پاسخ نامه ذیل بر اساس سئواالت تیپ

 Dکه بر روی سایت قابل مشاهده و دانلود است تنظیم شده است.

حقوق مدنی
1ـ گزینه  3صحیح است.
عدم رعایت غبطه شخص تحت قیمومت توسط قیم که نماینده ای قضایی است ،دارای همان مالک عدم رعایت مصلحت توسط
وکیل ـ که نماینده قرار دادی است ـ می باشد و حسب نظر اساتید حقوق ،عدم رعایت عمدی مصلحت توسط نماینده قراردادی
موجب عدم نفوذ است .لذا با وحدت مالک ،همین حکم در مورد قیم نیز صادق است.
2ـ گزینه  1صحیح است.
چنان چه طرفین با یکدیگر توافق نموده باشند که مبلغ معین به عنوان اجرت المثل تعیین شود ،نظر به اینکه دادگاه بی نیاز
از بررسی مال غیرمنقول برای تعیین اجرت المثل خواهد بود ،رقم مورد توافق مشمول ماده  22قانون مدنی و در حکم منقول
می باشد.
3ـ گزینه  1صحیح است.
وقتی مالک به شخصی حق ارتفاق می دهد مالکیت مشاعی بین آن ها ایجاد نمی شود ولی از این جهت که هر دو حق عبور از
ملک را دارند مالک به جهت مالکیت و صاحب حق ارتفاق به جهت داشتن حق ارتفاق از حق عبور واحدی برخوردارند فلذا مسئله
شبیه مالکیت مشاعی است.
4ـ گزینه  2صحیح است.
تبدیل تعهد عقد و نیازمند توافق است .موضوع این عقد می تواند تعهد قراردادی یا غیرقراردادی باشد .هرگاه طرفین ،تعهد
موجود و یا وثیقه های عینی یا شخصی آن را افزایش یا کاهش دهند ،این امر تبدیل تعهد نیست.
5ـ گزینه  1صحیح است.
مالک پس از اثبات آنکه مال ،متعلق به وی می باشد و منوط به این که مدیون اذن در تأدیه نداشته باشد می تواند مال خود
را مسترد نماید  .باید توجه داشت حکم ماده  272ق.م فقط شامل مدیون است نه مالک.
6ـ گزینه  3صحیح است.
در ایجاد تعهد به سود ثالث ،قبول ثالث شرط نمی باشد.
7ـ گزینه  4صحیح است.
قواعد راجع به پرداخت نفقه از جمله قواعد آمره می باشد و لذا نمی توان بر خالف آن توافق نمود .بنابرین چنانچه راجع به میزان
نفقه بین نفقه دهنده و نفقه گیرنده توافقی صورت گیرد و بعد از آن ،میزان هزینه زندگی نفقه گیرنده کمتر یا بیشتر از مبلغ
مورد توافق شود دادگاه می تواند با نادیده گرفتن توافق انجام شده میزان نفقه را تعدیل نماید.
8ـ گزینه  4صحیح است.
به موجب ماده ی  1121قانون مدنی اگر عقد نکاح ،قبل از نزدیکی به هر جهتی غیر از عنن فسخ شود زوجه مستحق هیچ
مهری نخواهد بود .در فرض سوال علت فسخ چیزی غیر از عنن می باشد.

