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 حقوق مدنی:

 چنانچه مديون در موعد مقرر، دين ريالی خود را ادا نكند، كدام مورد صحيح است؟ -1

 ( شرط منحصر صدور حكم به خسارت تأخير در تأديه، تمكن مديون است.1

 تغيير شاخص قيمت، موجب استحقاق مطالبه خسارت تأخير تأديه نيست. رف( ص2

 تأخير در تأديه بيش از شاخص بانك مركزي را ندارد. صورتي، حقّ اخذ خسارت ( طلبكار درهيچ3

 دهد. م قرارصورت مطالبه اصل دين، رأساً خسارت ناشي از تأخير در تأديه را مورد حك ف است در( دادگاه مكل4

 را دارد؟ ها، در كدام صورت، حق رجوع به مالككننده فضولی مال غير، در فرض پرداخت هزينه اداره -2

 كننده، ناشي از قصد احسان و ياري نباشد، ولي به نفع مالك باشد. م اداره( چنانچه اقدا1

 منظور كمال انتفاع، تغييراتي در ملك مالك ايجاد كند. ( چنانچه مستأجر به2

 كننده، موجب ضرر مالك شود. ( چنانچه تأخير در دخالت اداره3

 ( چنانچه تحصيل اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است.4

 قسيم اموال غايب مفقوداالثر برمبناي كدام مورد، صحيح است؟ت -3

 نفع، درصورت اثبات نياز مالي آنان با انقضاي دو سال از زمان غيبت ( با درخواست اشخاص ذي1

 پذير است.( پس از صدور حكم موت فرضي، فقط تقسيم اموال منقول امكان2

 د دارد.( با انقضاي مدتي كه عادتاً، احتمال فوت غايب وجو3

 ( با انقضاي مدت يك سال پس از غيبت4

 در نكاح منقطع، كدام مورد صحيح است؟ -4

 االطالق، تمكين زوجه تأثيري در نفقه ندارد. ( علي1

 ( زوجه از زمان بارداري، مستحق نفقه خواهد بود.2

 ( زوجه درصورت ثبت رسمي نكاح، مستحق نفقه است.3
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 نفقه است، مگر اينكه زوج تمكن مالي نداشته باشد.صورت شرط نفقه، مستحق  ( زوجه در4

 ، كدام مورد صحيح است؟1356ا توجه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ب -5

 نامه را به شغل با ضرر كمتر تغيير دهد. ( مستأجر حق دارد شغل مقرر در اجاره1

 امكانپذير است. ( تغيير شغل به شغل مشابه، ولو با ضرر بيشتر، رأساً از سوي مستأجر2

 ( تغيير شغل به درخواست مستأجر، به هرگونه شغل مشروع، با تجويز دادگاه امكانپذير است.3

 اهز دادگتواند با پرداخت حق مالكانه متعارف، ولو بدون رضايت مالك، شغل مقرر را با تجوي ( مستأجر مي4

 دهد. تغيير

 جانشينی است؟مقامی به مفهوم  كدام مورد، از مصاديق قائم -6

 حاكم  - ( امين غايب1

 متولي موقوفه -( وصي 2

 له موصي –( ولي قهري 3

 1356له  مستأجر دوم برابر قانون روابط موجر و مستأجر  ( موصي4

 كدام مورد درخصوص احكام عقد مزارعه، صحيح است؟ -7

 نخواهد داشت. ( اگر شخص ثالثي، زميني را كه تسليم عامل شده است، غصب كند، عامل حق فسخ1

 ( در عقد مزارعه، اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع باشد، شرط باطل ولي عقد صحيح است.2

 مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود، عامل حق فسخ دارد. ( چنانچه زمين مورد3

 را مطلقاً ندارد. اجاره ( مستأجر، حقّ مزارعه دادن زمين مورد4

 مكانپذير است؟زير، تقسيم مال مشترك ادر كداميك از موارد  -8

 ( تقسيم براي برخي از شركا مضر و تقاضاي تقسيم از طرف غيرمتضرر باشد.1

 رغم مضر بودن تقسيم، دادگاه تقسيم را ضروري تشخيص دهد. ( به2
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 ( تقسيم به تراضي، موجب از ماليت افتادن مال شود.3

 ( شرط عدم تقسيم در ضمن عقد جعاله4

د، در قانون مسئوليت مدنی، مجتمعاً خسارتی به ديگري وارد سازن 12ند كارگر مشمول ماده هرگاه چ -9

 مسئوليت، كدام مورد صحيح است؟ نهايی توزيع

 ( كارگران، به تساوي مسئوليت دارند.1

 ( كارفرما و كارگران، متضامناً مسئول هستند.2

 ( مسئول نهايي جبران ضرر، درهرحال كارفرماست.3

 شود. مسئوليت آنان، با توجه به نحوه مداخله آنان تعيين مي ( ميزان4

، شرط شده است كه چنانچه ثمن ظرف مهلت سه ماه توسط خريدار تأديه نشود، بايع در عقد بيعی -10

 خصوص اين شرط، صحيح است؟ دارد. كدام مورد در فسخ اختيار

 ( با استفاده از خيار تأخير ثمن، بايع حق فسخ دارد.1

 ن شرطي، از احكام خيار شرط تبعيت نخواهد كرد.( چني2

 علت عدم ذكر مدت حق فسخ، باطل است. ( شرط و عقد، به3

 شود. ( با توجه به مقررات حاكم، معامله با حق استرداد تلقي مي4

 كدام مورد، بيانگر مفهوم وكالت مطلق است؟ -11

 ( ناظر به اداره امور مالي و غيرمالي موكل است. 1

 به اداره تمام امور غيرمالي موكل است.( ناظر 2

 ( ناظر به مديريت اموال موكل است. 3

 ( ناظر به اداره عام امور موكل است.4
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 كه در وقوع عقد، ترديد حاصل شود، كدام مورد صحيح است؟ درصورتی -12

 ( مطابق اصل استصحاب، معامله صحيح است. 1

 شود. ( اصل صحت جاري نمي2

 اراده، عقد معتبر است.  ( مطابق اصل حاكميت3

 موجب اصل لزوم، طرفين ملزم به قرارداد هستند. ( به4

 شود؟ كداميك از اشخاص زير، از سمت خود منعزل می -13

 ( ولي قهري درصورت عدم رعايت غبطه صغير كه منجر به ضرر وي شود.1

 عليه شود. او، ضرري متوجه مولي يكه با اقدام و تعد ( وصي درصورتي2

 متولي منصوب از سوي واقف، چنانچه خيانت وي ثابت شود.( 3

 درصورت ابتال به جنون ادواري م( قي4

از  قبل« الف»می فروشد. « ج»د را به سهم خو« ب». در يك قطعه زمين شريك هستند، «ب»و « الف» -14

 . كدام مورد صحيح است؟ فروشد می« د» اخذ به شفعه كند، سهم خود را بهاينكه 

 وجود دارد.« ج» عه برايشف ( حق1

 منتقل مي شود.« د» مقامي به شفعه به قائم ( حق2

 حق شفعه دارد.« الف»اقاله شود، « د»و« الف» كه بيع ميان ( درصورتي3

 حق شفعه دارد.« د»به انتقال شفعه تصريح شود، « د»و « الف»( در صورتي كه در معامله ميان 4

 ق انتفاع است؟كداميك از موارد زير، موجب زوال ح -15

 ( درصورت فوت مالك، اگر براي حق انتفاع، مدتي معين نشده باشد1

 و تفريط منتفع كه موجب ضرر فاحش شود ي( درصورت تعد2

 ( درصورت انتقال ملك به غير، بدون اذن منتفع3
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 ( درصورت انتقال حق انتفاع، بدون اذن مالك4

وم می شود كه شود. بعداً معل به متصالح تمليك می عنوان جنس نقره در عقد صلح مجانی، گلدانی به -16

 از طال بوده است. معامله چه وضعی دارد؟ مذكور گلدان

 لحاظ تخلف از وصف منظور، متصالح حق فسخ دارد. ( به1

 لحاظ مجاني بودن صلح، معامله صحيح است. ( به2

 ( عقد صلح باطل است.3

 ( عقد صلح غيرنافذ است.4

 زير، اساساً باطل است؟كداميك از عقود  -17

 ( قرارداد الحاقي با شرايط ناعادالنه1

 ( انتقال مجاني ماترك، قبل از پرداخت ديون متوفي2

 ( بيع مال غير، توسط شخصي كه از سوي مالك، قبالً ممنوع از انتقال شده است.3

 شده است. ل( بيعي كه طبق توافق طرفين، تعيين اجل تحويل مبيع به فروشنده محو4

 كداميك از موارد زير درخصوص نقش قبولی در معامالت، صحيح است؟ -18

 تواند پس از قبض واقع شود. ( قبولي در عقد عيني، مي1

 رضا كافي است. رف( در تحقق قبولي در عقد رضايي، ص2

 ( قبولي بايد به همان شكلي اعالم شود كه ايجاب صورت گرفته است.3

 تي معتبر است كه تغييري در مفاد ايجاب داده نشود.( قبولي ايجاب پس از رد آن، درصور4

 هاي زير، نافذ است؟ كداميك از وكالت -19

 ( وكالت مجنون از رشيد، جهت بيع1

 ( وكالت رشيد از غيررشيد، جهت صلح مال2
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 ( وكالت صغير مميز از غيررشيد، براي قبولي هبه3

