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ن نصوحیاحسا :سازیماده آ  1 

 

  1396آزمون وکالت سال 

 .در زیر گزینه صحیح هر سوال، خط کشیده شده است 

 مدني: قحقو

 علي نماندگازکنند. با مي تفو علي رشپد سپسو  ههرز ابتدا ،نندگيرا ثهدحا یك نجریادر  .1

وارث  اد،فرا یناز ا یك امند(.کدزفر ههرز)يخترد هنو یكو  بيا ادربر یك ،بوینيا ادربر، یك تنداز:رعبا

   ؟شوند بمحسو علي

   بيا ادر( بر1

 بوينيا ادربر (2

  يختردنوه  (3

 يخترد هنوو  بوينيا ادربر (4

 ردمو امکد،  هدد اًبعدرا  کالتو عموضو اطالع از فوت، ونبد کیلو و کند تفو موکل چنانچه .2

  ؟ستا صحیح ،کیلو تمااقدا صخصودر

 باشد. دهكررا  مصلحتو  غبطه عايتر نكهآ بر وطمشر ،ستا صحيح (1

   است. نافذ ت،فو خبر نسيدر تا (2

 است. ثرابالو  باطل (3

 . ستا غيرنافذ (4

 

 

 



 1396زمون وکالت سال آسواالت 
 حقوق گسترسایت   

https://lawgostar.com 

 
 

  

ن نصوحیاحسا :سازیماده آ  2 

 

 که دشو مي متعهد هشندوفرو  مي کند  اريخرید بازرگانياز  شیمیایي دکو تنده  ،«لفا» شخص .3

 بین آن را ارخرید ،تسلیماز  پس. کند تسلیمو  تهیه هکنند تولید کارخانهاز را  مبیع ماه،دو فظر

 لهماا علت به شیمیایي يهادکو که دشو مي ممعلو ماا د،شو مي فمصر هادکوو  یعزتو ورزانکشا

  ؟ستا ،صحیح ،«لفا»شخص  قحقو صخصودر ردمو امکد است دهبو بمعیو هتولیدکنند

 .   ستكنداخورا در سالم يكاال تحويل به هشندوفر املزدارد ا حق «لفا» شخص (1

    نيست. ممكن سالم محموله تسليم به هشندوفر املزا ،بايع به بمعيو يكاال دادسترا نمكاا معد به توجه با (2

 يسواز  تعهد منجاا معداز  ناشي رتخسا مطالبه ار،خريد حق قحقاراه ا تنهاو  اردند دجوو فسخ حقاساساً  (3

   ست.ا هشندوفر

 وتلتفاا به ما مطالبه نمكاا فقطو  نيست ممكنآن  فمصر به توجه با كاال دنبو بمعيو علت به معامله فسخ (4

 .دارد دجوو بمعيوو  صحيح يكاال قيمت

 ینا. کرده است لقبو رهشاا بارا  عقد ده،بو ستا مّتكل بر درقا که متعامل ،معامله یك منجادر ا .4

    دارد؟  ضعيو چه معامله

 ست.ا صحيح (1

    ست.ا لفظ باآن  يبعد تنفيذ به طمنو ،معامله صحت (2

 نيست. كافي ،معامله ينا صحت ايبر رهشاابا امكان تكلّم،  (3

 لّم نباشد.تك به درقا ،مقابل فطر كه ستا صحيح تيرصودر فقط (4

 بهرا « ب» شخص به متعلق نختادر شده است متعهد «لفا» شخص  ،عقد ضمن طشرجب مو به .5

 به درقا ،بیني پیش غیرقابل جسمي ريبیما علتبه  ليو ،کند ريبیاآ مجاني رتصو به لسا یك تمد

  ؟ستا صحیح ردمو امکد. ستا هنشد طشر ايجرا

 است. فمعا رتخسا انجبرو  تعهد ايجرا از وطمشر ري،بيما دنبو بيني پيش غيرقابل جهت به (1

 .   است صحيح عقد ليو باطل طشر ط،شر نشد ممتنع علت به (2

 . دارد فسخحق  ئاًابتدا له وطمشر ط،شر نشد ممتنع ظلحا به (3
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 امكان اجراي شرط، با رجوع به حاكم وجود دارد. (4

 هشد تعیین نتوما نمیلیویك صد  دلمعاو  الستطاعهاعند رتصو به  جهزو مهریه ح،نكا عقد ضمن .6

    ؟ستا چگونه ي،مرکز بانك ساالنه شاخص سساابر ،مهریه به نسبت جهزو قستحقاا صلا است.

 ست. ا جهزو يسواز  مهريه مطالبهو  تمكين به طمنو (1

 نيست.زوج  مالي تمكنو  جهزو مطالبه به طمنو (2

 .   ستازوج  مالي تمكنو  جهزو مطالبه به طمنو (3

 .    ستا رمتو خنر فاحش تغييربه  طمنو (4

 رتغیی ینا که تيرصودر .کندمي  تبدیل بند گردن قطعه چند بهآن را  ،طال شمش قطعه یك ارخرید .7

    ؟ستا صحیح ردمو امکد ،قالها صخصودر ،نباشد حكمي تلف

 .   هداخو عيندر  مشاعي مالكيت ،بايع با قيمت يشافزا به نسبت ،قالهاز ا پس ارخريد (1

 .   است بايع به متعلقو  تلقي متصله تنمائا جملهاز ار،خريد عملاز  ناشي قيمت ديازدا (2

 .است قيمت يشافزا يافتدر مستحق ارخريد (3

 .    ستا قالها مانع ات،تغيير ينا (4

 یحصح ردمو امکد ،شدوبفر یكانشدنزاز  یكي بهرا  دخو الموا ،یناز د ارفر ايبر نمدیو چنانچه .8

   ؟ستا

 هگاآ يناز د ارفر قصداز  كه اريخريداز  لنتقاا  رد  مو لما خذا ليكن ،ستا صحيح ،نباشد ريصو معامله چنانچه (1

 .   ستا ممكن طلب لصوو جهت ده،بو

 يا دباش      ريصو معامله ينكهاز ا عما باطل معامله ،يناز د ارفر ايبر هشندوفر قصداز  ارخريد عطالا رتصودر (2

 .    خير

 باشد. زمحر يناز د ارفر قصد كه ستا باطل تيرصودر ،باشد ريصو معامله چنانچه (3

 .ستا توقيف قابل مبيعو  غيرنافذ ،ثالث صشخاا مقابلدر  ،نباشد ريصو گرا معامله (4
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  ؟ستا  صحیح ردمو امکد ،ضيومعا نضما صخصو رد .9

  نعقد ضما موجببه  ،ضامن به عنه نمضمو يند لنتقاا (1

     نضما بسبااز ا يكي موجببه   ،قيمت يا مثل به ضمانت (2

 مبيع نمددرآ للغير  مبيع مستحق رتصودر ،ثمن ردّ  به هشندوفر تعهد (3

 قبضاز  قبل مبيع يقهر تلف رتصودر ،ثمن ردّ  به هشندوفر تعهد (4

    ؟ستا کسي چه با لقبو جهت  و رغیرمحصو بر صیتدر و .10

 نيست طشر لقبو (1

  لهم موصي (2

  صيو (3

  حاكم (4

    ؟ستا مرجع امکد  هعهد به  ،مدني مسئولیت ايعودر د نیاز هکنندوارد تقصیر ازحرا .11

    اردمو كليهدر  رتخسا ايعود به هكنند سيدگير عمومي هگاداد (1

 نفرماياركاو  لتدو ت،قضا عليه رتخسا ايعود حطر به طمربو اردمو جز  ارد،مو كليهدر  عمومي هگاداد (2

 كار ادثحو صخصودر ركا نقانو لمشمو

 كه شخاصيو ا تقضا ،لتدو عليه رتخسا مطالبه ايعود حطر اردمو جزبه   ارد،مو كليهدر  عمومي هگاداد (3

  .شوندمي قابتير ضدّ لعماا مرتكب

 زيان، هكننداردو تخلف ازحرا ايبر كه ارديموبه جز  ارد،مو كليهدر  رتخسا ايعود به هكنندسيدگي ر هگاداد (4

 .    ستا هشد بينيپيش  صخا نتظاميا مرجع

 دارد؟    دجوو املتزا جهو تغییر نمكاا ارديمو چه، در انیرا قحقودر  .12

 .  باشد دلنامتعا املتزا جهو چنانچه درو،خو وشفرو  خريد به طمربو يهااردادقر (1

    نساختما وشفرپيش  به طمربو يهااردادقر (2

   هكنند فمصر قحقو به طمربو اردمو كليه (3

 .اردند دجوو نمكاا ينا ردي،مو هيچدر  (4
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 امکد .کند یه ميدتأ اوست. رختیادر ا زمجو ونبد کهرا  يیگرد لما، عهد به يفاو ممقادر  متعهد .13

   ؟ستا صحیح ردمو

 ست.ا حقوقي قعهواعهد، به  يفاو دارد، زيرا را لما دادسترا حق متعهدو  ستا صحيح عهد به يفاو (1

   ست.ا حقوقي قعه، واعهد به يفاو نچودارد، را  لما دادسترا حق متعهد ماا ،نيست صحيح دين ييفاا (2

  ست.ا قوقيح عمل ،عهدوفاي به  نچو  .را دارد لما دادسترا حق متعهد ليو د،شونمي  محقق عهد به يفاو (3

 است.وقي حق عملعهد،  به يفاو ايرز ارد،ندرا  لما دادسترا حق هم متعهدو  دشو نمي محقق يند ييفاا (4

  د؟شو ختداپر به مملز ستا ممكن ،باشد نمدیو شخص ینكها ونبد ،یرز اردمواز  یك  امکددر  .14