9ـ گزینه  2صحیح است.
پدر طبیعی از باب تسبیب ملزم به پرداخت نفقه به فرزند طبیعی خود می باشد .یادداشت شماره  1ماده  1196ق.م
12ـ گزینه  1صحیح است.
ماده  526قانون مجازات اسالمی مصوب 1392
11ـ گزینه 4صحیح است.
ماده واحده الیحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به امالک مصوب 1358
12ـ گزینه 3صحیح است.
قرارداد اجاره در فرض سوال مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1356بوده و انتقال بدون اذن موجر صورت گرفته
است لذا موجر می تواند با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت تخلیه عین مستأجره را بخواهد.
13ـ گزینه 2صحیح است.
با اشاره به ذیل ماده  798قانون مدنی .هبه عقد عینی است و برخالف بیع عین معین در قبض اذن انتقال دهنده (واهب) شرط
است و چون قبض ،بدون اذن واقع شده متهب ،غاصب و ضامن است.
14ـ گزینه 4صحیح است.
باتوجه به مواد  242و  242قانون مدنی انجام شرط در این سوال ممتنع شده و قابل الزام نیست لذا فروشنده حق فسخ دارد .
15ـ گزینه 2صحیح است.
وکالت عقدی اذنی بوده و مطابق مواد 678و  954قانون مدنی با فوت هر یک از طرفین منفسخ می گردد.
16ـ گزینه3صحیح است.
چون در فرض سوال وکیل تعهد به تسلیم در برابر خریدار ننموده و فقط اختیار تسلیم به خریدار را داشته لذا طرف معامله نمی
تواند الزام وکیل را به تسلیم بخواهد و مطابق بند  1ماده  674ق.م تهعد به تسلیم بر عهده خود موکل است.
17ـ گزینه1صحیح است.
مطابق مواد  944و  949قانون مدنی.
18ـ گزینه 4صحیح است.
مطابق ماده  946قانون مدنی به جهت اینکه زوجه از عین اموال غیر منقول زوج ارث نمی برد و تنها از قیمت آن ها ارث می
برد لذا وی حق خلع ید سایر وراث را از اموال غیر منقول ندارد لیکن سایر وراث می توانند تقاضای خلع ید نمایند.
19ـ گزینه 2صحیح است.
مطابق ماده  583قانون مدنی شریک مال مشاع می تواند بدون اذن سایر شرکا سهم مشاع خویش را منتقل نماید لذا تصرف
حقوقی شریک در سهم خود نافذ و صحیح می باشد .

22ـ گزینه 1صحیح است.
مطابق ماده  882قانون مدنی قتل از موانع ارث است و قانون گذار در مورد قتل موصی توسط موصی له و تاثیر آن در تملک
موصی به ،هیچ حکمی ندارد .هر چند برخی از حقوق دانان قتل موصی را به قتل مورث قیاس نموده اند ولی چون در متن سوال
لفظ ((قانوناً)) به کار رفته و به نظر می رسد منظور از این لفظ ،صریح عبارات قانون مدنی باشد ،لذا پاسخ ،گزینه  1می باشد.
آیین دادرسی مدنی
 .21گزینه یک صحیح است .به استناد ماده  256ق.آ.د.م.
 .22گزینه دو صحیح است .به استناد ماده  369ق.آ.د.م.
 .23گزینه سه صحیح است .به استناد تبصره ماده  331ق.آ.د.م.
 .24گزینه یک صحیح است .به استناد ماده  345و تبصره ( )2ماده  339ق.آ.د.م.
 .25گزینه دو صحیح است .به استناد ماده  481ق.آ.د.م.
 .26گزینه چهار صحیح است .به استناد قسمت اخیر ماده  96ق.آ.د.م.
 .27گزینه سه صحیح است .به استناد تبصره ( )1ماده  326ق.آ.د.م.
 .28گزینه سه صحیح است .به استناد ماده دو قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
.1322/26/27
 .29گزینه سه صحیح است .ماده  57قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب  )92تشریفات خاصی برای
اعتراض شخص ثالث دارد.
 .32گزینه دو صحیح است .به استناد ماده  22قانون شوراهای حل اختالف.
 .31گزینه چهار صحیح است .به استناد ماده  8قانون حمایت خانواده (مصوب .)91
 .32گزینه سه صحیح است .چراکه جمع مواد  11و  13ق.آ.د.م اجرا می شود .بنابراین دعوا در محل اقامت خوانده (شیراز) ،محل
انعقاد عقد (تهران) و محل اجرای عقد (تبریز) قابل طرح می باشد.
 .33گزینه چهار صحیح است .به استناد ماده  92ق.آ.د.م.
 .34گزینه دو صحیح است .به استناد مالک تبصره ماده  434ق.آ.د.م.
 .35گزینه سه صحیح است .به استناد مواد  128و  527ق.آ.د.م.
 .36گزینه دو صحیح است .چون فقط این مورد از موارد استثنایی مذکور در ماده  145ق.آ.د.م نمی باشد.
 .37گزینه یک صحیح است .به استناد ماده  184ق.آ.د.م و ماده  32قانون شوراهای حل اختالف.
 .38گزینه یک صحیح است .به استناد ماده  421ق.آ.د.م.
 .39گزینه سه صحیح است .به استناد ماده  227ق.آ.د.م.