 ( وكالت صغير غيرمميز از صغير مميز، براي قبولي هبه4

 فرض كداميك از ورثه، نصف تركه است؟ -20

 ( زوجه، درصورت نبودن اوالد براي متوفي، اگرچه از همسر ديگر باشد.1

 كه منحصربه فرد باشد. ( خواهر ابويني يا ابي تنها، درصورتي2

 ( هريك از دختر يا پسر، اگر فرزند منحصربه فرد باشد.3

 اگر تنها باشد. ي،( كالله ام4
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 دادرسی مدنی: آيين

م صورت، مالی در واحد اجراي احكام مدنی به مزايده گذاشته می شود. پس از انجام مزايده، در كدا -21

 )محكوم عليه( می تواند با پرداخت كليه بدهی و هزينه هاي اجرايی، مانع انتقال مال شود؟ مالك

 ا،رين بهكرده باشد و يا با قبول بيشت( مال، غيرمنقول باشد و محكوم له آن را در مقابل طلب خود قبول 1

 مزايده اعالم شده باشد. برنده

 ( مال، منقول و يا غيرمنقول باشد و محكوم له آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد.2

 ( مال، غيرمنقول باشد و محكوم له با قبول بيشترين بها، برنده مزايده اعالم شده باشد.3

 .محكوم له آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد( مال، غيرمنقول باشد و 4

 اگر محكوم به عين معين و غيرقابل دسترس باشد، كدام مورد صحيح است؟ -22

 ي ماند.مفتوح مبه تأثيري نداشته و پرونده اجرايي تا دسترسي به مال ( عدم قابليت دسترسي به عين معين محكوم1

 شود. صول ميصورت عدم تراضي، توسط دادگاه تعيين و از محكوم عليه و ( قيمت آن با تراضي طرفين تعيين و در2

 ( قيمت آن صرفاً با تراضي طرفين تعيين و از محكوم عليه وصول مي شود.3

 ( قيمت آن صرفاً توسط دادگاه تعيين و از محكوم عليه دريافت مي شود.4

 امستناد كند، كداداري به موانع قانونی چنانچه محكوم عليه، در مقام اجراي حكم قطعی ديوان عدالت ا -23

 مورد صحيح است؟

 د و( چنانچه دادرس اجراي احكام ديوان آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده دادرسي تلقي مي شو1

 گردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي

ده شتلقي  سيدادر آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده ( چنانچه شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان عدالت اداري2

 شود. و پرونده براي رسيدگي به شعبه تجديدنظر ديوان ارجاع مي
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ده شتلقي  سيدادر ( چنانچه شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان عدالت اداري آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده3

 ديوان ارجاع مي شود.و پرونده براي رسيدگي به هيئت عمومي 

 .ا كند( اين جهت عذر موجه محسوب نمي شود و محكوم عليه بايد موانع قانوني را برداشته و حكم را اجر4

 ديدنظر میشود و نسبت به آن در دادگاه عمومی درخواست تج رأيی از شوراي حلّ اختالف صادر می -24

يت شورا فسخ كند و دعوي از صالحيت چنانچه دادگاه عمومی رأي شورا را به علت رد صالح شود،

 نباشد، كدام مورد صحيح است؟ خارج دادگستري

 ( پرونده را به مرجع صالح ارسال مي كند.1

 ( رسيدگي ماهوي نموده و رأي صادره قطعي است.2

 قواعد صالحيت، به شوراي حل اختالف اعاده مي نمايد. عمال( پرونده را جهت ا3

 ي دادگاه مي تواند با توجه به بهاي خواسته، قابل تجديدنظر باشد.( رسيدگي ماهوي نموده و رأ4

 رادر می شود. دصقرار تأمين خواسته اي با موضوع بازداشت يك ميليارد ريال از دادگاه عمومی حقوقی  -25

 اجراي مفاد قرار، كدام مورد صحيح است؟ جهت

 يه دركه فهرست كليه حساب هاي محكوم عل( مرجع اجراكننده رأي بايد رأساً به بانك مركزي دستور دهد 1

 ها و ... را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند. بانك

 مركزي تواند به بانك ( با توجه به اينكه حكمي عليه خوانده صادر نشده است، مرجع اجراكننده رأي نمي2

 دهد كه فهرست حساب هاي محكوم عليه را اعالم نمايد. دستور

محكوم  هاي حساب له، به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليهمه رأي بايد به درخواست محكو( مرجع اجراكنند3

 عليه در بانك ها و ... را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند.

رأي  اجراكننده شده باشد، مرجع ( فقط چنانچه مستند قرار تأمين خواسته اسناد رسمي و يا اسناد تجاري واخواست4

 د به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست حساب هاي محكوم عليه را اعالم نمايد.مي توان
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 درخصوص پذيرش درخواست مهروموم تركه از سوي طلبكار متوفی، كدام مورد صحيح است؟ -26

ا تأمين ي و هنركه در مقابل طلب،  يو يا حكم قطعي باشد و يا درصورت ( فقط چنانچه طلب وي مستند به سند رسمي1

 ديگري نباشد، به مقدار طلب پذيرفته مي شود.

ن يا تأمي و رهن ( فقط چنانچه طلب وي مستند به حكم قطعي دادگاه باشد، به مقدار طلب پذيرفته مي شود، حتي اگر2

 ديگري داشته باشد.

 ( فقط درصورتي پذيرفته مي شود كه وراث صريحاً تركه را قبول كرده باشند.3

 شود.رت پذيرفته نمي( در هيچ صو4

 ، كدام موردرأيی از دادگاه انتظامی وكال صادر می شود. درخصوص تجديدنظرخواهی رئيس كانون وكال -27

 صحيح است؟

 .روز قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات است 20 ( رأي مجازات درجه چهارم به باال، ظرف1

 ابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات است.روز ق 10 رأي مجازات درجه چهارم به باال، ظرف (2

 ( رأي مجازات ظرف مهلت قانوني، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر انتظامي وكال است.3

 ( رأي مجازات درهرحال در مهلت قانوني، قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات است.4

 ادرسی،دتماع دفاعيات وكيل در اولين جلسه چنانچه خوانده دو وكيل معرّفی كرده باشد، درخصوص اس -28

 كدام مورد صحيح است؟

 ( فقط درصورت حضور همزمان هر دو وكيل، به دفاعيات وكيل توجه مي شود.1

 ( كافي است يكي از وكال حاضر شده و يا اليحه دهد تا دادگاه به دفاعيات وكيل توجه نمايد.2

 د.شو عذر موجه وكيل غايب، به دفاعيات وكيل توجه مي( درصورت ارسال اليحه توسط يك وكيل و احراز 3

 لط وكي( فقط با حضور هر دو وكيل و يا دادن اليحه توسط هر دو وكيل و يا حضور يكي و دادن اليحه توس4

 غايب، به دفاعيات آنها توجه مي شود.
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 یمادعاي جعل كند. خوانده در مهلت مقرر نسبت به آن  خواهان به استناد سندي اقامه دعوي می -29

د ري وجوچنانچه دادگاه براي رسيدگی به اصالت سند، نياز به دليلی داشته باشد كه در پرونده ديگ نمايد.

 كدام مورد صحيح است؟ دارد،

 .( اگر پرونده حاوي دليل در دادگاه كيفري موجود باشد، دادگاه رأساً پرونده را مطالبه مي كند1

داده تا  ايانامهتقاض اه كيفري و يا حقوقي موجود باشد، دادگاه مي تواند به ذي نفع( اگر پرونده حاوي دليل در دادگ2

 رونوشت موارد استنادي به وي داده شود.

كه  نمايد ورا مأمر( اگر پرونده حاوي دليل در دادگاه كيفري موجود باشد، دادگاه فقط مي تواند دادرس علي البدل 3

 ويل دادگاه دهد.رونوشت موارد استنادي را گرفته و تح

دير يا م دل والب ليعتواند دادرس  ( اگر پرونده حاوي دليل در دادگاه مدني و يا كيفري موجود باشد، دادگاه فقط مي4

 دفتر دادگاه را مأمور كند كه رونوشت موارد استنادي را گرفته و تحويل دادگاه دهد.

 كمود و دادگاه حش يال هزينه دادرسی اقامه میدعواي اعسار از هزينه دادرسی، به ميزان يك ميليارد ر -30

 اعسار صادر می كند. درخصوص شكايت از اين حكم كدام مورد صحيح است؟

باشد، ن واقعي غ نيز( چنانچه خوانده در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و اليحه نيز تقديم نكرده باشد و ابال1

 حكم اعسار قابل واخواهي خواهد بود.

هي ابل واخواق عساريك از جلسات دادرسي حاضر نشده و اليحه نيز تقديم نكرده باشد، حكم ا خوانده در هيچ ( چنانچه2

 خواهد بود.

 ( حكم صادره درهرحال قابل تجديدنظر است.3

 ( حكم صادره قطعي است.4
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تكليف ند. كشود و خوانده نسبت به سند مذكور، ادعاي جعل می  دعوايی به استناد سندي اقامه می -31

 نسبت به سند چيست؟ دادگاه

 ه سندب ( دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، فقط اگر سند را اصيل تشخيص داد، نسبت1

 تعيين تكليف كند.

ند به س ( دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، فقط اگر سند را مجعول تشخيص داد، نسبت2

 تعيين تكليف كند.

ي شدن قطع م( دادگاه مكلف است حكم راجع به ماهيت دعوي را صادر كند، اما تعيين تكليف نسبت به سند مستلز3

 رأي است.

