حقوق مدنی
 .1گزينه 2صحيح است
به ماده  1111ق.م رجوع شود.
 .2گزينه 3صحيح است
به ماده  1101قانون مدنی رجوع شود.
 .3گزينه 4صحيح است
با استنا به ماده  3قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
 .4گزينه  1صحيح است
به ماده  959ق.م رجوع شود.اسقاط جزیی حق مشکلی ندارد.
 .5گزينه 3صحيح است
برای تحقق عقد بیان و اعالن اراده کافی است و ابالغ اصوال نیاز نیست.
به زیر نویس کتاب نظم کنونی در حقوق مدنی دکتر کاتوزیان رجوع شود.
 .6گزينه 4صحيح است
به مواد و حاشیه  35و  33قانون مدنی رجوع شود.
 .7گزينه  1صحيح است
ماده 111ق.م رجوع شود.هر دو طرف یک قرینه دارند .در نتیجه آن دیوار محکوم به اشتراک است.
به زیر نویس کتاب نظم کنونی در حقوق مدنی دکتر کاتوزیان رجوع شود.
 .8گزينه 4صحيح است
به ماده 111و حاشیه  4آن مراجعه شود .معامله مشکلی ندارد و صحیح می باشد.
به زیر نویس کتاب نظم کنونی در حقوق مدنی دکتر کاتوزیان رجوع شود.
 .9گزينه 3صحيح است
به ماده  343ق.م و حاشیه آن در نظم مراجعه شود.ناتوانی موقت موجب بطالن عقد نمی شود.بلکه در صورت جلل م باب خیار تعرر تسلیم قابل فس
است.
به زیر نویس کتاب نظم کنونی در حقوق مدنی دکتر کاتوزیان رجوع شود.
 .11گزينه 4صحيح است
به ماده  144رجوع شود..از آ نجایی که شرط باطل است به عقد سرایت نمی کند.اما در مورد شرط مبطل که در عقد تاثیر مستقیم دارداصل بر باطل بودن
عقد است مگر طرفی خود به عقد ملزم شوند.

 .11گزينه 2صحيح است
به ماده  315قانون مدنی رجوع شود.
.12گزينه  4صحيح است
به مواد  135و  133قانون مدنی گزینه الف هم در حکم تملکات مجانی است.و منعی ندارد.و همچنی رجوع به مفلووم مخوالف مواده 191
قانون مدنی.
 .13گزينه 4صحيح است
به ماده  131رجوع شود.اختیار مدیون در اختصاص دادن تا دیه به یکی از دیون باید هنگام تادیه اعمال شود و اگر در زمان تادیه به اجمال برگزار
شود،دیگر اراده مدیون حاکم نیست و بر عکس ممک است چنی تعبیر شود که چگونگی محاسبه را در اختیار دای گرارده است و دادگاه باید اراده
ضمنی و اعالم نشده او را هنگام تادیه معی کند.
.14گزينه 3صحيح است
ابراءعمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دی است.
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.15گزينه  1صحيح است
به ماده  333قانون مدنی رجوع شود.
.16گزينه 3صحيح است
به ماده  313و حاشیه  3نظم کنونی رجوع شود.
به زیر نویس کتاب نظم کنونی در حقوق مدنی دکتر کاتوزیان رجوع شود.
.17گزينه  1صحيح است
به ماده  33قانون ثبت رجوع شود و اینکه خریدار طلبکار با وثیقه محسوب می شود.
.18گزينه  1صحيح است
به ماده  430قانون مدنی رجوع شود.
.19گزينه  4صحيح است
حق حبس در مقابل ملر است.وقتی که ملری تعیی نشده نمی توان حق حبسی قایل شد.
.21گزينه 4صحيح است
به ماده  391ق.م رجوع شود.
آئين دادرسی مدنی
 .21گزينه  4صحيح است
با توجه به رای وحدت رویه و مواد  11و  13قانون ا.د.م در صورتی که قرارداد بی دونفر منعقد شود .شخص مختار می باشد که دعوی را در هر یک از
محل انعقاد قرارداد،محل انجام تعلد و یا محل اقامت خوانده مطرح کند.
 .22گزينه 3صحيح است
به ماده  13ق.ا.د.م رجوع شود و همچنی آیی دادرسی دکتر شمس .دوره بنیادی جلد نخست شماره  .441که در ای مورد اختالف در صالحیتی به
وجود نمی آید.