 .42گزینه سه صحیح است .به استناد بند ( )12ماده  3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و
بند ( )4ماده  62و ماده  63ق.آ.د.م.
حقوق تجارت
 41ـ گزینه  2صحیح است.
مواد  576و  579قانون تجارت
 42ـ گزینه  4ـ ماده 1298قانون مدنی
 43ـ گزینه  4صحیح است.
تبصره ماده  6الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت
 44ـ گزینه  2صحیح است.
ماده  239قانون تجارت
 45ـ گزینه  3صحیح است.
ماده  41الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت
 46ـ گزینه  1صحیح است.
بند د ماده  114قانون تجارت
 47ـ گزینه  2صحیح است.
مواد  189و 131قانون تجارت
 48ـ گزینه  4صحیح است.
قسمت اخیر ماده  35الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت
 49ـ گزینه  3صحیح است.
درمورد نوع پول برات و سفته ،اطالق ماده  252قانون تجارت و مفاد ماده  329همان قانون مانعی برای صدور سند تجاری
به پول خارجی قایل نشده است .ممنوعیتی برای تنظیم سند به زبان غیر فارسی نیز مالحظه نمی شود.
 52ـ گزینه  1صحیح است.
صادر کننند ه و ظهرنویس هر کدام داری مسئولیت تضامنی می باشند ـ مواد  314و  249قانون تجارت
 51ـ گزینه  3صحیح است.
دارنده بالفصل دارای حسن نیت تلقی می شود مگر خالف آن ثابت شود.
 52ـ گزینه  4صحیح است.

ایرادات مربوط به رابطه پایه بین ایادی بالفصل قابل استناد است و وصف تجریدی اسناد تجاری فقط بین ایادی غیر مستقیم
اجرا می شود.
 53ـ گزینه  2صحیح است.
مطابق  249قانون تجارت کسی که قبولی نوشته مسئول است و مطابق ماده  231قانون تجارت ،قبول کننده حق نکول ندارد.
 54ـ گزینه  3صحیح است.
هر چند اگر معلوم نباشد که امضای صرف در ظهر سند به عنوان ظهرنویسی بعمل آمده یا به عنوان ضمانت ،مطابق رویه قضایی
حمل بر ضمانت می شود ،ولی از متن سئوال بر می آید که بهنام با نوشتن عباراتی که حاکی از ظهرنویسی است سند را به
جمال واگذار نموده و لذا به قید این توضیح ،گزینه  3صحیح است .ناگفته نماند برخی از حقوقدانان سند در وجه حامل را قابل
ظهرنویس با قید نام نمی دانند.
 55ـ گزینه  4صحیح است.
ماده  292ق.ت
 56ـ گزینه  3صحیح است.
ماده  274ق.ت
 57ـ گزینه  1صحیح است.
ماده  423ق.ت بند 1
 58ـ گزینه 1صحیح است.
طبق ماده  549ق.ت گزینه  1از موارد ورشکستگی به تقلب است .
 59ـ گزینه  4صحیح است.
ماده  494ق .ت
 62ـ گزینه  3صحیح است.
مطابق ماده  566قانون تجارت ،عرضحال اعاده اعتبار باید به مدعی العموم (دادستان) حوزه ابتدایی ای داده شود که اعالن
ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است  .مطابق نظر اساتید حقوق  ،در تشکیالت فعلی دادگستری وظایف دادستان در امور
مدنی بر عهده رئیس دادگستری است.
اصول فقه
 -61گزینه  3صحیح است.
وجوب ،حرمت ،اباحه ،استحباب و کراهت  ،حکم تکلیفی هستند .وظیفه تاجر به داشتن دفتر تجارتی نیز از جمله این موارد
است .سایر گزینه ها متضمن حکم وضعی هستند.
 -62گزینه  2صحیح است.