 .( دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، درهرحال نسبت به سند تعيين تكليف كند4

ات شعبه شيراز عهده بانك صادر چكی از حساب مشترك سه نفر به مبلغ يك ميليارد ريال در شهر -32

ي، عليه، بانك مزبور به علت فقدان موجود می شود و با مراجعه دارنده چك به بانك محال شيراز صادر

ن و صادر می كند. چنانچه يكی از صادركنندگان چك مقيم شيراز و ديگري مقيم اصفها گواهی عدم پرداخت

ر هاي نقاط مزبوو مطالبه وجه چك به كداميك از دادگاه خواهان براي اقامه دعوي سومی مقيم تهران باشد،

 بايد مراجعه كند؟

 ( مي تواند به هريك از دادگاه هاي شيراز، اصفهان و يا تهران مراجعه كند.1

 ( فقط مي تواند به دادگاه هاي شيراز يا اصفهان مراجعه كند.2

 ( فقط مي تواند به دادگاه هاي شيراز يا تهران مراجعه كند.3

 ( فقط مي تواند به دادگاه شيراز مراجعه كند.4
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ار سه دادرسی، قردادگاه در دعوايی كه به خواسته خلع يد از ملكی اقامه می شود، در پايان اولين جل -33

 و معاينه محل صادر می كند و اين قرار اجرا می شود. درخصوص تكليف دادگاه به تشكيل جلسه تحقيق

 يادشده، كدام مورد صحيح است؟پس از اجراي قرارهاي  دادرسی،

 ( دادگاه مكلف نيست جلسه دادرسي تشكيل دهد.1

 ( دادگاه پس از اجراي هر دو قرار، مكلف است جلسه دادرسي تشكيل دهد.2

 ( دادگاه فقط پس از اجراي قرار معاينه محل، مكلف است جلسه دادرسي تشكيل دهد.3

 كلف است جلسه دادرسي تشكيل دهد.( دادگاه فقط پس از اجراي قرار تحقيق محلي، م4

 ت اعتراضدرخصوص درخواست تصحيح رأي داور واحد، پس از پايان مدت داوري و پيش از پايان مهل -34

 رأي داور، كدام مورد صحيح است؟ به

به ن همزما اهدادگ ( رسيدگي به درخواست با دادگاه است اما اين امر، مانع رسيدگي به اعتراض به رأي داور نيست و1

 درخواست تصحيح رأي داور نيز رسيدگي مي كند.

به  ون توجهروز تصميم گيري و ابالغ نمايد. دادگاه، بد 20 رسيدگي به درخواست با داور است كه بايد ظرف( 2

 درخواست تصحيح رأي داور به اعتراض به رأي داور رسيدگي مي كند.

ت، رسيدگي به تصميم گيري و ابالغ نمايد. دراين صور روز 20 رسيدگي به درخواست با داور است كه بايد ظرف ( 3

 اعتراض به رأي داور تا تصميم گيري داور يا پايان مهلت يادشده متوقف مي ماند.

، ين صورتگيري و ابالغ نمايد. درا روز تصميم 20 رسيدگي به درخواست به عهده دادگاه است كه بايد ظرف( 4

 م گيري دادگاه و يا پايان مهلت يادشده متوقف مي ماند.رسيدگي به اعتراض به رأي داور تا تصمي
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 درخواست هبه خواهان به استناد سندي اقامه دعوي نموده و محكوميت خوانده را به تحويل مال مورد -35

 یم ميك از اقدامات زير رااست ضمن دفاع در ماهيت دعوي، كداكند. خوانده كه از هبه منصرف شده  می

 تواند انجام دهد و دادگاه با توجه به دفاعيات خوانده، چه تصميمی بايد اتخاذ نمايد؟

ادر مي ص دعوي درار ر( ايراد فقد اثر قانوني، مگراينكه مستند دعوي سند رسمي باشد؛ دادگاه درصورت پذيرش ايراد، ق1

 كند.

در مي صا دعوي ار ردگاه درصورت پذيرش ايراد، قر( ايراد فقد اثر قانوني، حتي اگر مستند دعوي سند رسمي باشد؛ داد2

 كند.

 دعوي تماعاس دم( ايراد عدم جزميت، حتي اگر مستند دعوي سند رسمي باشد؛ دادگاه در صورت پذيرش ايراد، قرار ع3

 صادر مي كند.

 دعوي تماعاس دم( ايراد عدم جزميت، مگراينكه مستند دعوي سند رسمي باشد؛ دادگاه درصورت پذيرش ايراد، قرار ع4

 صادر مي كند.

 ر حكمدر پی رسيدگی، اقدام به صدودعوايی مالی در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می شود. دادگاه  -36

به آن  م را غيابی دانسته و در مهلت مقرر نسبتعليه حك مكند، اما محكو یاعالم م حضوري نموده و آن را

دم دهد، قرار ع عليه، بی آنكه جلسه دادرسی تشكيل مپس از واخواهی محكو دادگاه نمايد. یواخواهی م

ام كند. درخصوص قابل شكايت بودن اين قرار، كد یبودن حكم را صادر م حضوري علت هاستماع واخواهی ب

 مورد صحيح است؟

 ( درهرحال قطعي است.1

 ( درهرحال قابل واخواهي است.2

 ( درهرحال قابل تجديدنظر است.3
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 قطعي و يا قابل تجديدنظر باشد.( حسب مورد، مي تواند 4

 قررات، سازشميان طرفين دعوايی كه در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده، در جريان دادرسی برابر م -37

 حاصل می شود. درخصوص مرجع درخواست اجراي مفاد سازشنامه، كدام مورد صحيح است؟

فاد م ه اجراينام ينرسمي واقع شده باشد، مطابق آي( اگر در دادگاه تنظيم شده باشد، دادگاه و اگر در دفتر اسناد 1

 االجرا است. اسناد رسمي الزم

 است.« اجراي ثبت»، ( خواه در دادگاه تنظيم شده باشد يا دفتر اسناد رسمي2

 ( خواه در دادگاه تنظيم شده باشد يا دفتر اسناد رسمي، دادگاه است.3

 تار است.مخ« اجراي ثبت» ( ذي نفع در انتخاب دادگاه و يا4

مين زساله،  نموده براي انجام مأموريت دولتی پنج مالك رسمی زمينی مزروعی كه بر آن زراعت می -38

صی بی آنكه به تصرف كسی دهد، ترك نموده و عازم مأموريت می شود. پس از گذشت دو سال، شخ مزبور را

 گيري خص مزبور براي بازپساجازه و رضايت وي، زمين را تصرف می كند. درخصوص اقدام قانونی ش بدون

 كدام مورد صحيح است؟ زمين،

 جراي مفادا است( حسب مورد، دعواي خلع يد يا تصرف عدواني اقامه نموده و يا به استناد سند رسمي مالكيت درخو1

 كند. «اجراي ثبت» سند رسمي از

 ( حسب مورد، دعواي خلع يد يا تصرف عدواني اقامه كند.2

 تصرف عدواني اقامه كند. ( فقط مي تواند دعواي3

 ( فقط مي تواند دعواي خلع يد اقامه كند.4
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 يل طرفين بهدادگاه عمومی حقوقی قرار كارشناسی صادر و كارشناس را انتخاب می كند. درخصوص تما -39

 معرفی كارشناس مرضی الطرفين، كدام مورد صحيح است؟

 نند.كدادگاه، كارشناس مرضي الطرفين انتخاب ( طرفين نمي توانند پس از انتخاب كارشناس منتخب توسط 1

 رسمي سانارشنا( طرفين مي توانند قبل از اقدام كارشناس منتخب، به تراضي كارشناس انتخاب كنند كه بايد از ك2

 باشد.

د از كه باي دب كنن( طرفين فقط در دعاوي مالي مي توانند قبل از اقدام كارشناس منتخب، به تراضي، كارشناس انتخا3

 كارشناسان رسمي باشد.

ارشناسان ك از ( طرفين مي توانند قبل از اقدام كارشناس منتخب، به تراضي، كارشناس انتخاب كنند كه مي تواند4

 رسمي نباشد.

 ر ديوان عالی كشور براي رسيدگی به فرجام خواهی مطرح می شود. طرفين از ديوان عالیپرونده اي د -40

دام كنمايند. درخصوص اقدام ديوان عالی كشور در اين باره،  داوري را میدرخواست ارجاع امر به  كشور

 صحيح است؟ مورد

 ( با توجه به صالحيت ديوان، درخواست پذيرفته نمي شود.1

صادركننده  هگر دادگابته ا( بايد پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال كند، ال2

 گاه تجديدنظر باشد.رأي، داد

دركننده صا ادگاهدي اگر خواسته ارسال كند، حت ( بايد پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام3

 رأي، دادگاه نخستين باشد.

واسته فرجام خ ه رأي( بايد ابتدا رأي فرجام خواسته را نقض و پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركنند4

 ارسال كند، البته اگر دادگاه صادركننده رأي دادگاه تجديدنظر باشد.
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 حقوق تجارت:

 د مجازافزايش سرمايه شركت سهامی از طريق باال بردن مبلغ اسمی سهام موجود شركت، در كدام مور -41

 است؟

 ( كليه افزايش سرمايه، تعهد شود.1

 ( كليه افزايش سرمايه، نقداً پرداخت شود.2

 درصد سرمايه، نقداً پرداخت شود. 35حداقل ( 3

 درصد سرمايه، تعهد و بقيه آن پرداخت شود. 35( حداقل 4

 ادگاه چهدرصورت عدم ارائه صورتحساب دارايی و دفاتر تجارتی توسط تاجر متقاضی ورشكستگی، د -42

 تصميمی بايد بگيرد؟

ر تقصي به كستگيقتضا براي متقاضي، كيفرخواست ورش( پرونده را براي رسيدگي به دادسرا ارسال تا دادسرا عنداال1

 صادر كند.

