فقره کالهبرداری دویست میلیون تومانی شده است .سرانجام وی در سال  ،1394با
شکایت مالباختگان دستگیر شده و برای همه جرایم محاکمه میشود .مجازات وی چگونه محاسبه
میشود؟
الف) با توجه به مجموع مبالغ برده شده ،جرایم سابق مشمول مرور زمان نشده و درخصوص هریک از جرایم ،به بیش از
حداکثر تا حداکثر به اضافه نصف مجازات کالهبرداری محکوم میشود.
ب) درخصوص جرایم سهگانه قبلی ،براساس قانون مجازات اسالمی سابق محکوم شده و نسبت به جرم جدید هم
مجازات کالهبرداری اعمال میشود و با مجازات سابق جمع میشود.
ج) کالهبرداریهای سال  82مشمول مرور زمان شده و فقط نسبت به یک فقره کالهبرداری سال  93مجازات میشود.
د) درخصوص جرایم سهگانه قبلی ،براساس قانون مجازات اسالمی سابق محکوم شده و نسبت به جرم سال  94هم
مجازات کالهبرداری اعمال میشود و سپس شدیدترین مجازات اعمال میشود.
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 98سهراب  100گرم تریاک به پسر  7سالهای میدهد که آن را بین افرادی که معرفی کرده توزیع
کند .وی به چه مجازاتی محکوم میشود؟
الف) به حداقل مجازات معاونت در توزیع  100گرم تریاک
ب) بین حداقل تا حداکثر مجازات توزیع  100گرم تریاک
ج) به حداکثر مجازات معاونت در توزیع  100گرم تریاک
د) به حداکثر مجازات توزیع  100گرم تریاک
99

نوجوان  17سالهای مرتکب جرم آدمربایی میشود ،اما رضایت بزهدیده را اخذ میکند .اختیار
دادگاه در تقلیل یا تبدیل مجازات چیست؟
			
نصف حداقل تقلیل دهد.
الف) تا ِ

ب) به مجازات مناسبتر دیگری تبدیل کند.

		
ج) تا حداقل مجازات قانونی تقلیل دهد.

د) یک تا سه درجه تقلیل دهد.

 100محکوم به حبس تعزیری درجه پنج ،پس از اعاده حیثیت ،از کدام حق اجتماعی میتواند بهرهمند
شود؟
		
الف) عضویت در هیئت منصفه دادگاه

ب) داوطلب شدن در انتخابات شورای اسالمی روستا

ج) داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسالمی

د) تصدی ریاست دیوان عدالت اداری

101

در کدام مورد ،قاضی موظف است مجازات مجرم را بیش از حداثکر مجازات قانونی تعیین کند؟
الف) محکومیت به دو فقره ارتکاب جرم تعزیری درجه پنج در رسیدگی همزمان
ب) محکومیت به تعزیر درجه چهار ،یک هفته پس از اجرای  31ضربه شالق تعزیری
ج) محکومیت به تعزیر درجه پنج ،دو ماه پس از اتمام مدت مجازات حبس درجه چهار
د) محکومیت به تعزیر درجه شش و هفت در رسیدگی همزمان

 102درخصوص نحوه تعیین مجازاتهای تکمیلی ،کدام مورد صحیح است؟
الف) منع از اشتغال به شغل معین ،مستلزم چاپ آگهی ممنوعیت در روزنامه است.
ب) منع از حمل اسلحه مجاز ،مستلزم ابطال پروانه حمل و ضبط سالح به نفع دولت است.
ج) منع از رانندگی و تصدی وسایل نقلیه ،مستلزم توقیف وسیله نقلیه و ابطال گواهینامه است.
د) اخراج بیگانگان از کشور ،لزوم ًا پس از اجرای مجازات اصلی است.
 103صدور کدام مورد ،نیاز به رضایت متهم ندارد؟
		
الف) نظارت الکترونیکی محکوم به حبس

ب) تعویق صدور حکم

ج) نظام نیمه آزادی			

د) خدمات عمومی رایگان

104

یک ایرانی در ترکیه ،اقدام به جعل سند رسمی کرده و در آنجا به شش ماه زندان محکوم
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شدهاست .او پس از اتمام مدت محکومیت ،به ایران میآید .با توجه به اینکه مجازات قانونی این
جرم در ایران ،یک تا پنج سال حبس است ،وضعیت محاکمه و مجازات او در ایران ،چگونه است؟
الف) قابل محاکمه است ،ولی قاضی فقط میتواند شش ماه زندان برای او تعیین کند.
ب) قابل محاکمه است ،ولی قاضی در تعیین مجازات ملزم است شش ماه زندان را محاسبه کند.
ج) قابل محاکمه است و به علت ارتکاب جرم در خارج از کشور ،قاضی ملزم به تعیین حداکثر مجازات قانونی است.
د) قابل محاکمه و مجازات نیست.
« 105الف»  33ساله ،مبادرت به تهدید «ب» میکند که در صورت عدم جعل سند عادی ،وی را به قتل
میرساند .در صورت وقوع جعل از سوی «ب»« ،الف» به کدام مجازات محکوم میشود؟
		
الف) حداکثر مجازات جعل سند عادی

ب) مجازات معاونت در جعل سند عادی

			
ج) مجازات جعل سند عادی

د) حداکثر مجازات معاونت در جعل سند عادی

 106کدام مورد ،بین عفو عمومی و خصوصی مشترک است؟
الف) تأثیر در حال شرکا و معاونین
ب) عدم تأثیر در حق شاکی خصوصی برای جبران خسارت
ج) تأثیر در حال متهمان و محکومان در همه مراحل دادرسی
د) اختصاص به جرایم تعزیری
« 107الف» مرتکب یک فقره سرقت (با مجازات قانونی حبس  91روز تا دو سال و تا  74ضربه شالق)
و یک فقره سرقت در منطقه زلزله زده (با مجازات قانونی یک تا پنج سال و تا  74ضربه شالق) شده
است .درخصوص تعیین مجازات ،کدام مورد صحیح است؟
الف) تنها حداکثر مجازات در منطقه زلزله زده تعیین و اعمال میشود.
ب) حداکثر مجازات هر دو تعیین و مجازات سرقت در منطقه زلزله زده اعمال میشود.
ج) بیش از حداکثر تا یک و نیم برابر حداکثر کیفر سرقت در منطقه زلزله زده تعیین میشود.
د) مجازات هر دو جرم جمع میشود.
 108انصراف ارادی متهم در ترک جرمی که شروع به اجرای آن کرده است ،چه حکمی دارد؟
الف) اگر همان مقدار عمل جرم باشد ،به مجازات آن جرم محکوم میشود.
ب) فقط به مجازات شروع به جرم ،محکوم میشود.
ج) به حداقل مجازات آن جرم ،محکوم میشود.
د) اگر همان مقدار عمل جرم باشد ،با رعایت الزامی مقررات تخفیف ،به مجازات آن جرم محکوم میشود.
 109در کدام مورد ،گذشت شاکی شرط تعیین مجازات جایگزین زندان است؟
الف) در جرم غیرعمدی که مجازات قانوین آن ،بیش از دو سال حبس باشد.
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ب) در جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ،شش ماه حبس بوده و متهم فاقد سابقه محکومیت است.
ج) در جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه تا یک سال حبس بوده و متهم فاقد سابقه محکومیت است.
د) در جرایم عمدی ،درجه هشت
110

درخصوص تأثیر جنون در فرآیند رسیدگی ،کدام مورد صحیح است؟
الف) در جرم قذف ،اگر مرتکب بعد از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی دیوانه شد ،جنون مانع تعقیب و رسیدگی است.
ب) در جرم زنا ،اگر مرتکب پس از صدور حکم قطعی دیوانه شود ،مجازات ساقط میشود.
ج) در جرم قذف ،اگر مرتکب پس از صدور حکم قطعی دیوانه شود ،حد ساقط میشود.
د) در جرم زنا ،اگر مرتکب بعد از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی دیوانه شود ،تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه
به تأخیر میافتد.

111

در کدام مورد ،فقط یک مجازات علیه مجرم اعمال میشود؟
حال احصان ،مرتکب زنا با همان زن شده باشد.
تجرد ،مرتکب زنا با زنی و در ِ
الف) مردی در ِ
حال ّ
ب) مردی در زمانها و مکانهای متعدد ،با چهار زن مختلف زنا کند.
ج) کسی که پس از شرب خمر ،مرتکب زنا شود.
د) کسی که مرتکب یک فقره شرب خمر با مجازات  80ضربه شالق و یک فقره قذف با مجازات  80ضربه شالق شود.

112

دو نفر مأموران دولتی ،مسئول حفظ دادههای س ّری هستند و به آنها آموزش الزم داده شده
است ،لیکن در اثر بیاحتیاطی ،موجب دسترسی اشخاص فاقد صالحیت به دادهها میشوند ،حکم
آنها چیست؟
الف) اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد ،شریک جرم هستند و مجازات آنان به طور مساوی تعیین میشود.
ب) اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد ،شریک جرم هستند و مجازات هر کدام ،حداکثر کیفر قانونی جرم است.
ج) اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد ،شریک جرم هستند و مجازات هر کدام ،مجازات فاعل مستقل جرم است.
د) به جهت فقدان قصد ،شرکت در جرم قابل تحقق نیست.

113

در خصوص مجازاتهای قابل اعمال علیه اشخاص حقوقی ،کدام مورد صحیح است؟
الف) اگر با هدف ارتکاب جرم تشکیل شده باشند ،صرفنظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم ،حکم به مصادره اموال
ضروری است.
ب) اکر مرتکب جرم درجه یک شوند ،حکم به مصادره اموال داده میشود.
ج) منحصراً برای ارتکاب جرم موجب دیه ،مسئولیت خواهند داشت.
د) حکم به جزای نقدی تنها درصورتی میتواند صادر شود که ارتکاب آن جرم از سوی اشخاص حقیقی ،مشمول جزای
نقدی باشد.