      كياشترا مسئوليت (1

   تضامني مسئوليت (2

  مهذبهذمه  نقل ضفردر  نضما عقد (3

 مدني مسئوليتدر  طولي بسباا عجتماا ضفر (4

  ؟ستا صحیح اردادقر لنحالا صخصودر ردمو امکد .15

 .   ستا اردادقر لنحالا اردمو جملهاز ن،بطال (1

 .   نيست يحصر، اردادقر لنحالا قانوني بسباا (2

 .   دشو هم جايز دعقو شامل ارداد،قرارادي  لنحالا (3

 كرد. فقاتو انتومي ارداد،قر لنحالا قانوني بسباا متما فبرخال (4

  ؟ستا وتمتفا عداقو سایر، با یرزکدام یك از قواعد  حقوقي ماهیت .16

 .   كندمي صختصاو ا فتصر بر اللتد ،سرتير ضعو و ترصيف رطو به بنا (1

 .   ستا لغيرمنقو حكمدر  ،عتزرا ايبر هشدداده  صختصاا لمنقو الموا (2

 .   ستا شوهر به ملحق ،جيتزو نمادر ز متولد طفل (3

 .    ستا مالكيت ليلد ،مالكيت انعنو به فتصر (4
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  ؟ستا صحیح ردمو امکد، باشد سفیه له مضمون و دشو قعوا تضامن يمبنابر  ضمانت بر هرگاه .17

 .   ستا لهكافي نمضمو لقبو (1

 .  ستا زمال له نمضمو سرپرست لقبو (2

 . نيست او سرپرست يا له نمضمو لقبو به زينيا  (3

 . ستا سرپرست تنفيذ مندزنياو  نيست كافي تنهاييبه   له نمضمو لقبو (4

( عابر) « ب»شخص با ،نندگيرا حیندر  ،ستا ثالث شخص نامه بیمه داراي که «لفا» شخص .18

 مرتكب يتقصیر گونههیچ  تومبیلا هنندرا ینكها ضفر هیچ به. دميشو وممصد عابرو  کنديتصادف م

ز ا رعبو به طمربو راتمقر عایتر معد لیلد به ،عابر تقصیراز  ناشي صددرصد راتخساو  باشد هنشد

 امکد ،ثالث شخص بیمه طریقاز  عابر راتخسا انجبر صخصودر ،باشد صمخصو يها راه ها و محل

  ؟ستا صحیح ردمو

 هم گربيمه  ارد،ند مدني مسئوليت تومبيلا هندو دار ستا( عابر) هيدد نياز دخو امقداز ا ناشي رات،خسا نچو (1

 .  اردند رتخسا ختداپر به تكليفي

      يمهب حق ادث،حو بيمه بابت تومبيلا هنددار كه ستا رتخسا انجبربه  مكلف تيرصودر تنها گر بيمه (2

 .  باشد ختهداپر اي گانهاجد

 . كند انجبررا ( عابر) هيدد  راتخسا متما د،خو اتتعهد ودحددر ستا مكلف گر بيمه (3

 .   دشومي  وممحر رتخسااز  بخشي انجبروي از  ،(عابر) هيدد نياز  تقصير ليلد  به (4

 هدش طشر نامه رهجاااست. در  هشد ارگذوا رهجاا به لسا سه تمد ايبر، 1364در سال  اي زهمغا .19

  .کندمي  تفو مستأجر ل،سادو  گذشتاز  پس. کند دهستفاا رهجاا از موردًِ شخصا مستأجر که ستا

 دارد؟   ضعيو چه رهجاا اردادقر

 .   دشو منفسخ ،مستأجر تفو با رهجاا (1

 . دشومي  باطل رهجاا عقد ،مستأجر تفو با (2

 .   ستا موجر تنفيذ به طمنو ،مستأجر ثهور با ريستيجاا بطهرا مهادا (3
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 .شتدا هداخو ارستمرا مستأجر ثهور به نسبت ،موجر فقتامو ونبد ري،ستيجاا بطهرا (4

 اً بعد ماا د،ميشو شتزدابا قاضي تقصیر لیلد ، بهسيو دادر مقدماتي تتحقیقا نجریادر  شخصي .20

   د؟شومي  انجبر نحو چه به شخصاین  رتخسا.  ددگر تبرئه ميو  دثابت ميشواش   گناهي بي

و  ندارند مدني مسئوليت ص،خصو يندر ا قاضيو  لتدو ي،گسترو داد وتقضا عمل دنبو حاكميتي ليلدبه  (1

 .داردمي نتظاا مسئوليت صرفاً قاضي

 مي رتخسا انجبراز  پس لتدو ماا د،شومي انجبرخاصي  وقصند محلو از  لتدو توسط هيددخسارت زيان  (2

 .  كند جعهامر مقصربهقاضي  نداتو

       مقصر قاضي به جعهامر حقو  دشومي انجبر خاصي وقصند محلو از  لتدو توسط هيدد نياز رتخسا (3

 .  اردند دجوو لتدو ايبر

 ت است.رخسا انجبر لشخصاً مسئو ،مقصر قاضي (4

 :مدني سيدادر یینآ

 به حقیقي شخص علیه خصوصي شرکتي که نيواعد فتصر يعود عستماا قابلیت صخصودر .21

  ؟ستا صحیح ردمو امکد ،کندمي قامها( حقوقي) عمومي هگاق.آ.د. م، در داد دستناا

 .  باشد شتهدا خصوصي تملك قابليت ،يعود عموضو ملكو  دهبو لغيرمنقو لما به نسبت  (1

 .    باشد شتهاند خصوصي تملك قابليت ي،عود عموضو ملك لوو ،باشدل غيرمنقو لما به نسبت (2

  .  شدبا شتهدا خصوصي تملك قابليت ي،عود عموضو ملكو  دهبو (لمنقو لغيرمنقو) لما به نسبت (3

هم   ثبت بقهساداراي  بايدو  شتهدا خصوصي تملك قابليت ي،عود عموضو ملكو  دهبو لغيرمنقو لما به نسبت (4

 .باشد
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 هچدر  دارد.را  ملك ازفرا قصد ،ستا خصوصي شرکتدو  به متعلق کهدارد  ملكي مالكاز دو  كيی .22

 ماکد از،فرا بر مبني ثبتاداره  تصمیم صخصودر ؟ستا ثبتاداره  صالحیتدر  ازفرا ستاخودر تيرصو

   ؟ستا صحیح ردمو

       هگاادددر  اضعترا قابلروز،  بيست فظر فقط ثبتاداره  تصميم. ـ باشد ثبت نجريادر  ملك ستا كافي (1

 .  ستا عمومي

 هگادر داد اضعترا قابلروز،  بيست فظر فقط ثبتاداره  تصميمـ .  باشديافته  نپايا ملك ثبتي نجريا گرا (2

 . ستا عمومي

رأي  و عمومي هگادر داد اضعترا قابلده روز،  فظر ثبتاداره  تصميم. ـ باشد  ثبت نجريادر  ملك ستا كافي (3

 .   ستا نظر تجديد قابل عمومي هگاداد

رأي  و عمومي هگااددر د اضعترا قابل، روزده  فظر ثبتاداره  تصميمـ  .باشديافته  نپايا ملك ثبتي نجريا گرا (4

 .   ستا نظرتجديد  قابل عمومي هگاداد

 امکد صالحیتدر  ،ستاجرا لِحادرثبت«  ايجرا» رد که سمير سند ايجرا رستود لبطاا ايعود .23

  ؟ستا مرجع

     سند ايجرا محل نستادر ا مستقر ثبت رتنظا هيئت (1

  سند ايجرا رستود ورصد محل عمومي هگاداد (2

 هنداخو قامتا محل عمومي هگاداد (3

   سند ايجرا محل ثبتاداره  ئيسر (4

 هشد ممحكو نخستین مرحلهدر  هنداخوه، یددگر قامها لیار 210 ,000،000 ستهاخو به که یياعودر د .24

 ،كمح ینا به نسبت صليا ثالث اضعترا صخصودر .دميشو تأیید ًعینا تجدیدنظر هگادر داد حكم ینو ا

   ؟ستا صحیح ردمو امکد

 قابل اررق د،شو درصا ثالث اضعترا ايعود  ردّ  ارقر گرو ا ستا نخستين هگاداد صالحيتدر  ثالث اضعترا (1

 است. مفرجا قابل ،هيانظرخوتجديد  معد رتصوو در ستا نظر تجديد
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 قابلقرار  د،شو درصا ثالث اضعترا دعواي ردّ ارقر گرو ا ستا تجديدنظر هگاداد صالحيتدر  ثالث اضعترا (2

 .  ستا فرجام

 قابل اررق د،شو درصا ثالث اضعترا ايعود نخستين است و اگر قرار ردّ هگاداد صالحيتدر  ثالثاعتراض  (3

  .ستا تجديدنظر

م فرجاقابل  اررق د،شو درصا ثالث اضعترا ايعود نخستين است و اگر قرار ردّ هگاداد صالحيتدر  ثالثاعتراض  (4

 نيست.

