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میبسم هللا الرحمن الرح  

ه نژاد(       یف سمانه محمدیال اا   ی   )اصالحات کتاب تست قوان   

 

: اا  خش  حوو  مدی  ی   اصالحات قوان  

افزوده شود: 323صفحه 65قانون ر.م.م13پاسشنامه سوال شماره  یانتها

 حق رسقفیل یخاشد.مبنا یم دقت شود صورت سوال در اصو  رسقفیل

نه ج یدر زمان )انعواد(اجاره خه موجر ومستاجر است. گز  پرداات مبلغ  

شه و اصل بر عدم یرا اصل بر وجود حق کسب و پیت ز ح اسیصح

گفته شده است   موجراست، وقت   یبرا وجودرسقفیل

 ی   ن است که االف ان ن(هم وجود دارد ، پس ممک )استثنائای  عت  ی)اصل(

 انجام شود

:ت مدی  یاصالحات قانون مسئول
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:                                             افزوده شود 23سشنامه شماره پا یانتها  

  ی  صغ نه "د" کلمه "در هر حال" نادرست است ، اگر حت  ی در گز ی   و همچن

ده شده است و مهد از صغ د و در ان ی ففلت نمای  که خه مهدکودک سیر

 در ی  د مهدکودک در صورت  وصیوارد نما یگر یخه د  اساری  ی  لحظه صغ

الزم  ی   مهد  وانای   ده و همچنیان دی وسط ز  یو  ی  و اثبات  وص ینگهدار 

ان اسارت را داشته خاشد خا ان اسارت نمایخه جهت جیر د و  در ید جیر

ان یمی  ان از مال صغی،ز  صورت عدم استطاعت مایل گردد.    جیر  

ن قانون: یاضافه شدن  سوال خه سواالت ا  

کت کارفرما انجام پروژه ای:22سوال کت پیرا خه  یک رسر  ینکار مایک رسر

کت پ  واگذار یم   کار، خه شش  ثال  اساری  ی   در ح یمانکار یکند. کارگر رسر

مطالبه اسارت وارده خه چه  یکند.اصوال ان شش  ثال  برایوارد م

(3211 واند رجوع کند؟)مرکزوکال و چگونه یم ششیص  

کت پ ی  از خه اثبات  وصیخدون ن یمانکار یالف(رسر  

کت پ ی   وصاز خه اثبات یخا ن یمانکار یب(رسر  

کت کارفرما خدون ن کت پی  از خه اثبات  وصیج(رسر از خه یخا ن یمانکار ی و رسر

ی  اثبات  وص  

کت کارفرما  کت پید(رسر ی  از خه اثبات  وصیخدون ن یمانکار یا رسر  

ح پاسخ سوال نه الف، رجوع شود خه ی:گز  پاسخ سوال فو   3رسر  

:اصالحات قانون امور حستر   
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پ شود: یلف  انه ایخعد از گز  52پاسشنامه شماره   

ست یت نی)در سوال گفته شده است که درکدام مورد سکوت عالمت رضا

له رد است ؟(یکدام گز   عت  ی؟  نه سکوت خه می    

له رد است اما گز یدر گز  له ینه الف سکوت خه می   نه ب،ج،د سکوت خه می  

ان شده است . یحات بیدر ادامه  وضشود همانگونه که  قبول محسوب یم  

   فروش سااتمان: یاصالحات قانون پ

ح شود خه انجام ینه ج کلمه :انجام شده  صحیگز   13صفحه  31سوال 

 نشده. 

  یح شود خه کلمه: پی  فروشنده*  صحینه الف کلمه :پیگز   23سوال 

دار*. یار   

نه د           یح شود خه گز ینه ج  صحیگز   355صفحه 21پاسشنامه سوال   

یمه اجبار یحات قانون باصال   

ن قانون: یخه سواالت ااضافه شدن سوال   

جه یشود و درنت مباالی   اخان مر کب یر یدر عبور از عرض ا یاگر عابر 

ل کند و خا عابر پ د و خه یاده براورد نمایراننده اودرو نتواند اودرو را کنی 

ان ایوارد شود مسئول تر یعابر اس بر   فعیلی   طبق قوان ب خدی  ین اسیت جیر

(3211است؟)مرکز وکال عهده چه کیس  

ا یمه گر متساو یالف(عابر وب  

ی  مه گر و عابر خه نسبت درجه  اثیب(ب  
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 ج(عابر

مه گرید(ب  

نه د ی:گز 36پاسخ   

ح شود یک (*  صحینه ب اط دوم کلمه ) و خه ی:گز  31صفحه 25سوال

ه(*یخه کلمه )د  

ح شود خه یاط سوم کلمه )عام(*  صح 372صفحه16پاسشنامه شماره  

 ) مام(*

نه یح شود خه گز ینه الف  صحی: گز  17شماره پاسشنامه سوال371صفحه

 د. 