114

عبارت «ارتکاب جرم ،الزاماً مجازات در پی دارد» ،ناظر بر کدام اصل حاکم بر واکنشهاست؟
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115

				
الف) قطعیت

ب) شخصی بودن مجازات

			
ج) قانونی بودن جرم

د) فردی کردن مجازات

فردی شروع به اجرای جرمی کرده است و بهواسطه عامل خارج از اراده او ،قصدش معلق
میماند .جرم از کدامیک از جرایم زیر باشد ،وی قابل کیفر نیست؟
			
الف) تعزیری درجه 6

ب) موجب قصاص نفس

			
ج) موجب قطع عضو

د) حدی

 116اصغر گوسفندان خود را به چوپانی داده و به او گفته که این زمین ،متعلق به من است و گوسفندان
را در این زمین بچران .اگر مشخص شود زمین متعلق به جواد بوده است ،مسئولیت اصغر و چوپان،
به ترتیب ،از چه بابی است؟

117

			
الف) معاون جرم -مباشر جرم

ب) سبب اقوی از مباشر -معاون جرم

		
ج) سبب اقوی از مباشر -مسئولیت ندارد

د) شریک در جرم -شریک در جرم

«الف» از طریق ارسال ایمیلهای متعدد« ،ب» را تحریک به خودکشی میکند« .ب» بدون اطالع
از محتویات ایمیلها ،به «ج» اجازه میدهد آنها را باز کرده و مطالعه کند و درنهایت ،به علت
تحریکهای انجام شده در ایمیلها« ،ج» خودکشی میکند .حکم مسئولیت «الف» و «ب» چیست؟
الف) «الف» و «ب» به علت تحریک «ج» به خودکشی ،مسئولیت کیفری دارند.
ب) «الف» به علت تحریک «ب» به خودکشی مسئولیت کیفری دارد و «ب» بابت خودکشی «ج» مسئولیتی ندارد.
ج) «الف» به علت تحریک «ج» به خودکشی مسئولیت کیفری داشته و «ب» به عنوان سبب اقوی از مباشر در خودکشی
مسئولیت دارد.
د) «الف» و «ب» ،فاقد مسئولیت کیفری هستند.

118

«الف» به دیگری توهین کرده و شاکی گذشت خود را مشروط به عذرخواهی «الف» میکند .آیا
این امر تأثیری در رسیدگی ،صدور حکم و اجرای آن دارد؟
الف) مانع رسیدگی و صدور حکم نیست ،ولی اجرای مجازات منوط به عدم تحقق شرط است.
ب) مانع رسیدگی نیست ،ولی مانع صدور حکم و اجراست
ج) مانع رسیدگی ،صدور حکم و اجراست
د) مانع رسیدگی و صدور حکم است ،اما درصورت صدور حکم ،مانع اجرا نیست ،خواه شرط محقق شود یا خیر.

119

پسر  11سالهای مرتکب لواط به عنف میشود ،چه واکنش کیفری نسبت به او اعمال میشود؟
			
الف)  100ضربه شالق حدی
			
ج) اقدام تربیتی

ب) اعدام

د)  100ضربه شالق حدی و تبعید
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 120فردی مرتکب جرم عمدی «الف» ،با مجازات سه ماه تا شش ماه حبس و جرم عمدی «ب» ،با
مجازات یک تا سه ماه حبس میشود .اگر وی در دو سال پیش ،محکومیت به حد زنا داشته باشد،
کدام کیفر برای او تعیین میشود؟
الف) بنا به نظر قاضی ،حبس یا مجازات جایگزین حبس
ب) برای هر دو جرم ،مجازات جایگزین حبس
ج) برای هر دو جرم ،حبس
د) سه ماه تا ششم ماه حبس و مجازات جایگزین حبس

حقوق جزای اختصاصی
121

احمد چک مدتداری را به بهرام پس از سررسید چک ،آن را بابت بدهی خود به جواد میدهد و
جواد همان روز ،چک را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت دریافت میکند .آیا احمد قابل تعقیب
کیفری است؟
		
الف) بلی ،تنها اگر بدهی بهرام به جواد حال باشد.

ب) خیر ،مطلق ًا

				
ج) بلی ،اگر جواد شکایت کند.

د) بلی ،اگر بهرام شکایت کند.

122

احسان به قصد شکار تیری انداخته ،ولی به جسد میتی برخورد میکند .پرداخت دیه به عهده

چه کسی است؟
		
الف) عاقله ،اگر جراحت وارده بیش از موضحه باشد.
ب) عاقله ،اگر جرم با ّبینه ،قسامه یا علم قاضی ثابت شود.
ج) احسان ،فارغ از طریقه اثبات آن ،اگر جراحت کمتر از موضحه باشد.
د) احسان ،مطلق ًا
123

اکبر مبادرت به تهدید محسن کرده که اگر به خودکشی سیلیهای مکرر نزند ،دست فرزندش

را قطع میکند .محسن به خود سیلی زده و به علت سیلیهای زده شده ،شنوایی وی زایل میشود.
چه کسی و برای چه نوع از صدمات ،مسئول است؟
			
الف) اکبر -خطای محض

ب) اکبر -حسب مورد خطای محض ،عمد یا شبه عمد

		
ج) اکبر -حسب مورد عمد یا شبهعمد

د) محسن -خود مسئول است.

 124درخصوص جرم انتشار تصویر افراد در فضای مجازی ،کدام مورد صحیح است؟
الف) جرم مقید به نتیجه است ،به نحوی که انتشرا باید منجر به هتک حیثیت بزهدیده شود.
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ب) تولید تصویر (مونتاژ کردن) و سپس توزیع دستی آن نیز ،هتک حیثیت رایانهای است.
ج) جرم مطلق است و با صرف انتشار تصویر خصوصی دیگری در فضای مجازی ،جرم محقق است.
د) عدم رضایت صاحب تصویر ،تأثیری در تحقق جرم ندارد.
125

مجید به تصور اینکه سیاهی داخل جنگل ،حیوان وحشی است ،به سمت وی سنگی پرتاب

میکند .سنگ به آن سیاهی برخورد کرده و سپس مشخص میشود که سیاهی انسان بوده و سنگ
به سر وی اصابت کرده است .صدمه وارده ،از کدام نوع است؟
					
الف) شبه عمدی

ب) خطای محض

		
ج) صدمه مستوجب مسئولیت ،محسوب نمیشود.

د) عمد

 126مدیر یک کارخانه خودروسازی خصوصی ،قطعاتی را برای نصب در خودروهای تولیدی در اختیار
تکنسینها قرار میدهد .تکنسینها قطعات را در اتومبیل استفاده نکرده و در بازار آزاد به فروش
میرساند ،اما طی نامهای به مدیر کارخانه اعالم میدارند که همه قطعات را در تولید اتومبیل استفاده
کردهاند .عنوان اتهامی چیست؟
					
الف) سرقت

ب) کالهبرداری

			
ج) تصرف غیرمجاز در اموال کارخانه

د) خیانت در امانت

127

راننده خودروی دولتی ،ماشین اراده را برای تعمیرکار میبرد .تعمیرکار قطعات سالم آن را

برداشته و قطعات کارکرده به جای آن میگذارد .رفتار ارتکابی تعمیرکار ،مشمول کدام مورد است؟
الف) اختالس

ب) خیانت در امانت

ج) تصرف غیرقانونی

د) سرقت

 128کدام رفتار زیر ،جرم نیست؟
		
الف) ارائه مدارک جعلی از سوی شاکی به دادگاه

ب) شهادت دروغ

				
ج) اقرار برخالف واقع و نامعتبر

د) سوگند دروغ

 129کدام جرم زیر ،در هیچ شرایطی سیاسی نیست؟
الف) پولشویی برای کمک به گروههای مخالف نظام
ب) توهین به رئیس جمهور
ج) نشر اکاذیب
د) توهین به نماینده سیاسی کشور خارجی در قلمرو جمهوری اسالمی ایران
 130عدم ثبت کدام عمل حقوقی زیر ،جرم نیست؟
الف) طالق

ب) بذل مدت

ج) بطالن نکاح

د) فسخ نکاح

 131متهم ،ماهیت واقعی عوایدی را که به طور غیرمستقیم و در نتیجه جرم تحصیل کرده است ،کتمان
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میکند .وی تحت کدام عنوان ،قابل کیفر است؟
			
الف) معاونت در پولشویی

ب) اخفای اموال مسروقه

			
ج) اساس ًا عمل جرم نیست

د) پولشویی

132

اصغر در دستگاه اندازهگیری گاز منزل خود دستکاری میکند ،به نحوی که منجر به اخالل در

کارکرد صحیح دستگاه و ثبت ارقام مصرفی میشود .وی مرتکب کدام جرم شده است؟
الف) سرقت تعزیری			

ب) استفاده غیرمجاز از گاز

			
ج) تصرف در اموال دولتی

د) کالهبرداری

 133فروشنده ملکی ،پیشنویس متن مبایعهنامهای را تنظیم کرده و اسکن آن را برای خریدار ایمیل
مینماید و خریدار آن را تأیید میکند .پیش از امضای اصل قرارداد ،فروشنده جملهای به مبایعهنامه
اضافه کرده و خریدار بدون توجه به آن جمله ،قرارداد را امضا میکند .فروشنده درخصوص
اضافهکردن جمله ،مرتکب کدام نوع جعل شده است؟
		
الف) اساس ًا ،مرتکب جعل نشده است.

ب) جعل در سند رسمی

				
ج) جعل رایانهای

د) جعل در سند غیررسمی

 134سیما به طور غیرمجاز ،به قصد در دسترس قرار دادن دادههای سری به گروه بیگانه ،این دادهها
را که در سامانهای ذخیره شدهاند ،تحصیل میکند .وی مرتکب کدام جرم شده است؟
الف) شروع به جاسوسی رایانهای		

ب) دسترسی غیرمجاز

			
ج) جاسوسی رایانهای

د) شنود غیرمجاز

 135درخصوص جرم مصرف مسکر ،کدام مورد صحیح است؟
الف) تنها نوشیدن شراب ،موجب حد است و تزریق آن موجب حد نیست.
ب) تنها اگر مستیآور باشد ،مستوجب حد است.
ج) خوردن آبجو موجب حد است ،هرچند مستی نیاورد.
د) غیرمسلمان نیز در صورت مصرف آن همانند مسلمان مجازات مجازات میشود.
 136اگر کسی به دیگری بگوید« :تو با فالن زن زنا کردهای» ،نوع اتهام وی چیست؟
الف) نسبت به مخاطب و زن مورد اشاره ،مرتکب قذف شده است.
ب) نسبت به مخاطب و زن مورد اشاره ،مرتکب توهین شده است.
ج) نسبت به مخاطب ،مرتکب توهین و نسبت به زن مورد اشاره ،مرتکب قذف شده است.
د) فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب میشود.
 137فرید برخالف واقع و با نشان دادن عکس یادگاری مونتاژ شده ،خود را از دوستان برادر مرحوم
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محسن معرفی کرده و اعالم میکند که برای عرض تسلیت ،از شهرستان آمده است .محسن نیز
فریب او را خورده و از او دعوت میکند شب را در منزلش بماند ،ولی فرید شبانه تبلت محسن را که
دارای دادههای خصوصی است ،بدون اطالق وی برداشته و از منزل خارج میشود .عنوان اتهامی
فرید چیست؟
				
الف) کالهبرداری

ب) سرقت غیررایانهای

ج) سرقت رایانهای			

د) خیانت در امانت

 138احمد به بهرام اجازه میدهد  20کیلوگرم از میوههای باغ را چیده و برای مصرف شخصی ببرد.
بهرام پنجکیلوگرم را مصرف کرده و  15کیلوگرم از این میوهها را به فروش میرساند .وی مرتکب
کدام جرم شده است؟
			