 .23گزينه  1صحيح است.
به مواد  53و  54و  105ق.آ.د.م رجوع شود.توضیح اینکه فوت و محجور شدن اصحاب دعوی از موارد توقیف دادرسی است نه توقیف دادخواست.
 .24گزينه  1صحيح است
به ماده  139ق.آ.د.م رجوع شود.به موجب ای ماده شخصی که جلب می شود خوانده محسوب می شود.
 .25گزينه  2صحيح است
رجوع شود به بند  5ماده  35ق.آ.د.م
 .26گزينه  2صحيح است
رجوع شود به مواد  54،55و  53قانون دیوان عدالت اداری مصوب 91
 .27گزينه  3صحيح است
رجوع شود به بند ج ماده  103آ.د.م و ایی دادرسی دکتر شمس.دوره بنیادی جلد سوم .شماره  .159و توضیح اینکه تنلا قراری که اعتبار امر مختومه
دارد قرار سقوط دعوی است.
 .28گزينه  1صحيح است

 .29گزينه 2صحيح است
به ماده  344ق.ا.د.م رجوع شود.
 .31گزينه 3صحيح است
به ماده  110رجوع شود.هر چند دعوی مستند به سند رسمی و چک،سفته یا برات نبوده ولی چون دعوی علیه متوقف مطرح شده .خوانده نمی تواند برای
خسارات احتمالی تقاضای تامی نماید.
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 .31گزينه 3صحيح است
به ماده .35ق.آ.د.م رجوع کنید
 .32گزينه 2صحيح است
رجوع کنید به وحدت رویه شماره  39/10به موجب ای وحدت رویه.معافیت از پرداخت هزینه دادرسی امری است استثنایست .و دولت مشمول ای
استثنا نمی شود.
 .33گزينه  1صحيح است
محکوم علیه غایب منعی ندا رد که در مللت واخواهی ،تجدیدنظر خواهی کند.حال ممک است قصد وی همان واخواهی باشد که در اینجا واخواهی
محسوب می شود و همچنی اگر قصدش همان تجدیدنظر باشد.بعبارتی حق واخواهی خود را اسقاط کرده است.
 .34گزينه 2صحيح است
رجوع شود به ماده  319که در ای مورد دادگاه ر ا مکلف نموده برای جبران خسارت احتمالی در دستور موقت اقدام نماید.
 .35گزينه  1صحيح است
قسم استظلاری برای نوع خاصی از دعاوی -که دعوی دی بر میت باشد -کارآیی دارد و مورد آن وفق ماده (1333ق.م ).جایی است که “اصل حق” بر
میت ثابت شده و “بقاء” آن در نظر حاکم مش کوک باشد که در آن صورت ،حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند .در ای
مورد ،کسی که از او مطالبه قسم شده ،نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند .ای سوگند در حقیقت برای تکمیل سایر دالئل است استظلار از ظَلر
(پشت) به معنای طلب پشتگرمی و یا ری از دیگری و همچنی احتیاط آمده است .لرا ای دلیل را می توان دلیلی دانست که قاضی به جلت احتیاط در
حکم و تکمیل دالئل برای اقناع وجدان خود از مدعی مطالبه می کند.
.36گزينه 2صحيح است
به ماده  33قانون آ.د.م رجوع شود که به صراحت ایرادات و اعتراضات را تا پایان اولی جلسه دانسته است.
 .37گزينه  1صحيح است
به ماده  91قانون آ.د.م رجوع شود.
 .38گزينه 4صحيح است
همانطور که از تعریف واخواهی مشخص است .واخواهی مختص احکام است و مختص خوانده .و اثرانتقالی بدی مفلوم است که اختالفات با تمام مسائل
موضوعی و حکمی با لحاظ اعترافات و دالیل واخواه،از مرحله ی قبلی به مرحله واخواهی منتقل می شود.
 .39گزينه  3صحيح است
به ماده  494رجوع شود.
 .41گزينه  3صحيح است
حیله و تقلب و کلیه اعمال وکیل و نماینده به نام و به حساب اصیل است و تقلب محسوب می شود برخالف موارد دیگر از جمله شلادت کرب چون از
طرف طرفی نبوده مصداق حیله و تقلب نیست.
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حقوق تجارت

 .41گزينه 4صحيح است
مستند به ماده 333ق.ت -هرچند متصدی حمل و نقل می تواند حمل اشخاص را هم به علده بگیرد،اما چون سوال،گفته «طبق قانون
تجارت» بنابرای گزینه چلار نسبت به گزینه دو صحیح تر می باشد.
