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ناشــــــــرسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 
درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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سواالت.آزمون.سردفتری.سال.1374

حقوق.مدنی

1 مسئولیت بایع نسبت به پرداخت ثمن معامله به مشتری در صورت مستحق للغیر در 
آمدن مبیع اصطالحًا چه نامیده می شود؟

ب( مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد   الف( ضامن عیوب مخفی مبیع    
ج( ضامن درک       د( ضمان مقبوض به عقد فاسد

2 هرگاه مبیع عیبی در زمان انعقاد بیع داشته که از نظر مشتری مخفی مانده باشد، در 
حالی که عیب مزبور نوعًا و عرفًا ظاهر است چه راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود دارد؟

الف( راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود ندارد و معامله نافذ و الزم است.
ب( مشتری می تواند معامله را فسخ کند.

ج( مشتری می تواند معامله را فسخ یا ارش مطالبه کند.
د( مشتری فقط حق مطالبه ارش دارد.

3 برای صحت عقد ضمان الزم است: 
ب( ضامن مالدار باشد. الف( سبب دین ایجاد شده باشد.  

د( دین حال باشد. ج( مقدار دین برای ضامن معلوم باشد. 

4 رفع َحجر از صغیر در امور مالی با چه شرایطی تحقق می یابد؟
ب( با تحقق بلوغ و رشد  الف( با رسیدن صغیر به سن بلوغ  

د( با احراز رشد او به وسیله دادگاه  ج( با رسیدن صغیر به سن هجده سال تمام  

5 معاطات چیست و چه ماهیتی دارد؟
الف( عملی است که متضمن بخشش است و یک نوع هبه به شمار می آید.

ب( عملی است که با قبض و اقباض تحقق می یابد و مفید اباحه است.
ج( معامله ای است که با داد و ستد انجام می شود و عقد الزم است.
د( معامله ای است که با داد و ستد انجام می شود و عقد جائز است.

6 در حقوق ایران، در قراردادهای با مکاتبه در چه زمانی قرارداد منعقد می شود؟
ب( در زمان ارسال قبول به ایجاب کننده الف( در زمان تحقق قبول   
د( در زمان اطالع ایجاب کننده از قبول  ج( در زمان وصول قبول به ایجاب کننده  

7 هرگاه کسی برای معالجه ی فرزندش نیاز به پول داشته باشد و بدین جهت ناگزیر به 
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فروش اتومبیل شخصی خود شود این معامله چه حکمی دارد؟
ب( باطل است.   الف( قابل فسخ است.   
د( صحیح و نافذ است.  ج( غیرنافذ است.   

8 ماهیت حقوقی قولنامه که متضمن تعهد به بیع باشد طبق نظر حقوقدانان امروز چیست؟
ب( شرط ابتدائی و باطل است. الف( یک عقد عهدی الزم است.  

د( یک عقد جائز است. ج( بیع نامه محسوب و مفید تملیک است. 

9 در وکالت بالعزل موکل فوت می کند و وکیل بدون اطالع از فوت، معامله ای به نمایندگی 
از موکل انجام می دهد این معامله چه حکمی دارد؟

الف( نافذ است.   
ب( غیر نافذ است و با تنفیذ ورثه نافذ خواهد شد.

ج( نسبت به طرف دیگر معامله نافذ است ولی ورثه می توانند از وکیل مطالبه خسارت کنند.
د( ورثه می توانند معامله را رد کنند ولی باید خسارت وارده به طرف معامله را بپردازند.

10 مدیونی شش دانگ خانه خود را نزد طلبکار رهن گذارده است. پس از آن نیمی از دین 
خود را می پردازد. این اقدام چه اثری در رهن دارد؟

الف( پرداخت نیمی از دین هیچ اثری در رهن ندارد حتی اگر راهن و مرتهن قرار گذاشته باشند که 
با پرداخت نیمی از دین نصف خانه آزاد شود.

ب( با پرداخت نیمی از دین خانه مرهون آزاد می گردد.
ج( با پرداخت نیمی از دین نصف )سه دانگ( خانه آزاد می گردد.

د( پرداخت نیمی از دین هیچ اثری در رهن ندارد.

11 در ارتباط با خیار غبن کدام گزینه صحیح نیست؟
الف( خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در تمام عقود مغابنه جاری است.

ب( اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط می شود.
ج( در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

د( خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

12 تغییر سن مندرج در شناسنامه در چه صورت و در چه مرجعی امکان پذیر است؟
الف( در صورت اختالف سن پنج سال   

ب( در هر صورت توسط دادگاه صالح
ج( در هر صورت توسط هیئت حل اختالف ثبت احوال  

د( در هر صورت اختالف سن پنج سال و توسط کمیسیون خاص

13 زمینی به شرط داشتن مساحت خاص فروخته شده و هنگام تسلیم معلوم گردیده که 
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مقداری کمتر است، خریدار چه می تواند بکند؟
الف( می تواند به نسبت مقدار کم آمده از ثمن کسر بگذارد. 

ب( می تواند بهای مقدار کمبود را به نرخ روز از فروشنده بگیرد.
ج( می تواند معامله را فسخ نماید.   

د( می تواند معامله را رد کند چون چنین معامله ای غیرنافذ است.

14 به موجب قانون مدنی در وقف، قبض عین موقوفه...
الف( شرط لزوم وقف می باشد.   

ب( شرط صحت و تحقق وقف است.
ج( بی تأثیر در سرنوشت وقف است.  

د( تنها در صورت اشتراط واقف و موقوف علیهم برحسب مورد می تواند شرط لزوم یا شرط صحت 
وقف باشد.

15 کفیل در زمانی مکلف به پرداخت دین مکفول است که: 
الف( پرداخت دین در عقد کفالت شرط شده باشد.

ب( مکفول را احضار ولی او از پرداخت دین به مکفول له خودداری کند.
ج( مکفول به کفیل اجازه در کفالت داده باشد.

د( نتواند به موقع مکفول را احضار نماید.