الف) فروش مال غیر

ب) تصرف غیرقانونی در اموال دیگری

			
ج) مرتکب جرمی نشده است

د) خیانت در امانت

« 139الف» ضربات مهلکی به قصد قتل به «ب» وارد میکند .ولی دم «ب» پیش از فوت «ب»« ،الف»
را در مقام قصاص نفس میکشد .در صورتیکه «ب» فوت نکند ،مجازات ولیدم چیست؟
الف) قصاص نفس
ب) درصورتیکه «ب» ،اذن به قصاص داده باشد ،تنها تعزیر میشود.
ج) اگر در زمان کشتن «الف» ،گمان به فوت «ب» در زمان نزدیک داشته باشد ،مجازاتی ندارد.
د) دیه
 140در کدام مورد زیر ،عاقله مکلف به پرداخت دیه است؟
الف) قتل خطای محض اثباتشده با قرار مرتکب
ب) صدمات بدنی کمتر از موضحه
		
ج) جنایت وارده توسط شخص به خود
د) قتل خطای محض اثبات شده با علم قاضی
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پاسخنامه سؤاالت آزمون قضاوت سال 1396
حقوق مدنی
 1گزینه الف

با وقوع عقد ضمان موضوع قانون مدنی مضمونعنه برئ میشود و دین بر ذمه ضامن قرار

میگیرد ،اگر مضمونعنه بعد از وقوع عقد ضمان فوق ،دین را ادا کند ،تأدیه او بهمنزلهی تأدیه دین توسط شخص ثالث
است که در مادهی  267قانون مدنی مورد حکم قرار گرفته است ،با این پرداخت ضامن برئ میشود.
اگر بعد از پرداخت توسط مضمونعنه ،ضامن دوباره دین سابق را تادیه کند ،پرداخت ضامن مصداق ایفای ناروا و مشمول
حکم مادهی  302قانون مدنی است .ضامن باید بابت آنچه که ناروا تأدیه کرده است به مضمونله رجوع کند ،اصوالً حق
رجوع به مضمونعنه ندارد .اگر ضمانت با اذن مضمونعنه واقع شده باشد و مضمونعنه دین را ادا کند و تأدیه را به
ضامن اطالع ندهد ،سپس ضامن در اثر بیاطالعی دوباره دین را به مضمونله تأدیه کند ،چناچه ضامن به دلیل اعسار
یا هر علت دیگر نتواند آنچه را که ناروا به مضمونله تأدیه کرده است از او بستاند ،بابت غرامتی که متحمل شده است
از باب مسئولیت مدنی به مضمونعنه حق رجوع دارد.

 2گزینه د

عقد موضوع پرسش حاوی دو شرط است که عبارتند از شرط صفت کیفی و شرط فعل حقوقی.

بعد از ثابت شدن این که زمین مورد معامله فاقد پنج ساعت حقابه مقرر است ،تخلف از شرط صفت کیفی محرز میشود
و به دلیل وقوع تخلف از این شرط ،مشروطله میتواند عقد را فسخ کند.

 3گزینه د

4

گزینه الف عقد بیع توسط وکیل منعقد شده است و متضمن شرط نتیجه ای به سود وکیل است .عمل

حقوقی موضوع شرط نتیجه ،عقد اجاره اشیاء است ،به موجب این شرط مالکیت منفعت مزرعه معین به فروشنده واگذار
شده است .اگر اثبات شود که مالکیت منفعت مزرعه به شخصی غیر از مشروطعلیه تعلق دارد و مالک راضی به شرط
نتیجه نیست ،شرط باطل است با بطالن شرط نتیجه عقد مشروط قابل فسخ میشود؛ در فرض مورد پرسش به دلیل
اینکه عقد را وکیل منعقد کرده است و وکیل مشروطله شرط نتیجه است ،مشروطله نمیتواند عقد بیع را فسخ کند؛
زیرا وکیل در بیع ،وکیل در فسخ عقد نیست؛ مگر این که وکالت در فسخ به او اعطا شده باشد  ،منتها به دلیل باطل
بودن شرط نتیجه میتواند اجارهبهایی را که به مشروطعلیه (فضول) تأدیه کرده است از او مطالبه کند ،افزون بر این در
صورت جهل به مستحقللغیر بودن مال موضوع شرط ،میتواند از فضول خسارت بگیرد.

 5گزینه ج

طبق ظاهر پرسش مالکیت اتاق احداث شده در زمین مورد اجاره ،با پایان مدت عقد اجاره،

خود به خود به موجر منتقل خواهد شد و انشای عقد جداگانهای به این منظور الزم نیست؛ بنابراین شرط مقرر ،شرط
نتیجه است.

6

گزینه الف با مسامحه گزینهی «الف» درست است .طبق نظر غالب در دکترین حقوقی ،شرط سقوط سه

خیار بیاثر است؛ که عبارتند از :خیارتدلیس ،خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم .اگر براساس این دیدگاه پاسخ پرسش
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حاضر را تعیین کنیم ،گزینههای «الف» و «ج» هر دو درست هستند.

 7گزینه د

طبق مادهی  494قانون مدنی.

 8گزینه ب

در فرض مورد پرسش مبیع عین معین است نه مال کلی؛ بنابراین با ورشکستگی خریدار بعد

از وقوع بیع و قبل از پرداخت ثمن ،برای فروشنده خیار تفلیس ثابت نمیشود ،یکی از شرایط ثابت شدن خیار تفلیس
آن است که ثمن عین کلی باشد ،نه عین معین .در فرضی که ثمن عین معین است با وقوع عقد بیع مالکیت آن به
فروشنده منتقل میشود و بعد از ورشکسته اعالم شدن خریدار ،فروشنده میتواند عین مال متعلق به خود را از مدیر یا
اداره تصفیه مطالبه کند ،از ورشکستگی خریدار در این فرض زیانی به فروشنده وارد نمیشود تا برای جبران آن ایجاد
خیار فسخ به سود فروشنده الزم آید.

 9گزینه ج

طبق مادهی  47قانون مدنی در همهی اقسام عقد حبس ،قبض شرط صحت عقد است.

 10گزینه الف
 11گزینه ب بیع نخست مشمول مادهی  255قانون مدنی و غیرنافذ است .طبق این ماده اگر کسی با عنوان
فضولی عقدی منعقد کند و بعدا ً معلوم شود حین انعقاد عقد مورد نظر مالک مال مورد معامله بوده و میتوانسته است با
عنوان مالک آن را معامله کند ،عقد غیرنافذ است .عقد دوم بعد از علم فرزند به فوت پدر واقع شده یعنی در زمان انعقاد
عقد دوم فروشنده خود را مالک عین مورد معامله میداند؛ در نتیجه عقد دوم صحیح و نافذ است .انعقاد عقد دوم با علم
به معامله غیرنافذ قبلی به معنای رد عقد غیرنافذ پیشین است و موجب بطالن آن میشود.

 12گزینه د

رهن اموال غیرمادی براساس مادهی  774قانون مدنی باطل است .رهن برای دین آینده براساس

مالک مادهی  691قانون مدنی باطل است .بطالن رهن در برابر اعیان از مادهی  775قانون مدنی استنباط میشود.

 13گزینه ب

طبق مادهی  242قانون مدنی.

 14گزینه د
شرط مندرج در عقد بیع ،شرط نتیجه است .شرط از جهت صحت یا بطالن تابع عقد مشروط
است ،اگر عقد مشروط به هر دلیل باطل باشد ،شرط مندرج ضمن عقد هم اصوالً باطل است .در فرض مورد پرسش
بطالن عقد بیع به دلیل نامشروع بودن جهت مصرح عقد ،موجب بطالن شرط نتیجه میشود ،اگر عقد عاریه باطل باشد
ید مستعیر نسبت به مال مورد عاریه ضمانی است اعم از اینکه عاریه به صورت عقد مستقل منعقد گردد یا در قالب
شرط نتیجه.

 15گزینه ج

بر اساس مالک مادهی  680قانون مدنی

 16گزینه د

با وقوع عاریه مستعیر نسبت به عین یا منفعت مال مورد عاریه حقی تحصیل نمیکند ،صرفاً

استفاده از آن برای او مجاز و مباح میشود؛ در نتیجه عاریه دادن مال موهوبه مشمول حکم بند  3مادهی  803قانون
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مدنی نیست ،اگر متهب بعد از وقوع عقد هبه مال موهوبه را به دیگری عاریه دهد ،حق رجوع واهب محفوظ است.

 17گزینه ج

طبق رأی وحدت رویهی شمارهی  620هیئت عمومی دیوانعالی کشور بیع مال مرهون

غیرنافذ است؛ بنابراین بیع نخست بعد از انشا و قبل از ادای دین غیرنافذ بوده است ،عدم نفوذ بیع مال مرهونه با ادای
دین یا سقوط دین راهن به مرتهن با هر یک از اسباب سقوط تعهدات ،مرتفع میشود و بیع غیرنافذ نفوذ حقوقی پیدا
میکند ،در فرض مورد پرسش به محض پرداخت دین ،بیع غیرنافذ ،نافذ شده و مالکیت مبیع به شخص «الف» انتقال
یافته است .در زمان انعقاد بیع دوم ،فروشنده مالک مبیع نیست و بیع دوم فضولی و غیرنافذ است و با توجه به این که
مالکیت مبیع با بیع نخست به شخص «الف» انتقال یافته این شخص به عنوان مالک مورد معامله ،اختیار تنفیذ یا رد
بیع دوم را دارد.

 18گزینه ب

طبق مادهی  850قانون مدنی ،اهلیت تمتع موصیله در زمان انشاشدن وصیت شرط است.

وجود اهلیت استیفا در موصیله به هنگام انشاشدن وصیت الزم نیست ،موصیله باید در زمان قبول وصیت بعد از فوت
موصی اهلیت استیفا داشته باشد .براساس ظاهر مادهی  850قانون مدنی وصیت بر معدوم به تبع موجود باطل است.

 19گزینه ب

ید بابک و گودرز هر دو به دلیل نافذ نبودن عقد اجاره ،ضمانی است .طبق مادهی  315قانون

مدنی ،غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد ،هرچند به فعل او
نباشد ».با توجه به این که خسارت (عیب یا نقص) در زمان تصرف بابک ایجاد شده است ،گودرز بابت آن مسئول نیست.
طبق مادهی  320قانون مدنی ،نسبت به منافع مال مغصوب هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و بعد از
آن ضامن است ،گودرز به دلیل این که یک ماه آپارتمان را تصرف کرده ،ضامن قیمت منافع یک ماه است.

 20گزینه د

گزینهی «الف» به این دلیل نادرست است که درج خیار شرط یا خیار تخلف از شرط ضمن

نکاح سبب بطالن عقد نمیشود در این صورت براساس مالک مادهی  1081قانون مدنی ،شرط باطل است ولی موجب
بطالن عقد نمیشود.
تعلیق نکاح به یکی از شرایط صحت آن از مصادیق تعلیق صوری است .براساس مالک مادهی  700قانون مدنی سبب
بطالن عقد نکاح نمیشود ،با این توضیح دلیل نادرست بودن گزینهی «ب» معلوم است.
گزینهی «ج» به استناد مادهی  1069قانون مدنی نادرست است.