 ی  ف ( خه کلمه ) عمویم دولت   نه ب کلمه)عمویمیدر گز  62سوال  37صفحه

ح شودی( صح دولت    

ت اانواده: یاصالحات قانون حما  

در   7پ شود:رجوع شود خه می   ماده ی ا 31پاسشنامه شماره 371صفحه

ح پاسخ سوال 33رسر  

نه یح شود خه   گز ینه ج حذف و  صحیگز 373صفحه37پاسشنامه شماره

سال نادرست است.( 11نه الف یپ شود) در گز یب  . و در ادامه  ا  

 واند*  د* حذف و خه کلمه یمینه ب کلمه خایدر گز  21سوال 315صفحه 

ح گردد. ی صح  

مدی    دادرییی   خش  ا  
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و انوالب ل دادگاه عمویمیاصالحات قانون تشک  

نه ج و در اط چهارم  یح شود خه گز یحنه د  صیگز   21پاسشنامه سوال 

ح شود. یه )ج(* خه )خا  وجه (* صحنیگز   

مایل یت هایمحکوم یاصالحات قانون نحوه اجرا  

نه د افزوده شود: یگز   یانتها213صفحه 23در سوال   

خاشند.  ن یمیات دیهمه موارد مشمول مسثن  

نه د  افزوده شود: یدر گز  23 سوال شمارهی   و در پاسشنامه هم  

ح پاسخ سوالی رجوع کنی   همچن 17د خه رسر  

 

حل ااتالف یاصالحات قانون شورا  

ح شود خه کلمه ی(*  صحا  راض  یکلمه )  2نه ب در سوالیگز   212صفحه 

(*)خا  راض    

*ح شود خه قاض  ینه الف و ب کلمه قانون*  صحیدر گز  7سوال   

* ح شود خه قاض  یدر می   سوال کلمه قانون* صح 35سوال  

ح شود خه یکلمه )حاض  شود ( صح  22شماره پاسشنامه 111صفحه

 )حاض  نشود.(

چکدام. یپ شود : هینه د  ایدر گز  217صفحه  11سوال شماره   

ح شود خه انتصاب*یکلمه انتشاب*  صح  11سوال  
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نه ج* یح شود خه گز ینه ب*  صحیگز   113در صفحه  11پاسشنامه سوال   

ح شود یصح  363عبارت)بند الف ماده 113صفحه  23پاسشنامه سوال 

(31خه )بند الف ماده  

  یوان عدالت ادار یل دیاصالحات قانون تشک

ح  ینه الف*   صحیج * خه گز  نهیگز   131در صفحه  21در پاسشنامه سوال

  گردد

  یدادگسی   یحه استوالل کانون وکالیاصالحات ال 

نه ب .*یح شود خه گز یه ج*  صحنیگز   121صفحه 1در پاسشنامه سوال  

نه ب* یح شود خه گز ینه د*  صحیگز :123صفحه 36 پاسشنامه شماره  

 اصالحات قسمت قانون  جارت

ه قانون صدور چک : یاصالح  

نه ب*یح شود خه گز ینه ج *  صحیگز   252صفحه 11پاسشنامه سوال    

نه یح شود خه گز ینه الف*  صحیگز   251در صفحه 63پاسشنامه سوال  

 د*

نه یح شود خه گز ینه الف*  صحیگز   251در صفحه 61پاسشنامه شماره 

 ب*

نه یح شود خه : گز یو د*  صح نه جیگز 251در صفحه62پاسشنامه شماره

 الف*
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نه ج*یح شود خه گز ینه ب*  صحیگز   251در صفحه 22پاسشنامه شماره   