 كند. درا ر ( درصورتي كه صورتحساب دارايي و دفاتر تجارتي ظرف سه روز ارائه نشده باشند، درخواست متقاضي2

 ( به داليل ديگر ورشكستگي تاجر رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر كند.3

 كند. ( درخواست صدور حكم ورشكستگي را رد4

 . .............ر آن، .......از ديد قانون بازار اوراق بهادار ايران، بازار مشتقه به بازاري گفته ميشود كه د -43

 شود بر اوراق بهادار و كاال معامله مي ( قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني1

 شوند ( اوراق بهادار و كاالها، پس از عرضه اوليه، دادوستد مي2

 دهند ارگزاران خاص، معامالت راجع به كاال را انجام مي( ك3

 شوند ( اوراق بهادار، پس از عرضه اوليه، دادوستد مي4
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 ؟نيست درخصوص حق العمل كاري، كدام مورد صحيح -44

 ( آمر حق رجوع از معامله و امر خود را دارد.1

 ار انجام شده يا نشده باشد.( درهر صورت، حق العمل كار حق دريافت حق الزحمه را دارد، خواه ك2

 مي باشد. ( حق العمل كار مستحق دريافت هزينه هايي كه براي انجام معامله الزم و به نفع آمر بوده است،3

 اشد.ر داده بدستو ( حق العمل كار به هيچ عنوان در بيمه نمودن اموال موضوع معامله مسئوليت ندارد، مگرآنكه آمر4

 كدام مورد درخصوص مهروموم اموال تاجر ورشكسته، صحيح است؟ با صدور حكم ورشكستگی، -45

 ( دادگاه بايد حكم به مهروموم اموال را به جز مستثنيات دين بدهد.1

 ( دادگاه حكم به مهروموم اموال، ازجمله مستثنيات دين را خواهد داد.2

 ( دادگاه حكم به مهروموم اموال تاجر را با پيشنهاد عضو ناظر خواهد داد.3

 اد.( پس از قطعيت حكم ورشكستگي، با پيشنهاد عضو ناظر، دادستان دستور مهروموم اموال را خواهد د4

 كه ميان دو تاجر باشد، كدام مورد صحيح است؟ درخصوص صدور و ظهرنويسی چك درصورتی -46

 وجه تجاري نيست.  هيچ ( به1

 ( فقط در معامالت غيرمنقول تجاري نيست.2

 ( درهرصورت تجاري است. 3

 ( اگر براي رفع حوائج تجاري باشد، تجاري است.4

 ال نزدكه عين م تاجر، مالی را براي ديگري خريداري كرده و سپس ورشكسته شده است. درصورتی -47

 ورشكسته موجود باشد، كدام مورد صحيح است؟

، باشد ردهافت نكباشد، ولي فروشنده بهاي مال را دري( اگر بهاي مال از طرف خريدار به تاجر ورشكسته داده شده 1

 استرداد مال را دارد. شخص اخير حق

 ف نيست تا آن را به خريدار مسترد كند.مت مال را پرداخت كرده باشد، مكل( اگر تاجر ورشكسته قي2
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 استرداد آن را دارد. مال پرداخت شده باشد، خريدار حق ( اگر قيمت3

 به خريدار است. ق( درهرحال، مال متعل4

ديران تصفيه را براي تصفيه امور شركت انتخاب معمومی،  منحل شده و مجمع« برنا»شركت سهامی  -48

 د صحيحاگر مديران تصفيه در هنگام انتخاب شدن، نصاب قانونی را اخذ نكرده باشند، كدام مور رده است.ك

 است؟

 ت.، در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد اسكه بازرس شركت، اعمال مديران را تأييد كند ( درصورتي1

 جلسه را از دادگاه درخواست كرد. توان بطالن صورت ( انتخاب آنان صحيح است، اما مي2

 .توان در برابر اشخاص ثالث، به اين بطالن استناد كرد ( انتخاب آنان باطل است، اما نمي3

 ( اعمال آنان در هر صورت باطل است.4

 وص مسئوليت تضامنی در حقوق ايران، صحيح است؟كدام مورد درخص -49

 ( اصل بر مسئوليت نسبي است، مگر آنكه مجوز قانوني يا قراردادي وجود داشته باشد.1

 ( در حقوق مدني، اصل بر مسئوليت نسبي و در حقوق تجارت، اصل بر مسئوليت تضامني است.2

 است. مدني منع و در حقوق تجارت تجويز شدهبيني مسئوليت تضامني در روابط قراردادي، در حقوق  ( پيش3

يت مسئول ،صورت مشترك، مسئوليت تضامني، ولي در امور مدني جمله صادركنندگان چك به ( در امور تجاري، از4

 نسبي است.

 ست؟قانون تجارت موسوم به شركت عملی، كدام مورد صحيح ا 220 درخصوص شركت موضوع ماده  -50

تجاري  شركت ههاي قانوني مربوط بها، قالبتجاري كه در هنگام ثبت در مرجع ثبت شركت( شركتي مدني با فعاليت 1

 را رعايت نكرده است.

 تجارت ميقانون تجارت، بدون ثبت به  20 گانه ماده هاي هفتشركتي تجاري كه با استفاده از ساختار يكي از شركت( 2

 پردازد.
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 پردازد. مي ريانجام شده، ولي هنوز ثبت نشده و به فعاليت تجا ( شركتي سهامي كه اقدامات مربوط به تأسيس آن3

 زد.پردا عنوان شركت به امور تجاري مي هاي مقرر در قانون تشكيل نشده، لكن به ( شركتي كه در قالب4

 رد صحيح است؟چنانچه صادركننده سفته، وجه سند را پيش از سررسيد به دارنده تأديه كند، كدام مو -51

 عتبر است و مسئوليتي ندارد.( عمل وي م1

 ( پرداخت معتبر است، ولي صادركننده در برابر اشخاصي كه نسبت به سفته حقي دارند، مسئول است.2

 ( پرداخت غيرمعتبر است و صادركننده در برابر اشخاصي كه نسبت به سفته حقي دارند، مسئول است.3

 مانده، ازباقي شاخص اعالمي بانك مركزي و به نسبت مدت ( پرداخت معتبر نيست مگرآنكه صادركننده براساس تغيير4

 مبلغ كسر نموده باشد.

 عنوان ضامن هعنوان دارنده، با ظهرنويسی، چكی را به علی منتقل و شخصی به نام شاهين ب احمد به -52

يح صحكند. چنانچه بعداً اثبات گردد كه امضاي احمد جعل شده، كدام مورد  پشت سند را امضا می احمد،

 است؟

 ( احمد و شاهين، هيچ مسئوليتي نسبت به وجه سند ندارند.1

 هاي پس از ظهرنويسي احمد، فاقد اعتبار است. ( كليه اقدامات و ظهرنويسي2

 ( مسئوليت احمد منتفي، لكن ضمانت شاهين از مسئولين قبلي، ازجمله صادركننده، باقي است.3

وليت مسئ مد،هاي بعد از شاهين از جعلي بودن امضاي اح و ظهرنويس اطالعي ظهرنويس پيش از احمد ( درصورت بي4

 تضامني احمد و شاهين باقي است.

اب چنانچه شخصی كه كارمند رسمی سازمان دولتی است، به سمت مدير شركت سهامی خاص انتخ -53

 كدام مورد صحيح است؟ شود،

 ( مدير مزبور قابل عزل و كليه اعمال وي قابل ابطال است.1

 شده و اعمال حقوقي او در برابر اشخاص ثالث، باطل است. انتخاب مدير ياد (2
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 شده قابل عزل و اعمال حقوقي او در برابر اشخاص ثالث، معتبر است. ( مدير ياد3

 ست.ا( مدير مزبور قابل عزل و اعتبار اعمال حقوقي او در برابر اشخاص ثالث، منوط به تنفيذ ايشان 4

 حقيقی عمومی ساليانه، بر پايه تأييد شخص مالی شركت سهامی عام در مجمعهاي  چنانچه صورت -54

 عنوان بازرس شركت تصويب شود، چنين مصوب هاي چه اثري دارد؟ جامعه حسابداران رسمی به عضو

 ( انتخاب شخص مزبور به عنوان بازرس قابل ابطال مي باشد، ولي مصوبه معتبر است.1

دارا باشد،  را 1347اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت  147مذكور در ماده ( چنانچه بازرس موصوف، شرايط 2

 هاي مالي معتبر است. تصويب صورت

ولتي، د سساتها، مؤ يك از وزارتخانه ( مصوبه منوط به تنفيذ سازمان حسابرسي است؛ در غير اين صورت، در هيچ3

نهادهاي  ومؤسسات  ري غيربانكي، سازمان بورس و اوراق بهادار وها، مؤسسات اعتبا ها و بيمه هاي دولتي، بانك شركت

 باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود. عمومي غيردولتي معتبر نمي

انكي، غيرب تباريها، مؤسسات اع ها و بيمه هاي دولتي، بانك ها، مؤسسات دولتي، شركت يك از وزارتخانه ( در هيچ4

، قابل ص مزبوراشخا باشد و به نفع اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نميسازمان بورس و 

 استناد نخواهد بود.

 ؟نيست كدام مورد، صحيح -55

 هاي سهامي خاص، سهامي عام و تعاوني توليد، مجاز به انتشار اوراق مشاركت عادي هستند. ( شركت1

 د.ت هستني عام و تعاوني توليد، مجاز به انتشار هر نوع اوراق مشاركهاي سهامي خاص و سهام ( كليه شركت2

 ركت هايش هام( اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام با سهام شركت ناشر و اوراق مشاركت قابل تعويض تنها با س3

 سهامي عام غيربورسي قابل تعويض هستند.