16 انجام کدام یک از این اعمال حقوقی به تنهایی توسط صغیر ممیز صحیح است؟
الف( قبول هبه    

ب( خرید یک آپارتمان در تهران 
ج( فروش باغ مرکبات خود در تنکابن  

د( صلح بالعوض نمودن خانه موروثی پدری خود به مادر خویش

17 اگر پس از انقضای مدت اجاره مستأجر به تصرف خود در عین مستأجره ادامه دهد، 
مؤجر نسبت به مدت اضافی...

الف( استحقاق اجرت المسمی دارد.  
ب( استحقاق اجرت المثل معادل اجرت المسمی دارد.

ج( استحقاق اجرت المثل دارد.
د( در صورتی استحقاق اجرت دارد که مستأجر از عین مستأجره استفاده کرده باشد.

18 اگر در ضمن عقد بیع شرط شود مشتری بابت ثمن مال معینی رهن دهد و آن مال تلف 
شود تکلیف چیست؟

ب( عقد باطل است. الف( عقد قابل فسخ است.   
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د( عقد صحیح و غیرقابل فسخ است. ج( عقد غیرنافذ است.   

19 در حقوق موضوعه ایران بعد از اینکه وکیل استعفا داد...
الف( تنها در صورتی می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند که دوباره موکل در این زمینه به او 

وکالت داده باشد.
ب( مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ج( دیگر به هیچ وجه و در هیچ حالتی نمی تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
د( تنها در صورتی می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند که وکالت به وی ضمن یک عقد الزم 

داده شده باشد.

20 اگر نکاح دائم به علت عنن فسخ شود چه اثری در مهر زن دارد؟
ب( تمام مهر المسمی به زن تعلق می گیرد. الف( نصف مهر المسمی به زن تعلق می گیرد. 

د( مهر المتعه به زن تعلق می گیرد. ج( مهری به زن تعلق نمی گیرد.  

از نظریه های زیر  با کدام یک  از لحاظ مبنا  21 در قانون مدنی مسئولیت تلف مال غیر، 
انطباق دارد؟

د( سنتی تقصیر ج( خطر  الف( تضمین          ب( جدید تقصیر 

22 عقد رهن نسبت به...
ب( راهن جایز و نسبت به مرتهن الزم است. الف( راهن و مرتهن هر دو جایز است.  
د( مرتهن جایز و نسبت به راهن الزم است. ج( راهن و مرتهن هر دو الزم است.  

23 تصرفات حقوقی شرکاء غیر مأذون در مال مشترک چه صورتی دارد؟
د( قابل فسخ است. ج( غیرنافذ است.  ب( صحیح است.  الف( باطل است.    

24 درباره ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث، حقوق ایران با کدام یک از نظریه های 
زیر وفق می دهد؟

ب( پیشنهاد   الف( اداره امور غیر   
د( تعهد مستقیم ناشی از قرارداد ج( تعهد یک طرفی     

25 اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد: 
الف( مالک نمی تواند به خریدار رجوع کند.

ب( مالک می تواند به خریدار رجوع کند.
ج( مالک فقط در صورت عالم بودن خریدار به مغصوب مالک حق رجوع به وی را دارد.

د( مالک فقط پس از رجوع به غاصب حق رجوع به خریدار را دارد.

26 اگر کسی مقداری گندم غصبی را در زمین غصبی بکارد و با آب غصبی آبیاری کند، 
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محصول به چه کسی تعلق دارد؟
ج( صاحب گندم      د( صاحب زمین الف( غاصب         ب( صاحب آب  

27 اگر ولی قهری در اموال مولی علیه مرتکب حیف و میل شود این حیف و میل چه اثری 
در والیت دارد؟

ب( دادگاه امین بر ولی تعیین می کند. الف( دادگاه ولی را عزل می کند.  
د( ولی منعزل می شود. ج( دادگاه نصب قیم می کند.  

28 وقفی که به قصد اضرار دیّان واقع شده باشد: 
ج( غیرنافذ است.      د( قابل فسخ است. الف( باطل است        ب( صحیح است. 

29 اشتباه در ماهیت و نوع عقد: 
ب( معامله را قابل فسخ می گرداند. الف( بی تأثیر در سرنوشت معامله می باشد. 

د( موجب بطالن معامله است. ج( موجب عدم نفوذ معامله است.  

30 در حقوق موضوعه ایران برای آنکه توافق ها و تراضی ها معتبر و الزم االتباع باشند...
الف( کافی است که حتی به صورت یک عقد نامعین جلوه گر شوند.

ب( باید حتماً به صورت یکی از عقود الزم تجلی پیدا کنند.
ج( باید حتماً در قالب یکی از عقود معین درآیند.

د( باید حتماً به صورت شرط، ضمن یک عقد تملیکی منّجز گنجانیده شود.

حقوق.تجارت

31 سرمایه های غیرنقدی در شرکت سهامی خاّص توسط کدامیک برآورده می شود؟
الف( کلیه شرکاء   

ب( ثبت شرکتها 
ج( کارشناس رسمی دادگستری   

د( شریکی که سرمایه غیرنقدی آورده و به مسئولیت وی

32 در شرکتهای سهامی انتقال: 
الف( اندوخته به سرمایه ممنوع است.  

ب( اندوخته قانونی به سرمایه مجاز است.
ج( اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. 

د( قانونی و اختیاری به سرمایه شرکت ممنوع است.

33 تقویم آورده غیرنقدی در شرکت با مسئولّیت محدود به عهده چه کسی است؟
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ب( خود شرکاء به اکثریت عددی و 4/3 سرمایه  الف( خود شرکاء به اتفاق آراء  
د( کارشناس خبره دادگستری ج( کارشناس رسمی دادگستری  

34 اگر تاجر ورشکسته دفتر نداشته باشد: 
ب( ممکن است ورشکسته به تقصیر اعالم شود. الف( ورشکسته به تقصیر اعالن می شود. 

د( ممکن است ورشکسته به تقلّب اعالم شود. ج( ورشکسته به تقلّب اعالن می شود.  

35 اگر عبارت حواله کرد در متن چک قلم خورده باشد چک...
ب( قابل انتقال لیکن تابع قانون مدنی است. الف( غیرقابل انتقال است.   

د( قابل انتقال و تابع قانون تجارت است. ج( بدون اجازه صادر کننده قابل انتقال نیست. 

36 فوت یکی از شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود: 
الف( از موارد انحالل شرکت است و باعث انحالل می شود.