هر حکمی که تکلیفی نباشد ،وضعی است و عدم نفوذ که در گزینه  2آمده است حکمی است وضعی.
گزینه  1متضمن حکم اباحه ،گزینه  3متضمن حکم حرمت و گزینه  4متضمن حکم وجوب است.
 -63گزینه  2صحیح است.
استعمال فرزند در مورد فرزند طبیعی ،استعمال مجازی است ولی در سایر موارد ،استعمال حقیقی است چرا که زوجه شامل
زوجه منقطعه نیز می گردد ،صداق و مهریه مترادف هستند ،قانون در معنای اعم شامل بخش نامه دولتی نیز می گردد.
 -64گزینه  1صحیح است.
بیع ،موضوعی عرفی است چرا که قبل از شرع اسالم نیز وجود داشته است .اما لعان ،قرابت رضایی ،طالق عدی موضوع شرعی
هستند چرا که شارع اسالم این موضوعات را ایجاد نموده اند.
 -65گزینه  3صحیح است.
استعمال لفظ تعهد در موردی که مدیون به اراده خود ،چیزی را بر عهده گرفته است به دلیل اطراد ،حقیقی است.
 -66گزینه  1صحیح است.
رجم و سنگسار مترادف هستند ولی سایر گزینه ها مواردی را بیان داشته که هرچند دارای معنای نزدیکی به یکدیگر می باشند
ولی مترادف نمی باشند.
 -67گزینه  4صحیح است.
حکم موجود در گزینه های 1و 2و  3حکم تکلیفی هستند ولی حکم گزینه  4حکم شرطیت است که وضعی می باشد نه تکلیفی.
چرا که عاقد باید عاقل ،بالغ و قاصد باشد .به فعل عاقد هیچ کاری ندارد و تنها وضعیت را روشن می نماید.
 -68گزینه  2صحیح است.
در ماده  691ق.م علت از خود ماده فهمیده می شود .بنابراین دارای داللت تنبیه و ایماء است .سایر گزینه ها دارای داللت اقتضاء
هستند.
 -69گزینه  4صحیح است.
در گزینه  4مفهوم وصف( وصف احترازی یا تقییدی) دیده می شود که حجت است اما در سایر گزینه ها مفهوم وضعی که
حجت باشد دیده نمی شود .البته در گزینه  1لفظ کیفری وصف احترازی مسولیت است اما به نظر می رسد طراح سوال به این
وصف توجهی نداشته و قسمت اول این گزینه را مدنظر قرار داده است .و اگر این چنین نباشد این سوال دو پاسخ صحیح دارد.
 -72گزینه  3صحیح است.
عبارت هر یک از روسای قوای سه گانه در گزینه  3عام بدلی است. .ولی عام موجود در گزینه های  1و  2عام افرادی و عام
موجود در گزینه  4مجموعی است.
 -71گزینه  1صحیح است.
قاعده ید مقدم بر استصحاب است؛ خواه اصل باشد یا اماره