 21گزینه ج

طبق مادهی  533قانون مدنی.

 22گزینه ج

طبق مادهی  356قانون مدنی« :هر چیزی که بر حسب عرف و عادت ،جزء یا تابع مبیع

شمرده شود یا قراین داللت بر دخول آن در مبیع نماید ،داخل در بیع و متعلق به مشتری است ،اگرچه در عقد صریحاً
ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین بر عرف جاهل باشند ».عرف در بیع اتومبیل سیستم صوتی نصب شده بر آن را جزء
توابع مبیع میداند؛ بنابراین فروشنده باید ثابت کند که طرفین با توافق سسیتم صوتی اتومبیل را از مبیع جدا کردهاند.

 23گزینه الف
 24گزینه ب
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 25گزینه ج

در بیع مالی کلی تعیین مصداق مبیع جزء اختیارات فروشنده است ،خریدار نمیتواند بدون

اذن فروشنده مصداق مبیع را تعیین و قبض کند .در فرض مورد پرسش به مقدار مبیع و با همان جنس و اوصاف اموال
فروشنده نزد خریدار امانت است با توجه به قاعدهی فوق ،خریدار نمیتواند بدون اذن از فروشنده فرشهایی را که در
تصرف دارد به عنوان مصداق مبیع تصرف کند .فروشنده میتواند فرشهای موضوع امانت را استرداد کند و مصداق
دیگری برای مبیع تعیین و به خریدار تسلیم کند.با این توضیح دلیل نادرست بودن گزینههای «ب» و «د» معلوم است.
نادرست بودن گزینهی «الف» به این دلیل است که تهاتر وقتی وقوع پیدا میکند که مال موضوع دو دین کلی باشد.

 26گزینه د

27

طبق مادهی  700قانون مدنی.

گزینه الف طبق مادهی  153قانون امور حسبی« :اشخاص زیر میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم

موت فرضی غایب را نمایند-1 :ورثه غایب -2وصی و موصیله

28

گزینه الف بر اساس ظاهر مادهی  196قانون مدنی

 29گزینه ب

مسئولیت ضامنها در ضمانت تضامنی تابع تعهد مضمونعنه است هر گاه تعهد مضمونعنه

ساقط گردد همه ضامنها برئ میشوند.

 30گزینه د

ایجاد حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود و وقف برای معدوم به تبع موجود به ترتیب طبق

مواد  45و  69قانون مدنی صحیح است ،ولی وصیت برای معدوم به تبع موجد باطل است؛ زیرا طبق مادهی  850قانون
مدنی« :موصیله باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است».

حقوق تجارت
 31گزینه ج

طبق مادهی  3قانون صدور چک (اصالح شده در سال  )82صادرکنندهی چک باید در تاریخ

مندرج در چک حداقل معادل مبلغ چک نزد بانک در حساب خود وجه نقد داشته باشد؛ براساس این ماده وجود وجه
نقد به هنگام صدور چک در حساب صادرکننده الزم نیست.

 32گزینه ج

طبق مادهی  143قانون مجازات اسالمی گزینهی «ج» درست است .نادرست بودن گزینهی

«الف» به این دلیل است که مسئولیت مدنی شرکتهای تجارتی همیشه از مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر
است ،شرکت تجارتی به دلیل اعتباری بودن شخصیت ،شخصاً قادر نیست فعل یا ترک فعلی انجام دهد که موجب
مسئولیت مدنی ناشی از عمل خود شخص مسئول گردد .طبق مادهی  589قانون تجارت تصمیمات اشخاص حقوقی
توسط مقاماتی که به موجب اساسنامه یا قانون تعیین شدهاند اتخاذ میشود.
گزینهی «ب» به استناد حکم مادهی  143قانون مجازات اسالمی  1392نادرست است.
گزینهی «د» به این دلیل نادرست است که فقدان اراده در شخص حقوقی سبب منتفی شدن مسئولیت مدنی این
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شخص نیست ،اگر از تقصیرات مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صالحیت اداره شخص حقوقی را دارند ،خسارتی
وارد آید ،از باب مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر ،شخص حقوقی مسئول جبران خسارت است.

 33گزینه د

به استناد مادهی  561قانون تجارت .دلیل نادرست بودن گزینهی «الف» حکم مادهی 568

قانون تجارت است .طبق این ماده طلبکار باید اعتراض خود به عرضحال اعاده اعتبار را با تقدیم اظهارنامه به دفتر
محکمهی بدوی اعالم کند ،تقدیم دادخواست الزم و مؤثر نیست .گزینهی «ب» به دلیل حکم مادهی  565قانون تجارت
نادرست است؛ طبق این ماده یکی از شرایط اعادهی اعتبار قانونی (حکمی) انقضای پنج سال از تاریخ اعالن حکم
ورشکستگی است نه انقضای پنج سال از تاریخ ابالغ حکم.
گزینهی «ج» به استناد مادهی  566قانون تجارت نادرست است .طبق این ماده دادخواست (عرضحال) اعاده اعتبار باید
به دادستان حوزه قضایی دادگاه صادرکنندهی حکم ورشکستکی تقدیم شود ،نه به دفتر دادگاه.

 34گزینه ب

35

طبق مادهی  384قانون تجارت.

گزینه الف طبق مادهی  360قانون تجارت« :حقالعملکار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله

است ،نیست؛ مگر این که آمر دستور داده باشد».

 36گزینه الف

طبق مادهی  240قانون تجارت« :بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیهی

حقوقی که برای دارندهی برات از نکول آن در مقابل براتدهنده و ظهرنویسها حاصل میشود ،محفوظ خواهد بود».
نادرست بودن گزینهی «ب» به این دلیل است که براتگیر میتواند بعد از نکول برات و ثبت شدن اعتراض نکول به
عنوان شخص ثالث برات را قبول کند.
گزینهی «ج» به این دلیل نادرست است که ضامن براتدهنده را هم ضامن قبول شدن برات قلمداد کرده است .با توجه
به ظاهر مادهی  237قانون تجارت براتدهنده و ظهرنویسان ،ضامن قبول شدن برات هستند؛ زیرا طبق این ماده فقط
براتدهنده و ظهرنویسان مکلفاند بعد از ثبت شدن اعتراض نکول با درخواست دارنده برات ،برای تضمین پرداخت وجه
سند در سررسید ضامن بدهند و در صورت امتناع از دادن ضامن باید وجه برات را نقدا ً بپردازند.
ضامن براتدهنده یا ضامن ظهرنویس طبق مادهی فوق ملزم به دادن ضامن بعد از ثبت شدن اعتراض نکول نیستند.
گزینهی «د» به این دلیل نادرست است که مبداء مرور زمان اقامهی دعوا علیه ظهرنویس برات را تاریخ عدم قبول برات
تعیین کرده است ،درحالیکه طبق مواد  287و  288قانون تجارت مبدأ مرور زمان اقامهی دعوا علیه ظهرنویسان حسب
مورد یکی از سه مورد زیر است:
 -1تاریخ ثبت اعتراض عدم تأدیه
 -2فردای روز پرداخت وجه توسط ظهرنویس
-3فردای روز ابالغ دادخواست اقامهی دعوا توسط دارنده علیه ظهرنویس

 37گزینه ج
 38گزینه د

طبق مادهی  309قانون تجارت ،حکم مادهی  274این قانون نسبت به سفته هم الزم االجرا

است؛ بنابراین دارنده سفته بی وعده باید ظرف حداکثر یک سال از تاریخ صدور سند ،وجه آنرا از صادرکننده مطالبه
کند ،در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویسان و ضامن ظهرنویسان نخواهد داشت .طبق مادهی  280قانون تجارت
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دارنده سفتهی وعدهدار باید ظرف ده روز از روز آخر وعده ،اعتراض عدم تأدیه ثبت کند ،قانون تجارت راجع به مهلت
ثبت اعتراض عدم تأدیه سفته بیوعده حکمی مقرر نکرده است؛ طبق نظر غالب در دکترین حقوقی اعتراض عدم تأدیه
سفته بیوعده باید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ انقضای مهلت یکساله مطالبه وجه سند ،ثبت گردد.

 39گزینه ب

طبق مادهی  166الیحهی قانونی  1347هر سهامدار به نسبت سهام خود برای خرید سهام

جدید حق تقدم دارد ،اگر سهامدار حق تقدم خود را بهطور کامل استفاده و به مقداری که حق تقدم دارد به خرید سهام
جدید مبادرت کند ،درصد سهام او در شرکت تقلیل پیدا نمیکند و ثابت باقی میماند؛ منتها اگر سهامدار از حق تقدم
خود بهطور کامل استفاده نکند؛ درصد سهام او در اثر افزایش سرمایه کاهش مییابد .در فرض مورد پرسش دو سهامدار
از حق تقدم خود بهطور کامل استفاده کردهاند و سهام موضوع حق تقدم یکی از سهامداران هم به دلیل امتناع او از
استفاده از حق تقدم به شخصی خارج از شرکت فروخته شده است؛ بنابراین درصد سهام دو سهامداری که از حق تقدم
استفاده کردهاند ،ثابت است و کاهش پیدا نکرده است.

40

گزینه الف برای زوال وصف «با حسننیت» از دارندهی غیرمستقیم سند تجارتی ،باید ثابت شود که در

زمان انتقال سند به دارندهی مورد نظر ،او از وجود ایراد مورد استناد آگاه بوده است ،در فرض مورد پرسش ایرادی که
صادرکنندهی چک جهت رهایی از مسئولیت پرداخت وجه میتواند به آن در مقابل دارندهی غیرمستقیم استناد کند،
ایراد فسخ شدن قرارداد پایه است ،برای زوال وصف با حسننیت از دارندهی غیرمستقیم باید ثابت شود او از قابل فسخ
بودن قرارداد در زمان انتقال سند آگاه بوده است ،صرف اینکه منشأ صدور چک در متن آن به صراحت درج شده برای
زوال حسننیت کافی نیست؛ زیرا بیان صریح منشأ صدور سند ،لزوماً در خصوص ایراد قابل فسخ بودن قرارداد ،برای
انتقالگیرنده علم و آگاهی ایجاد نمیکند.

41

گزینه الف طبق مادهی  413قانون تجارت شخص حقیقی تاجر مکلف است ظرف حداکثر سه روز از تاریخ

توقف موضوع را با تسلیم اسناد مقرر به دفتر دادگاه صالح اعالم کند ،راجع به اینکه اگر متوقف شخص حقوقی باشد این
تکلیف برعهدهی کدامیک از ارکان شخص حقوقی است ،قانون تجارت حکمی مقرر نکرده است.