 د،شومي  قامها ستارو یك هاليا نفر پنج و چهل علیه ملكياز  رعبو حق به جعرا که یياعودر د .25

  ؟ستا صحیح ردمو امکد

 ،صالح      مرجع و دشو غبالا نندگااخو متما بهو  تنظيم نسخه يك ضافها به نندگااخو ادتعد به بايد ستاخوادد (1

 . ستا ملك عقوو محل عمومي هگاداد

 و      دشومي رمنتش رالنتشااكثير نامهدر روز ستاخوداد دمفاو  غبالا نندگااخواز  نفردو  به فقط ستاخوداد (2

 .    ستا ملك عقوو محلعمومي  هگاداد ،صالح مرجع

، صالح مرجع و دشو غبالا نندگااخو متما بهو  تنظيم نسخه يك ضافها به نندگااخو ادتعد به بايد ستاخوداد (3

 .  ستا ملك عقوو محل فختالا ّحل رايشو

 ستاخودادمفاد  و دشو غبالا نندگااخو متما بهو  تنظيم نسخه يك ضافها به نندگااخو ادتعد به بايد ستاخوداد (4

 .    ستا عقوو محل فختالاّ حل رايشو ،صالح مرجعو  دشو منتشر سمير نامهدر روز

 لیندر او يعود هنداخو. دشومي قامها شخصي علیه مالكیت سند دستناا به يید خلع ايعود .26

 يدفاع چه هنداخو پاسخ ینا ندارد.  تصرفيو  ید گونههیچ  ملكدر  که کند مي معالا سيدادر جلسه

  ؟نماید ذتخاا باید تصمیمي چه ه،نداخو پاسخ ستيدر شپذیر رتصودر هگاداد د؟شو مي بمحسو

 نهااخو حقيبي  به حكمـ  خصا معني به عفاد (1

 سند صالتا به سيدگيـ ر سند صالتا به ضتعر (2

  يعود ردّ ارقرـ  اديرا (3

    نهااخوحقي بي به حكمـ  ليلد رنكاا (4
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 دجوو علتبه  را  ها داريشهر نقانو 100 دهما نکمیسیواداري، رأي  لتاعد انیود نوبد شعبه .27

 دگيسیاز ر پس مرجع ینا که یيرأ به نسبت. نماید مي دهعارأي ا هکننددرصا مرجع به مؤثر اداتیرا

 حصحی ،ردمو دامک. هددمي تشخیص نقانو مغایررأي را  انیوو د دميشو شكایت داًمجد ،کندمي درصا

  ؟ستا

 دشومي لساار نهاييرأي  ورصد ايبراداري  لتاعد انيود عمومي هيئت  به هندوپر (1

 .  كندمي يماهورأي  ورصد به درتمبا ،ينورمشا نظر خذاز ا پسو  نقضرأي را  انيود شعبه (2

 .  دشو ميارسال  سيدگير ايبراداري  لتاعد انيود تجديدنظر شعبه بهرأي،  نقض ونبد هندوپر (3

 نميسيوك بهرأي  ورصدو  سيدگير ايبررا  هندوپر ،ينورمشا نظر خذاز ا پسو  نقضرأي را  انيود شعبه (4

 .  نمايدمي دهعاا مربوطه

 امهقا عمومي هگادر داد یيدروخو بهوارده  راتخسا بابت لیار 210 ,000،000 ستهاخو به یياعود .28

  ؟ستا صحیح ردمو امکد ،ستهاخو يبها به اضعترا صخصو. دردشومي

 .   دشومي پذيرفته د،شو حمطر سيدادر جلسه ليناو نپايا تا چنانچه (1

 .  دشومي پذيرفته ردمو حسبو  سيربر ،شناسيركا منجااز ا پس (2

 .  دشومي پذيرفته د،شو حمطر سيدادر جلسه ليناو تا چنانچه (3

 .   دشونمي پذيرفته (4

  ؟ستا صحیح ردمو امکد هلقاعدا علي ،حسبي رمودر ا هگاداد تصمیم صخصودر .29

 . نيست تغيير قابل ،تيرصو هيچدر (1

 .   دهد تغييرآن را  نداتومي تجديدنظر مرجع تنها (2

  .هدد تغييرآن را  ساًرأ حتيمي تواند  هكنند ذتخاا مرجع ،نباشد تجديدنظر قابل تصميم گرا (3

 دهد. تغييررا  آن نداتومي نفع ذي اضعترا رتصودر تنها هكنندذتخاا مرجع ،نباشد تجديدنظر قابل تصميم گرا (4
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 نهااخو متقد ّحق صخصودر .دشومي درصا ستهاخو تأمین ارقر ن،هااخو ستاخودر به یياعور دد .30

   ؟ستا صحیح ردمو امکد ،ستهاخو تأمین ارقر ورصد با رانبستانكا سایر به نسبت

 .  دشونمي ديجاا تقدمي ّحق هيچ (1

 . دشومي ديجاا متقدّ حق ار،قر ورصد يخرتااز  (2

 .  دشومي ديجاا متقد ّحق ه،نداخو به ارقر غبالا يخرتااز  (3

 .دشونمي ديجاا متقد ّحق ،باشد هنشد درصاآن  بر ممقد تأميني ارقر نكهآ طشر به (4

 سبي ونهرگاه وکیل دادگستري یا زوجه او با دادرس دادگاهي که پرونده به آن ارجاع شده، قرابت  .31

 یا سببي تا درجه معین قانوني داشته باشد، دادگاه و وکیل با چه تكلیفي مواجه هستند؟ 

 .دادرس بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر كند و وكيل نيز از انجام وكالت ممنوع است (1

 .مشمول موارد رد و مكلف به صدور قرار امتناع از رسيدگي استدادرس  (2

 .دادرس بايد قرار عدم استماع دعوي صادر كند، اما وكيل تكليفي ندارد (3

 .دادرس مشمول موارد رد نيست، ولي وكيل از انجام وكالت ممنوع است (4

 ر و اجرا ميدستور موقتي از دادگاه نخستین، در دعواي الزام به تنظیم سند رسمي ملكي صاد .32

 درخصوص شكایت نسبت به دستور موقت، کدام مورد صحیح است؟ د.شو

 ييش نمچون در دعواي مزبور، پذيرش درخواست دستور موقت و صدور آن خالف قانون است، طرح شكايت پ (1

 .آيد

 .فقط چنانچه رئيس حوزه قضايي آن را تأييد كرده باشد، قابل تجديدنظر و فرجام نيست (2

 .باشد تجديدنظر نيست و قابل فرجام نيز نميمستقالً قابل  (3

 .مستقالً قابل تجديدنظر است، اما قابل فرجام نيست (4

وص طور تضامني محكوم شده باشند، درخص چنانچه تجدیدنظرخواهان دو نفر یا بیشتر باشند و به .33

 پرداخت هزینه دادرسي مرحله تجدیدنظر، کدام مورد صحیح است؟

حله تجديدنظر توسط هر يك از تجديدنظرخواهان، ديگران را از پرداخت پرداخت هزينه كامل دادرسي مر (1

 .كند هزينه دادرسي معاف مي



 1396زمون وکالت سال آسواالت 
 حقوق گسترسایت   

https://lawgostar.com 

 
 

  

ن نصوحیاحسا :سازیماده آ  12 

 

خت پردا پرداخت هزينه كامل دادرسي مرحله تجديدنظر توسط هر يك از تجديدنظرخواهان، ديگران را از (2

 .كند هزينه دادرسي معاف نمي

ط ظر توسپرداخت يك هزينه كامل دادرسي تجديدنفقط اگر محكوميت ناشي از عدم پرداخت وجه چك باشد،  (3

 .يكي از تجديدنظرخواهان كافي است

رسي امل دادككارگر باشد، پرداخت هزينه  سبب تقصير چنانچه محكوميت ناشي از مسئوليت مدني كارفرما به (4

 .كند تجديدنظرخواهي توسط يكي از تجديدنظرخواهان، از ديگران سلب تكليف نمي

 واي شرکت نكرده  شود و خواهان در هیچ جلسه یك میلیارد ریال اقامه ميدعوایي به خواسته  .34

یال کند. خوانده به موجب حكم غیابي، محكوم به پرداخت هفتصد میلیون ر اي تقدیم نمي هیچ الیحه

نفع  کند. درخصوص آن بخش از خواسته که به شود و خوانده نسبت به این حكم واخواهي مي مي

 است، کدام مورد صحیح است؟ خواهان حكم صادر نشده

ر حكم ي و صدوكننده به واخواهي، درخواست رسيدگ تواند با تقديم دادخواست از دادگاه رسيدگي خواهان مي (1

 .نمايد

دور دگي و صكننده به واخواهي، درخواست رسي تواند بدون تقديم دادخواست از دادگاه رسيدگي خواهان مي (2

 .حكم نمايد

 .كننده به واخواهي، درخواست تصحيح حكم نمايد ه رسيدگيتواند از دادگا خواهان مي (3

 .تواند تجديدنظرخواهي كند خواهان مي (4

ام چنانچه نسبت به سند عادي انكار یا تردید شود، درخصوص رسیدگي دادگاه به اصالت سند، کد .35

 مورد صحیح است؟ 

وي ؤثر در دعسند م استرداد نكند ودرصورتي دادگاه به اصالت سند بايد رسيدگي كند كه ابرازكننده سند آن را  (1

 .بوده و موضوع سند نيز وجه نقد باشد

 سيدگي ميرت سند كه ابرازكننده، سند را استرداد نكند و سند مؤثر در دعوي باشد، دادگاه به اصال درصورتي (2

 .كند

 .شداند بكافي است كه ابرازكننده سند، آن را استرداد نكند تا دادگاه مكلف به رسيدگي به اصالت س (3
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 .كافي است كه سند مؤثر در دعوي باشد تا دادگاه به اصالت آن رسيدگي كند (4

غاز کند. اجرائیه صادر و عملیات اجرایي آ له رأي داوري، درخواست اجراي رأي داور مي محكوم .36

علیه رأي داوري، درخواست صدور حكم بطالن رأي داور نماید و دادگاه  چنانچه محكوم د.شو مي

 ست؟بطالن رأي داور صادر کند و این حكم قابل تجدیدنظر باشد، کدام مورد صحیح انخستین حكم به 

عوي و اصل د كه رأي داوري در دعواي مالي صادر شده باشد، اجراي رأي داوري تا رسيدگي به فقط درصورتي (1

 .ماند قطعي شدن حكم به بطالن رأي داور، متوقف مي

ل به اص صادر شده باشد، اجراي رأي داوري تا رسيدگي كه رأي داوري در دعواي غيرمالي فقط درصورتي (2

 .ماند دعوي و قطعي شدن حكم به بطالن رأي داور، متوقف مي

 .دمان اجراي رأي داور تا رسيدگي به اصل دعوي و قطعي شدن حكم به بطالن رأي داور، متوقف مي (3