ب( موجب انحالل شرکت نمی شود.
ج( از موارد کاهش اجباری سرمایه است.

د( موجب انحالل شرکت می شود مشروط بر اینکه در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

37 برای تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاّص، اساسنامه شرکت باید: 
الف( به امضاء کلّیه سهامداران شرکت رسیده باشد.

ب( در مجمع عمومی مؤسس شرکت به تصویب برسد.
ج( به امضاء دارندگان حداقل 3/2 سرمایه شرکت برسد.

د( به امضاء دارندگان حداقل نصف سرمایه شرکت رسیده باشد.

38 تا چه زمانی صدور ورقه سهم ممنوع است؟ تا زمانی که...
الف( تمام سرمایه شرکت تأدیه نشده باشد.  

ب( شرکت به ثبت نرسیده است.
ج( الاقل دو ترازنامه شرکت به تصویب نرسیده باشد. 

د( مجمع عمومی فوق العاده اجازه نداده است.

39 انتقال سهم الّشرکه در شرکت با مسئولیت محدود: 
ب( به وسیله سند رسمی یا عادی صورت می گیرد. الف( بایستی با سند رسمی صورت گیرد. 

د( منوط به ثبت به اداره ثبت شرکتها است. ج( منوط به ثبت در دفتر ثبت سهام است. 

40 در صورتی که قبل از صدور حکم بطالن شرکت در مرحله بدوی موجبات بطالن مرتفع 
گردد: 

الف( به درخواست خواهان، پرونده مختومه می گردد.  
ب( دادگاه قرار رّد دعوی صادر می نماید.
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ج( دادگاه به رسیدگی خود ادامه می دهد. 
د( دادگاه قرار سقوط دعوی بطالن را صادر می نماید.

41 در کدامیک از شرکتها شخصیت شرکاء تأثیر عمده دارد؟
د( سهامی خاص ب( با مسئولیت محدود   ج( سهامی عام  الف( تعاونی 

آن  تشکیل  تاریخ  تا  سهامی  شرکت  عمومی  مجامع  دعوت  آگهی  نشر  فاصله   42
حداقل........... و حداکثر............. است.

ب( ده روز- بیست روز  الف( ده روز- چهل روز   
د( یک ماه- دو ماه  ج( بیست روز- یک ماه   

43 تصمیمات راجع به شرکت با مسئولیت محدود در بار دوم: 
الف( به اکثریت نصف به عالوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر است. 

ب( به اکثریت نصف سرمایه معتبر است.
ج( به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود.    

د( به اکثریت 3/2 آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

44 تعیین حق الزحمه بازرس: 
ب( با مجمع عمومی فوق العاده است. الف( با هیأت مدیره است.   

د( با مدیرعامل شرکت است. ج( با مجمع عمومی عادی است.  

45 وزارت امور اقتصادی و دارائی در ورشکستگی شرکت ها و تّجار چنانچه طلبکار باشد 
دارای چه نوع حّق تقّدمی در وصول مطالبات خود می باشد؟

الف( برای وصول مالیات و جرائم از مؤّدیان در درجه سوم تقدم قرارداد.
ب( بعد از صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه، حق تقدم دارد.

ج( بعد از پرداخت حقوق و مطالبات کارگران حق تقدم دارد.
د( پس از تأدیه طلب کارمندان حق تقدم دارد.

46 درآمد صندوق )الف( در اداره تصفیه امور ورشکستگی به کدام حساب واریز می شود 
و با اجازه چه کسی برداشت می شود؟
الف( حساب دادگستری- وزیر دادگستری 

ب( حساب خزانه داری کل- مدیر کل اداره تصفیه
ج( حساب خزانه داری کل- وزیر دادگستری 

د( حساب خزانه داری کل- ذی حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی

47 در مورد شرکت های تعاونی جدید کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟
الف( اعضاء 49 درصد و دولت 51 درصد سرمایه را دارا می باشند.



۱7 سواالت آزمون سردفتری سال 1374

ب( تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه باید توسط اعضاء تأمین شود.
ج( حداقل 50 درصد سرمایه باید توسط اعضاء تأمین گردد.

د( دولت به هر میزانی که مایل باشد می تواند در شرکت سرمایه گذاری نماید.

48 شرکت مختلط سهامی تشکیل می شود از: 
الف( دو نفر شریک ضامن

ب( یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن
ج( یک عده شریک با مسئولّیت محدود و یک نفر شریک ضامن

د( یک نفر شریک سهامی و یک نفر شریک ضامن

49 در شرکتهای سهامی تقسیم............. درصد از سود.............. بین صاحبان سهام الزامی 
است.

ب( نود- خالص ساالنه الف( ده- خالص ساالنه   
د( ده- ویژه و اندوخته ج( ده- قابل تقسیم   

50 برای تأسیس شرکت های.............. مؤسسین باید الاقل چند درصد سرمایه شرکت را 
خود تعهد نمایند؟

ب( سهامی عام- 20    الف( سهامی- 20     
د( سهامی عام- 35 ج( سهامی- 35    

51 براساس قانون تجارت جهت ظهرنویسی: 
ب( پشت برات باید امضاء و مهر شود. الف( پشت برات باید امضاء شود.  
د( باید نام ظهرنویس صرفاً قید گردد. ج( پشت برات باید فقط مهر شود.  

52 خسارت وارده به کاال در دریا را چه می گویند؟
ب( مسئولیت ارسال کننده کاال الف( نقص کاال در دریا   

د( مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ج( AVARIE )آواری(   

53 دفتر روزنامه و دفتر کل چه زمانی باید پلمپ شود؟
ب( هر 6 ماه یک بار  الف( در اول اسفندماه هر سال   
د( در آخر سال مالی ج( قبل از آنکه در آن هر گونه چیزی نوشته شود 

54 طبق قوانین فعلی ایران: 
الف( بانک های خارجی از فعالیت در ایران ممنوع شده اند.

ب( ثبت بانک های خارجی در ایران ممنوع است، مگر با اجازه قانون 
ج( بانک های ایرانی می توانند حداکثر چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجه واگذار نمایند.