 42گزینه د

در فرض مورد پرسش سند بعد از فوت دارنده به وارث او انتقال یافته است ،حقوق ناشی از

سند در این فرض با ارث به وارث منتقل شده نه از طریق قرارداد ،وارث به عنوان قائممقام متوفی حقوقی را که مورث در
مقام دارندهی سند از آنها برخوردار بوده است به ارث تحصیل میکند؛ بنابراین اگر مورث دارنده با حسننیت محسوب
گردد ،وارث هم از حقوقی به اندازه مورث بهرهمند میشود و علم یا جهل وارث در زمان فوت مورث به ایراد مورد نظر
موجب محدود شدن حقوق انتقال یافته از طریق ارث ،نمیشود.

43

گزینه الف و ب در تنظیم گزینههای این پرسش مسامحه صورت گرفته است .بر اساس قانون تجارت سه

شرکت تجارتی توسط هر یک از شرکا قابل فسخ هستند که عبارتند از :شرکتهای تضامنی ،نسبی و مختلط غیرسهامی.
شرایط الزم برای فسخ این شرکتها در مادهی  137قاون تجارت مورد حکم قرار گرفته است .این ماده چهار شرط
اختصاصی برای فسخ این شرکتها به شرح زیر مقرر کرده است:
 -1سلب نشدن حق فسخ با شرط در اساسنامهی شرکت
-2فقدان انگیزهی اضرار در فسخکننده

 -3اعالم تمایل به فسخ به صورت کتبی توسط شریکی که درصدد فسخ شرکت است به شرکا ،اق ً
ال شش ماه قبل از فسخ
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 -4انشای فسخ بعد از ختم محاسبه ساالنه در صورتی که به موجب اساسنامهی شرکت رسیدگی ساالنه به حسابهای
شرکت الزم قلمداد شده باشد.
اگر ظاهر مادهی  137قانون تجارت مالک عمل قرار گیرد ،برای فسخ این شرکتها نه ارایهی دلیل موجه از جانب
شریک مایل به فسخ الزم است و نه صدور حکم فسخ توسط محکمه.

 44گزینه د

با مسامحه گزینهی «د» درست است .ارایهی پاسخ درست به این پرسش مستلزم دقتنظر در

متن مادهی  141الیحهی قانونی است .طبق این ماده اگر در اثر زیانهای وارد شده حداقل نصف سرمایهی شرکت از
بین برود ،هیئتمدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا راجع به انحالل یا
بقای شرکت تصمیم بگیرند ،هرگاه مجمع عمومی فوقالعاده رأی به انحالل شرکت ندهد باید در همان جلسه با رعایت
مقررات مادهی  5الیحهی قانونی سرمایهی شرکت را به مبلغ سرمایهی موجود کاهش دهد ،اگر بهترتیب فوق اقدام نشود
هر ذینفع میتواند صدور حکم انحالل شرکت را از دادگاه تقاضا کند.
سرمایه در شرکتهای تجارتی دو جلوه دارد؛ که عبارتند از :سرمایهی اسمی (ثبت شده) و سرمایهی واقعی .منظور از
سرمایهی اسمی ،عددی است که به عنوان سرمایهی شرکت در دفتر ثبت شرکتها به ثبت رسیده و طبق مقررات در
روزنامهی رسمی آگهی شده است .منظور از سرمایهی واقعی ارزش واقعی داراییهای شرکت است .سرمایهی ثبت شده
شرکت ممکن است برابر با سرمایهی واقعی یا کمتر از آن یا بیشتر از سرمایهی واقعی باشد .در الیحهی قانونی بعضاً
عبارت سرمایهی ثبت شده استفاده شده و در برخی موارد واژه سرمایه بهطور مطلق بهکار رفته است .برای مثال در
مادهی  33الیحهی قانونی که به بیان یکی از موجبات کاهش اجباری سرمایهی شرکت سهامی اختصاص یافته ،عبارت
«سرمایهی ثبت شده» را قانونگذار استفاده کرده است .در مادهی  141سه مرتبه عبارت سرمایه به صورت مطلق و
بدون قید ثبت شده یا واقعی درج گردیده است.
در مواردی که عبارت سرمایه به صورت مطلق استفاده شده باید براساس قرائن و مبانی مشخص شود که منظور قانون
سرمایهی ثبت شده شرکت است یا سرمایهی واقعی .یکی از مواردی که تعیین تکلیف راجع به این موضوع اهمیت
حقوقی زیادی دارد ،حکم مادهی  141الیحهی قانونی است ،بهویژه تعیین مقصود قانونگذار از عبارت سرمایه در صدر
این ماده اهمیت زیادی دارد .اگر منظور از سرمایه در صدر این ماده را سرمایهی واقعی شرکت بدانیم ،شرکت سهامی
وقتی مشمول حکم مقرر میشود که ضرر باعث از بین رفتن نصف سرمایهی واقعی شرکت شود؛ برای مثال اگر شرکت
سهامی خاص را تصور کنیم که سرمایهی ثبت شدهی آن یک میلیون تومان و سرمایهی واقعی آن یک میلیارد تومان
است ،این شرکت وقتی مشمول حکم مادهی  141الیحهی قانونی خواهد شد که در اثر ضرر نصف سرمایهی واقعی؛
یعنی پانصد میلیون تومان از دست بدهد ،منتها اگر سرمایهی ثبت شده را منظور مقنن از عبارت سرمایه در صدر مادهی
 141الیحهی قانونی تلقی کنیم ،شرکت با از دست پانصد هزارتومان از سرمایهی خود در اثر ضرر ،مشمول حکم مادهی
 141الیحهی قانونی خواهد شد .اتخاذ هر یک از این دیدگاهها عوارضی دارد ،در پرسش حاضر فرض شده که منظور
مقنن از عبارت سرمایه در صدر مادهی فوق ،سرمایهی واقعی است با این دیدگاه اگر مجمع عمومی فوقالعاده شرکت
سهامی رأی به بقای شرکت دهد باید سرمایهی ثبت شدهی شرکت کاهش یابد ،قانون تصریح کرده که سرمایهی شرکت
باید به مبلغ موجود کاهش یابد ،چنانچه سرمایهی ثبت شده شرکت با سرمایهی واقعی آن برابر باشد اعمال این حکم با
مشکلی مواجه نمیشود ،منتها اگر سرمایهی ثبت شده کمتر از سرمایهی واقعی شرکت باشد اعمال حکم مقرر دشوار و
بعضاً ناممکن است؛ برای مثال اگر سرمایهی واقعی شرکت یک میلیارد تومان باشد و در اثر ضرر نصف آن از بین برود و
سرمایهی ثبت شده شرکت را یک میلیون تومان در نظر بگیریم ،چگونه میتوان سرمایهی ثبت شده را به مبلغ سرمایهی
موجود که پانصد میلیون تومان است ،تقلیل داد؟ اگر عبارت سرمایه در صدر مادهی  141الیحه قانونی به سرمایهی
ثبت شده تعبیر گردد این مشکل حادث نمیشود منتها شرکتهای تجارتی در عمل با گرفتاریهایی به جهت شمول
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حکم ماده بر شرکت مواجه میشوند؛ زیرا در مواردی که سرمایه ثبت شده شرکت خیلی کمتر از سرمایهی واقعی آن و
مبلغ اندکی است ،با کمترین ضرر ،شرکت مشمول مادهی  141الیحهی قانونی میشود و باید بهترتیب مقرر در این ماده
اقدام شود .اگر فرض کنیم که منظور از سرمایه در صدر مادهی مورد بحث سرمایهی واقعی است ،چنانچه مجمع عمومی
فوقالعاده رأی به بقای شرکت دهد و سرمایهی ثبت شدهی شرکت تا مبلغ سرمایهی موجود کاهش یابد ،سرمایهی ثبت
شده ممکن است نصف شود یا به کمتر از نصف کاهش یابد.

 45گزینه ج

46

گزینه الف طبق مادهی  413قانون تجارت ،تاجر مکلف است ظرف حداکثر سه روز از تاریخ توقف ،موضوع

را با تقدیم اسناد مقرر در این ماده به دفتر دادگاه صالح اعالم کند ،عدم اعالم توقف ظرف سه روز یا اعالم توقف در مهلت
تعیین شده بدون تسلیم اسناد مقرر در مادهی  413قانون تجارت ،هیچیک مانع رسیدگی به دعوای ورشکستگی نیست
و دادگاه موظف است طبق مقررات به دعوای ورشکستگی رسیدگی کند ،در رأی وحدت رویه شمارهی  ،763هیئت
عمومی دیوان عالی کشور به صراحت اعالم کرده است که عدم ارایهی دفاتر تجارتی توسط تاجر مدعی ورشکستگی مانع
رسیدگی به دعوای ورشکستگی نیست.
 47گزینه ب طبق مادهی  22قانون ادارهی تصفیه امور ورشکستگی« :هرگاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات
دین نداشته باشد ،مراتب آگهی و قید میشود که اگر بستانکاران بعضاً یا ک ً
ال درخواست اجرای اصول ورشکستگی را در
ظرف مدت ده روز ننموده و هزینهی آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت».

 48گزینه ب

طبق مادهی  85الیحهی قانونی اکثریت تصمیمگیری در مجمع عمومی فوقالعاده عبارت

است از دو سوم آرای حاضر در جلسهی رسمی مجمع .در فرض مورد پرسش مجموع سهام سهامداران شرکت نود و
هشت سهم است ،جلسهی مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت در دعوت نخست با حضور صاحبان پنجاه سهم رسمی
میشود؛ زیرا برای رسمیت مجمع عمومی فوقالعاده در دعوت نخست حضور دارندگان بیش ار نصف سهامی که حق
رأی دارند الزم است ،نصف نود و هشت ،عدد چهل و چهار است و عدد پنجاه بیش از نصف نود و هشت است .تصمیمات
در جلسهی رسمی مجمع عمومی فوقالعاده با موافقت دو سوم آرای حاضر در جلسهی اتخاد میشود؛ بنابراین در فرضی
که صاحبان پنجاه سهم و رأی در جلسه حضور دارند ،برای اتخاذ تصمیم ،موافقت سی و چهار رأی با دستور جلسه
مورد نظر الزم است.

 49گزینه ج

طبق مادهی  354قانون تجارت« :حقالزحمهی دالل بهعهدهی طرفی است که او را مأمور انجام

معامله نموده؛ مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد».

 50گزینه د

طبق مادهی  127قانون تجارت« :به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحالل نیز میتوان

حکم داد ،مشروط براینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد ».با وجود اینکه در متن ماده عبارت شرکت تضامنی ذکر
شده ،طبق نظر غالب در دکترین حقوقی براساس وحدت مالک ،این حکم نسبت به همه شرکتهای تجارتی مجرا است.
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آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی
 51گزینه ب

52

به استناد ماده  146قانون اجرای احکام مدنی

گزینه الف به استناد ماده  160قانون اجرای احکام مدنی

 53گزینه ج

به استناد مواد  15و  26قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی .توضیح آنکه هر چند تلفن

مطابق بند «و» ماده  24قانون فوق الذکر جز مستثنیات دین محسوب میشود ،لکن مطابق ماده  26همان قانون
اشخاص حقوقی نمیتوانند از امتیازات قواعد مستثنیات دین استفاده نمایند.