 -72گزینه  2صحیح است.
انصراف ملک به مال غیر منقول به جهت کثرت استعمال بوده و مانع اطالق است ولی انصراف در سایر گزینه ها به جهت کثرت
وجود بوده و مانع اطالق نمی باشد.
 -73گزینه  4صحیح است.
قیاس و تسری حکم بطالن معامله در ماده  212ق.م به ایقاع ،منصوص العلة است زیرا علت بطالن معامله که همان عدم اهلیت
است به صراحت در ماده آمده است.
 -74گزینه  1صحیح است.
ماده  1281ق.م حاکم بر ماده  1275همان قانون است .چرا که این مورد ادخال موضوعی و حکومت توسعه ای محسوب می
گردد.
 -75گزینه  1صحیح است.
نظریه تفسیری شورای نگهبان نمی تواند تغییری در موضوع یا حکم اصل  77ق.ا .ایجاد نماید و مطابق این توضیح تنها متوجه
می شویم که برخی موارد از موضوع اصل مزبور از ابتدا خارج بوده اند ،بنابراین با خروج موضوعی (تخصص) مواجه هستیم.
 -76گزینه 3صحیح است.
حکم ماده  157ق.م .قرعه است و موضوع قرعه همیشه امر مشکل می باشد .ماده  158ق.م .موضوع قرعه که امر مشکل است را
منتفی می نماید و در نتیجه حکم قرعه نیز منتفی می گردد و این امر مصداقی از ورود است.
 -77گزینه 2صحیح است.
منظور از مقتضی در بحث استصحاب همان استعداد و قابلیت بقا است.
 -78گزینه  3صحیح است.
قاعده تقدیم اهم بر مهم (االهم فاالهم یا قاعده ترتب) مربوط به تزاحم بین دو حکم است.
 -79گزینه  4صحیح است.
این سوال در خصوص اصل تأخر حادث می باشد که مطابق این اصل اگر واقعه ای معلوم التاریخ و واقعه ای مجهول التاریخ
وجود داشته باشد ،مجهول التاریخ موخر و دیر تر از واقعه معلوم التاریخ فرض می شود .در گزینه  4قبول ایجاب ،معلوم و رد آن،
مجهول است ،بنابراین قبول مقدم و زودتر و رد ،موخر و دیر تر فرض می شود لذا چنین عقدی صحیح است.
 -82گزینه  2صحیح است.
استصحاب قهقرایی موردی است که یقین ال حق را به شک سابق تسری دهیم .به بیان دیگر در استصحاب قهقرایی ،مشکوک
در گذشته و متیقَن پس از آن می باشد در حالیکه یکی از ارکان استصحاب ،تقدم متیقن بر مشکوک است و با این توضیح روشن
می گردد که دلیل عدم حجیت استصحاب قهقرایی تقدم زمان مشکوک بر متیقَن است.