 اصالحات قانون خازار اورا  بهادار

سخ ماده مربوط خه ان ک حذف شود خه علت نیسوال   

نه الف* یح شود خه گز یحنه ب*  صیگز   32پاسشنامه سوال شماره   

پ شود: ینه ج  ایگز   221صفحه 35در پاسشنامه شماره   

ا کارگزار یمعامله گر   

نه ج یپ شود: گز ینه ج  ایادامه گز  251صفحه 35و در پاسشنامه شماره

شود.  ح و کامل است و هر دو عبارت را شامل یمیصح  

 

  اا  خش  جزای   قوان

  اییه قانون جرم سیاصالح

نه یح شود خه گز ینه ب*  صحیگز   675صفحه2ال شماره پاسشنامه سو 

 الف*

 2شود.(در سوال *محسوب یم ی* ا انتها 2حذف عبارت )از در ماده

 حذف گردد. 

" از ی  :"پولشو اییقانون جرم س 31:طبق بند چ ماده  و افزوده شود 

وع خه جرائم در ان جرم   یجمله موارد کت و معاونت و رسر ت ،رسر که مبارسر

ان شده است . یشود، ب نیممحسوب  اییس  
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ه مهم : یاصالح  

 حذف کامل خش  : 

پ : یو  ا 3117بهمن33د مصوبیدن اسیقانون مربوط خه مجازات پاش  

از ان  دگان نایر یت از بزه دیو حما د پایر ید مجازات اسیقانون تشد

3131مصوب  

ب دادرسا قرار گرفته است. ی حت  عو د پایر ی:ارسو خه ا هام اس3سوال 

رش ا هام از دادگاه یفراواست در جلسه محاکمه ضمن پذیک  پس از صدور 

کند،کدام مورد   ان را یم یق اجرایا  علیق صدور حکم یدر اواست  عو 

ح است ؟ یمجازات صح یق اجرایق صدور حکم و  علیدراصو   عو 

(31)قضاوت  

 الف(هر دو ممنوع است 

خالمانع است ممنوع و دویم ب(اویل  

استممنوع  مجاز و دویم ج(اویل  

  یصادر کننده را   قاض  ید(هر دو خه تشش
 

دارد.  بستگ  

ق یر قاخل  عو یم ز یک از جرایمجازات در کدام ی:صدور حکم و اجرا2سوال

( 32ق است؟)وکالتیو  عل  

 الف(معاونت در قتل عمد

ه عفت عمویمیم علیب(جرا  
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ر خدل از قصا  نفسیج( عز   

د پایر ید(معاونت در اس  

دهد که خه  ع شش  ب در دادگاه شهادت یمخه نف ی  :الف در دعوا1سوال

و اسارت  ینود یسبب شهادت الف ، شش  ج محکوم خه پرداات جزا

 یم شود،پس از ا مام محاکمه ج در محل سکونت الف مشف   شش  ب یم

ل، ج  که خا  صم د یاس یمودار  م قبیلیشود و خه محض اروج الف از می  

خاع  ورود صدمه خه پاشد و  اماده نموده خه سمت الف یم ی  ایمیش

 ن مورد چه یمیشود ، مجازات شش  ج در ا صورت و خدن الف یم

(ف  یخاشد؟) ال  

شوند.  محکوم یم د پایر یالف(هردو "ب و ج" خه مجازات معاونت در اس  

در حکم  یب(فوط شش  ج خه مجازات قصا  عضو محکوم و عمل و 

خاشد.  یم دپایر یاس  

شود و عنوان  محکوم یم تیج(شش  ج  نها خه قصا  عضو مورد جنا

وع خه جرم اس یمجرمانه عمل و  خاشد.  یم د پایر یرسر  

ان مجازات مورر محکوم و ی   د(شش  ج در صورت مطالبه الف و خه م

خاشد.  یم د پایر یدر حکم اس یعنوان مجرمانه عمل و   

د خه شش  الف  وسط ج ، در ی:در صورت عدم براورد اس2سوال

(ف  ینصورت :) الیا  

 قاخل مجازات نیم چ عنوای  ینشده است و  حت ه چ جریمیالف( مر کب ه

 خاشد. 
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وع خه اس د پایر یب(جرم اس  د پایر یمحوق نشده است و ممکن است رسر

گردد   لف    

شود ک محکوم یمیدرجه  یر یج(ج خه حبس  عز   

و پرداات  2درجه  یر یک سوم خه حبس  عز یه  ا ید(ج عالوه بر پرداات د

 یم د پایر یدر حکم اس یان مجرمانه و شود و عنو  محکوم یم ینود یجزا

 خاشد. 