 54گزینه ب

55

گزینه الف اوالً نامشروع بودن تصرفات خواهان تأثیری در قضیه ندارد .ثانیاً مالکیت خوانده مانع از طرح

دعوای تصرف عدوانی علیه او نیست.

56

گزینه الف در واقع ابراء نوعی صرف نظر کلی از دعوا میباشد.

 57گزینه د
 58گزینه ج

جهت (سبب یا منشاء) دعوا عبارت است از عمل حقوقی یا واقعه حقوقی یا حکم قانون که

خواهان به موجب آن خود را ذیحق میداند .در موضوع سوال نیز منشاء حفق مطالبه ثمن عقد بیع است و مبایعه
نامه به عنوان سند از ادله مثبت بیع میباشد .به عبارتی مبایعه نامه (سند) در زمره ادله اثبات دعواست و نباید آن را
با خود بیع اشتباه گرفت.

 59گزینه الف

علی رغم آنکه در مواد  476و  477ق.آ.د.م ارجاع به کارشناس توسط داور پیشبینی شده

است ،لکن عدم ارجاع به کارشناس در ماده  489از موارد ابطال یا غیرقابل اجرا بودن رأی داور شناخته نشده است.

 60گزینه ب

61

به استناد ماده  481ق.آ.د.م

گزینه الف به استناد ماده  463ق.آ.د.م زیرا شخص معین به عنوان داور انتخاب شده بود و نباید موضوع

را مشمول مواد  459یا  460دانست.

 62گزینه ج

63

به استناد ماده  321ق.آ.د.م

گزینه الف نکته مهم آنکه هرچند موضوع سوال دعوای «راجع به حقوق ناشی از مالکیت» مانند خلع ید
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یا مطالبه اجرت المثل است و ممنوعیت مذکور در ماده  163ق.آ.د.م ناظر بر دعاوی «راجع به مالکیت» است ،لکن با
دقت در متن ماده  163و استعمال «اصل» برای حق ارتفاق و انتفاع و عدم استفاده از «اصل» برای مالکیت ،لذا نوع
نگارش متن سوال تأثیری در پاسخ ندارد.

 64گزینه ج

به استناد ماده  12قانون دیوان عدالت اداری

 65گزینه ب

به استناد بند «ز» ماده  24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

 66گزینه ب

به استناد ماده  2قانون حمایت خانواده

 67گزینه ب
به استناد رأی وحدت رویه شماره  581مورخ  1371/12/2نکته مهم آنکه رأی وحدت رویه
 575مورخ  1371/2/29با رأی وحدت رویه  581صراحتاً نسخ شده است.

68

گزینه الف به استناد ماده  421ق.آ.د.م

 69گزینه ج

به استناد انتهای ماده  350ق.آ.د.م

 70گزینه د

به استناد صدر ماده 421

آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری
 71گزینه ب

مستند به ماده  606قانون تعزیرات مصوب  75که مقرر داشته :هر یک از رؤسا یا مدیران

یا مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ( )۵۹۸که از وقوع جرم ارتشا یا اختالس یا تصرف غیرقانونی یا
کالهبرداری یا جرایم موضوع مواد ( )۵۹۹و ( )۶۰۳در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب
را حسب مورد به مراجع صالحیتدار قضایی یا اداری اعالم ننماید ،عالوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت
از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

 72گزینه ج

مستند به ماده  28ق.آ.د.م مصوب  79که مقرر داشته :هرگاه بین دادگاههای عمومی ،نظامی

و انقالب در مورد صالحیت ،اختالف محقق شود ،همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی ،نظامی و انقالب به
صالحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صالحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،پرونده برای حل اختالف به دیوان عالی
کشورارسال خواهد شد .رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صالحیت ،الزماالتباع میباشد.

 73گزینه الف

مستند به ماده  305ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :به جرايم سياسي و مطبوعاتي با

رعايت ماده ( )352اين قانون به طور علني در دادگاه کيفري يک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه
رسيدگي ميشود.
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تبصره -احکام و ترتيبات هيأت منصفه ،مطابق قانون مطبوعات آییننامه اجرایی آن است.

 74گزینه د

مستند به ماده  337ق .آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :در جرايم موضوع ماده ( )302اين

قانون ،رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط ،انجام وظيفه
مينمايد .در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه قضايي ،رؤساي شعب عهدهدار اين وظيفه هستند .هرگاه دادگاه
بخش فاقد رييس باشد ،دادرس عليالبدل به عنوان جانشين بازپرس اقدام ميکند و در هر حال ،صدور کيفرخواست بر
عهده دادستان است.

 75گزینه ج

مستند به تبصره ماده  80ق.آ.د.ک مصوب  92و اصالحی  94که مقرر داشته :مرجع تجديدنظر

قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرائمي که بهطور مستقيم در دادگاه
رسيدگي ميشوند ،دادگاه تجديدنظر است.

 76گزینه ب

جراید مذکور در گزینههای الف و ج و د جرایمی است که یا در صالحیت دادگاه کیفری

یک است و یا دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی مینماید و در این موارد طرفین حداکثر سه وکیل
میتوانند به دادگاه معرفی نمایند ولی جرم قوادی با توجه به مجازاتش در صالحیت دادگاه کیفری  2است که با توجه
به ماده  346ق.آ.د.ک در این جرایم حداکثر دو نفر وکیل میتوان به دادگاه معرفی کرد.

 77گزینه ب

مستند به تبصره  3ماده  348ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :تقاضاي تغيير وکيل

تسخيري از سوي متهم فقط براي يک بار قابل پذيرش است.

 78گزینه الف

مستند به ماده  383ق .آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :در مواردي که پرونده به طور

مستقيم در دادگاه کيفري يک رسيدگي ميشود ،پس از پايان تحقيقات مقدماتي ،چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب
نشود يا ادله کافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد،
دادگاه حسب مورد ،قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين صورت قرار رسيدگي صادر ميکند.

 79گزینه ج

با توجه به اینکه حمل مواد مخدر با مجازات حبس درجه یک به موجب بند ت ماده  302و

ماده  297ق.آ.د.ک مصوب  92از مواردی است که در دادگاه انقالب با تعدد قاضی به آن رسیدگی میشود و جرایم افراد
بالغ زیر  18سال که در دادگاه انقالب با تعدد قاضی به آن رسیدگی میشود در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به
جرایم نوجوانان مورد رسیدگی قرار میگیرد لذا عمل شخص مشمول حکم ماده  315ق .آ.د.ک بوده و به آن در دادگاه
کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی خواهد شد.

80

گزینه الف قرا ر اناطه به موجب ماده  270ق.آ.د.ک و قرار بایگانی پرونده به موجب ماده  80ق.آ.د.ک و

قرار تعلیق تعقیب به موجب تبصره  2ماده  81ق .آ.د.ک مصوب  92قابل اعتراض است ولی قرار ترک تعقیب قطعی
و غیر قابل اعتراض است چرا که از یک طرف به نفع متهم بوده و وجود حق اعتراض برای او منطقی نیست و از طرف
دیگر شاکی خود تقاضای ترک تعقیب نموده است.

 81گزینه ب

مستند به ماده  491ق .آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :هرگاه قاضي اجراي احکام کيفري،

 40آزمون قضاوت  96با پاسخنامه تشریحی
رأي صادره را از لحاظ قانوني الزماالجرا نداند ،مراتب را با اطالع دادستان به دادگاه صادرکننده رأي قطعي اعالم و
مطابق تصميم دادگاه اقدام ميکند.

 82گزینه د

مستند به ماده  512ق .آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :شخصي که به موجب حکم قطعي،

برائت حاصل کند ،ميتواند حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ رأي ،از دادگاه صادرکننده حکم نخستين درخواست
نمايد که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يکي از روزنامههاي کثيراالنتشار منتشر شود.

 83گزینه ج

مستند به ماده  498ق .آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه

تعيين گردد ،به همان ترتيب اجراء ميشود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء ،قاضي اجراي احکام کيفري مطابق
مقررات قانوني ،رأي را اجراء ميکند.

 84گزینه د

مستند به ماده  306ق .آ.د.ک مصوب  92و تبصره آن که مقرر داشته :به جرائم منافي عفت

بهطور مستقيم ،در دادگاه صالح رسيدگي ميشود.
تبصره -منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون ،جرائم جنسي حدي ،همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند
تقبيل و مضاجعه است.

 85گزینه ب

به موجب رای وحدت رویه شماره  721مورخ  1390/4/21جرم مزاحمت تلفنی از لحاظ

رکن نتیجه جرمی مقید به وقوع نتیجه است و در جرایم مقید دادگاهی که نتیجه در آنجا واقع شده است صالح به
رسیدگی است و در مورد سوال نیز از آنجا که نتیجه مزاحمت در زنجان واقع شده است دادگاه کیفری دو زنجان صالح
به رسیدگی است.

 86گزینه ج

با عنایت به اینکه به جرایم تعزیری درجه  4تا  8در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود و از

طرفی در صورتی که نماینده مجلس در ارتکاب جرمی مشارکت یا معاونت نماید به موجب تبصره ماده  311ق .آ.د.ک
مصوب  92به اتهام همه ( مسعود و سارا) در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود لذا به اتهام مباشرت مسعود در جرم
اختالس و معاونت سارا در اختالس در دادگاه کیفری دو تهران رسیدگی میشود و رسیدگی به اتهام نگهداری مواد مخدر
مسعود به موجب ماده  314ق .آ.د.ک در دادگاه انقالب اراک ( محل وقوع جرم) رسیدگی میشود.
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گزینه الف مستند به بند الف ماده  419ق .آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :احاله در موارد زير صورت

ميگيرد:
الف -متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب -محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ،به نحوي که دادگاه ديگر به علت نزديک بودن به محل وقوع آن ،آسانتر
بتواند به موضوع رسيدگي کند.
تبصره -احاله پرونده نبايد به کيفيتي باشد که موجب عسر و حرج شاکي و يا مدعي خصوصي شود.

 88گزینه د

مستند به ماده  168ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :بازپرس نبايد بدون دليل کافي براي

توجه اتهام ،کسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب کند.
تبصره -تخلف از مقررات اين ماده موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.
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 89گزینه ج

مستند به مواد  688و  689ق.آ.د.ک مصوب :93

ماده  -688هرگاه دليل کافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد ،عالوه بر احضار شخص حقيقي که
اتهام متوجه او ميباشد ،با رعايت مقررات مربوط به احضار ،به شخص حقوقي اخطار ميشود تا مطابق مقررات نماينده
قانوني يا وکيل خود را معرفي نمايد .عدم معرفي وکيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست.
تبصره -فردي که رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است ،نميتواند نمايندگي آن را عهدهدار شود.
ماده  -689پس از حضور نماينده شخص حقوقي ،اتهام وفق مقررات براي وي تبيين ميشود .حضور نماينده شخص
حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يک از الزامات و محدوديتهاي
مقرر در قانون براي متهم ،در مورد وي اعمال نميشود.