 .داردبا توجه به غيرقطعي بودن حكم دادگاه نخستين، اجراي رأي داور ادامه  (4

نظر شود، دادگاه تجدید مطرح مي« ب»و آقاي « الف»به اصل نكاح بین خانم  در دعوایي که راجع .37

« ب»همان دعوي را دوباره علیه آقاي « الف»کند. چنانچه خانم  حقي خواهان صادر مي حكم به بي

 صادر علیه خواندهمطرح کند و در دادگاه تجدیدنظر بدون آنكه صورت اختالف تغییر نموده باشد، حكم 

 خواهي نماید، کدام مورد صحیح است؟ علت مغایرت دو حكم فرجام علیه رأي دوم به شود و محكوم

ي عموم يئتشود، اما نقض حكم اول مستلزم تصميم ه نفع اعالم مي اعتباري حكم مؤخر به درخواست ذي بي (1

 .عالي كشور است ديوان

 انون نقضقشود و رأي اول نيز درصورت مخالفت با  م مينفع اعال اعتباري حكم مؤخر به درخواست ذي بي (2

 .خواهد شد

 يمود باقي خشود، اما حكم اول درهرحال به اعتبار  نفع اعالم مي اعتباري حكم مؤخر به درخواست ذيبي  (3

 .ماند

 .تواند حكم فرجام خواسته را نقض نمايد عالي كشور هر دو حكم را بررسي و فقط مي ديوان (4



 1396زمون وکالت سال آسواالت 
 حقوق گسترسایت   

https://lawgostar.com 

 
 

  

ن نصوحیاحسا :سازیماده آ  14 

 

. کند يمریال نفقه علیه خوانده در شوراي حلّ اختالف اقامه دعوي 150،000،000 خواستهخواهان به  .38

سیدگي نماید. درخصوص ر خوانده متقابالً دعوایي به خواسته الزام به تمكین در همان مرجع مطرح مي

 شورا، کدام مورد صحیح است؟ 

 .شوراي حلّ اختالف بايد هر دو دعوي را به مرجع صالح بفرستد (1

 .كند شوراي حلّ اختالف با توجه به ارتباط كامل، به هر دو دعوي رسيدگي مي (2

 .كند شوراي حلّ اختالف مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعيين تكليف دعوي تمكين مي (3

 .فرستد كند و دعوي تمكين را به مرجع صالح مي شوراي حلّ اختالف به دعواي نفقه رسيدگي مي (4

 شود. وکیل ز ملكي که یك میلیارد ریال تقویم گردید، اقامه ميدعوایي به خواسته خلع ید ا .39

کند. درخصوص پذیرش استرداد  خواهان پیش از تمام شدن دادرسي، درخواست استرداد دعوي مي

 دعوي، کدام مورد صحیح است؟ 

ذاكرات مختم  شود كه استرداد، پيش از ختم مذاكرات مطرح شده و يا اگر بعد از فقط درصورتي پذيرفته مي (1

 .است، خوانده راضي باشد

كرات تم مذاخشود كه استرداد پيش از ختم مذاكرات مطرح شده و يا اگر بعد از  فقط درصورتي پذيرفته مي (2

 .نظر نمايد كلي صرف است، خوانده راضي باشد و خواهان از دعوي خود به

از ختم  اد پيشصريح شده و استردشود كه وكالت در استرداد دعوي در وكالتنامه ت فقط درصورتي پذيرفته مي (3

 .مذاكرات، مطرح شده و يا اگر بعد از ختم مذاكرات است، خوانده راضي باشد

از ختم  اد پيششود كه وكالت در استرداد دعوي در وكالتنامه تصريح شده و استرد فقط درصورتي پذيرفته مي (4

 كلي صرف ود بهخباشد و خواهان از دعوي  مذاكرات مطرح شده و يا اگر بعد از ختم مذاكرات است، خوانده راضي

 .نظر كند
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شود.  صادر و قطعي مي« الف»به تحویل یك تخته فرش به سود « ب»كم محكومیت شخص ح .40

 تخته« ج»کند. چنانچه شخص  علیه برابر مقررات، از این حكم درخواست اعاده دادرسي مي محكوم

 معمول دارد؟  فرش مزبور را متعلق به خود بداند، چه اقدامي را باید

 .تواند انجام دهد گونه اقدامي نمي تا قبل از تعيين تكليف اعاده دادرسي، هيچ (1

 .اعتراض ثالث نمايد« ب»تواند نسبت به حكم محكوميت  فقط مي (2

 .خواهي كند تواند نسبت به حكم مزبور فرجام فقط مي (3

 .عنوان ثالث، وارد دعواي اعاده دادرسي شود به (4

 :حقوق تجارت

 ند. قائمک مقام خود را محدود به فروش کاال کرده، وي را از خرید کاال منع مي اختیار قائمتاجري  .41

 تواند يصورت، تاجر م کند. در کدام توجه به این ممنوعیت، اقدام به خرید کاال مي مقام تجارتي بدون

 اي استناد کند؟  اعتباري چنین معامله به بي

 .تواند درهرحال مي (1

 .واندت عنوان نمي هيچ به (2

 .مقام آگاه باشد طرف معامله، از محدوديت اختيارات قائم (3

 .صورت كتبي باشد تواند، مگر اينكه محدوديت در اختيارات به نمي (4

 هاي سهامي خاص مجاز است؟ انجام کدامیك از اقدامات زیر، براي شرکت .42

 خود مبادرت به انتشار آگهي و اطالعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام (1

 صورت غيرنقد در افزايش سرمايه، تأديه مبلغ اسمي سهام به (2

 عرضه سهام خود براي فروش در بورس اوراق بهادار  (3

 نويسي  عرضه سهام خود براي پذيره (4
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  کند؟ نميیك از احكام زیر، ویژه چك است و به برات و سفته تسرّي پیدا  دامک .43

 مسئوليت تضامني صادركننده و ظهرنويس در مقابل دارنده  (1

 حق اقامه دعوا درصورت ظهرنويسي براي وصول سند به نمايندگي  (2

 مسئوليت تضامني ضامن فقط با شخصي كه از او ضمانت كرده است  (3

 مسئوليت تضامني اصيل و نماينده در مقابل دارنده، درصورت صدور سند به نمايندگي (4

توان بر  با هیچ اکثریتي نمي».... الیحه اصالح قسمتي از قانون تجارت:  94ماده رابر قسمت دوم ب .44

 ود؟ شتواند از مصادیق این حكم تلقي  یك از تصمیمات زیر، مي ، کدام«تعهدات صاحبان سهام افزود.

 العاده  عمومي فوق تبديل شركت به شركت تضامني با اكثريت قانوني در مجمع (1

 افزايش سرمايه از طريق فروش سهام جديد  (2

 ها براي شركت  استقراض از بانك (3

 تغيير اقامتگاه شركت (4

 که قبولي برات مشروط نوشته شود، کدام مورد صحیح است؟ درصورتي .45

 .شود شده محسوب مي برات مطلقاً نكول (1

 .شود شده محسوب و شرط باطل تلقي مي برات قبول (2

 .گير درهرصورت، مسئول پرداخت وجه برات خواهد بود اتشود و بر شده تلقي مي برات قبول (3

 .رات استبكننده در حدود شرطي كه نوشته، مسئول پرداخت وجه  شود، ولي قبول شده تلقي مي برات نكول (4

 ؟ نیست کدام مورد، از مصادیق ورشكستگي به تقلب تاجر .46

 .به طريق مواضعه و معامالت صوري، دارايي خود را از ميان برده باشد (1

 .ترتيب باشد اگر دفاتر او ناقص يا بي (2

 .دارايي خود را مخفي كرده باشد (3

 .دفاتر خود را مفقود كرده باشد (4
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 ؟ نیستکدام مورد، از شرایط اعتبار قرارداد ارفاقي  .47

خيص و ا كه تشچهارم از كليه مطالباتي ر عالوه يك طلبكاراني كه حداقل سه انعقاد قرارداد توسط نصف به (1

 .موقتاً قبول شده، دارا هستندتصديق شده يا 

 تصويب قرارداد ارفاقي توسط مدير تصفيه و عضو ناظر  (2

 عنوان ورشكسته به تقلب  عدم محكوميت تاجر به (3

 تصديق قرارداد ارفاقي توسط دادگاه  (4

 ؟ نیستکدام مورد درخصوص معامالت تاجر پس از تاریخ توقف، صحیح  .48

 .اينگونه معامالت، مطلقاً باطل هستند (1

 .دمعامالت صوري و يا مسبوق به تباني ورشكسته، چه قبل و چه بعد از تاريخ توقف، باطل هستن (2

 .باطل است انتقال، و اصل بر صحت معامالت است و فقط معامالتي نظير صلح محاباتي، هبه و هرگونه نقل  (3

ت به ت نسبكه ورشكستگي تاجر، نتيجه ارتكاب جرم ورشكستگي به تقلب باشد، تمامي معامال درصورتي (4

 .هركس حتي خود تاجر، باطل است

 ؟ نیستدر حقوق ایران، کدام مورد درخصوص تاریخ توقف، صحیح  .49

يين تگي تعها قبل از تاريخ صدور حكم ورشكس محدوديتي در تعيين آن وجود ندارد و ممكن است براي سال (1

 .شود

 .بطالن مواجه سازدتواند معامالت متعددي را با  عدم محدوديت زماني در تعيين آن مي (2

 .شود اگر قابل تعيين نباشد، تاريخ صدور حكم ورشكستگي، تاريخ توقف محسوب مي (3

 .تواند بيشتر از دو سال قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي تعيين شود نمي (4

شوند، از  درخصوص اشخاصي که درنتیجة ورشكستگي تاجر بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار مي .50

 هاي تاجر، کدام مورد صحیح است؟  ل و دارایيحیث دسترسي به اموا

 .نداند، ارجحيت دار نسبت به طلبكاران قبل از قرارداد ارفاقي كه اين قرارداد را امضا كرده (1