د خه خدن و صورت شش  الف موجب یدن اسی: ج پس از پاش6سوال

در نظر   یو  یکه برا  صورت الف شده است ، مجازای    شکل دائیمیی   غ

(ف  یخاشد؟) ال شود ، چه یم گرفته یم  

ا ارشیه یالف( د  

2درجه یر یب(حبس  عز   

3درجه  یر یج(حبس  عز   

و ج نه الفید(گز   

ک از یافته از سمت شش  ج،کدامی: در اصو  جرم ار کاب  5سوال

  ینهادها
 
(ف  ی وان اعمال نمود؟) ال ر را یمیز  ارفاق  

ا ا دم نسبت خه یکه اول  ف مجازات در صوری  ی شف یطیالف( حت رسر

 مجازات گذشت کرده خاشند. 

وط و  عل یب(ازاد مجازات یق اجرایمرسر  

وط و  عل یج(ازاد ف مجازاتیجازات  و مطلوا  شفم یق اجرایمرسر  
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ا   مجازات یق اجرایق و  عو یو  عل یمه ازادینظام ن یطید( حت رسر

  :پاسشنامه سواالت فو  

و ماده  قانون مجازات اسالیم 27نه الف مستند خه ماده ی:گز 3پاسخ سوال

از ان  دگان نایر یت از بزه دیو حما د پایر ید مجازات اسیقانون تشد 1

3131مصوب   

وع خه ان ، موررات مربوط خه یم موضوع ایر مورد جرا:د1ماده ن قانون و رسر

وط ، عل یازاد ا یده یست مگر انکه بزه دیف قاخل اعمال نیق و  شفیمرسر

 اعالم گذشت کرده خاشند که ی   مر کب ن یر یا دم نسبت خه مجازات  عز یاول

ف دهد. یک درجه  شفی واند مجازات مر کب را  نصورت دادگاه یمیدر ا  

ح پاسخ سوال  1نه د مستند خه مادهی:گز 2سوال پاسخ 3. رجوع شود خه رسر  

نه .مستند خه ماده ین گز یح  ر ینه د خه عنوان کامل و صحی:گز 1پاسخ سوال

ن قانون یا 3  

گر خا ید ی  ایمیبات شیا هر نوع  رکید یدن اسی:هر کس عمدا خا پاش3ماده

درصورت ا منفعت شود ، یت بر نفس ،عضو،یان فلظت موجب جنای   هرم

ایدم،حسب مورد خا رعا ا ویلیه یعل ه مجت  یمطالبه از ناح ط مورر یت رسر

شود.  ا منفعت محکوم یمیدر کتاب قصا  خه قصا  نفس ،عضو   

فرد ، فرو بردن  یبر رو  ی  ایمیبات شیر  رکیا ساید یشی   اسیک:ر ی برصه 

است.  د پایر ی ان در حکم اسی  نظ د و اعمایلیخدن در درون اس یاعضا  

قانون 215،مشمول موررات ماده دپایر یکه اس  ی: درموارد2ه  برص 

 3132-2-3مصوب مجازات اسالیم
 
االرض  خاشد، اقدام مر کب ،افساد ق
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شود.  محسوب و خه مجازات ان محکوم یم  

د یدن اسیمربوط خه مجازات پاش حه قانوی  ینکته: "ال 

و  دپایر ید مجازات اسی" خه موجب "قانون تشد3117-32-35مصوب

خاشد.  "نسخ یم3131-7-23ا ان مصوب دگان نایر یت از بزه دیحما  

داشته و جرم  د پایر ینکته:در سوال مذکور شش  ج از قبل "قصد" اس

ن سوال متصور است یشود لذا عنرص عمد در ا " محسوب یمی"عمد یو 

 ن در حایلیبودن جرم اشاره نموده است ا ی خه عمدی   . و در می   ماده ن

عمد)شبه ی  ا فی ی  خصورت اطا د پایر یساست که در اصو  جرم ا

ن قانون رجوع یا 231و ماده   وان خه احکام قانون مجازات اسالیم عمد( یم

 نمود. 