 -42گزينه « »4صحيح است.
شرکت تعاونی به خودی خود تاجر محسوب نمی شود بلکه باید به موضوع فعالیت آن توجه کنیم بدی معنا که اگور موضووع فعالیوت آن تجواری باشود (
هریک از موارد مندرج در ماده  1ق.ت ) تاجر محسوب می شود بالعکس اگر موضوع فعالیت آن تجاری نباشد تاجر نخواهد بود و مطابق مواده  4ق.ت نیوز
معامالت غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
گزینه  : 1مطابق بند  3ماده  1ق.ت صراف تاجر است لیک صدور چک ذاتا عمل تجاری نیست.
گزینه  : 1مطابق بند  3ماده  1ق.ت دالل تاجر است صرف ظلرنویسی برات شخص را تاجر نمیکند بلکه ای عمل باید بصورت حرفه ای ( شغل معمولی )
انجام شود.
گزینه  : 3تسلیل معامالت ملکی طبق بند  3ماده  1ق.ت ذاتا عمل تجاری است و از آنجا که شغل معمول بنگاه معامالت ملکی تسلیل معوامالت ملکوی
است بنابرای تاجر می باشد.
 -43گزينه 1صحيح است.
 -44گزينه « »4صحيح است.
رجوع شود به ماده  91ل.ا.ق.ت
 -45گزينه « »3صحيح است.
با مقایسه مواد  111و  141ل.ا.ق.ت به ای نتیجه می رسیم که انتخاب عضو علی البدل در هیات مدیره اختیاری ولی انتخاب بازرس علی البدل اجباری
می باشد.
 -46گزينه « »4صحيح است.
مطابق ماده  131الیحه اصالحی قانون تجارت
-47گزينه « »2صحيح است.
مطابق بند  1ماده  101ل.ا.ق.ت
-48گزينه « »3صحيح است.
ماده  101قانون تجارت مطالعه شود.
-49گزينه « »4صحيح است.
اعتراض نکول از شرایط اقامه دعوای دارنده پس از سررسید علیه مسئولی برات نمیباشد ولی از شرایط اقامه دعوا قبل از سررسید میباشد.
-51گزينه « »1صحيح است.
مستنبط از ماده  131گزینه  1صحیح است.
 -51گزينه « »4صحيح است.
انتقال سلام شرکت با مسئولیت محدود با موافقت سهچلارم سرمایه که اکثریت دارا هستند انجام میشود و ای انتقال ،تشریفاتی است چرا که نیاز به
تنظیم سند رسمی دارد.

 -52گزينه 2صحيح است
 -53گزينه 2صحيح است
مستند به ماده  144ل.ا.ق.ت -مجمع عمومی عادی شرکت های سلامی در صورت عزل بازرسان شرکت باید جانشی آن ها را انتخاب
کند .گزینه سه نادرست است .زیرا بازرسان علی البدل تنلا در صورت حدوث موارد منصوص در ماده  141الیحه می توانند وظایف بازرسان
اصلی شرکت را انجام دهند.
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 -54گزينه « »2صحيح است.
به موجب قانون صدور چک اجرای ثبت را علیه صادر کننده و به میزان چک صادر مینماید.
 -55گزينه « »3صحيح است.
فوت متعلد سفته تأثیری در مسئولیت سایری ندارد اما ورشکستگی آن موجب مسئولیت ظلرنویسان خواهد شد.
 -56گزينه « »2صحيح است.
مادة  431مطالعه شود .توجه داشته باشید هر اکثریت نامطلوبی نمیتواند موجب انعقاد مجلس ثانی شود و اکثریت یا باید مطالباتی باشد یا عددی تا
بتواند منجر به تشکیل مجلس ثانی گردد.
 -57گزينه « »4صحيح است.
به مادة  535ق.ت مراجعه شود.

 -58گزينه « »1صحيح است.
مادة  501مطالعه شود.
-59گزينه « »2صحيح است.
-61گزينه « »3صحيح است.
مطروحه در آزمون کارشناسی ارشد سال 33
اصول فقه
 -61گزينه « »1صحيح است.
استعمال لفظ موات و قرار هر دو حقیقت قانونی هستند
 -62گزينه « »4صحيح است.