 .ارنداند، ارجحيت ند نسبت به طلبكاران قبل از قرارداد ارفاقي كه اين قرارداد را امضا نكرده (2

 .رنداند، ارجحيت دا كه اين قرارداد را امضا نكردهنسبت به طلبكاران قبل از قرارداد ارفاقي  (3
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، اعم از شود يه مي، تأدطلب اين گروه از طلبكاران، پس از تأديه تمامي مطالبات طلبكاران قبل از قرارداد ارفاقي (4

 .اينكه قرارداد ارفاقي را امضا كرده يا نكرده باشند

 مدیره شرکت سهامي ابطال شود، کدام مورد درخصوص صورتیكه به حكم دادگاه، مصوبه هیئت در .51

 مدیرانِ مسئولِ بطالن، صحیح است؟ 

 .متضامناً مسئول خسارات وارده هستند (1

 .دهند صالحيت خود را براي ادامه مديريت از دست مي (2

 .به همراه شركت، متضامناً مسئول خسارات وارده هستند (3

 .شخيص دادگاه هستندمنفرداً و مشتركاً مسئول خسارات وارده براساس ت (4

 يبهاي زیر، عدم دعوت از مجامع عمومي و شرکا از طریق روزنامه، موجب  یك از شرکت در کدام .52

 اعتباري تصمیمات است؟ 

 سهامي و با مسئوليت محدود و نسبي (1

 سهامي  (2

 با مسئوليت محدود، سهامي و تعاوني سهامي عام  (3

 تضامني، نسبي، سهامي و تعاوني سهامي عام (4

 روز از تاریخ توقف، مراتب را به دادگاه اعالم نكرده 3اي که ظرف  تاجر ورشكستهدرخصوص  .53

 باشد، کدام مورد صحیح است؟ 

 .بايد از سوي دادگاه، به ورشكستگي به تقلب محكوم شود (1

 .بايد از سوي دادگاه، محكوم به ورشكستگي به تقصير شود (2

 .شودممكن است توسط دادگاه، به ورشكستگي به تقصير محكوم  (3

 .ممكن است از طرف دادگاه، به ورشكستگي به تقلب محكوم شود (4

 کدام مورد درخصوص معامله تاجر با غیرتاجر، صحیح است؟  .54

 .درهرحال، تجاري است (1

 .عنوان تجاري نيست هيچ به (2
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 .براي تاجر درهرحال، تجاري است (3

 .براي تاجر، اگر براي امور تجاري او باشد، تجاري است (4

 کدام مورد صحیح است؟  غیرتجاري،خصوص مؤسسه  در .55

 .شود تشكيالتي است كه براي امور انتفاعي يا غيرانتفاعي تأسيس مي (1

 .فاقد شخصيت حقوقي بوده و ممكن است براي اهداف انتفاعي يا غيرانتفاعي تشكيل شود (2

 .شود نوعي شركت مدني است كه براي كسب منفعت تأسيس مي (3

 .شود ميعنوان براي كسب منفعت تشكيل ن هيچ به (4

 هاي با مسئولیت محدود، سهامي خاص و تضامني، به براي اتخاذ تصمیم راجع به تبدیل شرکت .56

 نصابي ضرورت دارد؟  ترتیب، چه حدّ

 بيش از نصف سرمايه ـ اتفاق آرا ـ اتفاق آرا  (1

 العاده ـ اتفاق آرا  عمومي فوق اكثريت سرمايه ـ مجمع (2

 العاده ـ اتفاق آرا  عمومي فوق مجمعچهارم سرمايه همراه با اكثريت عددي ـ  سه (3

راه يه به همچهارم سرما العاده ـ اكثريت سه عمومي فوق چهارم سرمايه به همراه اكثريت عددي ـ مجمع سه (4

 اكثريت عددي 

چنانچه مسئولین پرداخت سفته ورشكست شوند، درخصوص رجوع دارنده سند براي وصول  .57

 مطالبات خود، کدام مورد صحیح است؟ 

 .شود تاريخ ظهرنويسي سند، وارد غرما مي براساس (1

 .ترتيب تاريخ ورشكستگي، در غرما وارد شود بايد به (2

 .واند به نسبت مساوي، در همه غرما داخل شودت مي (3

 .تواند در هر يك از غرما و يا همه غرما، براي وصول كل طلب خود داخل شود مي (4

 کدام مورد، صحیح است؟  .58

 .امضا الزم استبراي صدور چك، سفته و برات،  (1

 .تنهايي نيز معتبر است براي صدور چك، امضا ضرورت دارد ولي براي برات و سفته، مهر به (2
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 .ردبراي صدور چك و برات، امضا ضروري است ولي براي سفته، ميتوان از امضا يا مهر استفاده ك (3

افي قي، مهر كبراي صدور سفته، چك و برات از سوي شخص حقيقي، امضا الزم است و از طرف شخص حقو (4

 .است

 ........................... .اش در شرکت،  شریك شرکت نسبي به نسبت سرمایه .59

 .شد رده باكبيني  گونه پيش مسئول پرداخت ديون شركت، پيش و پس از ورود به آن است، اگر اساسنامه اين (1

 .شدمقرر شده با مسئول پرداخت ديون گذشته و بعد از ورود به شركت است، اگر در شركتنامه چنين (2

 .ركت، پيش و پس از ورود به آن استضامن پرداخت ديون ش (3

 .تنها ضامن ديون شركت، از تاريخ ورود به آن است (4

 مدیره یك شرکت سهامي، بدون دعوت از کلیه اعضا، درحالي اکثریت سه عضو از پنج عضو هیئت .60

ا ردو عضو دیگر، مدیرعامل  که شیوه دعوت در اساسنامه، پست سفارشي قید شده است و بدون اطالع

 کنند. کدام مورد درخصوص این تصمیم، صحیح است؟  برکنار مي

 .مديره، قابل ابطال است دليل عدم دعوت از همه اعضاي هيئت به (1

 .خود باطل است خودي دليل عدم رعايت قواعد آمره، به به (2

 .عمومي عادي است اعتبار تصميم، منوط به تنفيذ مجمع (3

 .تبر استاكثريت، درهرحال معدليل وجود  به (4
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 :اصول استنباط حقوق اسالمي

م درصورت نبودن وارث، امر ترکه متوفي، راجع به حاک»دارد:  قانون مدني مقرر مي 866ماده  .61

 از نظر کیفیت مصرف ترکه، این ماده چگونه عبارتي است؟ «. است

 محكم (1

 مجمل  (2

 ل مؤوّ (3

 ظاهر  (4

اللت شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چیزي که دحق »دارد:  قانون مدني مقرر مي 822ماده  .62

ریك اگر شریك پس از آگاهي از فروش سهم ش«. شود نظر کردن از حق مزبور نماید، واقع مي بر صرفِ

ام اق کددیگر، به خریدار پیشنهاد اجاره سهم او را بكند، داللت ایجاب اجاره بر انصراف از حق، مصد

 نوع از داللت است؟ 

 مفهومي  (1

 طابقي م (2

 تضمني  (3

 التزامي  (4

ضي تمام قانون تجارت که یكي از موارد انحالل شرکت تضامني را ترا 136ماده « ب»با توجه به بند  .63

ر توانند انحالل شرکت با رأي اکثریت را د شود که شرکا نمي شرکا اعالم داشته است، معلوم مي

شد، خارج از شرکت انتخاب شده بابیني کنند. اگر مدیرعامل از اشخاص  شرکتنامه یا اساسنامه پیش

اس مدیره شرکت واگذار کرد، از باب کدام نوع قی توان به هیئت این حكم که انحالل شرکت را نمي

 است؟ 

 اولويت  (1

 مساوات  (2
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 ادني  (3

 خفي  (4

درخصوص این ماده، «. خیار عیب بعد از علم به آن فوري است»قانون مدني:  435طبق ماده  .64

 جزو کدام دسته از واجبات زیر است؟ وجوب فوري اعمال خیار عیب، 

 ق واجب مضيّ (1

 واجب غيرموقّت  (2

 ع واجب موسّ (3

 واجب موقّت (4

بي، وکال باید در مذاکرات شفاهي در محكمه و لوایح کت»دارد:  قانون وکالت مقرر مي 42ماده  .65

«. ددارن احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداري و نسبت به وکال و اصحاب دعوي مرعي

 اند؟  ، داراي مفهوم مخالف«لوایح کتبي»و « محكمه  در»در این ماده، آیا عبارات 

 ، داراي مفهوم مخالف است. «لوايح كتبي»فقط  (1

 .، داراي مفهوم مخالف است«در محكمه»فقط  (2

 بلي، هر دو دارند.  (3

 د.كدام ندارن خير، هيچ (4

 ؟ نیستحات باب تزاحم یك، از مرجّ کدام .66

 ع مضيق بر واجب موسّتقدم واجب  (1

 تقدم واجب عيني بر واجب كفايي  (2

 تقدم حكم ثانوي بر حكم اولي  (3

 ااهلل الناس بر حق تقدم حق (4

 کند؟  در کدام مورد، اجمال خاص به عام سرایت نمي .67

 شبهه مصداقيه (1

 .دوران امر بين متباينين، اگر مخصص منفصل باشد (2
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 .دوران امر بين اقل و اكثر، اگر مخصص منفصل باشد (3

 .دوران امر بين اقل و اكثر و متباينين، اگر مخصص منفصل باشد (4

ندان زقانون مجازات اسالمي، قانونگذار براي جرم تهدید به قتل، مجازات شالق یا  669در ماده  .68

 بر کدام نوع از تخییر است؟ تعیین کرده است. اختیار قاضي در انتخاب یكي از این دو، مبتني