 که ی   ت خه فرد معیراد جنایقصد ا ینکته:شش  ج که خه صورت عمد

 د بر مجت  یدن اسیشش  الف است را داشته و ضف قصد فعل)پاش

از خه یالزم است و ن یمجرمانه و صد  عنوان  یت عام برایا سونیه( یعل

د خه یدن اسیدن الف در اثر پاشیجه )خه قتل رسیا قصد نتیت اا  یسو ن

خاشد.  صد  عنوان مجرمانه ج نیم ی( برا یو   

د ید از لحاظ براورد اسید است اما مویک جرم موی د پایر ینکته:جرم اس

جه یاز نظر نتد یده( نه مویخا فرد مورد نظر)بزه د ی  ایمیبات شیر  رکیا سای

هیعل ده و سپس صد  عنوان مجرمانه بر مجت  یفوت بزه د  

وارد نشد  یخه و  تر ید خه شش  مورد نظر براورد نکرد و اسینکته:  اگر اس

وع خه جرم  د پایر ینصورت جرم اسیدر ا ممکن است  حت عنوان رسر

 محوق شده خاشد. 
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 ن ماده: دقت شود عنوان مجرمانه افسیا 2نکته:در اصو   برصه
 
 اد ق

ن  برصه یکه در اود ا  215شود که طبق ماده  محوق یم االرض ، زمای  

ده" یخصورت "وس د پایر یذکر شده است  که جرم اس ع و گسی   

کشور و نظم   ا اارجر ی ت داایلیا امنی یخه جهت ااالل در نظام اقتصاد

ا اموال ی ت جسمای  یا ورود اسارت عمده خه  مامی جاد ناامت  ی، ا عمویم

  و اصوض عمویم
 
گردد.   یم االرض  لف   منجر گردد ، مصدا  افساد ق  

ح پاسخ سوال  3نه ب مستند خه ماده ی:گز 2پاسخ سوال  1رجوع شود خه رسر

ن یو احکام راجع خه ان در ا قانون مجازات اسالیم322 ایل322و ماده

وع خه جرم.   اصو  و موارد رسر

 رجوع شود خه ی   چنن قانون و همیا2نه د مستند خه ماده ی:گز 6پاسخ سوال 

  قانون مجازات اسالیم33ماده

ن قانون شود و مجازات ان یمر کب جرم موضوع ا :هرگاه ششیص2ماده

دم،قصا  اجرا نشود ،  یایمانند مصالحه اول ا خه هرعلت  یقصا  نباشد 

ا وجه المصالحه حسب مورد مطابق یا ارش یه یمر کب عالوه بر پرداات د

شود:  ر مجازات یمیب ز یموررات مربوطه خه  ر   

صورت بزه   شکل دائیمیی  ت منجر خه  غیت بر نفس و جنایالف(در جنا

کیدرجه  یر یده خه حبس  عز ید  

ه کامل است خه حبس ی  از نصف دیه ان بیان دی   که م  ت  یب(درجنا

درجه دو یر ی عز   

ه کامل خاشد خه حبس یک سوم  ا نصف دیه ان از یان دی   که م  ت  یپ(در جنا
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سهدرجه  یر ی عز   

 یر یه کامل خاشدخه حبس  عز یک سوم دیه ان  ا یان دی   که م  ت  یت(در جنا

 درجه چهار

ن قانونیا 1نه الف مستند خه مادهی:گز 5پاسخ سوال  

وع خه ان ، موررات مربوط خه یم موضوع ای:در مورد جرا1ماده ن قانون و رسر

وط ،  عل یازاد ست مگر انکه بزه یف مجازات قاخل اعمال نیق و  شفیمرسر

 اعالم گذشت کرده ی   مر کب ن یر یدم نسبت خه مجازات  عز  یایا اولیده ید

ک درجه ی واند مجازات مر کب را  نصورت دادگاه یمیخاشند که در ا

ف دهد. ی شف  

یانه ایه قانون جرم رایاصالح  

نه د* یح شود خه گز ینه ج *  صحیگز   616صفحه 16در پاسشنامه شماره  

نه ب*یح شود خه گز ی*  صح نه د یگز   616صفحه17پاسشنامه شماره  

نه ب*یح شود خه گز ینه د*  صحیگز   616صفحه 22پاسشنامه شماره   

  3213ارداد23خ ی    ان اصالحات  ا  ار یپا