استعمال لفظ مجنون موضوع ماده  1111استعمال مجازی است با عالقه ماکان و صحت سلب
 -63گزينه « »2صحيح است.
وضع تخصیصی یا تعیینی در اثر انشا واضع به وجود میآید وضع تخصصی یا تعینی در اثر کثرت استعمال در عرف به وجود میآید.
 -64گزينه « »3صحيح است.
ماده نلی و صیغه نلی هردو حقیقت در حرمت دارند.
-65گزينه « »1صحيح است.
خواستگاری از زنی که در نامزدی دیگری است حرام است ولی اگر به نکاح منتلی شود  ،نکاح صحیح می باشد.
-66گزينه « »3صحيح است.
اقسام وجوب از جلت چگونگی تعلق تکلیف به واجب اصلی و واجب تبعی تقسیم می شوند .اقسام وجوب از جلت شرط انجام تکلیف به واجوب تعبودی و
توصلی تقسیم می شوند.
 -67گزينه « »2صحيح است.
مطابق اصول  151و  35قانون اساسی تعیی وکیل تسخیری در موارد لزوم مقدمه واجب می باشد .ای سوال در آزمون سال گرشته مطرح شده بود.
-68گزينه « »2صحيح است.
اعمال خیار غب فوری است یعنی وجوب آن غیرموقت است و فوری
 -69گزينه « »4صحيح است.
اصاله الظلور مادر اصول لفظیه است .بازگشت همة اصول لفظیه به اصاله الظلور است .در مورد دانشجوی رشته حقوق با توجه به سوال اصاله االطالق و
اصاله العموم نیز قابل تمسک میباشند.
-71گزينه « »1صحيح است.
اقسام وجوب از جلت چگونگی تعلق تکلیف به واجب اصلی و تبعی تقسیم می شوند.
-71گزينه « »3صحيح است.
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از جمع ماده  303و  311داللت اشاره نتیجه میشود.

-72گزينه « »2صحيح است.
تنلا امکان نس قانون مقدم ،مشروط به فرا رسیدن زمان عمل قانون مقدم است.
-73گزينه « »4صحيح است.
انصراف به جلت کثرت استعمال مانع اطالق است زیرا در ای مورد مانند قرینه لفظی است و ظلوری برای مطلق باقی نمیگرارد.
-74گزينه « »4صحيح است.
اگر شک در ای داشته باشم که بطری حاوی مایع خمر هست یا خیر ،شک در حکم نیست بلکه شک در موضوع است ،پس شبله موضوعیه است.
-75گزينه « »4صحيح است.
بنای عقال ،دلیل عقلی و اخبار از دالیل حجیت استصحاب هستند.
 -76گزينه « »1صحيح است.
مطرح شده در آزمون کارشناسی ارشد حقوق خانواده .39
 -77گزينه « »1صحيح است.
استصحاب سببی و مسببی در مواردی پیش میآید که اجرای اصل در یکی از دو مورد تعبداً موجب زوال شک در مورد دیگری گردد .ای سئوال درازمون
 33کانون وکال مطرح شده بود.
 -78گزينه « »2صحيح است.
آیاتی که مدلول واقعی آن روش نیست متشابه و آیاتی را که احتمال خالف در آن بتوان داد ظاهر مینامند.
-79گزينه « »4صحيح است.
همة موارد در مورد عرف و عادت صحیح میباشد.
-81گزينه « »4صحيح است.
هزینه های انتقال مالکیت ملریه به زوجه یا زوج میباشد زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن میباشد.
حقوق جزا
 .81گزينه  4صحيح است.
ماده  13ق.م.ا" :حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنلا حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز
کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از ای جلت حاصل شود ،درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر
ای صورت ،خسارت از بیتالمال جبران میشود".
 .82گزينه  1صحيح است.
ماده  41ق.م.ا" :در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم ،اجرای تمام یا قسمتی از
مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید .دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم
قطعی ،تقاضای تعلیق نماید .همچنی محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات ،در صورت دارا بودن شرایط قانونی ،از طریق دادستان یا قاضی
اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید".
 .83گزينه  3صحيح است.
تبصره  1ماده  113ق.م.ا " :در مورد بند(ت) ای ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال ،انفصال دائم و
انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چلار ،شش و هفت است".
 .84گزينه  1صحيح است.