 يتخيير بين افراد واجب تخيير (1

 تخيير واقعي يا قانوني  (2

 تخيير در موارد دوران بين محذورين  (3

 تخيير بين دو حكم متزاحم  (4

 در کدام عبارت، عدد داراي مفهوم مخالف است؟  .69

 .شود نحو اجتماع وكيل باشند، به موت يكي از آنها، وكالت ديگري باطل مي اگر دو نفر به (1

 .آيد وجود مي باشد، حق شفعه به هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك (2

 .تواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد موصي مي (3

 .جمع دو خواهر در ازدواج ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد (4

سطه عدم وا معامله با اشخاصي که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به»قانون مدني:  212مطابق ماده  .70

ا خواهیم بدر این ماده، ظهور در عقد دارد، اگر ب« معامله»با توجه به اینكه کلمه . «اهلیت باطل است

 نامند؟ قیاس ایقاع به معامله، حكم به بطالن ایقاع محجورین کنیم، این قیاس را چه مي

 ادني  (1

 العله  مستنبط (2

 اولويت  (3

 العله  منصوص (4

نه دعوا را در قوانین مدوّ قانون اساسي، قاضي موظف است کوشش کند حكم هر 167مطابق اصل  .71

 در اصل مزبور، داراي چه اطالقي است؟ « قاضي»کلمه  .بیابد

 فقط افرادي  (1
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 فقط افرادي و احوالي  (2

 افرادي، ازماني و احوالي  (3

 افرادي يا ازماني  (4

 ؟ نیستر ت و اعتبار برخوردایّ یك از اقسام اجماع، به اتفاق نظر همه اصولیان شیعه، از حجّ کدام .72

 مستند  (1

 مركّب  (2

 سكوتي  (3

 منقول  (4

ت: دو وصیتنامه از شخصي به جا مانده است که در یكي که تاریخ آن معلوم است، نوشته شده اس .73

آن  و در دیگري که تاریخ« هایم را به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران هدیه کند. وصي همه کتاب»

بخانه مسجد محل اهدا ام را به کتا هاي مذهبي وصي کتاب»مجهول است، چنین نوشته شده است: 

 صورت فوق، مصداق کدام مورد است؟ «. کند

 ت عام نسخ با ناسخيّ (1

 ت خاص نسخ با ناسخيّ (2

 ص تخصّ (3

 تخصيص  (4

 علیه به هرگاه ملك مشاع باشد، فقط سهم محكوم»قانون اجراي احكام مدني:  140مطابق ماده  .74

 آیا این ماده مفهوم دارد؟«. رسد، مگر اینكه سایر شرکا فروش تمام ملك را بخواهند فروش مي

 درصورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن کدام است؟ 

 مفهوم ندارد.  (1

 حصر و استثنا ـ  مفهوم دارد (2

 ـ شرط، حصر و استثنا  مفهوم دارد (3

 ـ شرط و استثنا مفهوم دارد (4
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اده، چه حكم مندرج در این م«. ت از دین، صحیح استمیّه ابراء ذمّ»قانون مدني:  291مطابق ماده  .75

 نوع حكمي است؟ 

 وضعي  (1

 تكليفي  (2

 ظاهري  (3

 ثانوي  (4

د تمام انواع خیار در جمیع معامالت الزمه ممكن است موجو»قانون مدني:  456به موجب ماده  .76

 خیار خیار شرط در عقد وقف و«. باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است

 ي است؟ ترتیب، از چه باب شود. خروج این دو مورد، از عموم ماده فوق، به غبن در عقد هبه جاري نمي

 ص ص ـ تخصّتخصّ (1

 ي ص لبّص ـ تخصيص به مخصّ تخصّ (2

 ي ص لبّ ي ـ تخصيص به مخصّص لبّتخصيص به مخصّ (3

 ص لفظي ص لفظي ـ تخصيص به مخصّتخصيص به مخصّ (4

یا آ«. شود، موجب حرمت ابدي است تفریقي که با لعان حاصل مي»قانون مدني:  1052مطابق ماده  .77

 این ماده مفهوم مخالف دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن کدام است؟ 

 مفهوم ندارد.  (1

 مفهوم دارد. ـ وصف  (2

 مفهوم دارد. ـ شرط  (3

 مفهوم دارد. ـ حصر  (4
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نها دح شده باشند، اما به عدالت آروایتي را که همه راویان آن امامي بوده و در کتب رجال م .78

 نامند؟  تصریح نشده باشد، چه مي

 صحيح  (1

 ضعيف (2

 موثّق  (3

 حسن  (4

 ترتیب، چگونه است؟  ، به«مطلق بر اطالق»و « الفاظ عام بر عموم»داللت  .79

 بر بناي عقال  بر بناي عقال ـ مبتني مبتني (1

 وضعي ـ به مقدمات حكمت  (2

 به تبادر ـ به اصالةالظهور  (3

 مطابقي ـ التزامي  (4

دخواست قانون آیین دادرسي مدني، الصاق تمبر را به دادخواست، در حینِ تقدیم دا 53ماده  1بند  .80

اگر قیمت  دارد که قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ...، مقرر مي 3ماده  14داند، ولي بند  الزم مي

ه مبلغي تمبر الصاق و بقیه هزین خواسته در دعاوي مالي در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد،

 53ه ماد 1به بند  ،3ماده  14شود. نسبت بند  دادرسي بعد از تعیین خواسته و صدور حكم دریافت مي

 چیست؟ 

 ي است. ص لبّمخصّ (1

 .ورود دارد (2

 ص منفصل است. مخصّ (3

 .حكومت دارد (4

 

 



 1396زمون وکالت سال آسواالت 
 حقوق گسترسایت   

https://lawgostar.com 

 
 

  

ن نصوحیاحسا :سازیماده آ  27 

 

 :حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

 ت؟ النفقه خود ترك انفاق کند، واجد چه وصفي اس رفتار مردي که نسبت به همسر و اوالد واجب .81

 د اعتباري تعدّ (1

 د مادي در حكم تعدّ (2

 د رفتار واحد داراي عناوين مجرمانه متعدّ (3

 د داراي عنوان مجرمانه خاص جرايم متعدّ (4

باره کند. دادگاه چه تصمیمي در محكوم به اقامت اجباري، در اثناي اجراي حكم، محل را ترك مي .82

 کند؟  او اتخاذ مي

 .سوم افزايش دهد دادگاه مكلف است براي بار اول، مدت مجازات تكميلي را تا يك (1

 .ندكتر باشد، محكوم  تواند محكوم را به مجازات تكميلي ديگري كه به حال او مناسب دادگاه مي (2

 .تواند بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل كند دادگاه مي (3

 .لزم كندتواند محكوم را به معرفي ضامن با توديع وثيقه م منظور تضمين اجراي حكم، دادگاه مي به  (4

 تعویق اندازد؟  تواند صدور حكم را به درصورت وجود کدام شرایط، دادگاه مي .83

دعي ي يا مبيني اصالح مرتكب ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر ـ گذشت شاك ندامت و يا وضع خاص متهم ـ پيش (1

 خصوصي 

ر درتكب مگذشت شاكي يا مدعي خصوصي ـ جبران ضرر و زيان ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر ـ مداخله ضعيف  (2

 وقوع جرم 

 بيني اصالح مرتكب  وجود جهات تخفيف ـ جبران ضرر و زيان ـ خفيف بودن زيان وارده ـ پيش (3

 يفري مؤثر بيني اصالح مرتكب ـ جبران ضرر و زيان ـ فقدان سابقه ك وجود جهات تخفيف ـ پيش (4

 رتكابيد تخفیف وجود دارد. اگر مجازات قانوني جرم ا، جهات متعدّ«الف»در پرونده اتهامي آقاي  .84

 تواند مجازات را تخفیف دهد؟  باشد، دادگاه چگونه مي 3او، حبس تعزیري درجه 

 تبديل حبس به جزاي نقدي به هر ميزان  (1
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 تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه  (2

 تقليل حبس تا دو درجه  (3

 تبديل حبس به جزاي نقدي از همان درجه  (4

ن به قصد سرقت، مبادرت به شكستن قفل درِ منزل کند و بیدرنگ از کار خود پشیما« الف»اگر  .85

 شود؟  شود و قبل از ورود، محل را ترك نماید. به کدام مجازات محكوم مي

 خرابكاري  (1

 شروع به سرقت  (2

 تخريب اموال  (3

 م ورود به عنف شروع به جر (4

 شتباهاعلت  مأمور یك اداره دولتي، امر غیرقانوني رئیس خود را به تصور اینكه قانوني است و به .86

 ؟ کند. این اشتباه، چه تأثیري در میزان مسئولیت یا مجازات مأمور دارد قبول، اجرا مي قابلِ

 عامل رافع مسئوليت است.  (1

 ..عامل موجهه جرم است (2

 .مور استموجب تخفيف مجازات مأ (3

 .تأثيري در مجازات مأمور ندارد (4

 ودلیل جعل چك عادي یك ایراني تحت تعقیب قرار گرفته  شخصي غیرایراني در کشور فرانسه به .87

ع ر مراجکند و شاکي ایراني او، علیه وي د تبرئه شده است. او سپس براي بازدید به ایران مسافرت مي

 نماید. مراجع قضایي با چه تكلیفي مواجه هستند؟  کیفري مبادرت به طرح دعوي مي

قابل تعقيب  شود، چون چك از اسناد تعهدآور است، درصورت استرداد مرتكب به ايران و يا آنكه در ايران يافت (1

 .است

 .باشد كرده هرگاه رفتار ارتكابي در ايران و محل وقوع جرم باشد، قابل تعقيب است، هرچند برائت حاصل (2

 .وقوع جرم تبرئه شده است، قابل تعقيب نيستچون در محل  (3

 .شود و صرفاً در حكم اسناد رسمي است، قابل تعقيب نيست چون چك از اسناد رسمي تلقي نمي (4
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 ..................... . الناسي دارد، قابل گذشت باشد، براي اینكه جرمي که جنبه حق .88