 90گزینه ب

مستند به ماده  307ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي

سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ،رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،اعضاي شوراي نگهبان ،نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي و خبرگان رهبري ،وزيران و معاونان وزيران ،دارندگان پايه قضايي ،رييس و دادستان ديوان
محاسبات ،سفيران ،استانداران ،فرمانداران مراکز استان و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و
باالتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشکري و يا فرماندهي تيپ مستقل ،مديران کل اطالعات
استانها حسب مورد ،در صالحيت دادگاههاي کيفري تهران است ،مگر آن که رسيدگي به اين جرايم به موجب قوانين
خاص در صالحيت مراجع ديگري باشد.
تبصره  -1شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضايي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است که حسب مورد ،در قوه
قضاييه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه کنند.
تبصره  -2رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده که در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح
ميباشد ،حسب مورد در صالحيت دادگاه نظامي يک يا دو تهران است.

 91گزینه د

مستند به تبصره  1ماده  100ق.آ.د.ک مصوب :92

تبصره  -1در صورت درخواست شاکي ،چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با
ضرورت کشف حقيقت بداند ،با ذکر دليل ،قرار رد درخواست را صادر ميکند .اين قرار ،حضوري به شاکي ابالغ ميشود
و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ
تصميم کند .تصميم دادگاه قطعي است.

 92گزینه ج

مستند به تبصره ماده  449ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :به جرائمي که موجب

جريحهدار شدن احساسات عمومي شود ،با درخواست دادستان صادرکننده کيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر
استان ،خارج از نوبت رسيدگي ميشود.
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گزینه الف مستند به ماده  563ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :شاکی یا مدعی خصوصی میتواند

در هر مرحله از دادرسی تمام هزینههای پرداخت شده دادرسی را از مدعیعلیه طبق مقررات مطالبه کند .دادگاه پس از
ذیحق شناختن وی ،مکلف است هنگام صدور حکم ،مدعیعلیه را به پرداخت هزینههای مزبور ملزم کند.

94

گزینه الف مستند به ماده  221ق .آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :کفالت شخصی پذیرفته میشود که
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مالئت او به تشخیص بازپرس براي پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد .چنانچه بازپرس مالئت کفیل را احراز نکند،
مراتب را فوري به نظر دادستان میرساند .دادستان موظف است در همان روز ،رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند.
تشخیص دادستان براي بازپرس الزامی است .درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
تبصره -پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بالمانع است.

 95گزینه د

مستند به ماده  442ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :در تمام محکوميتهاي تعزيري

در صورتي که دادستان از حکم صادره درخواست تجديدنظر نکرده باشد ،محکومعليه ميتواند پيش از پايان مهلت
تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ،حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر
را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات کند .در اين صورت ،دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع
رسيدگي و تا يک چهارم مجازات تعيين شده را کسر ميکند .اين حکم دادگاه قطعي است.

حقوق جزای عمومی
 96گزینه ب

اقدام الف مشمول حکم اضطرار ماده  152ق.م.ا مصوب  92بوده و قابل کیفر نیست از طرفی

چون اضطرار جزء علل موجهه محسوب میشود لذا معاون را نیز در برگرفته و معاون نیز قابل مجازات نیست.

 97گزینه ج

با توجه به اینکه کالهبرداری جرم تعزیری درجه  4محسوب میشود و کالهبرداری با مبلغ

پنجاه میلیون تومان با توجه به ماده  36و  109ق.م.ا مصوب  92و با رعایت ماده  105ق.م.ا میتواند مشمول مرور زمان
گردد سه قفره کالهبرداری ارتکاب در سال  82با انقضای  10ساله در سال  92مشمول مرور زمان شده است و باید در
مورد آنها قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و تنها به جرم کالهبرداری ارتکابی در سال  93رسیدگی صورت خواهد گرفت
و شخص حسب ماده  1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری محکوم خواهد شد.

 98گزینه د

مستند به ماده  128ق.م.ا مصوب  :92هركس از فرد نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند

به خود استفاده نمايد ،به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم ميگردد .همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد
نابالغي معاونت كند ،به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم ميشود.
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گزینه الف مستند به ماده  93ق.م.ا مصوب  :92دادگاه ميتواند درصورت احراز جهات تخفيف ،مجازاتها

را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.

 100گزینه الف

مستند به تبصره  2ماده  26ق.م .ا مصوب  92که مقرر داشته :هر كس به عنوان مجازات

تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد ،پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ( )25اين قانون اعاده حيثيت ميشود و آثار
تبعي محكوميت وي زائل ميگردد؛ مگر در مورد بندهاي (الف)( ،ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي
محروم ميشود.

 101گزینه ج

مستند به ماده  137ق.م .ا مصوب  92که مقرر داشته :هر كس به موجب حكم قطعي به

آزمون قضاوت  96با پاسخنامه تشریحی 43
يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول
مرور زمان اجراي مجازات ،مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد ،به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر
آن محكوم ميشود.

 102گزینه د

مستند به ماده  35ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم

به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام ميشود.

 103گزینه ب

در سایر گزینهها با عنایت به مواد  62،84 ،57ق.آ.د.ک یکی از شرایط الزم وجود رضایت

متهم است.

 104گزینه د

مستند به ماده  7ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :عالوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك

از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود ،در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ،طبق قوانين
جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات ميشود مشروط بر اين كه:
الف -رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران جرم باشد.
ب -در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد ،متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت
محكوميت ،مجازات ك ً
ال يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ -طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.

 105گزینه ج

مسند به ماده  151ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :هرگاه كسي بر اثر اكراه غير قابل تحمل

مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نميگردد .در جرایم موجب تعزير ،اكراه كننده به
مجازات فاعل جرم محكوم ميشود .در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار ميشود.

 106گزینه ب

مستند به ماده  98ق.م.ا مصوب  :92عفو ،همه آثار محكوميت را منتفي ميكند ،لکن تأثيري

در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان ديده ندارد.

 107گزینه ب

مستند به ماده  134ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم

ارتكابي بيش از سه جرم نباشد ،دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم ميكند و هرگاه جرايم
ارتكابي بيش از سه جرم باشد ،مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اين كه از حداكثر به
اضافه نصف آن تجاوز نكند ،تعيين مينمايد .در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است ،اگر مجازات اشد
به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود ،مجازات اشد بعدي اجراء ميگردد.
در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد ،اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك چهارم و اگر جرايم
ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه ميگردد.
تبصره  -1در صورتي كه از رفتار مجرمانه واحد ،نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود ،طبق مقررات فوق عمل ميشود.
تبصره  -2در صورتي كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد ،مقررات تعدد جرم ،اعمال
نميشود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد.
تبصره  -3در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف ،دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر
و چنانچه مجازات ،فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
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تبصره  -4مقررات تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجههاي هفت و هشت اجراء نميشود .اين مجازاتها با هم و نيز
با مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش جمع ميگردد.
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گزینه الف مستند به ماده  124ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و

به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم ،تعقيب نميشود ،لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده
است جرم باشد به مجازات آن محكوم ميشود.

 109گزینه الف و ج

با توجه به رأی وحدت رویه شماره  94/10/29-746اعمال در موارد الزامی مجازات

جایگزین حبس نیاز به گذشت شاکی خصوصی نیست ولی در موارد اختیاری اعمال مجازات جایگزین شرایط ماده 64
باید وجود داشته باشد و موارد مذکور در گزینههای الف و ج از موارد اختیاری اعمال مجازات جایگزین حبس است.

 110گزینه د

مستند به تبصره  2ماده  13ق.آ.د.ک مصوب  92که مقرر داشته :هرگاه مرتکب جرم پيش

از صدور حکم قطعي مبتال به جنون شود ،تا زمان افاقه ،تعقيب و دادرسي متوقف ميشود .مگر آنکه در جرائم حقالناسي
شرايط اثبات جرم به نحوي باشد که فرد مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام کند .در
اينصورت به ولي يا قيم يا سرپرست قانوني وي ابالغ ميشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد.
درصورت عدم معرفي ،صرفنظر از نوع جرم ارتکابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وکيل تسخيري تعيين
ميشود و تعقيب و دادرسي ادامه مييابد.

 111گزینه الف

مستند به تبصره  3ماده  132ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :اگر مرد و زني چند بار با

يكديگر مرتكب زنا شوند ،چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد ،تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء
ميشود.

 112گزینه ج

مستند به ماده  125ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :هر كس با شخص يا اشخاص ديگر

در عمليات اجرايي جرمي مشارکت کند و جرم ،مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع
جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت ،شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات
فاعل مستقل آن جرم است .در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم ،مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران،
شريک در جرم محسوب ميشوند و مجازات هر يک از آنان ،مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره -اعمال مجازات حدود ،قصاص و ديات در مورد شرکت در جنايت با رعايت مواد کتابهاي دوم ،سوم و چهارم
اين قانون انجام ميگيرد.

 113گزینه د

مسند به ماده  21ق.م.ا مصوب  :92ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي

حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين
ميشود.

 114گزینه الف

مقصود از حتمیت یا قطعیت مجازات اطمینان جامعه از اجرای مجازاتهاست حتمیت

مجازاتها توسط بکاریا و به پیروی از منتسکیو به عنوان یکی از ویژگیهای مجازاتها مطرح شده است.
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 115گزینه الف

مسند به ماده  122ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده

و شروع به اجراي آن نمايد ،لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند ،به شرح زير مجازات ميشود:
الف -در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ،حبس دايم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس
تعزيري درجه چهار.
ب -در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج.
پ -در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شالق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شالق يا
جزاي نقدي درجه شش.
تبصره -هرگاه رفتار ارتكابي ،ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته ،لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بياطالع بوده
وقوع جرم غيرممكن باشد ،اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.

 116گزینه ج

مستند به ماده  526ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :اشخاص زير معاون جرم محسوب

ميشوند:

الف -هركس ،ديگري را ترغيب ،تهديد ،تطميع ،يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء استفاده از
قدرت ،موجب وقوع جرم گردد.
ب -هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ -هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره -براي تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.
چنانچه فاعل اصلي جرم ،جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون به مجازات معاونت در
جرم خفيف تر محکوم ميشود.

 117گزینه د

با توجه به بند الف ماده  126ق.م.ا مصوب  92تحریک باید موجب وقوع جرم از سوی کسی

شود که تحریک نسبت به او صورت گرفته است و در اینجا چون شخص ب مرتکب جرم نشده است لذا مسئولیت ندارد
و ب نیز چون اطالعی از محتوای ایمیلها نداشته و قصد نداشته است مسئولیتی ندارد.