حقوق جزا
 -81گزینه  3صحیح است.
اوالً مستنداً به ماده  128معاونت در رفتار مجرمانه نا بالغ پذیرفته شده است ثانیا از آنجا که الف تهیه بنزین نموده است .رفتار الزم برای
تحقق معاونت که تهیه وسایل می باشد صورت گرفته و بنابراین از آنجا که در متن سوال به حسب درخواست بودن نیز تصریح گردیده الف
با ب وحدت قضد نیز داشته است و بنابراین الف معاون در جرم ارتکابی توسط ب می باشد .
 -82گزینه  4صحیح است .
مستندا به تبصره ماده  126و نیز ماده  126تهدید رفتار الزم جهت تحقق عنصر مادی معاونت می باشد و لذا الف با تهدید کردن ب مرتکب
م عاونت گردیده و از آنجا که ب از وحدت قصد عدول کرده است و مرتکب جرم مشدده گردیده الف صرفا به معاونت در جرم ساده محکوم
می گردد .
 – 83گزینه  2صحیح است .
زیرا مالک برای تحقق تکرار جرم صدور حکم محکومیت قطعی می باشد .بنابراین با امعان نظر به آنکه الف جرم درجه  4را بعد از قطعیت
حکم مرتکب گردیده وصف جرم ارتکابی مشمول مقررات تکرار جرم می گردد .مستندا به ماده . 137
 -84گزینه  3صحیح است .
مستندا به تبصره ماده  134از آنجاکه نتایج متعدد مشمول حکم ماده  134گردیده و ناظر به آن است که در خصوص تعدد مادی می باشد
نتایج متعدد مترتب بر رفتار واحد نیز مشمول مقررات تعدد مادی خواهد بود .
 -85گزینه  1صحیح است .
مستندا به بند ز ماده  36تصرف غیر قانوین در اموال دولتی از مصادیق الزامی انتشار حکم محکومیت قطعی می باشد .
 -86گزینه  4صحیح است .
زیرا مستندا به ماده  148اگر چه اطالق این ماد ه ناظر به همه افراد نا بالغ است لیکن از آنجا که بنا به تصریح این ماده طبق مقررات این
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی قابل اعمال می باشد و در فصل دهم قانون یعنی ماده 88به بعد اساساً در خصوص نابالغ زیر نه سال جواز
اعمال اقدامات تامینی و تربیتی وجود ندارد .در خ صوص نا بالغ زیر نه سال هیچ اقدامی اعم از مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی قابل
اعمال نمی باشد .
 -87گزینه  2صحیح است .
مستندا به ماده  22صدور حکم به انحالل شخص حقوقی و مصادره اموال صرفا هنگامی امکان پذیر است که فعالیت منحصرا در جهت
ارتکاب حرم باشد در حالی که در متن سوال افزون بر فعالیت قانونی جرم نیز ارتکاب یافته لذا از شمول ماده  22خارج است و صرفا مشمول
ماده 22می گردد.
 -88گزینه  1صحیح است .
زیرا مستندا به نص صریح ماده  23مجازاتهای تکمیلی صرفا در خصوص فرد قابل صدور می باشد و لذا مشمول اشخاص حقوقی نمی گردد
زیرا فرد صرفا داللت بر شخص حقیقی می نماید .اگرچه گزینه سوم به درستی تنظیم نشده و اطالق آن همه تعزیرات را شامل گردیده در
حالیکه به استناد ماده  23حکم به مجازات تکمیلی در خصوص همه مجازاتهای تعزیری امکان پذیر نمی باشد و تعزیرات درجه  7و8
منصرف از این ماده می باشند .