 .گذشت در قانون تصريح شده باشد  عنوان جرم غيرقابل  نبايد صراحتاً به (1

 .ايد كيفر آن، مادون قصاص باشدب (2

 بايد در قانون تصريح شده باشد. (3

 بايد شرعاً قابل گذشت باشد. (4

 ي مستوجب اعدام و قصاص، کدام مورد صحیح است؟ د جرم حدّ در تعدّ .89

فر قصاص ي كي، اجرااص شودهرگاه مجازات اعدام، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قص (1

 .تمقدم اس

 .الناس، با اجازه قاضي مقدم است عنوان حق جراي مجازات قصاص بها (2

 .الهي مقدم است عنوان حق اجراي مجازات حد، به (3

 .به نظر قاضي اجراي احكام بستگي دارد (4

زیر،  یك از موارد در جرایمي که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، احراز کدام .90

 ضرورت دارد؟ 

 قصد نتيجه و علم به وقوع آن  (1

 قصد مرتكب در ارتكاب رفتار مجرمانه و علم او به موضوع جرم  (2

 نه همراه علم مرتكب به موضوع جرم و قصد او در رفتار مجرما قصد نتيجه و علم به وقوع آن به (3

 مانهار مجرقصد او در ارتكاب رفت جرم و همراه علم مرتكب به موضوع قصد نتيجه يا علم به وقوع آن به (4

. پس از رساند قاتل پدر اوست، پس از تعقیب وي، نهایتاً او را به قتل مي« ب»که مدعي است « الف» .91

به قتل رسیده است، « ب»شود که پدر او غیرعمد توسط  ، مشخص مي«الف»تشكیل پرونده علیه 

 ه قوانین کیفري، چه وضعیتي دارد؟ با توجه ب« الف»نادرست است. « الف»درنتیجه ادعاي 

 مرتكب جرمي نشده است.  (1

 .شود به قصاص محكوم مي (2

 عمدي شده است.  مرتكب قتل شبه (3



 1396زمون وکالت سال آسواالت 
 حقوق گسترسایت   

https://lawgostar.com 

 
 

  

ن نصوحیاحسا :سازیماده آ  30 

 

 .مرتكب قتل خطاي محض شده است (4

ف ، برخال«ب»تأثیر راننده شخصي خود، نسبت به پایان کار  معاون شهردار منطقه، تحت« الف» .92

 وجهي از راننده شخصي خود« الف»شود.  پایان کار ميگیرد که منجر به صدور  حق، تصمیماتي مي

ده و ، رانن«ب»وجوهي را دریافت کرده است. کدام مورد درخصوص « ب»دریافت نكرده، ولي راننده از 

 ترتیب، صحیح است؟  ، به«الف»

 .ه استمرتكب جرمي نشده است. ـ مرتكب جرم رشاء شده است. ـ مرتكب جرم اعمال نفوذ برخالف حق شد (1

 .تكب جرم رشاء شده است. ـ مرتكب اعمال نفوذ برخالف حق شده است. ـ مرتكب جرم شده استمر (2

 .مرتكب جرمي نشده است. ـ مرتكب اعمال نفوذ برخالف حق شده است. ـ مرتكب جرم شده است (3

 .مرتكب جرم رشاء شده است. ـ مرتكب جرم معاونت شده است. ـ مرتكب جرم ارتشاء شده است (4

به  شود که قادر مدعي مي« ب»وگو با  استفاده از رایانه و در فضاي مجازي، ضمن گفتبا « الف» .93

و مبلغ د« ب»را جلب و « ب»ماه، اعتماد  استخدام او در یك شرکت است. سرانجام پس از گذشت یك

 است؟ « الف»کند. چه اتهامي متوجه  واریز مي« الف»میلیون تومان به حساب 

 ه كالهبرداري از طريق رايان (1

 اي  كالهبرداري رايانه (2

 شروع به كالهبرداري  (3

 اي  جعل رايانه (4

ت که متقاضي جواز ساختماني اس« ج»کارمند شهرداري است. « ب»ساله و بیكار است.  25« الف» .94

ه نام او بپرداخت نماید تا جواز ساختمان « ب»دهد که به  مي« الف»و شرایط الزم را ندارد، مبلغي به 

هد. د مي« ب»دارد و بقیه را به  ، خودش برمي«ج»سوم این مبلغ را با توافق  یك« الف». صادر شود

 اند؟  ترتیب کدام به« ج»و « ب»، «الف»عنوان اتهامي 

 دريافت رشوه ـ رشاء ـ ارتشاء  (1

 معاونت در پرداخت رشوه ـ ارتشاء ـ رشاء  (2
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 رشاء ـ ارتشاء ـ رشاء  (3

 جرم نيست. ـ ارتشاء ـ رشاء  (4

 جازات اورساند. نوع قتل و م خاطر اختالفات خانوادگي، فرزند خود را به قتل مي اي به پدرخوانده .95

 کدام است؟ 

 عمد ـ ديه و تعزير  (1

 عمد ـ قصاص  (2

 عمد ـ قصاص  شبه (3

 خطاي محض ـ ديه  (4

تل قا به رکند که بهمن  نادر سي ساله با تهدید و اکراه، پسر سیزده ساله بهنام بهروز را مجبور مي .96

 مجازات هر یك کدام است؟  .برساند

 .شود نادر حبس ابد و بهروز قصاص مي (1

 د.پرداز شود و عاقلة بهروز ديه مي مينادر قصاص  (2

 .پردازد شود و عاقلة بهروز ديه مي نادر حبس ابد مي (3

 .شود شود و بهروز از مجازات معاف مي نادر قصاص مي (4

به بانك، مبلغ آن را وصول سازي امضاي صاحب چك و مراجعه  یابنده دسته چك پس از شبیه .97

 چه اتهام )اتهاماتي( در حقّ یابنده، صحیح است؟  .کرده است

 جعل ـ استفاده از سند مجعول ـ تحصيل مال از طريق نامشروع  (1

 جعل سند رسمي ـ استفاده از سند مجعول ـ كالهبرداري  (2

 جعل ـ استفاده از سند مجعول ـ كالهبرداري  (3

 مجعول سرقت ـ جعل ـ استفاده از سند  (4
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دست آورده، به یك تبعه خارجي  گر کسي در حینِ فروش یك شيء عتیقه که برحسب تصادف بها .98

 دستگیر شود، به کدام اتهام، قابلِ تعقیب کیفري است؟ 

 فروش مال غير  (1

 قاچاق كاال  (2

 شروع به جرم قاچاق كاال  (3

 هيچ اتهامي  (4

ین یكن امرا به مالك کاال رد کند، لکاالیي به امین داده شده که به قیمت معین بفروشد و وجه آن  .99

ن وجه امیالتفاوت را مسترد نكرده است. چه اتهامي مت تر از قیمت معهود فروخته و مابه کاال را گران

 است؟ 

 فروشي  گران (1

 خيانت در امانت  (2

 هيچ اتهامي  (3

 تصرف غيرقانوني  (4

 آیا نگهداري تجهیزات دریافتي از ماهواره، داخل در عنوان جرم قاچاق است؟  .100

 بلي، هرگاه به قصد فروش نگهداري شود.  (1

 بلي  (2

 بلي، هرگاه مورد استفاده قرار گيرد.  (3

 خير (4
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 :آیین دادرسي کیفري

خت نماید، مالك پردا شده صادر مي که دادگاه کیفري حكم به پرداخت قیمت مال تلف مواردي در .101

 قیمت، کدام زمان است؟ 

 اجراي حكم  (1

 تقديم دادخواست ضرر و زيان  (2

 تلف مال  (3

 صدور حكم  (4

جع نظر بین دادستان و بازپرس، در مصادیق قانوني جرم، تصمیم کدام مر صورت بروز اختالف در .102

 یا مقام قضایي مالك عمل است؟ 

 بازپرس، به اعتبار مقام تحقيق بودن و استقالل او نسبت به مقام تعقيب  (1

 .دكن ت آن انجام وظيفه ميدادگاه كيفري دويي كه دادسرا در معيّ (2

 دادستان، با توجه به نظارت عاليه او بر قضات دادسرا  (3

 دادگاه كيفري يك واقع در شهرستان مركز استان  (4

جاري هاي ت ها و شرکت ها، کارخانه جلوگیري از فعالیت کارگاهدر کدام مورد، بازپرس مكلف به  .103

 است؟ 

مومي عنظم  وحسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعاليت متضمن اعمال مجرمانه مضر به سالمت امنيت  (1

 باشد، با اطالع دادستان 

 يي درخصوص اعمال مجرمانه مضر به سالمت و امنيت جامعه و نظم عمومي با تأييد رئيس حوزه قضا (2

 .داي كه مضر به سالمت عمومي امنيت جامعه و نظم عمومي باشن رأساً و درخصوص اعمال مجرمانه (3

 با تأييد دادستان در تمام موارد رسيدگي به پرونده اشخاص حقوقي  (4
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 ر جرایمي که مستوجب مجازات جزاي نقدي نسبي است، کدام مرجع صالحیت رسیدگي دارد؟ د .104

 ختالف ا ، دادگاه كيفري دو و يا شوراي حلحسب مورد (1

 هاي كيفري يك و يا دو  حسب ميزان مجازات، دادگاه (2

 دادگاه كيفري دو  (3

 ختالفا شوراي حل (4

ز صدور حكم قطعي تا زمان افاقه هاي تعزیري، درصورت حدوث جنون پس ا کدامیك از مجازات .105

 ؟ افتد نميبه تأخیر 

 حبس  (1

 شالق  (2

 سالب حقوق  (3

 مالي (4

براي رسیدگي به دادخواست ضرر و زیان، توسط دادگاه اطفال و نوجوانان، درخصوص حضور یا  .106