انتشار اوراق  هاي سهامي عام، مجاز به ت عادي و شركتهاي سهامي خاص، تنها مجاز به انتشار اوراق مشارك ( شركت4

 مشاركت عادي و قابل تبديل و تعويض با سهام هستند.
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 درخصوص ورشكستگی شركت تضامنی، كدام مورد صحيح است؟ -56

نان آ ر بودنتبع شركت، منوط به تاج شوند، لكن ورشكستگي مديران، به تبع شركت، ورشكسته تلقي مي ( شركا به1

 است.

 ( مديران و شركاي شركت داراي مسئوليت تضامني بوده، لكن به تبع شركت، ورشكست نمي شوند.2

 شوند. تبع شركت، ورشكسته قلمداد نمي ( شركاي شركت داراي مسئوليت تضامني بوده، ولي به3

 شوند. ( شركا به تبع شركت، ورشكسته و داراي مسئوليت تضامني مي4

 ارفاقی، صحيح نيست؟ كدام مورد درخصوص قرارداد -57

 شود. ( قرارداد ارفاقي ميان تاجر و بستانكاران، با تصديق دادگاه و بدون دخالت ناظر منعقد مي1

 شود. اي بستانكاران تاجر ورشكسته منعقد مي ( با اكثريت عددي و سرمايه2

 شود. ( با تاجر حقيقي و شركت تجاري منعقد مي3

 شود. منعقد مي( با تاجر ورشكسته به تقصير هم 4

 ، كدام است؟1397دو نوآوري مهم قانون اصالح قانون صدور چك سال  -58

 ايجاد چك موردي -الوكاله  صرفاً اصل وجه بدون حق مطالبه خسارات تأخير و حق ه( مطالب1

 هاي صادركننده توقيف حساب - ( مطالبه اصل و خسارات تأخير بدون حكم دادگاه2

 كاهش مسئوليت كيفري -نياز از صدور حكم  ه بي( صدور اجرائيه از دادگا3

 ايجاد چك موردي -نياز از صدور حكم  ( درخواست صدور اجرائيه از دادگاه بي4

 البيت تاجر ورشكسته، صحيح است؟ كدام مورد درخصوص فروش كاالهاي تجاري و اثاث -59

 د.رس نظارت ناظر به فروش مي( به وسيله مدير تصفيه، با اجازه دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي و 1

 ( به وسيله مدير تصفيه و با اجازه دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي، قابل فروش است.2

 رسد. ( از سوي مدير تصفيه، با اجازه دادستان و نظارت ناظر به فروش مي3
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 عنوان، بدون اجازه تاجر ورشكسته قابل فروش نيست. هيچ ( به4

 گيري می مها تصمي ترتيب، با كدام حد نصاب يت محدود و شركت تضامنی، بهانحالل شركت با مسئول -60

 شود؟

 اتفاق آراي شركا -( اتفاق آراي شركا 1

 اتفاق آراي شركا -( دارندگان اكثريت سرمايه 2

 اتفاق آراي شركا -چهارم سرمايه و اكثريت عددي شركا  ( دارندگان سه3

 كاچهارم سرمايه و اكثريت عددي شر دارندگان سه -العاده  عمومي فوق سوم آراي حاضر در مجمع ( دو4

 استنباط حقوق اسالمی: اصول

 در فرض تزاحم دو يا چند حكم، معيار ترجيح كدام است؟ -61

 طور مطلق  ( تخيير به1

 ( اهميت حكم2

 ( نزديك بودن حكم به واقعيت 3

 زمان صدور حكم م( تقد4

 ست؟ا، كدام مورد صحيح «حقوقی )تمثيل( –قياس فقهی »و « قياس اولويت» درخصوص دو مفهوم -62

 ( اين دو مفهوم، دو تعبير براي يك چيز است كه هر دو اعتبار يكسان دارند.1

 مي باشد. هالعل حقوقي، مستنبط -است ولي قياس فقهي  هالعل ( قياس اولويت ، قياس منصوص2

 حقوقي، به علت حكم تصريح شده است ولي در قياس اولويت، علت حكم، ظني است. -( در قياس فقهي 3

علت  بر هتكي با حقوقي، به استنباط ظني يا قطعي -شود ولي قياس فقهي  ( قياس اولويت، به داللت لفظي مربوط مي4

 گردد. حكم بازمي
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ك از انواع )ع( باشد، كدامي خبر واحد، وثوق به صدور روايت از معصوم يتاينكه مبناي حج بنابر -63

 ضعف سند خبر واحد است؟ جبران كننده شهرت،

 ( عملي 1

 ( فتوايي2

 ( روايي 3

 ( فتوايي و عملي4

 د؟توان از رفتار ايشان، استنباط كر )ع( عملی را ترك كند، چه چيزي را می اگر معصوم -64

 ( عمل، مكروه است. 1

 ( عمل، حرام است.2

 ( عمل، واجب نيست. 3

 معناي خاص است. عمل، مباح به( 4

 د؛ ولی نمیكن موجب قراردادي، يكی از دو شريك مال غيرمنقول، سهم خود را به ثالث منتقل می به -65

 كدام . چنانچه در مجلس عقد، قرارداد مزبور توسط يكی از طرفين فسخ شود،ضبوده يا صلح معو بيع دانيم

 است؟ صحيح مورد

 دانست. ( قرارداد را بايد فسخ شده 1

 جاري است. ض،( استصحاب عقد صلح معو2

 ( استصحاب عقد بيع جاري است. 3

 ( استصحاب عقد به طور كلي جاري است.4
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 واج دائم، طالق ومنظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ازد قانون مجازات اسالمی، به 645برابر ماده  -66

 مورد صحيح است؟  كدام ،«طالق»در خصوص واژه طبق مقرّرات الزامی است.  رجوع،

 گيرد. ( واژه طالق، لفظاً عام است و همه افراد و انواع طالق را دربرمي1

 است.« طالق» ( شمول واژه طالق نسبت به انواع طالق، از باب اطالق لفظ2

 هاي مختلف است.( واژه طالق، فقط داراي اطالق احوالي است و فقط ناظر به طالق در حالت3

 شود. حمل مي ق نسبت به انواع طالق، مشكوك است و بنابراين بر نوع غالب كه طالق رجعي است،( شمول واژه طال4

 ميك از موارد زير، احتياط الزم است؟در كدا -67

 ف خارج شود.اطراف علم اجمالي، از ابتالي مكل( بعضي از 1

 ( ارتكاب يكي از اطراف علم اجمالي، از باب اضطرار الزم باشد.2

 ف نباشد.جمالي، از ابتدا مورد ابتالي مكلاطراف علم ا( بعضي از 3

 ( علم اجمالي، به علم تفصيلي به تكليف و شك بدوي تجزيه شود.4

 در كدام مورد، تعارض حتی از نوع غيرمستقر آن نيز وجود ندارد؟ -68

 دو دليل، نسبت عام و خاص برقرار باشد. ( بين1

 برقرار باشد. ددو دليل، نسبت مطلق و مقي ( بين2

 ( يكي از دو دليل، حاكم يا وارد بر دليل ديگر باشد.3

 ي باشد.و دليل، قطعي و يقيني و ديگري ظن( يكي از د4

 عي، كدام مورد صحيح است؟صوص جمع داللي )عرفي( و تبردرخ -69

 عي، مربوط به احكام غيرالزامي و جمع عرفي، مربوط به احكام الزامي است.( جمع تبر1

 عي، در احكام مدني و كاربرد جمع داللي، در احكام كيفري است.برد جمع تبر( كار2

 قرينه لفظي صورت مي گيرد. شاهد و ه( جمع عرفي برخالف جمع تبرعي، بر پاي3
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 ( جمع تبرعي و عرفي، به يك معني هستند.4

 گيري است؟ هاي زير، قابل مفهوم كداميك از عبارت -70

 نشا، به شرط مقرون بودن به چيزي كه داللت بر قصد كند.شود به قصد ا ( عقد، محقق مي1

 عنه ندارد. ( ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد، حق رجوع به مضمون2

 شود، موجب حرمت ابدي است. ( تفريقي كه با لعان حاصل مي3

 ( تدليس در صلح، موجب خيار فسخ است.4

 ؟كند ینمبه عام سرايت  ص،در كدام مورد، اجمال مخص -71

 منفصل باشد. ص،( در شبهه مفهوميه، اگر مخص1

 متصل باشد يا منفصل. ص،( در شبهه مصداقيه، خواه مخص2

 منفصل باشد. ص،( در شبهه مفهوميه، در موارد دوران ميان اقل و اكثر، اگر مخص3

 منفصل باشد. ص،( در شبهه مفهوميه، در موارد دوران ميان متباينين، اگر مخص4

 حمل كرد؟ دكداميك از موارد زير، مطلق را بايد بر مقيدر  -72

 .كننده مال ديگري به عمد، به حبس محكوم خواهد شد تلف -كننده مال ديگري، ضامن آن است.  ( تلف1

 .هد بوداگر قتل عمد به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مانع ارث نخوا -( قتل عمد از موانع ارث است. 2

 صلح به اكراه، نافذ نيست. -اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست.  هج( رضاي حاصل در نتي3

 تدليس در صلح، موجب خيار فسخ است. -( تدليس در معامله موجب خيار فسخ است. 4

 صحيح است؟ ، كدام مورد«تخيير به عنوان اصل عملی»و « تخيير در واجب تخييري» در مقايسه ميان -73

 صرفاً يك حكم واقعي عقلي يا شرعي است.( تخيير در هر دو، 1

 ( تخيير در هر دو، صرفاً يك حكم ظاهري عقلي يا شرعي است.2

 ( اولي، يك حكم ظاهري عقلي يا شرعي است ولي دومي، يك حكم ظاهري عقلي است.3
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 ( اولي، يك حكم واقعي شرعي است، ولي دومي، يك حكم ظاهري عقلي يا شرعي است.4