 118گزینه الف

مستند به تبصره  1ماده  101ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :گذشت مشروط يا معلق

مانع تعقيب ،رسيدگي و صدور حکم نيست ،ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا
معلقٌعليه است .در اين صورت ،محکو ٌمعليه با قرار تأمين مناسب آزاد ميشود.

 119گزینه ج

مستند به تبصره  2ماده  88ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :هرگاه نابالغ مرتكب يكي از

جرايم موجب حد يا قصاص گردد .درصورتيكه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در
بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم ميشود؛ و در غير اين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در
مورد آنها اتخاذ ميگردد.

 120گزینه د

مستند به مواد  65و  66ق.م.ا مصوب  :92مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني

آنها سه ماه حبس است ،به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند.
مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است ،به جاي حبس به مجازات
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جايگزين حبس محكوم ميگردند؛ مگر اين كه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير
باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
الف -بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون ()10.000.000
ريال يا شالق تعزيري.
ب -يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم ديه.

حقوق جزای اختصاصی
 121گزینه ب

مستند به بند (ﻫ) ماده  13قانون صدور چک اصالحی  1382که مقرر داشته :در صورتی که

ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم به تاریخ مندرج در متن چک باشد .صادرکننده
چک قابل تعقیب کیفری نیست.

 122گزینه د

مستند به ماده  726ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد

یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت میشود.

 123گزینه ج

مستند به مواد  377و  379ق.م .ا مصوب  :92اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه

کننده است.

هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراهشونده گردد ،جنایت عمدی است و اکراهکننده
قصاص میشود مگر اکراهکننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر
او میشود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراهکننده به پرداخت دیه محکوم میشود.

124

گزینه الف مستند به ماده  745قانون تعزیرات مصوب  88که مقرر داشته :هر کس به وسيله سامانههاي

رايانهاي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني
منتشر کند ،يا دسترس ديگران قرار دهد ،به نحوي که منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حيثيت او شود ،به حبس از
نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( )5/000/000ريال تا چهل ميليون ( )40/000/000ريال يا هر
دو مجازات محکوم خواهد شد.

125

گزینه الف مستند به بند ب ماده  291ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :هرگاه مرتكب ،جهل به موضوع

داشته باشد ،مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده ( )302اين
مجنيعليه وارد كند ،سپس خالف آن معلوم گردد .جنايت شبه عمدي محسوب ميشود.
قانون است به
ٌ

 126گزینه د

مستند به ماده  674قانون تعزیرات مصوب  75که مقرر داشته :هر گاه اموال منقول يا

غيرمنقول يا نوشتههايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار
با اجرت يا بي اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياء مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و
شخصي که آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد ،به
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حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 127گزینه ب

مستند به ماده  674قانون تعزیرات مصوب  75که مقرر داشته :هر گاه اموال منقول يا

غيرمنقول يا نوشتههايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار
با اجرت يا بي اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياء مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و
شخصي که آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد ،به
حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 128گزینه ج

ارائه مدارک جعلی از سوی شاکی بسته به نوع مدارک استفاده از سند مجعول رسمی یا

عادی است و قابل مجازات و شهادت دروغ و سوگند دروغ نیز به موجب مواد  649و  650قانون تعزیرات جرم و قابل
مجازات است ولی اقرار بر خالف واقع جرمانگاری نشده است.
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گزینه الف مستند به مواد  2و  3قانون جرم سیاسی مصوب  :95/2/20هر یک از جرائم مصرح در ماده

( )۲این قانون چنانچه با انگیزه اصالح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی
کشور ارتکاب یابد ،بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.
جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ( )۱این قانون جرم سیاسی محسوب میشوند.
الف -توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،معاونان رئیسجمهور ،وزرا ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب -توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران وارد شده است با رعایت مفاد
ماده ( )۵۱۷قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات
پ -جرائم مندرج در بندهای(د) و (ه )-ماده( )۱۶قانون فعالیت احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و
انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناختهشده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷
ت -جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر
و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث -نشر اکاذیب
مباشرت ،مشارکت ،معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمیشود:
الف -جرائم مستوجب حدود ،قصاص و دیات
ب -سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ -آدمربایی و گروگانگیری
ت -بمبگذاری و تهدید به آن ،هواپیماربایی و راهزنی دریایی
ث -سرقت و غارت اموال ،ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج -حمل و نگهداری غیرقانونی ،قاچاق و خرید و فروش سالح ،موادمخدر و روانگردان
چ -رشا و ارتشاء ،اختالس ،تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی ،پولشویی ،اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح -جاسوسی و افشای اسرار
خ -تحریک مردم به تجزیهطلبی ،جنگ و کشتار و درگیری
د -اختالل در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی بهکار گرفتهشده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ -کلیه جرائم علیه عفت و اخالق عمومی اعم از جرائم ارتکابی بهوسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای

 48آزمون قضاوت  96با پاسخنامه تشریحی
داده یا غیر آن

 130گزینه ب

مستند به ماده  49قانون حمایت خانواده مصوب  91که مقرر داشته :چنانچه مردي بدون

ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم ،طالق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در
مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند ،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه
پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم ميشود .مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعالم بطالن نكاح
يا طالق استنكاف كند نيز مقرر است

 131گزینه د

مستند به ماده  2قانون مبارزه با پولشویی مصوب  86/11/2که مقرر داشته :جرم پولشویی

عبارت است از:

الف -تحصیل ،تملك ،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا
غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب -تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا
غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب بهنحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم
نگردد.
ج -اخفاء یا پنهان یا كتمانكردن ماهیت واقعی ،منشا ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابهجایی یا مالكیت عوایدی كه به
طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

 132گزینه ب

مسند به ماده  2قانون استفاده غیرمجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب و گاز مصوب 96/3/10

که مقرر داشته :هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضع وسایل اندازه آب ،برق ،گاز ،تلفن
یا شبکه فاضالب کند ،به نحوی که منجر به اخالل در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود ،عالوه بر الزام به اعاده
وضع به حال سابق ،پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت ،به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ()19
قانون مجازات اسالمی مصوب  1392/2/1محکوم میگردد.
تبصره  -1در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاههای ذیربط باشد یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان
یافته صورت گیرد ،مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشوند.
تبصره  -2مبنای محاسبه جریمهها در مواد ( )1و ( )2باالترین نرخ تعرفه میباشد.

 133گزینه الف

با توجه به صورت سؤال خریدار صرفاً متن پیشنویس قرارداد را که برای وی ایمیل شده

است تأیید کرده است و آن را طرفین امضا نکردهاند تا وجود خارجی یافته و قابل استناد باشد لذا اضافه کردن جمله از
سوی فروشنده به متن پیشنویس جعل محسوب نمیگردد.

 134گزینه ج

مستند به ماده  731الحاقی به قانون تعزیرات مصوب  1388که مقرر داشته :هر کس به

سري درحال انتقال يا ذخيره شده درسامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده
طور غيرمجاز نسبت به دادههاي ّ
مرتکب اعمال زير شود ،به مجازاتهاي مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسي به دادههاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال ،به حبس از يک تا سه سال يا
جزاي نقدي از بيست ميليون ( )20/000/000ريال تا شصت ميليون ( )60/000/000ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن دادههاي مذکور براي اشخاص فاقد صالحيت ،به حبس از دو تا ده سال.

آزمون قضاوت  96با پاسخنامه تشریحی 49
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن دادههاي مذکور براي دولت ،سازمان ،شرکت يا گروه بيگانه يا عامالن آنها ،به حبس
از پنج تا پانزده سال.
سري دادههايي است که ،افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه ميزند.
تبصره  -1دادههاي ّ

سري و نحوه طبقهبندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ
تبصره  -2آييننامه نحوه تعيين و تشخيص دادههاي ّ
تصويب اين قانون توسط وزارت اطالعات با همکاري وزارتخانههاي دادگستري ،کشور ،ارتباطات و فناوري اطالعات و

تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ّ

 135گزینه ج

مستند به ماده  264ق.م.ا مصوب  92و تبصره آن .مصرف مسکر از قبيل خوردن ،تزريق و

تدخين آن کم باشد يا زياد ،جامد باشد يا مايع ،مست کند يا نکند ،خالص باشد يا مخلوط به گونهاي که آن را از مسکر
بودن خارج نکند ،موجب حد است.
تبصره -خوردن فقاع (آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.

 136گزینه د

مستند به ماده  249ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشته :هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با

فالن زن زنا يا با فالن مرد لواط كردهاي» فقط نسبت به مخاطب ،قاذف محسوب ميشود.

 137گزینه ب

بایستی توجه داشت که اوالً نشان دادن عکس یادگاری مونتاژ شده توسل به وسایل متقلبانه

محسوب نمیگردد ثانیاً حتی اگر آن را توسل به وسیله متقلبانه بدانیم بردن تبلت نتیجه توسل به وسایل متقلبانه نبوده
و فرید آن را بدون رضایت محسن برداشته است لذا عمل کالهبرداری نیست و عمل شخص سرقت سنتی یا غیر رایانهای
است چرا که سرقت رایانهای وقتی محقق میگردد که سرقت به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صورت گیرد.

 138گزینه ج

چرا که میوهها به بهرام هبه شده است و امانت داده نشده تا به فروش رساندن قسمتی از

آنها را خیانت در امانت تلقی نماییم.

 139گزینه الف
ولي دم نميتواند پيش از فوت
مستند به ماده  349ق.م.ا مصوب  92که مقرر داشتهّ :
مجنيعليه ،مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد ،چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت
ٌ
مجنيعليه نشود مستحق قصاص است ،در غير اين صورت به تعزير مقرر در قانون ،محکوم ميشود؛ مگر در موردي كه
ٌ

ولي دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده ( )302اين قانون است که در اين صورت ،مستحق قصاص نيست.
ّ

 140گزینه د

مستند به مواد  ،463،465،467ق.م.ا مصوب  .92در جنايت خطاي محض درصورتي كه

جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود ،پرداخت ديه برعهده عاقله است؛ و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از
سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.
تبصره -هر گاه پس از اقرار مرتکب به جنايت خطايي ،عاقله اظهارات او را تصديق نمايد ،عاقله مسئوول پرداخت ديه
است.
عاقله ،مكلف به پرداخت ديه جنايتهايي كه شخص بر خود وارد ميسازد نيست.
عاقله ،مكلف به پرداخت ديه جنايتهاي كمتر از موضحه نيست ،هرچند مرتكب ،نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره -هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي ،صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد ،مالك رسيدن به ديه
موضحه ،ديه هر آسيب به طور جداگانه است و براي ضمان عاقله ،رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.