ماده  131ق.م.ا " :هرگاه کسی مال را توسط مجنون ،طفل غیر ممیز ،حیوان یا هر وسیله بیارادهای از حرز خارج کند مباشر محسوب میشود و در
صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتلای تعزیری است".
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 .85گزينه  3صحيح است.
ماده  540کتاب تعزیرات ق.م.ا" :برای سایر تصدیقنامههای خالف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد
مرتکب عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا ( )34ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد".
 .86گزينه  4صحيح است.
ماده  533کتاب تعزیرات ق.م.ا " :هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از ای که توسط دادگاه معی شده باشد یا توسط طرفی  ،چنانچه در مقابل
اخر وجه یا مال به نفع یکی از طرفی اظلارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال
محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد".
 .87گزينه  3صحيح است.
تبصره ماده  111ق.م.ا " :هرگاه رفتار ارتکابی ،ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ،لک به جلات مادی که مرتکب از آنلا بیاطالع بوده وقوع جرم
غیرممک باشد ،اقدام انجامشده در حکم شروع به جرم است".
 .88گزينه  4صحيح است.
ماده  113ق.م.ا " :در صورتی که در شرع یا قانون ،مجازات دیگری برای معاون تعیی نشدهباشد ،مجازات وی به شرح زیر است :الف -در جرائمی که مجازات
قانونی آنلا سلب حیات یا حبس دائم است ،حبس تعزیری درجه دو یا سه ب -در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ،حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ -در جرائمی که مجازات قانونی آنلا شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چلار ضربه شالق تعزیری درجه شش ت -در جرائم موجب تعزیر یک تا دو
درجه پایی تر از مجازات جرم ارتکابی" که ای مورد مرکور در بند ت قطعا شامل جرایم تعزیری مرکور در بند های قبل نمی شود و یا مواردی که در
قانون مقن مجازات خاصی برای معاونت در نظر گرفته است نمی شود.
 .89گزينه  3صحيح است.
ماده  153ق.م.ا " :مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند ،دفاع محسوب نمیشود لک
هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائ موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل ،جرح ،تعرض به عرض یا
ناموس یا مال گردد ،دفاع جایز است".
 .91گزينه  3صحيح است.
به موجب ماده  31ق.م.ا " :حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فیاالرض یا تعزیر تا درجه چلار و نیز کالهبرداری بیش از یک
میلیارد ()1000000000000ریال در صورتی که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامههای محلی در یک نوبت منتشر میشود".
 .91گزينه  4صحيح است.
تبصره  3ماده  5قانون تشدید مجازات مرتکبی ارتشاء و  " :....هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد
نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف مینماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال دربارة او اجرا خواهد شد".
 .92گزينه  2صحيح است.
به موجب ماده  191ق.م.ا " :جنایت در موارد زیر شبهعمدی محسوب میشود :الف -هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌعلیه قصد رفتاری را داشته لک قصد
جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی میگردد ،نباشد .ب -هرگاه مرتکب ،جلل به موضوع داشته
باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده( )301ای قانون است به مجنیٌعلیه وارد کند ،سپس
خالف آن معلوم گردد .پ -هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود ،مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد".
 .93گزينه  3صحيح است.
جرم کالهبرداری ج رمی است مقید به تحصیل و بردن مال غیر ،لرا صرف تحصیل چک به عنوان وسیله پرداخت مال موجب تحقق ای جرم نمی شود و
تحقق ای جرم درای حالت منوط به وصول وجه چک می باشد .با ای وجود اقدامات مرتکب در شمول تعریف شروع به جرم موضوع ماده  111ق.م.ا قرار
می گیرد و وی به مجازات شروع به جرم کالهبردرای به موجب ماده مرکور محکوم خواهد شد.
 .94گزينه  2صحيح است.
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 .95گزينه  3صحيح است.
تبصره ماده  40ق.م.ا " :محکومیت مؤثر ،محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ،براساس ماده( )15ای قانون از حقوق اجتماعی محروم می
کند".
 .96گزينه  4صحيح است.
ماده  543کتاب تعزیرات ق.م.ا " :هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شالق تا ( )47ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب
زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد ،عالوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد".
 .97گزينه  4صحيح است.
به موجب ماده  141ق.م.ا " :مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنلا در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه
با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری ،مرتکب تقصیر شود".
 .98گزينه  2صحيح است.
به موجب ماده  133ق.م.ا " :هرگاه اعضای گروه باغی ،قبل از درگیری و استفاده از سالح ،دستگیر شوند ،چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد
به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بی رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند".