د( بانک های خارجی، می توانند سهامدار یک بانک ایرانی باشند.
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55 در مورد تاجری که حین الفوت متوّقف بوده: 
الف( نمی توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد.

ب( تا یک سال پس از فوت او می توان حکم ورشکستگی را صادر کرد.
ج( تا یک سال پس از فوت او می توان درخواست صدور حکم ورشکستگی را کرد.
د( تا پنج سال پس از فوت او می توان درخواست صدور حکم ورشکستگی را کرد.

56 کدامیک از عبارات زیر درست است؟
الف( در صورتی که دارنده برات قبل از وعده ورشکست شود حّق اعتراض او منتفی است.

ب( در صورتی که صادر کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حّق اعتراض او منتفی است.
از وعده ورشکست شود حّق اعتراض برای دارنده برات  ج( در صورتی که قبول کننده برات قبل 

باقی است.
د( در صورتی که قبول کننده برات قبل از ووعده ورشکست شود حّق اعتراض دارنده برات منتفی 

است.

57 تعریف متصّدی حمل و نقل کدام است؟
الف( فقط حمل مسافر را به عهده می گیرد.

ب( متصّدی حمل و نقل قرارداد اجاره تنظیم می نماید.
ج( کسی است که در مقابل اجرت، اشیاء را حمل می کند.

د( کسی است که حمل اشیاء یا مسافر را در مقابل اجرت به عهده می گیرد.

58 چنانچه کاال در معرض تضییع فوری باشد متصّدی حمل و نقل چه وظیفه ای دارد؟
الف( مرسل الیه را فوراً مّطلع می سازد.

ب( ارسال کننده را از جریان امر آگاه سازد.
ج( شخصاً کاال را فروخته و ثمن معامله را به صاحب کاال دهد.

د( با اطالع دادستان محل یا نماینده او مبادرت به فروش کاال نماید.

59 تعریف حّق العمل کار کدام است؟
الف( حّق العمل کار نماینده تجارتی محسوب می شود.

ب( کسی که به حساب خود و به نام خود معامالت تجارتی انجام دهد.
ج( کسی که به نام آمر معامالتی کرده و در مقابل، حّق العمل دریافت کند.

د( کسی که به نام خود و به حساب آمر معامالت تجارتی کرده و حّق العمل دریافت کند.

60 در حقوق ایران: 
الف( صدور برات در وجه حامل و سفته در وجه حامل قانوناً ممنوع است.

ب( صدور سفته در وجه حامل قانوناً ممنوع است.
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ج( صدور برات در وجه حامل و سفته در وجه حامل قانوناً مجاز است.
د( صدور برات در وجه حامل قانوناً ممنوع است.

حقوق.جزا

61 جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که...
الف( در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی تعیین شده باشد.

ب( در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده باشد.
ج( در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

د( خالف موازین شرعی باشد.

62 محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تتمیم مجازات به علت ارتکاب جرم.......... قابل 
اعمال است.

ب( عمدی غیرقابل گذشت الف( عمدی   
د( عمدی و محکومیت به تعزیر یا مجازات بازدارنده  ج( اعم از عمدی یا غیرعمدی  

تعیین  از  است  عبارت  اسالمی  مجازات  قانون   22 ماده  موجب  به  مجازات  تخفیف   63
مجازات به کمتر از...

الف( حداقل 
ب( حداکثر

ج( حداقل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب تر به حال محکوم علیه است.
د( حداقل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است.

64 اجرای کدامیک از احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست؟
الف( مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء 

با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند.
یا استفاده از سند  ارتشاء یا کالهبرداری و یا جعل و  یا  ب( مجازات کسانی که به جرم اختالس 

مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حّد نیست یا آدم ربائی محکوم می شوند.
ج( مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حّد معاونت می نمایند.

د( هر سه مورد فوق

65 تشدید مجازات در تکرار جرم مستلزم صدور حکم محکومیت...
الف( برای جرم قبلی است.

ب( به مجازات تعزیری و یا بازدارنده و اجرای آن است.
ج( به مجازات تعزیری و یا بازدارنده جرم قبلی است.
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حقوق.مدنی

1  گزینه ج صحیح است. با استناد به ماده 390 قانون مدنی، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کاًل یا 
جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است هرچند تصریح به ضمان نشده باشد.

}ضمان مقبوض به عقد فاسد: مطابق ماده 365 بیع فاسد موجب تملیک مبیع و ثمن نمی گردد   
و مطابق ماده ي 366 هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند 

و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.{
2  گزینه ج صحیح است. با استناد به ماده 424 قانون مدنی، عیب وقتی مخفی محسوب می شود 
که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است. اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که 
عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. همچنین به 
استناد ماده 422 اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول 
مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله؛ بنابراین گزینه ب که تنها فسخ را راه جبران ضرر دانسته 

نادرست است.
3  گزینه الف صحیح است. برای صحت عقد ضمان مطابق با ماده 691 ق.م کافی است سبب دین 

)مقتضی( ایجاد شده باشد و وجود خود دین الزم نیست.
دلیل نادرستی گزینه ب: مطابق با ماده 690 ق.م؛ ملی بودن ضامن شرط صحت عقد ضمان نیست.  

دلیل نادرستی گزینه ج: عقد ضمان مبتنی بر مسامحه است و مطابق با ماده 694 ق.م الزم نیست   
مقدار دین برای ضامن معلوم باشد.

دلیل نادرستی گزینه د: مطابق با مواد 692، 703 و 715 قانون مدنی در عقد ضمان ممکن است   
دین موجل باشد.

4  گزینه ب صحیح است. از جمع ماده 1210 ق.م و تبصره 2 آن چنین برداشت می شود که رفع 
حجر از صغیر منوط به بلوغ و اثبات رشد او است.