 یك از موارد زیر، صحیح است؟  عدم حضور طفل، کدام

 .مطلقاً حضور طفل الزم نيست (1

 .يا سرپرست قانوني در همه موارد الزم است وليّ حضور طفل درصورت صالحديد  (2

 .فقط در ضرر و زيان ناشي از جرايم عليه تماميت جسماني، حضور طفل الزم است (3

 .كه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد حضور طفل الزم نيست، مگر درصورتي (4

که در حوزه قضایي بخش، قتل عمدي صورت گیرد، تكلیف رئیس دادگاه بخش  صورتي در .107

 چیست؟ 

 ارسال مستقيم پرونده به دادگاه كيفري يك  (1

 انجام تحقيقات مقدماتي به جانشيني بازپرس و صدور قرار نهايي  (2

 ترين دادسراي محل وقوع جرم براي انجام تحقيقات مقدماتي  ارسال پرونده به نزديك (3

 قات مقدماتي به جانشيني بازپرس و تكميل تحقيقات و نهايتاً اقدام به صدور كيفرخواست انجام تحقي (4
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اگر شخصي مرتكب یك فقره حمل مواد مخدر مستوجب مجازات اعدام در شهرستان شیراز و  .108

یك فقره قتل عمدي مستوجب مجازات قصاص نفس در شهرستان قزوین و یك فقره کالهبرداري 

هفت سال حبس در شهرستان تهران گردد، دادگاه صالح براي رسیدگي به مستوجب مجازات یك الي 

 این جرایم کدام است؟ 

 دادگاه انقالب شيراز براي رسيدگي به همه اتهامات  (1

 دادگاه كيفري يك قزوين براي رسيدگي به كليه اتهامات  (2

دگي به رسي زوين برايدادگاه انقالب شيراز براي رسيدگي به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه كيفري يك ق (3

 اتهامات قتل عمدي و كالهبرداري 

دگي به ي رسيدادگاه انقالب شيراز براي رسيدگي به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه كيفري يك قزوين برا (4

 اتهام قتل عمد و دادگاه كيفري دو تهران براي رسيدگي به اتهام كالهبرداري 

حفظ  ودامات الزم را براي جلوگیري از فرار مرتكب توانند اق در چه مواردي، تمام شهروندان مي .109

 عمل آورند؟  صحنه جرم به

ابطان ق.آ.د.ك، درصورت عدم حضور ض 3 2فقط در جرايم مشهود موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده  (1

 دادگستري 

 ق.آ.د.ك، درصورت عدم حضور ضابطان دادگستري  2 3در همه جرايم مذكور در ماده  (2

 در كليه جرايم مشهود، درصورت عدم حضور ضابطان دادگستري  (3

 .انجام چنين اقداماتي، فاقد مجوز قانوني است (4

علت جرم نبودن عمل  هاي زیر درخصوص قرار منع تعقیب بازپرس، که به یك از عبارت کدام .110

 صادر و به تأیید دادگاه رسیده، صحیح است؟ 

 .صورت، قابل تجديدنظر است اين جديد كه در غيرقابل اعتراض است، مگر در فرض كشف دليل (1

 .ق.آ.د.ك باشد، قابل تجديدنظر است 302درصورتي كه ناظر به بندهاي الف، ب، پ و ت ماده  (2

 .خواهي است ق.آ.د.ك باشد، قابل فرجام 302كه ناظر به بندهاي الف، ب، پ و ت ماده  درصورتي (3
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 .ستاخواهي  ق.آ.د.ك باشد، قابل فرجام 302كه ناظر به بندهاي الف، ب، پ، ت و ث ماده  درصورتي (4

ا ببر مطالعه پرونده یا دسترسي به آن را منافي  چنانچه بازپرس، درخواست شاکي خصوصي مبني .111

  گیرد و وضعیت آن از لحاظ قابلیت اعتراض چگونه است؟ ضرورت کشف حقیقت بداند، چه تصمیمي مي

 قرار عدم دسترسي ـ قابل اعتراض  (1

 درخواست ـ قابل اعتراض  قرار ردّ (2

 درخواست ـ غيرقابل اعتراض  قرار ردّ (3

 قرار عدم دسترسي ـ غيرقابل اعتراض (4

قیم طور مست عتراض مربوط به تحقیقات مقدماتي اتهاماتي که بها مرجع تجدیدنظر قرارهاي قابلِ .112

 شود، کدام است؟  در دادگاه انجام مي

ي يك يا ه كيفرترتيب، دادگا دادگاه صادركننده قرار، به عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان، اگر ديوان (1

 .دادگاه كيفري دو باشد

 عرض دادگاه صادركننده قرار  دادگاه هم (2

 دادگاه تجديدنظر استان  (3

 عالي كشور  ديوان (4

علیه نسبت به محكومیت  خواهي محكوم کدام عبارت درخصوص تجدیدنظرخواهي یا فرجام .113

 صورت توأمان، صحیح است؟  جرم بهکیفري و ضرر و زیان ناشي از 

 .دادرسي مدني نيست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين (1

 .يستمستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و كيفري و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني ن (2

ني بايد ي و مدتشريفات دادرسي اعم از كيفرمستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي نيست، ليكن ساير  (3

 .رعايت شود

بايد  مدني ومستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي است، ولي ساير تشريفات دادرسي اعم از كيفري  (4

 .رعايت شود
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 ؟ شود معاینه و تحقیقات محلي در مرحله تحقیقات مقدماتي دادسرا، توسط کدام مقام انجام مي .114

 ور دستور و موافقت دادستان بازپرس پس از صد (1

 بازپرس پس از صدور قرار معاينه و تحقيقات محلي و موافقت دادستان  (2

 بازپرس يا مقام قضايي صالح، متعاقب صدور قرار معاينه و تحقيقات محلي  (3

 دستور وي، توسط ضابطان دادگستري و يا با همكاري آنان بازپرس رأساً يا حسب مورد به (4

ي نیز نظر کارشناسي را تقاضا کند و مقام قضای تحقیقات مقدماتي، جلبِ چنانچه متهم در جریان .115

 الزحمه کارشناس چگونه پرداخت مي نظر کارشناسي را در جهت کشف حقیقت الزم بداند، حق جلبِ

 شود؟ 

 .بالمناصفه برعهده طرفين است (1

 از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه  (2

 .الزحمه آن، برعهده متهم است پرداخت حق (3

 .برعهده متهم متقاضي است و درصورت استنكاف وي، از اعتبارات قوه قضائيه (4

 عنوان مرجع تجدیدنظر، رأي ختالف، دادگاه کیفري دو بها متعاقب اعتراض به رأي شوراي حل .116

 کند. رأي دادگاه از لحاظ قابلیت اعتراض، چه وضعیتي دارد؟ مذکور را نقض مي

 .تهرصورت، قطعي و غيرقابل اعتراض اس در (1

 .صورت، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است هر در (2

وي يدگي ماهصادر شده باشد و دادگاه كيفري دو آن را نقض كند و رس« قرار»صورت  هرگاه تصميم شورا به (3

 .انجام دهد، قابل اعتراض در دادگاه كيفري يك است

قض و توسط دادگاه كيفري دو ن صالحيت،  ختالف به جهت ردّ ا طعي است، مگر اينكه رأي شوراي حلق (4

 .صورت، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است رسيدگي ماهوي انجام شود كه دراين



 1396زمون وکالت سال آسواالت 
 حقوق گسترسایت   

https://lawgostar.com 

 
 

  

ن نصوحیاحسا :سازیماده آ  38 

 

 جيدادگاه تجدیدنظر استان در فرایند رسیدگي به جرم تعزیري درجه شش، قرار ارجاع به میان .117

 ه، چگونهند. این اقدام دادگاک گر تعیین مي عنوان میانجي گري صادر و یكي از وکالي دادگستري را به

 شود؟  ارزیابي مي

 .گري را ندارد دادگاه تجديدنظر استان، حق صدور قرار ارجاع به ميانجي (1

گر  يميانج واند وكيل دادگستري رات پذير است، ولي نمي درصورت تأييد رئيس كل دادگستري استان امكان (2

 .قرار دهد

ام ه، اين اقدديد بزه وانتسابي قابل تعليق باشد، با موافقت متهم كه طبق قانون، اجراي مجازات اتهام  صورتي در (3

 .اشكال است بي

ر قرار گ ميانجي تواند قرار مذكور را صادر كند و ديده، مي نظر از موافقت متهم و بزه درصورت تشخيص، صرف (4

 .دادن وكيل دادگستري اشكالي ندارد

 ؟ ي چیستچنانچه شاهد یا مطّلع پس از تحقیق از او، در مظان اتهام قرار گیرد، تكلیف مقام قضای .118

 .بايد با تفهيم اتهام به او، به ادامه تحقيقات مبادرت ورزد (1

 .عنوان متهم براي وقت ديگر احضار كند بايد وي را طبق مقررات و به (2

 .كند اتهام و ادامه تحقيق ميدرصورت موافقت شاهد يا مطّلع، اقدام به تفهيم  (3

 .عنوان مقام تعقيب، عمل كند مراتب را به دادستان اطالع دهد و طبق دستور او به (4

دیدگان ناتوان از اقامه دعوي به عللي از قبیل معلولیت جسمي یا کهولت سن،  درخصوص بزه .119

 کند؟  گذشت را تعقیب مي دادستان تحت چه شرایطي، جرایم قابلِ

 ديدگان  ليه تماميت جسماني با جلب موافقت بزهفقط در جرايم ع (1

 پس از جلب موافقت رئيس حوزه قضايي  (2

 ديدگان  رأساً و بدون جلب موافقت بزه (3

 ديدگان  صورت جلب موافقت بزه در (4

 

 شود؟  هاي بانكي اشخاص توسط بازپرس، چگونه انجام مي کنترل حساب .120
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 با تأييد رئيس حوزه قضايي  (1

 با تأييد دادستان محل وقوع جرم  (2

 با تأييد دادستان كل كشور  (3

 رأساً و بنا به تشخيص بازپرس (4

 