آن انبار  كه يقيناً چند تخته فرش در زند. درصورتی ديگري را به عمد آتش می شخصی انبار فرش -74

نبار هاي مزبور به ا سوزي، فرش است، ولی اكنون شك داشته باشيم كه آيا قبل از وقوع آتش داشته وجود

 شود؟ اند يا نه، كدام مورد به كمك استصحاب ثابت می شده منتقل ديگري

 سوزي آتش ها تا لحظه ( فقط بقاي فرش1

 زننده ها و عمدي بودن عمل آتش ( بقاي فرش2

 ها و حكم به ضمان سوزي، اتالف آن ها تا لحظه آتش ( بقاي فرش3

 سوزي، اتالف آنها، حكم به ضمان و حبس ها تا لحظه آتش ( بقاي فرش4

 قلمرو حاكميتر دجزايی ايران درباره كليه اشخاصی كه  قوانين»: قانون مجازات اسالمی 3برابر ماده  -75

« صكليه اشخا»عبارت « شود زمينی، دريايی و هوايی جمهوري اسالمی ايران مرتكب جرم شوند، اعمال می

 مصداق كدام مورد زير است؟ اين ماده،  در

 ( عام مجموعي 1

 ( عام استغراقي2

  ليد( عام ب3

 ( اطالق احوالي4

رايم عليه جهاي جايگزين حبس، در مورد  مجازات اعمال»: قانون مجازات اسالمی 71به موجب ماده  -76

 مورد درخصوص حكم مذكور در اين ماده، صحيح است؟ كدام«. داخلی يا خارجی كشور ممنوع است امنيت

 ( يك حكم تكليفي است كه ممكن است مستلزم حكم وضعي هم باشد.1

 ( صرفاً حكم وضعي است و ماده از بيان حكم تكليفي ساكت است.2
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 اكه در قالب صيغه نهي نيست، حكم تكليفي نيست.( ازآنج3

 ( از جنس فرمان ارشادي است.4

ر ب داللت روشنی دو نسخه متعارض از يك قرارداد، درباره تعهد معينی وجود دارد. يكی از قراردادها، -77

 ی بودنتعهد دارد، اما شائبه اكراهی بودن آن هم در ميان است. قرارداد ديگر، فاقد شائبه اكراه موضوع

 است؟ باشد. كدام مورد زير درخصوص اين دو قرارداد، صحيح داللت آن بر موضوع تعهد، مبهم می است، اما

 مضموني و جهت صدوري يكسان هستند. ح( هر دو قرارداد، داراي مرج1

 سندي است. حمضموني و ديگري، داراي مرج ح( يكي از قراردادها، داراي مرج2

 داللي است. حجهت صدوري و ديگري، داراي مرج حداراي مرج( يكي از قراردادها، 3

 داللي نيز هست. حجهت صدوري را دارند، ولي يكي از آنها داراي مرج ح( هر دو قرارداد، مرج4

 بدهد يا« فال» داند بايد اين مبلغ را به داند مبلغ دو ميليون تومان بدهكار است، ولی نمی شخصی می -78

 حل مسئله با تكيه بر اصول عملی، نوع شبهه و اصل جاري در اين مورد، كدام است؟ بنابر«. ب»

 صل احتياطا -« شبهه موضوعيه –شبهه ميان اقل و اكثر استقاللي ( »1

 اصل تخيير - «شبهه حكميه -شبهه ميان اقل و اكثر استقاللي » (2

 اصل احتياط - «شبهه موضوعيه -شبهه ميان متباينين » (3

 اصل تخيير - «شبهه حكميه -هه ميان متباينين شب» (4

 الحيت قضائیاي ترديد داشته باشد كه آيا رسيدگی به آن، در قلمرو صهرگاه دادرس درخصوص پرونده -79

 ت؟يا رسيدگی به آن، ممنوع است و در قلمرو صالحيت او نيست، اين امر، مصداق كدام مورد اس است او

 نص و لزوم احتياط ( شبهه تحريمي ناشي از فقدان 1

 به و اجراي اصل برائت( شك در مكلف2

 ( دوران امر ميان متباينين و لزوم احتياط 3
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 ( دوران امر ميان محذورين4

 ت؟ مورد صحيح اس ، كدام«االباحه هاصال»و « البرائه هاصال»در خصوص  -80

 شود.( اولي، در شبهات تحريمي و وجوبي و دومي، در شبهات وجوبي جاري مي 1

 ( اولي، مفيد حكم ظاهري و دومي، بيانگر حكم واقعي است.2

 ( هر دو، در شبهات تحريمي و وجوبي جاري مي شوند.3

 ( هر دو، بيانگر حكم ظاهري هستند.4

 جزاي عمومی و اختصاصی: حقوق

 يافت رانيك ايرانی، در خارج از كشور، مرتكب جرمی شده و پيش از تعقيب و محاكمه در آنجا، در اي -81

 ردوقوع جرم نسخ شده است. كدام موتحت تعقيب قرار گرفته است. در جريان رسيدگی، قانون محل  و شده

 ادامه رسيدگی به اتهام وي، صحيح است؟ درباره

 يابد. گردد، وگرنه ادامه مي ( اگر اتهام تعزيري باشد، رسيدگي موقوف مي1

 شود. در مي( بسته به مورد، قرار منع تعقيب يا حكم برائت صا2

 يابد. ( رسيدگي درهرحال ادامه مي3

 گردد. ( رسيدگي موقوف مي4

 كدام مورد درخصوص مجازات شروع به قاچاق ارز، عالوه بر ضبط ارز، صحيح است؟ -82

 ( حبس تعزيري و جزاي نقدي درجه پنج1

 ( حداقل مجازات مقرر براي اصل عمل قاچاق2

 رجه چهاكمتر باشد، حبس درجه پنج و چنانچه بيشتر باشد، حبس در( اگر ارزش قاچاق ده ميليارد ريال يا 3
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 درجه قديزاي نج( اگر ارزش قاچاق ده ميليارد ريال يا كمتر باشد، جزاي نقدي درجه پنج و چنانچه بيشتر باشد، 4

 چهار

خطاب  اي دزد و بی شرافت مديره را مجموعه عمومی، اعضاي هيئت كارمند شركت در جلسه مجمع -83

 . كدام مورد درخصوص وصف جزايی رفتار وي، صحيح است؟است كرده

 ( از نظر عنوان و نتيجه مجرمانه، جرم واحد است.1

 و از حيث نتيجه، جرم واحد است. د( از نظر عنوان، متعد2

 مادي است. د( از نظر عنوان، جرم واحد و از حيث نتيجه، مشمول مقررات تعد3

 مادي است. دث نتيجه مجرمانه، مشمول مقررات تعدو از حي د( از نظر عنوان متعد4

 نگهداري در كانون اصالح و تربيت، مجازات الزامی كداميك از مرتكبان زير است؟ -84

 ساله مرتكب جرم تعزيري درجه چهار  ( دختر سيزده1

 ساله مرتكب جرم مستوجب قصاص ( دختر ده2

 ساله مرتكب جرم تعزيري درجه پنج  ( پسر شانزده3

 يساله مرتكب جرم حد پسر چهارده( 4

 رات زير است؟مشمول كداميك از مقر ر،جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخد دتعد -85

 رات عمومي قانون مجازات اسالمي( مقر1

 ررات خاص قانون مبارزه با مواد مخد( مقر2

 با زهن مبارموضوع ماده چهار، قانو( درخصوص جرايم موضوع ماده هشت، قانون مجازات اسالمي و درخصوص جرايم 3

 رمواد مخد

با  مبارزه ( درخصوص جرايم موضوع ماده چهار، قانون مجازات اسالمي و درخصوص جرايم موضوع ماده هشت، قانون4

 رمواد مخد
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 ضييع اموالوزرا، به قصد حمايت از منافع ملی، او را به ت شخصی در جلسه سخنرانی رسمی يكی از -86

 كند. كدام مورد درباره عنوان اتهامی او، صحيح است؟ یم متهم عمومی

 ( نشر اكاذيب مشمول جرايم عمومي 1

 ( نشر اكاذيب مشمول جرايم سياسي2

 ( افتراي مشمول جرايم سياسي 3

 ( افتراي مشمول جرايم عمومي4

وصف  ست.زدن امنيت كشور، به جنگ و كشتار تحريك كرده ا شخصی، اهالی منطقه را به قصد برهم -87

 وي چيست؟ مجرمانه عمل

 ( سردستگي است، خواه تحريك مؤثر واقع شود، خواه نشود.1

 ( معاونت است، اگر تحريك مؤثر واقع شود.2

 به نتيجه است. د( جرم مستقل و مقي3

 ( جرم مستقل و مطلق است.4

در فرجه قانونی به  خود راكيت علم به موضوع، مال با« ب». را فروخته است« ب»مال متعلق به « « الف» -88

 ه وصفاطالع نداده و پس از انقضاي فرجه مذكور، عليه او طرح دعوا كرده است. كدام مورد دربار خريدار

 است؟ صحيح، «ب»رفتار 

 ( معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع 1

 ( معاونت در كالهبرداري2

 ( مشاركت در كالهبرداري 3

 ( وصف جزايي ندارد.4
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 انی دارند؟كه با علم به ارتكاب قاچاق، از تعقيب مرتكبان خودداري می كنند، چه عنومأمورانی  -89