5  گزینه ج صحیح است. با استناد به ماده 193 و 339 قانون مدنی، عقد بیع ممکن است به داد و 
ستد )قبض و اقباض( واقع شود که به این نوع عقد معاطات گفته می شود که علی رغم نظر مشهور 
فقها که آن را مفید اباحه می دانند قانون مدنی معاطات را در عقد بیع، مفید ملک دانسته که مانند 

سایر اقسام بیع عقدی الزم است.
منعقد می گردد که طرف  زمانی  عقد  با مکاتبه،  قراردادهای  در  الف صحیح است.  گزینه    6

ایجاب قبولی خود را به نحوی از انحاء اعالم نماید.
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دلیل نادرستی گزینه ب: ارسال قبول موضوعیت نداشته و تنها می تواند کاشف از اعالم قطعی قبول باشد.  
7  گزینه د صحیح است. با استناد به ماده 206 قانون مدنی، اگر کسی در نتیجه ی اضطرار،  اقدام 

به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله ی اضطراری معتبر خواهد بود.
8  گزینه الف صحیح است. قولنامه عقدی است که به موجب آن طرفین تعهد می کنند که در آینده 
عقد بیع را منعقد نمایند. بنابراین، در اثر این عقد، انتقال مالکیت صورت نمی گیرد و قولنامه در 
زمره ی عقود عهدی است که مطابق اصاله اللزوم عقدی الزم است. )اصاله اللزوم: ماده 219 ق.م(

9  گزینه الف صحیح است. وکالت در زمره ی عقود اذني است. اذن وابسته به اراده ی اذن دهنده 
و مأذون است. بنابراین کلیه ی  عقود اذنی خواه مستقل باشند و یا در ضمن عقد الزم با فوت یا 
حجر یکی از طرفین منفسخ می شوند. )مطابق بند 3 ماده 678 ق.م( اما با وحدت مالک از ماده  
ی680 قانون مدنی، هر گاه موکل فوت کند، تا زمانی که خبر فوت به وکیل نرسیده باشد اقدامات 

وکیل نافذ است.
10  گزینه د صحیح است. با استناد به ماده 783 ق.م،  اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد 
مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه ی کامل دین نگه دارد، مگر 

این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
11  گزینه ب صحیح است. با استناد به ماده 421 ق.م، اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده 
است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود، مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت 

راضي گردد.
12  گزینه د صحیح است. مطابق تبصره ی ماده ی واحده ی قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 
67/11/2، صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختالف سن واقعی با سن 
مندرج در اسناد سجلی بیش از پنج سال باشد می تواند از کمیسیون خاص تقاضای اصالح سن 
خود را نماید. )به نقل از کتاب مجموعه تست های طبقه بندی شده ی حقوق مدنی- دکتر محمد 

حسین شهبازی(
13  گزینه ج صحیح است. با استناد به ماده ی 385، اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه     
ی آن بدون ضرر ممکن نمی شود )مبیع تجزیه ناپذیر( و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده 
ولی در حین تسلیم، کمتر یا بیشتر درآید )شرط صفت( در صورت اول مشتری و در صورت دوم 

بایع حق فسخ خواهد داشت. )حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط صفت(
14  گزینه ب صحیح است. به موجب ماده 59 ق.م اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف ندهد وقف 
محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. بنابراین در قانون مدنی، قبض  

شد شرط صحت و تحقق وقف است و از عقود عینی است.
15  گزینه د صحیح است. به موجب ماده ی 740 ق.م، کفیل باید مکفول را در زمان ومکانی که 
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تعهد کرده است حاضر نماید و ااّل باید از عهده ی حقی که بر عهده ی مکفول  ثابت می شود برآید. 
سبب مستقیم تعهد به پرداخت دین مکفول، تخلف از انجام تعهد است. )موضوع مستقیم عقد 

کفالت نیست، ضمانت اجرای تعهد اصلی کفیل است(.
تملک  قانون مدنی، صغیر ممیز می تواند  ماده 1212  به  استناد  با  گزینه الف صحیح است.    16

بالعوض کند مثل قبول هبه و صلح بالعوض و حیازت مباحات. 
دلیل نادرستی گزینه ب و ج: خرید و فروش جزء اعمال حقوقی است که نیاز به تنفیذ ولی یا قیم   

صغیر دارد و اگر به تنهایی انجام شوند غیرنافذند، نه صحیح.
دلیل نادرستی گزینه د: معامالت صرفاً مضر صغیر ممیز مانند تملیک بالعوض، صلح بالعوض،   

تنفیذ وصیت زاید بر ثلث باطل و بالاثر است.
و  اجاره منقضی شود  است.هرگاه مدت  ماده 494 ق.م  به  استناد  با  گزینه ج صحیح است.    17
مستأجر با اذن مؤجر به تصرف خودادامه دهد زمانی باید اجرت المثل بدهد که از عین مستأجره 
استفاده کرده باشد در غیر این صورت مکلف به پرداخت اجرت المثل نیست. اما اگر مستأجر پس 
از انقضای مدت اجاره، عین مستأجره را بدون اذن مالک در تصرف نگه دارد در حکم غاصب است 
و در هر حال باید به مالک اجرت المثل بدهد. دلیل نادرستی گزینه د این است که درمتن سؤال 
مأذون بودن یا مأذون نبودن مستأجر تعیین نشده است اما گزینه ی د تنها ناظر به فرض مأذون 

بودن است.
که  شود  شرط  درعقد  هرگاه  مدنی،  قانون   242 ماده  موجب  به  است.  صحیح  الف  گزینه    18
مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود،  مشروط له اختیار فسخ معامله 

را خواهد داشت.
19  گزینه ب صحیح است. به موجب ماده 681 قانون مدنی، بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی 

که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته است اقدام کند.
20  گزینه الف صحیح است. با استناد به ماده 1101 قانون مدنی، هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی 
به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این 

صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
21  گزینه الف صحیح است. در حقوق ایران، مسئولیت غاصب و نیز ُمتِلف مال غیر از لحاظ مبنا 
با نظریه تضمین حق که مطابق آن قانون، حقوق افراد را مورد تضمین قرار می دهد، منطبق است.

22  گزینه د صحیح است. به موجب ماده 787 ق.م عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به 
راهن الزم است ؛ بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند 
قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

23  گزینه ج صحیح است. با استناد به ماده 581 ق.م، تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که 
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تابع مقررات معامالت فضولی خواهد بود.  بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و 
بنابراین تصرف حقوقی شریک در سهم سایر شرکا غیرنافذ است و احتیاج به تنفیذ دارد.