 .99گزينه  2صحيح است.
 .111گزينه  2صحيح است.
به موجب ماده  310ق.م.ا " :در مواردی که اجرای قصاص ،مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاصشونده است ،صاحب حق قصاص ،میان قصاص با رد فاضل
دیه و گرفت دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است".
آئين دادرسی کيفری
 .111گزينه  4صحيح است.
تبصره  1ماده  14ق.ا.د.ک " :منافع ممک الحصول تنلا به مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف کند .همچنی مقررات مرتبط به منافع ممک الحصول و
نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود".
 .112گزينه  1صحيح است.
ماده  39ق.ا.د.ک " :در جرایم قابل گرشت ،شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند .در ای صورت ،دادستان قرار ترک
تعقیب صادر میکند .شاکی میتواند تعقیب مجدد متلم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاری صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند".
 .113گزينه  2صحيح است.
ماده  193ق.ا.د.ک " :متلم می تواند سکوت اختیار کند .در ای صورت مراتب امتناع وی از دادن پاس یا امضای اظلارات ،در صورتمجلس قید میشود".
نصی در قانون وجود ندارد که بازپرس را مکلف به اعالم ای حق به متلم کند.
 .114گزينه  1صحيح است.
ماده  110ق.ا.د.ک " :در صورتیکه متلم بخواهد به جای معرفی کفیل ،وثیقه بسپارد ،بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است .در ای صورت متلم
میتواند در هر زمان با معرفی کفیل ،آزادی وثیقه را تقاضا کند".
 .115گزينه  4صحيح است.
ماده  301ق.ا.دک " :به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود :الف -جرایم موجب مجازات سلب حیات؛ ب -جرایم موجب حبس ابد؛ پ-
جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن؛ ت -جرایم موجب مجازات تعزیری درجه
سه و باالتر؛ ث -جرایم سیاسی و مطبوعاتی".
 .116گزينه  1صحيح است.
به موجب ماده  433ق.ا.د.ک " :اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند :الف -محکومٌعلیه ،وکیل یا نماینده قانونی او؛ ب -شاکی یا مدعی
خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان؛ پ -دادستان از جلت برائت متلم ،عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات".
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 .117گزينه  4صحيح است.
ماده  11ق.ا.د.ک :هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود ،دعوای مرکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ،مگر آنکه مدعی
خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ،متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در ای صورت میتواند با استرداد دعوی ،به
دادگاه کیفری مراجعه کند .اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جلتی از جلات قانونی با تأخیر مواجه
شود ،مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی ،برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند .چنانچه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادرسی را
پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست".
 .118گزينه  2صحيح است.
ماده  31ق.ا.د.ک " :گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خالف اوضاع و احوال و قرائ مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی
تلیه و تنظیم شود".
 .119گزينه  2صحيح است.
تبصره  1ماده  11ق.ا.د.ک " :اموال منقول از شمول ای ماده مستثنی هستند ".ای ماده در مورد صدور قرار اناطه می باشد.
 .111گزينه  1صحيح است.
ماده  91ق.آ.د.ک " :تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر علده بازپرس است .در غیر جرایم موضوع ماده ( )301ای قانون ،در صورت نبودن بازپرس،
دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیی شده است .در ای حالت ،چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار
ارجاع دهد ،قرارهای نلائی دادیار و همچنی قرار تأمی منتلی به بازداشت متلم ،باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف
است حداکثر ظرف بیست و چلار ساعت در ای باره اظلارنظر کند".
 .111گزينه  3صحيح است.
ماده  143ق.آ.د.ک و دو تبصره آن " :بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ،عالوه بر صدور قرار تأمی  ،قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند
مورد از دستورهای زیر است ،برای مدتمعی صادر کند :الف -معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نلادهای تعیی شده توسط بازپرس؛ ب -منع رانندگی با
وسایل نقلیه موتوری؛ پ -منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی؛ ت -ممنوعیت از نگلداری سالح دارای مجوز؛ ث -ممنوعیت خروج از
کشور .تبصره  -1در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت  ،در صورت ارائه تضمی الزم برای جبران خسارات وارده ،مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار
نظارت قضایی اکتفاء کند .تبصره  -1قرارهای موضوع ای ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .چنانچه ای قرار توسط دادگاه صادر شود،
ظرف ده روز ،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد".