 ( در حكم مختلس1

 ( مساعدت در فرار مجرمين2

 ( معاون در ارتكاب جرم قاچاق3

 ف انتظامي كرده است.نوان مجرمانه ندارد و مرتكب، تخل( عمل، ع4

 ده، بهشع به وي سپرده دولتی، كاالهايی را كه براي توزي ف از ضوابطداري با حيله و تقلب و با تخل مغازه -90

 بيش از قيمت مصوب فروخته است. عنوان اتهامی عمل وي چيست؟ قيمتی

 ف صنفي ( تخل1

 ( خيانت در امانت2

 ( در حكم كالهبرداري 3

 ( تحصيل مال از طريق نامشروع4

 محرز يارد رياليلاز آن، به مبلغ بيست مجرم پولشويی شخصی با توجه به اصل ارزش مال و عوايد ناشی  -91

 است. مجازات محكوم، كداميك از موارد زير است؟ شده

 ( مصادره مبلغ پولشويي و جزاي نقدي معادل يك چهارم آن1

 ( مصادره اموال معادل مبلغ پولشويي و حبس تعزيري درجه پنج2

 تعزيري درجه چهار جزاي نقدي معادل ميزان پولشويي و حبس -( مصادره مبلغ پولشويي 3

 جزاي نقدي معادل مبلغ پولشويي و حبس تعزيري درجه پنج -( مصادره مبلغ پولشويي 4



 1398سواالت آزمون وکالت سال 
 سایت حقوق گستر

https://lawgostar.com 
  

 

  
احسان نصوحی :سازیماده آ  32 

 

ليك كرده و خود را براي مدت دو سال به ديگري تم هبه موجب سند عادي، منافع ملك ثبت شد« الف» -92

 ريافتر و وجوهی از او دمتعاقباً طی سند رسمی، منافع همان ملك را در همان مدت، به شخص ثالثی واگذا

 خصوص وصف قانونی عمل وي، صحيح است؟ كرده است. كدام مورد در

 ( انتقال مال غير 1

 ( معامله معارض2

 ( تحصيل مال از طريق نامشروع 3

 ( وصف كيفري ندارد.4

لوله به هدف اصابت نكرده مسافت، گ عدشليك كرده، ولی به واسطه ب« ب»به قصد قتل، به سمت « الف» -93

 است؟  ، صحيح«الف»خصوص مجازات  گذشت كرده است. كدام مورد در« ب»است. 

 ( جرم محال است و غيرقابل مجازات.1

 ( شروع به جرم است؛ حبس تعزيري درجه چهار2

 ( در حكم شروع به جرم است؛ حبس تعزيري درجه پنج3

 تعزيري درجه چهار( در حكم شروع به جرم است؛ حبس 4

 خصوص انتقال مال با انگيزه فرار از دين، صحيح است؟ كدام مورد در -94

 االجرا باشد، جرم است. ( اگر دين، موضوع سند الزم1

 حكم قطعي باشد، جرم است. به ( اگر دين، محكوم2

 ( چنانچه بعد از صدور حكم بدوي صورت گرفته باشد، جرم است.3

 است. وي در مراجع قضائي يا تقاضاي صدور اجرائيه ثبتي صورت گرفته باشد، جرم( چنانچه پس از طرح دع4
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 عاذير قانونیمدر جرم مساعدت براي خالصی مجرم از محاكمه و محكوميت، كداميك از موارد زير، جزو  -95

 دهنده مجازات است؟ تخفيف

 گناهي متهم داشته باشد. ( مرتكب، يقين به بي1

 متهم باشد. لجه او( مرتكب، از اقارب در2

 ( مجازات مجرم اصلي، تعزير درجه هشت تا پنج باشد. 3

 ( نسبت به مجرم اصلي، حكم برائت صادر شود.4

 جشخصی، عضو يك گروه مجازي خصوصی است و اعضاي گروه را به پيوستن به يك سايت مرو -96

 كند. وصف رفتار مجرمانه وي چيست؟ ترغيب می مستهجن محتويات

 االرض خود قرار داده باشد، افساد في هترغيب به پيوستن به سايت هاي مستهجن را حرف( چنانچه 1

 اي عليه عفت و اخالق عمومي ( صرفاً اگر ترغيب مؤثر باشد، معاونت در جرم رايانه2

 ( با توجه به خصوصي بودن گروه، وصف جزايي ندارد.3

 اي عليه عفت و اخالق عمومي ( جرم رايانه4

ر اقع به ارتكاب چنين جرمی اقراواكراه كرده تا برخالف  را« ب» ،علم به مجازات زناي به عنفبا « الف» -97

ن اجراي حكم مستند به اقرار، اعدام شده است. كدام مورد درخصوص مسئوليت ناشی از اي در« ب»كند. 

 است؟ صحيحواقعه، 

 است.« ب» مسئول قتل عمد، «الف»( 1

 است.« ب»، مسئول قتل شبه عمد «الف( »2

 شود. المال پرداخت مي اشتباه قضائي است و ديه شخص، از بيت( 3

 ، از بيت المال پرداخت مي شود.«ب»شود و ديه  به حبس ابد محكوم مي« الف( »4
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 داخلرا با خدعه و نيرنگ به  ، او«ج»قصد برداشتن عضوي از اعضاي بدن  به، «ب»با هماهنگی با « الف» -98

 چيست؟« ب»و  «الف»ا تحويل گرفته است. وصف جزايی عمل او ر« ب»كشور آورده و 

 دادن غيرمجاز از مرز عبور «ب»شروع به جنايت بر عضو و ، «الف( »1

 در آن مباشرت، «ب»و  معاونت در قاچاق انسان« الف( »2

 ، معاونت در آن«ب»به جنايت بر عضو  شروع، «الف( »3

 ( هر دو، مباشرت در قاچاق انسان4

يت كيفري اي شده است. در كدام فرض، مؤسسه داراي مسئول يك مؤسسه، مرتكب جرم رايانهكارمند  -99

 است؟

 ( صرفاً اگر در راستاي منافع مؤسسه مرتكب شده باشد.1

 ( اگر در اثر عدم نظارت مدير، مرتكب شده باشد.2

 ( صرفاً اگر به نام مؤسسه مرتكب شده باشد.3

 ( اگر مرتكب نفع شخصي نداشته باشد.4

 كداميك از جرايم زير، قابل تعليق است؟ -100

 ( صدور چك با علم به مسدود بودن حساب 1

 ( حمله به آمران به معروف و ناهيان از منكر2

 ( جعل اسناد رسمي 3

 ( معاونت در قتل عمد4
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 آيين دادرسی كيفري:

 يابی میغبه صدور حكم اللهی، دادگاه تحت كداميك از شرايط زير، مبادرت  در جرايم فاقد جنبه حق -101

 كند؟

 ( چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده باشد، هرچند وكيل او حضور داشته باشد.1

 كه متهم در جلسه دادگاه حاضر نباشد، هرچند وكيل او اليحه دفاعيه داده باشد. ( درصورتي2

 شند.دفاعيه نفرستاده با يك از جلسات دادگاه حاضر نشده يا اليحه ( هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ3

دادسرا حضور  ادگاه يايك از جلسات د ق.آ.د.ك در هيچ3 302( هرگاه متهم يا وكيل او، صرفاً در جرايم مذكور در ماده 4

 پيدا نكرده باشند.

 تعقيب له، قرار منعدليل عدم كفايت اد خصوص اتهام وي به در كدام فرض، در مورد متهمی كه قبالً در -102

 براي همان اتهام وجود دارد؟ در دادگاه قطعی شده است، امكان تعقيب مجدو د صادر

 اجازه دادگاه -درخواست دادستان  -( كشف دليل جديد 1

 اجازه دادستان -درخواست شاكي  -( كشف دليل جديد 2

 موافقت دادستان -( كشف دليل جديد 3

 موافقت دادگاه -( كشف دليل جديد 4

 نده به دادگاه،گذشت، در فرضی كه پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال پرو در جرايم غيرقابل -103

 قطعی خود را اعالم كند، كدام مورد صحيح است؟ رضايت شاكی

 ( صرفاً چنانچه امكان تعليق تعقيب باشد، دادستان بايد از كيفرخواست عدول كند.1

 خواست و صدور كيفرخواست جديد است.( پس از اعالم رضايت شاكي، دادستان مكلف به عدول از كيفر2

 د.گير رنظرد خففهمعنوان كيفيت  تواند رضايت را به ( درهرحال، امكان عدول از كيفرخواست وجود ندارد و دادگاه مي3
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 اساس، ينبر ا رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و ه( درصورتي كه در نتيج4

 كند. كيفرخواست جديد صادر مي

خذ وجه امرجع صالح براي رسيدگی به اعتراض متهم و كفيل درخصوص دستور دادستان مبنی بر  -104

 كدام دادگاه است؟ وجه الكفاله، التزام و

 ( كيفري يك 1

 ( كيفري دو2

 ( كيفري صالح براي رسيدگي به اتهام 3

 ( تجديدنظر استان4

 د؟شو نهاد داراي مجوز، در كدام فرض پذيرفته می هاي مردمازماناعالم جرم از سوي س -105

 ديده خاص است، هرچند بدون رضايت وي باشد. گذشت كه داراي بزه ( در جرم قابل1

 د.ه باشآنان ارتكاب يافته، هرچند در اساسنامه آنها درج نشد حمايت ( در جرمي كه نسبت به موضوع مورد2

 توسط اه ازمانگذشت كه نسبت به موضوع مورد حمايت آنان ارتكاب يافته و اسامي اين س ( فقط در جرايم غيرقابل3

 مراجع رسمي اعالم شده باشد.

وسط ت مان هاساز ن( در هر جرمي كه نسبت به موضوع مورد حمايت مندرج در اساسنامه آنان ارتكاب يافته و اسامي اي4

 مراجع رسمي اعالم شده باشد.