24  گزینه د صحیح است. تعهد به نفع ثالث چه به صورت شرط ضمن عقد باشد و چه به صورت 
یکی از این دو عوض، مستقیماً از عقد ناشی می شود و نیازی به قبول ثالث ندارد. به همین جهت 

می توان گفت تعهد به نفع ثالث همواره منشأ قراردادی دارد.
25  گزینه ب صحیح است. به موجب ماده 323 قانون مدنی، اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب 
بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری 
رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال؛ همچنین منافع آن را در هر حال 

مطالبه نماید.
26  گزینه ج صحیح است. مطابق ماده 33 قانون مدنی، نماء و محصولی که از زمین حاصل می شود، 
مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک. مگر این که 
نماء یا حاصل از اصله یا حبه ی غیرحاصل شده باشد که در این صورت: درخت و محصول مال 

صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد. 
27  پاسخ به این سؤال بر مبنای ماده 1184 ق.م مصوب 1314/1/17 گزینه ب می باشد. الزم به ذکر 

است که این ماده در سال 1379 اصالح شد.
اداره کردن اموال مولی علیه را  لیاقت  ماده 1184 مصوب 1314/1/17: هرگاه ولی قهری طفل،   
نداشته باشد، و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد، به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای 
مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در 

محکمه، حاکم، یک نفر امین به ولی منضم می کند.
28  گزینه ج صحیح است. به موجب ماده 65 ق.م، صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع 
شده باشد، منوط به اجازه ی دیان است و این به معنای غیرنافذ بودن وقف با قصد اضرار دیان است.

29  گزینه د صحیح است. به موجب ماده 194 قانون مدنی، اشتباه در نوع یا ماهیت عقد موجب 
بطالن معامله است. الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ی آن، انشای معامله 
می نمایند باید موافق باشد؛ به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد 

انشای آن را داشته است و ااّل معامله باطل خواهد بود.
30  گزینه الف صحیح است. در قانون مدنی ایران، مطابق با ماده 10، قراردادهای خصوصی نسبت 
به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بنابراین 
الزم نیست اشخاص، توافق های خود را در چارچوب یکی از عقود معین و یا به صورت شرط ضمن 

عقد بیاورند.
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حقوق.تجارت

31  گزینه ج صحیح است. بنابر ماده 82 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت: »در شرکت های 
مذکور  کارشناس  نظر  لیکن جلب  نیست.  الزامی  مؤسس  عمومی  مجمع  تشکیل  سهامی خاص 
ارزیابی  از  به مبلغی بیش  را  قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد  این  در ماده 76 
کارشناس قبول نمود.« منظور از کارشناس مذکور در ماده 76، کارشناس رسمی وزارت دادگستری 

است.
32 گزینه ج صحیح است. مطابق تبصره 2 ماده 158 الیحه، »انتقال اندوخته ی قانونی به سرمایه 

ممنوع است.«
33 گزینه الف صحیح است. مطابق ماده 98 ق.ت: »شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل 
ثالث مسئولیت تضامنی  برای سهم الشرکه های غیرنقدی معیین شده در مقابل اشخاص  شرکت 
با  بارکردن مسئولیت تضامنی برای شرکا به این جهت است که تقویم آورده ی غیرنقد  دارند« 

خود آنان است.
34 گزینه ب صحیح است. ماده 542 ق.ت، موارد اختیاری ورشکسته به تقصیر را بیان می دارد 
که مطابق بند 3 این ماده، اگر تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت 
دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد )مشروط 
بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد(، ممکن است تاجر، ورشکسته به تقصیر اعالم شود.

35 گزینه الف صحیح است. در نظریه مشورتی شماره 7/6759 مورخ 67/10/12 از اداره ی حقوقی 
قوه ی قضائیه سوال شد که: »در صورتی که در متن چک کلمه ی چاپی »حواله کرد« از طرف 
صادرکننده قلم زده شده باشد و گیرنده ی چک با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نماید آیا 

انتقال گیرنده حق طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده ی چک را دارد یا خیر؟
جواب: نظر به اینکه صادرکننده با قلم زدن کلمه ی »حواله کرد« در متن چک حق پشت نویسی را   
از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو 
با این امر موافقت نموده است، چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده 
کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است. بنابراین، دارنده ی فعلی چک از جمله 
دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک )ماده 2 فعلی( محسوب نمی شود و در 
نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز اقامه ی دعوای کیفری نخواهد داشت. به 
عالوه اگر قابل ظهرنویسی باشد چنین چکی، عماًل تفاوتی بین سه نوع چک در وجه حامل، شخص 

معین و به حواله کرد باقی نمی ماند.
36 گزینه د صحیح است. مطابق بند د ماده 114 ق.ت که موارد انحالل شرکت با م.م را پیش بینی 

می کند: »در صورت فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساس نامه پیش بینی شده باشد.«
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37 گزینه الف صحیح است. مطابق ماده 20 الیحه اصالح قسمتی از ق.ت: »برای تأسیس و ثبت 
شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه ی مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها 

کافی خواهد بود: 1- اساس نامه شرکت که باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد و ...
38 گزینه ب صحیح است. مطابق ماده 28 ل.ا.ق.ق.ت: »تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور 
ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضاکنندگان مسئول جبران 

خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.«
39 گزینه الف صحیح است. مطابق ماده 103 ق.ت: »انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر 

به موجب سند رسمی.«
40 گزینه د صحیح است. مطابق ماده 271 ل.ا.ق.ق.ت: »در صورتی که قبل از صدور حکم بطالن 
شرکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطالن مرتفع شده باشد، دادگاه 