 -89گزینه  3صحیح است .
زیرا مستی لزوما داللت بر مسلوب االختیار بودن کلی نمی نماید و بنابراین اصل براین است که فرد مست مجازات می شود مگر آنکه استثنائا
ثابت شود که وی مسلوب االختیار گردیده که در این صورت قابل مجازات نمی باشد .
 -92گزینه  2صحیح است .
از آنجا که مصرف مسکر از مصادیق جرائمی می باشد که مجازات قانونی آنها شالق حدی است مستندا به بند پ ماده  122شروع به جرم
آن نیز جرم بوده و قابل مجازات است .
 -91گزینه  4صحیح است .
صرف نگهداری کردن آثاری که عفت و اخالق عمومی را جریحه دار می کند جرم نمی باشد چرا که اوال در قانون مجازات اشخاصی که در
امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند اساسا صرف نگهداری واجد وصف مجرمانه نمی باشد .ثانیا آثار مشمول عناوین مجرمانه در این
قانون آثار مستهجن و مبتذل بوده که مصداق مطروحه در سوال بنا به تصریح این قانون مشمول تعریف این آثار نمی گردد.
 -92گزینه  3صحیح است .
ابراء جانی قبل از جنایت توسط مجنی علیه از طریق عفو ار قصاص موجب می گردد که دیه نیز که متفرع بر قصاص می باشد دیگر قابل
مطالبه نباشد و بنابراین قصاص ودیه ساقط شده و صرفا تعزیر قابل اعمال می باشد .
 -93گزینه  1صحیح است .
صرف در دسترس قرار داشتن داللت بر سپرده شدن نمی نماید و لذا رفتار کارگر مکانیکی نمی تواند مشمول خیانت در امانت باشد اما از
آنجا که برخورد مالکانه با مال صورت گرفته و با تصاحب مال آن را از حیطه تصرفات مالک خارج کرده مشمول سرقت می باشد .اگرچه این
بی دقتی در طرح سوال وجود دارد که اساسا تصاحب عنصر مادی سرقت محسوب نمی شود ( برخالف حقوق انگلستان) و لذا از این حیث
عنوان سرقت محل مناقشه است .
 -94گزینه  2صحیح است .
به استناد تبصره  1ماده  562قانون مجازات اسالمی
 -95گزینه  4صحیح است .
زیرا شیوه ارتکاب جرم در تحقق ماهیت جرم تاثیر ندارد و بنابراین به هر طریقی از جمله ربودن اسناد اگر مامور تخلیه اطالعاتی شود جرم
موضوع ماده  526ارتکاب یافته است .مضافاً اینکه ربوده شدن اسناد بنا به تصریح در متن سوال بر اثر بی مباالتی مامور بوده و لذا قابلیت
انتساب به مامور را نیز دارد .اگر چه در کتاب جرایم علیه امنیت آقای دکتر میر محمد صادقی بیان گردیده که اساسا رفتار ربودن از حیث
شمول آن در تخلیه اطالعاتی در دکترین اختالفی می باشد .
 -96گزینه  3صحیح است .
مستندا به تبصره  1ماده  9قانون مبارزه با پولشویی.
-97گزینه  4صحیح است .
زیرا مرتکب جرم حدی سالب حیات به استناد ماده  322مهدور الدم بوده و لذا به قتل رساندن وی مستوجب قصاص و دیه نمی باشد و
صرفا به استناد تبصره  1ماده  322مستوجب تعزیر است .
 -98گزینه  2صحیح است .

مستندا به ماده  589قانون مجازات اسالمی .
 -99گزینه  4صحیح است .
مستندا به ماده  581قانون مجازات اسالمی .
 -122گزینه  1صحیح است .
مستندا به ماده  13قانون جرایم رایانه ای .

آیین دادرسی کیفری
 -121گزینه  3صحیح است.
به استناد ماده 213ق.آ.د.ک
 -122گزینه  2صحیح است.
به استناد ماده  82ق.آ.د.ک
 -123گزینه  1صحیح است.
به استناد ماده 257ق.آ.د.ک
 -124گزینه  1صحیح است.
به استناد تبصره  1ماده  81ق.آ.د.ک
 -125گزینه  4صحیح است.
به استناد ماده 291ق.آ.د.ک
 -126گزینه  2صحیح است.
به استناد ماده 191ق.آ.د.ک
 -127گزینه  4صحیح است.
به استناد ماده 152ق.آ.د.ک
 -128گزینه  3صحیح است.
به استناد ماده 219ق.آ.د.ک
 -129گزینه  1صحیح است.
به استناد ماده  126قانون مجازات اسالمی
 -112گزینه  2صحیح است.
به استناد ماده 272ق.آ.دک

 -111گزینه  3صحیح است.
به استناد ماده  36ق.آ.د.ک
 -112گزینه  4صحیح است.
 -113گزینه  2صحیح است.
به استناد ماده  312ق.آ.د.ک
 -114گزینه  3صحیح است.
به استناد مواد  385و تبصره ماده 346ق.آ.د.ک
 -115گزینه  2صحیح است.
به استناد تبصره  2ماده 14ق.آ.دک
 -116گزینه  4صحیح است.
به استناد ماده 316ق.آ.د.ک
 -117گزینه  1صحیح است.
به استناد بند الف ماده 427ق.آ.د.ک
 -118گزینه  1صحیح است.
به استناد ماده 442ق.آ.د.ک
 -119گزینه  3صحیح است.
به استناد بند ب ماده 452ق.آ.د.ک
 -122گزینه  4صحیح است.
به استناد ماده 423ق.آ.د.ک