 جرم تعزيري درجه در مدت تعليق، مرتكب داًقرار تعليق تعقيب صادر شده و متهم مجددر مورد متهم،  -106

 شود؟ می شود. در كداميك از فروض زير، قرار مزبور لغو می هفت

 ( صدور كيفرخواست در مورد اتهام جديد1

 ( صدور قرار تأمين كيفري در مورد اتهام جديد2

 ام جديد( به محض شروع به تعقيب كيفري در مورد اته3
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 ( به محض صدور قرار نهايي از دادسرا در مورد اتهام جديد4

ز طريق دادگاه طبق قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها ا -107

 قانون باشد. اين حكم، متضمن كداميك از اصول جزايی زير است؟ به موجب صالح و

 « نوني بودن جرمقا»و  «قانوني بودن دادرسي»( 1

 «شخصي بودن مجازات»و  «فردي كردن كيفر»( 2

 «قانوني بودن دادرسي»و « قانوني بودن مجازات»( 3

 «شخصي بودن مسئوليت كيفري»و « قانوني بودن جرم و مجازات»( 4

 محكوميت چنانچه پس از صدور حكم و در مرحله اجراي احكام، شاهدي كه شهادت شرعی وي موجب -108

 كليفترتيب با كدام ت شده است، از شهادت خود رجوع كند، قاضی اجراي احكام و دادستان به ليهمحكوم ع

 مواجه هستند؟ زير

 تقاضاي اعاده دادرسي پس از موافقت دادگاه -( اعالم مراتب به دادگاه صادركننده حكم قطعي 1

 تقاضاي اعاده دادرسي پس از موافقت دادگاه -( اعالم مراتب به دادستان 2

 تقاضاي اعاده دادرسي توسط دادستان -( اعالم مراتب به دادستان 3

 عالي كشور پيگيري موضوع در ديوان -( تقاضاي اعاده دادرسي 4

ورد صحيح است. درخصوص صدور قرار تأمين كيفري، كدام م دشخصی متهم به ارتكاب جرايم متعد -109

 است؟

 گاه هايداد حليممگراينكه رسيدگي به اتهامات در صالحيت ذاتي يا شود،  ( در مورد وي قرار تأمين واحد صادر مي1

 مختلف باشد.

 مختلف هاي شود، مگراينكه رسيدگي به اتهامات در صالحيت ذاتي دادگاه ( در مورد وي قرار تأمين واحد صادر مي2

 باشد.
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 د.شو ( در مورد هريك از اتهامات با لحاظ صالحيت محلي، قرار تأمين مستقل صادر مي3

 شود. ( درهرصورت، در مورد وي قرار تأمين واحد صادر مي4

 الحصول، در كدام صورت قابل مطالبه است؟ منافع ممكن -110

 كه صدق اتالف نمايد. ( در تمام جرايم، درصورتي1

 كه حصول آن امكان داشته باشد. ( در تمام جرايم، درصورتي2

 كه صدق اتالف نمايد. رصورتي( در غيرجرايم موجب تعزير منصوص شرعي و ديه، د3

 كه حصول آن امكان داشته باشد. ( در غيرجرايم موجب تعزير منصوص شرعي و ديه، درصورتي4

 شود؟ ر احضاريه، به تشخيص مقام قضائی، كداميك از موارد زير درج نمید -111

 عدم حضور  ه( نتيج1

 ( تاريخ حضور2

 ( امضاي مقام قضائي 3

 ( علت احضار4

 اي درجه سرتيپجرايم مشمول صالحيت سازمان قضائی نيروهاي مسلح، ارتكابی توسط نظاميان داربه  -112

 شاغل در محل سرلشكري، در كداميك از دادگاه هاي زير رسيدگی می شود؟ دومی

 ( دادگاه نظامي يك يا دو مركز استان محل وقوع جرم، برحسب نوع جرم1

 وع جرم( دادگاه نظامي يك يا دو تهران، برحسب ن2

 ( دادگاه نظامي يك مركز استان محل وقوع جرم3

 ( فقط دادگاه نظامي يك تهران4
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يه را مستحق عل كه دادگاه تجديدنظر استان، اساس حكم بدوي را صحيح بداند اما محكوم درصورتی -113

 كند؟ مجازات تشخيص دهد، چه اقدامی می تخفيف

كرده نديدنظر تج عليه تقاضاي ق قانون تخفيف دهد، هرچند محكومتواند مجازات را طب ( ضمن تأييد اساس حكم، مي1

 باشد.

 ارد.تخفيف مجازات وجود ند عمال( در فرضي كه دادستان يا شاكي تجديدنظرخواهي كرده باشند، امكان ا2

 د.تخفيف كرده باشد، امكان تخفيف وجود دار عمالعليه تقاضاي تجديدنظر و ا ( صرفاً چنانچه محكوم3

 تخفيف وجود ندارد. عمالجه به صحت اساس حكم، امكان ا( با تو4

 معليه به اتها يدگی فرجامی احراز نمايد عملی كه محكومعالی كشور، در مقام رس چنانچه شعبه ديوان -114

 كند؟ آن محكوم شده است، به فرض ثبوت، جرم نيست، چه تصميمی اتخاذ می ارتكاب

 دهد. به دادگاه صادركننده رأي ارجاع مي د( رأي را نقض و براي رسيدگي مجد1

 عرض ارجاع مي دهد. به دادگاه هم د( پرونده را براي رسيدگي مجد2

 عرض ارجاع مي دهد. ( رأي را نقض و پرونده را به دادگاه هم3

 كند. ( رأي صادره را نقض بالارجاع مي4

 ه اقدامی انجامدادگاه مكلف است چهرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه كيفري دو ارجاع شود،  -115

 دهد؟

ورد ميا  داندن دگي( بدون تعيين وقت رسيدگي، حداكثر ظرف يك ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسي1

 را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، بايد حسب مورد، اتخاذ تصميم كند.

 قتو عيينتصورت، بايد دستور  قرار عدم صالحيت صادر و درغيراين ( صرفاً درصورت عدم احراز صالحيت، بايد2

 رسيدگي داده و طرفين را به دادرسي دعوت كند.

 ( متعاقب بررسي پرونده، درهرصورت بايد دستور تعيين وقت رسيدگي صادر و طرفين را دعوت كند.3
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 طرفين را دعوت كند.( بدون بررسي پرونده، بايد بالفاصله دستور تعيين وقت رسيدگي داده و 4

ورد صحيح كه دادگاه تجديدنظر، تحقيقات دادگاه بدوي را ناقص تشخيص دهد، كدام م درصورتی -116

 است؟

ا ي فرخواستكي ندهكند و پرونده را نزد دادسراي صادركن ( رأساً مبادرت به تحقيق كرده يا قرار رفع نقص صادر مي1

 فرستد. دادگاه صادركننده رأي مي

 تد.فرس ي مينده رأمبادرت به تحقيق كرده يا با صدور قرار رفع نقص، صرفاً پرونده را نزد دادگاه صادركن( رأساً 2

 تد.فرس ي ميده رأ( صرفاً قرار رفع نقص صادر و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادركنن3

 فرستد. ركننده كيفرخواست مي( قرار رفع نقص صادر و پرونده را صرفاً نزد دادسراي صاد4

هلت موجب حكم بدوي محكوم شده و قبل از پايان م شخصی به اتهام خيانت در امانت، به -117

 نمايد. كدام مورد صحيح است؟ خود را اسقاط می تجديدنظرخواهی تجديدنظرخواهی، حق

ود خ تشخيص تضا بهجازات را عنداالقعليه، دادگاه رأساً به موضوع رسيدگي كرده و مي تواند م ( به درخواست محكوم1

 تخفيف دهد.

 تشخيص هقتضا بعليه، دادگاه با حضور دادستان رسيدگي كرده و مي تواند مجازات را عنداال ( به درخواست محكوم2

 خود تخفيف دهد.

 كسر را دهش عيينچهارم مجازات ت ( با تقاضاي تخفيف مجازات، دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك3

 مي كند.

 ند.ك ر ميشده را كس چهارم مجازات تعيين ( با تقاضاي تخفيف مجازات، دادگاه رأساً به موضوع رسيدگي و يك4

م قطعی، براساس اصل فردي كردن قضائی كيفر، طبق كداميك از علل زير، مرجع صادركننده حك -118

 ارد؟مجازات مرتكب را به مجازات مناسب ديگري د تبديل اختيار

 هاي تعزيري مجازات عمال( تشديد بيماري جسمي يا رواني در ا1
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 هاي تعزيري مجازات عمال( عدم اميد به بهبودي بيمار در ا2

 مجازات شالق عمال( تأخير در بهبودي بيمار در ا3

 ها ( عدم اميد به بهبودي بيمار در كليه مجازات4

حقيقات تر حين بازجويی از متهم در مرحله هاي تلقينی از سوي بازپرس د درصورت طرح پرسش -119

 كدام يك از موارد زير، صحيح است؟ مقدماتی،

 تواند به بازپرس تذكر دهد. ( صرفاً وكيل متهم مي1

 ( صرفاً موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.2

 ( موجب بطالن تحقيقات و محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.3

 .به بازپرس تذكر دهد و همچنين، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار استتواند  ( وكيل متهم مي4

 ير، درتحقيقات مقدماتی جرايم مشمول صالحيت دادسرا، درصورت ارتكاب توسط كداميك از افراد ز -120

 شود؟ دادسراي ويژه نوجوانان انجام می

 سال 18( بالغ زير 1

 سال 18تا  15( 2

 سال 18( زير 3
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