قرار سقوط دعوای بطالن را صادر خواهد کرد.«
41 به نظر می رسد در طرح این سوال دقت کافی به عمل نیامده است. در شرکت های سرمایه فقط 
سرمایه مورد توجه است. شخص و سرمایه گذار آن چنان نقشی در شرکت ندارند و تنها تا میزان 
سرمایه مسئول تعهدات شرکت اند. اما شرکت های اشخاص شرکت هایی هستند که شخصیت شرکا 
مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکا بستگی دارد و سرمایه شرکت نقش عمده ای در 
اعتبار شرکت نخواهد داشت. از خصوصیات شرکت های اشخاص این است که سهام بدون رضایت 
از فوت به وارث شریک هم قابل  انتقال نیست و بدون رضایت سایر شرکا بعد  سایر شرکا قابل 
انتقال نیست. در متن سوال اشاره به شخصیت شده که در شرکت های تعاونی به علت اینکه هر 
عضو بدون توجه به سهام خویش یک حق رأی دارد پس به شخصیت احترام گذاشته شده است. 
انتقال سرمایه حد نصاب هایی در نظر گرفته شده که  برای  با م.م هم  از طرف دیگر در شرکت 

نشان دهنده شخصیت شرکا است.
42 گزینه الف صحیح است. مطابق ماده 98 ل.ا.ق.ق.ت: »فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی 

و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.«
43 گزینه ج صحیح است. مطابق ماده 106 ق.ت: »تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت دست   
کم نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه ی اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً 
دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود؛ اگرچه اکثریت مزبور 

دارای نصف سرمایه نباشد، اساس نامه شرکت می تواند ترتیبی برخالف مراتب فوق مقرر دارد.«
مجمع  با  بازرس  الزحمه  حق  »تعیین  ل.ا.ق.ق.ت:   155 ماده  مطابق  است.  گزینه ج صحیح   44

عمومی عادی است.«
45 گزینه ب صحیح است. بنابر رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 212 
مصوب 1350/8 وزارت دارایی در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته 
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در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی است.
46 گزینه ب صحیح است. مطابق ماده 6 آیین نامه ماده 57 قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع 
به درآمد صندوق )الف( مصوب سال 1319، استفاده از حساب نامبرده با رئیس اداره کل تصفیه و 

رئیس اداره حسابداری که با هم امضا می نمایند، خواهد بود.
گزینه ب صحیح است. مطابق ماده 17 قانون بخش تعاونی، شرکت های تعاونی شرکت هایی   47
هستند که تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد 
و وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و سایر موسسات می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 
43 ق.ا، از راه وام بندی بهره یا هر راه مشروع دیگر اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه  ی 

شرکت های تعاونی نمایند بدون آن که عضو باشند.
48 گزینه ب صحیح است. مطابق ماده 162 ق.ت: »شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در 
تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود 

.»...
49 گزینه الف صحیح است. مطابق ماده 90 ل.ا.ق.ق.ت: »تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام 
فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از 

سود ویژه ی ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است.«
عام  سهامی  شرکت های  تأسیس  »برای  ل.ا.ق.ق.ت:   6 ماده  مطابق  است.  صحیح  ب  گزینه   50
باید دست کم بیست )20( درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و دست کم  مؤسسین 
سی وپنج )35( درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام »شرکت در شرف تأسیس« نزد یکی از 

بانک ها سپرده ...«.
51 گزینه الف صحیح است. مطابق ماده 246 ق.ت: »ظهرنویسی باید با امضای ظهرنویس برسد.

ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.«
52 گزینه ج صحیح است. خسارات وارده به کاال در دریا را خسارات آواری یا بحری گویند.

53 گزینه ج صحیح است. مطابق ماده 2 آیین نامه ی نحوه ی تنظیم و تحریر و نگه داری دفاتر 
مصوب 1366/12 دفاتر روزنامه و کل باید به زبان فارسی تحریر و قبل از ثبت هرگونه معامله در 
آن ها مطابق مقررات مواد 11 و 12 ق.ت مصوب 1311، از طرف نماینده ی اداره ی ثبت اسناد 

امضا و پلمپ گردد.
54  گزینه ب صحیح است. این سؤال در سال 74 طرح شده است. مطابق قوانین فعلی، بانک های 
خارجی می توانند در ایران فعالیت داشته باشند. گزینه ب نیز اشاره دارد به اینکه اصل بر ممنوعیت 
ثبت بانک های خارجی است و جواز ثبت آنان منوط به قانون است. اشکال گزینه ج نیز در این است 
که در مناطق آزاد امکان واگذاری کل سهام به اتباع خارجه وجود دارد. بنابراین در حال حاضر به 
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نظر می رسد گزینه د صحیح  باشد.
55 گزینه ب صحیح است. مطابق ماده 412 ق.ت: »ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه    
ی توقف از تأدیه ی وجوهی که برعهده ی او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که 

حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.« 
56 گزینه ج صحیح است. مطابق ماده 283 ق.ت: »در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده 

ورشکسته شود حق اعتراض برای دارنده  برات باقی است.«
57 گزینه ج صحیح است. مطابق ماده 377 ق.ت: »متصدی حمل ونقل کسی است که در مقابل 

اجرت حمل اشیا را به عهده می گیرد.«
58 گزینه د صحیح است. مطابق ماده 385 ق.ت: »اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع باشد 
و یا قیمتی که می توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای  آن شده تکافو ننماید متصدی 
حمل ونقل باید فوراً مراتب را به اطالع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظرات 
او مال را به فروش رساند. حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از اینکه مال التجاره به 

فروش خواهد رسید مسبوق نمود.«
59 گزینه د صحیح است. مطابق ماده 357 ق.ت: »حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی 

به حساب دیگری )آمر( معامالتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.«
60 گزینه د صحیح است. در بند 7 ماده 223 ق.ت که صورت برات را مشخص می کند آمده: »اسم 
شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود.« در ق.ت، صدور برات در وجه حامل 

نیامده است و محمل قانونی ندارد.

حقوق.جزا

61 گزینه ج صحیح است. به استناد ماده 2 ق.م.ا مصوب 1392 که مقرر داشته: هر رفتاري اعم از 
فعل یا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب مي شود.