ماده  150ای قانون " :قرار تأمی و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم ،شدت مجازات ،ادله و اسباب اتلام ،احتمال فرار یا مخفی
شدن متلم و از بی رفت آثار جرم ،سابقه متلم ،وضعیت روحی و جسمی ،س  ،جنس ،شخصیت و حیثیت او متناسب باشد".

 .112گزينه  3صحيح است.
ماده  343ق.آ.د.ک " :فاصله بی ابالغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد .هر گاه متلم عرر موجلی داشته باشد ،جلسه رسیدگی به
وقت مناسبی موکول میشود".
 .113گزينه  1صحيح است.
ماده  413قانون آیی دادرسی کیفری " :آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود ،حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان
همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است :الف -جرایم تعزیری درجه هشت باشد .ب -جرایممستلزمپرداخت دیه یا
ارش،درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کاملباشد ".و لر اصل بر غیر قطعی بودن آراء است.
ماده  " :411دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیر قطعی کیفری است جز در مواردی که در
صالحیت دیوان عالی کشور باشد .دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود .ای دادگاه دارای رییس و دو مستشار است ،دادگاه
تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند".
 .114گزينه  1صحيح است.
ماده  493قانون آیی دادرسی کیفری " :رفع ابلام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است ،اما رفع اشکاالت مربوط به اجرای رأی با رعایت
موازی شرعی و قانونی با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا میشود".
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 .115گزينه  1صحيح است.
ماده  30ق.ا.د.ک" :در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت  ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گرشت کرده باشد ،در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر
کیفری ،مقام قضایی میتواند پس از تفلیم اتلام ب ا مالحظه وضع اجتماعی و سوابق متلم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت
ضرورت با أخر التزام کتبی از متلم برای رعایت مقررات قانونی ،فقط یک بار از تعقیب متلم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند .ای قرار
ظرف ده روز از تاری ابالغ ،قابل اعتراض است".
 .116گزينه  1صحيح است.
ماده  133ق.ا.د.ک " :متلم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عرر موجه خود را اعالم کند .جلات زیر عرر موجه محسوب
میشود الف -نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بلگونهای که مانع از حضور شود .ب -بیماری متلم و بیماری سخت والدی  ،همسر یا اوالد وی که مانع از
حضور شود .پ -همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود .ت -ابتالء ب ه حوادث ملم از قبیل بیماریلای واگیردار و بروز حوادث قلری
مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد .ث -متلم در توقیف یا حبس باشد .ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عرر موجه
محسوب میشود.
 .117گزينه  4صحيح است.
ماده  131ق.ا.د.ک " :در صورت اختالف دادستان و بازپرس در صالحیت ،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن ،حل اختالف با دادگاه کیفری دویی است که
دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند".
 .118گزينه  1صحيح است.
ماده  311ق.ا.د.ک و تبصره آن " :هرگاه ی ک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با
تبصره -در جرایمی که تحقق آن
اشخاص بزرگسال معاونت نمایند ،فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود.
منوط به فعل دو یا چند نفر است ،در صورتی که رسیدگی به اتلام یکی از متلمان در صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد ،رسیدگی به اتلام کلیه
متلمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید .در ای صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص باالتر از هجده سال تابع قواعد عمومی
است" .
ماده  311و تبصره آن " :شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صالحیت رسیدگی به اتلام متلم اصلی را دارد ،مگر ای که در قوانی
خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد .تبصره  -هرگاه دو یا چند نفر متلم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مرکور
در مواد ( )303و ( )303ای قانون باشد ،به اتلام همه آنان ،حسب مورد ،در دادگاهلای کیفری تلران و یا مراکز استان رسیدگی میشود و چنانچه افراد
مرکور در مواد ( )303و ( ) 303ای قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتلام افراد مرکور در ماده ( )303نیز حسب مورد در دادگاه
کیفری تلران رسیدگی میشود".

 .119گزينه  4صحيح است.
ماده  401ق.ا.د.ک " :در مواردی که به جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی میشود ،تمام
وظایف و اختیارات دادسرا ،از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعلده دادسرای محل وقوع جرم است"
 .121گزينه  2صحيح است.
ماده  430ق.ا.د.ک " :در صورتی که طرفی دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند ،تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز
در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی ،مسموع نیست".
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