ماده 2 ق.م.ا مصوب 1370 نیز در این خصوص همانند ماده 2 فوق مقرر داشته بود که جرم، هر   
فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این ماده بیانگر اصل قانونی 
بودن جرایم و مجازات ها است که یکی از اصول مسلم حقوق کیفری است. نوآوری و تغییر ماده 
2 جدید نسبت به ماده 2 سابق آن است که از کلمه ی رفتار استفاده کرده و آن را اعم از فعل و 

ترک فعل دانسته است.
62 گزینه ج صحیح است. برای فهم دقیق پاسخ به این سوال الزم است که مجازات های تکمیلی 
در ق.م.ا سابق  مقرر  تکمیلی  یا  تتمیمی  مجازات  با  را  ماده 23 ق.م.ا مصوب 1392  در  مذکور 
مقایسه نماییم. سابقاً ماده 19 ق.م.ا در این خصوص چنین مقرر می داشت: دادگاه مي تواند کسي 
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را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکـوم کرده است به عنوان تتمیم 
حکم تعزیري یا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معّین 

ممنوع یا به اقامت در محل معّین مجبور نماید.
لذا با توجه به این ماده که در زمان آزمون مذکور الزم االجرا بوده است گزینه الف پاسخ صحیح   
با مجازات  در جرایم عمدی  را صرفاً  اعمال مجازات تکمیلی  به صراحت  است چرا که ماده 19 
تعزیری یا بازدارنده قابل اعمال دانسته بود اما در حال حاضر ماده 23 ارتکاب جرایم تعزیری درجه 
یک تا شش و حد و قصاص اعم از عمدی و غیر عمدی را جزء شرایط اعمال مجازات تکمیلی 
دانسته است. به عالوه باید توجه داشت که با توجه به ماده 23 در حال حاضر بر خالف قانون سابق 

صرفاً برخی از محرومیت های اجتماعی در ردیف مجازات های تکمیلی آمده اند و نه همه آنها.
ماده 23 ق.م.ا مصوب 1392 در این خصوص چنین مقرر می دارد: دادگاه مي تواند فردي را که به   
حد، قصاص یا مجازات تعزیري از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط 
مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابي و خصوصیات وي به یک یا چند مجازات از مجازاتهاي 
تکمیلي زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباري در محل معین ب- منع از اقامت در محل یا محل 
هاي معین پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي 
ث- منع از رانندگي با وسایل نقلیه موتوري و یا تصدي وسایل موتوري ج- منع از داشتن دسته 
چک ویا اصدار اسناد تجارتي چ- منع از حمل سالح ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور خ- اخراج 
بیگانگان از کشور د- الزام به خدمات عمومي ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات 
سیاسي یا اجتماعي ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم ز- 
الزام به یادگیري حرفه، شغل یا کار معین ژ- الزام به تحصیل س- انتشار حکم محکومیت قطعي

63 گزینه د صحیح است. به استناد ماده 37 ق.م.ا مصوب 1370 که مقرر داشته: درصورت وجود 
یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه مي تواند مجازات تعزیري را به نحوي که به حال متهم 
مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه 
به  دائم  انفصال  تبدیل  تا چهار پ-  نقدي درجه یک  به جزاي  اموال  تبدیل مصادره  درجه ب- 
انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت- تقلیل سایر مجازاتهاي تعزیري به میزان یک یا دو 

درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده 22 ق.م.ا سابق نیز چنین مقرر می داشت: دادگاه مي تواند در صورت اِحراز جهات مخففه، مجازات 
تعزیري و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگري نماید که مناسبتر به 
فه عبارتند از: 1- گذشت شاکي یا مدعي خصوصي. 2- اظهارات و  حال متهم باشد، جهـات ُمَخَفّ
راهنماییهاي متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائي که از جرم تحصیل 
شده است مؤثر باشد. 3- او ضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأ ثیر آنها مرتکب جرم شده است 
ارتکاب جرم.  انگیزه شرافتمندانه در  یا و جود  از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجني علیه 
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4- اعالم متهم قبل از تعقیب و یا اِقرار او در مرحله ی تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد. 5- و 
ضع خاص متهم و یا سابقه او. 6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران 

زیان ناشي از آن.
باید توجه داشت که منظور از تخفیف قضایی اختیار قاضی به تقلیل مجازات به کمتر از حد اقل   

است چرا که در حالت عادی وی می تواند تا حداقل نیز حکم دهد.
64 با توجه به قانون سابق گزینه د صحیح است. ماده 30 ق.م.ا مصوب 1370 در این خصوص چنین 
مقرر می داشت: اجراي احکام جزائي زیر قابل تعلیق نیست: 1-مجازات کساني که به وارد کردن 
و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوي از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت 
مي نمایند. 2- مجازات کساني که به جرم اختالس یا ارتشاء یا کالهبرداري یا جعل و یا استفاده 
از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتي که موجب حد نیست یا آدم ربایي محکوم مي شود. 

3- مجازات کساني که به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي نمایند.  
اما با توجه به ق.م.ا مصوب 1392، هیچکدام از گزینه ها به صورت مطلق صحیح نیست. ماده 47   
که جایگزین ماده 30 قانون سابق شده است، در این خصوص چنین مقرر می دارد: صدور حکم و 
اجراي مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف- جرائم علیه 
امنیت داخلي و خارجي کشور، خرابکاري در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب- جرائم 
سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایي و اسیدپاشي پ- قدرت نمایي و ایجاد 
مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومي، تشکیل یا اداره مراکز فساد و 
فحشا ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلي و سالح و مهمات و قاچاق انسان 
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في االرض ج- جرائم 

اقتصادي، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون )100.000.000(ریال
65 با توجه به قانون سابق گزینه ب صحیح است. ماده 48 ق.م.ا سابق در این خصوص چنین مقرر 
می داشت: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیري و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه 
بعد از اجراي حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات 

تعزیري یا بازدارنده را تشدید نماید.
اما بایستی توجه داشت که به موجب ق.م.ا مصوب 1392 هیچکدام از گزینه ها صحیح نیست چرا   
که مالک تکرار جرم در این قانون در ماده 137 ق.م.ا مصوب 1392صدور حکم محکومیت قطعی 
است لذا گزینه الف که صرفاً صدور حکم محکومیت را مقرر داشته صحیح به نظر نمی رسد. این 
ماده چنین مقرر می دارد: هر کس به موجب حکم قطعي به یکي از مجازاتهاي تعزیري از درجه یک 
تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي 
مجازات، مرتکب جرم تعزیري درجه یک تا شش دیگري گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم 

برابر آن محکوم مي شود.
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