
 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  پروانه كارآموزي وكالت آزمون پذيرش متقاضيان

  اتحاديه سراسري

  »اسكودا« ايران هاي وكالي دادگستري كانون

  1396سال 
  
  

                               نام و نام خانوادگي:                                   

  دقيقه 120مدت پاسخگويي:                                                                     120تعداد سؤال: 

  
  

  ها اد امتحاني، تعداد و شمارة سؤالعنوان مو
  

  ضريب  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  3  20  1  20  حقوق مدني  1

  3  40  21  20  آيين دادرسي مدني  2

  2  60  41  20  حقوق تجارت  3

  1  80  61  20  المياصول استنباط حقوق اس  4

  2  100  81  20  حقوق جزاي عمومي و اختصاصي  5

  2  120  101  20  آيين دادرسي كيفري  6

  
  
  

   

  1396سال  -  آذر ماه 

101  
  

B  

  صبح جمعه

3/9/1396  

  اين آزمون نمره منفي دارد.

  باشد. استفاده از كتاب قانون مجاز نمي
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كنند. بازماندگان علي عبارتند از: يك برادر ابويني، يك برادر ابي و  در جريان يك حادثه رانندگي، ابتدا زهره و سپس پدرش علي فوت مي –  1
  شوند؟ افراد، وارث علي محسوب مييك از اين  يك نوه دختري (فرزند زهره). كدام

  برادر ابي )  4     برادر ابويني و نوه دختري)  3     نوه دختري)  2     برادر ابويني)  1   

  چنانچه موكل فوت كند و وكيل بدون اطالع از فوت، موضوع وكالت را بعداً انجام دهد. كدام مورد در خصوص اقدامات وكيل، صحيح است؟ –  2

  باطل و بالاثر است.)  2       رسيدن خبر فوت، نافذ است.تا )  1   

   صحيح است، مشروط بر آنكه رعايت غبطه و مصلحت را كرده باشد.)  4       غيرنافذ است.)  3   

شود كه ظرف دو ماه، مبيع را از كارخانة توليد كننده،  كند و فروشنده متعهد مي ده تن كود شيميايي از بازرگاني خريداري مي» الف«شخص  –  3
به علت شود كه كودهاي شيميايي  شود، اما معلوم مي تهيه و تسليم كند. پس از تسليم، خريدار آن را بين كشاورزان توزيع و كودها مصرف مي

  ، صحيح است؟»الف«توليد كننده معيوب بوده است. كدام مورد در خصوص حقوق شخص  اهمال

  سالم ممكن نيست. الزام فروشنده به تسليم محموله ،با توجه به عدم امكان استرداد كاالي معيوب به بايع)  1   

  انجام تعهد از سوي فروشنده است. معد جود ندارد و تنها راه احقاق حق خريدار، مطالبه خسارت ناشي ازواساساً حق فسخ )  2   

  وجود دارد. التفاوت قيمت كاالي صحيح و معيوب فسخ معامله به علت معيوب بودن كاال با توجه به مصرف آن ممكن نيست و فقط امكان مطالبه مابه)  3   

  ه به تحويل كاالي سالم را درخواست كند.حق دارد الزام فروشند» الف«شخص )  4   

  انجام يك معامله، متعامل كه قادر بر تكلم بوده، عقد را با اشاره قبول كرده است. اين معامله چه وضعي دارد؟در  –  4

  م، اشاره براي صحت اين معامله، كافي نيست.با امكان تكلّ)  2     صحت معامله، منوط به تنفيذ بعدي آن با لفظ است.)  1   

  صحيح است.)  4     مقابل، قادر به تكلم نباشد.فقط در صورتي صحيح است كه طرف )  3   

را به مدت يك سال به صورت مجاني آبياري كند. » ب«متعهد شده است درختان متعلق به شخص » الف«به موجب شرط ضمن عقد، شخص  –  5
  به اجراي شرط نشده است. كدام مورد، صحيح است؟ي، قادر نيب ولي به علت بيماري جسمي غيرقابلِ پيش

  به علت ممتنع شدن شرط، شرط باطل ولي عقد صحيح است.)  1   

  له ابتدائاً حق فسخ دارد. به لحاظ ممتنع شدن شرط، مشروطٌ)  2   

  امكان اجراي شرط، با رجوع به حاكم وجود دارد.)  3   

  جبران خسارت معاف است. وله از اجراي تعهد  دن بيماري، مشروطوبيني ب به جهت غيرقابل پيش)  4   

صد ميليون تومان تعيين شده است، اصل استحقاق زوجه نسبت به  و معادل يكه زوجه به صورت عنداالستطاعه يضمن عقد نكاح، مهر –  6
  اساس شاخص ساالنه بانك مركزي، چگونه است؟ مهريه، بر

  زوج است.مالي  نمنوط به مطالبه زوجه و تمك)  2     منوط به مطالبه زوجه و تمكن مالي زوج نيست.)  1   

  ن و مطالبه مهريه از سوي زوجه استيمنوط به تمك)  4     منوط به تغيير فاحش نرخ تورم است.)  3   

ص اقاله، وكند. در صورتي كه اين تغيير تلف حكمي نباشد، در خص بند تبديل مي خريدار يك قطعه شمش طال، آن را به چند قطعه گردن –  7
  رد صحيح است؟وكدام م

  متصله تلقي و متعلق به بايع است.نمائات قيمت ناشي از عمل خريدار، از جمله ازدياد )  1   

  خريدار مستحق دريافت افزايش قيمت است.)  2   

  اين تغييرات، مانع اقاله است.)  3   

  خريدار پس از اقاله، نسبت به افزايش قيمت با بايع، مالكيت مشاعي در عين خواهد داشت.)  4   

  براي فرار از دين، اموال خود را به يكي از نزديكانش بفروشد، كدام مورد صحيح است؟ چنانچه مديون –  8

  در صورت اطالع خريدار از قصد فروشنده براي فرار از دين، معامله باطل است، اعم از اينكه معامله صوري باشد يا خير.)  1   

  از دين محرز باشد. چنانچه معامله صوري باشد، در صورتي باطل است كه قصد فرار)  2   

  مبيع قابل توقيف است.و ري نباشد، در مقابل اشخاص ثالث، غيرنافذ ومعامله اگر ص)  3   

  ت.چنانچه معامله صوري نباشد، صحيح است، ليكن اخذ مال مورد انتقال از خريداري كه از قصد فرار از دين آگاه بوده، جهت وصول طلب ممكن اس)  4   

  معاوضي، كدام مورد صحيح است؟در خصوص ضمان  –  9

  للغير در آمدن مبيع  ثمن، در صورت مستحقٌ تعهد فروشنده به رد)  2     ضمانت به مثل يا قيمت، به موجب يكي از اسباب ضمان)  1   

  جب عقد ضمانعنه به ضامن، به مو انتقال دين مضمونٌ)  4     تعهد فروشنده به رد ثمن، در صورت تلف قهري مبيع قبل از قبض)  3   

  در وصيت بر غيرمحصور و جهت، قبول با چه كسي است؟ –  10

  قبول شرط نيست.)  4     حاكم)  3     وصي)  2     لهم موصي)  1   
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  احراز تقصير واردكننده زيان در دعواي مسئوليت مدني، به عهده كدام مرجع است؟ –  11

  به طرح دعواي خسارت عليه قضات، دولت و كارفرمايان مشمول قانون كار در خصوص حوادث كاردادگاه عمومي در كليه موارد، به جز موارد مربوط )  1   

   2  (شوند. رقابتي ميدادگاه عمومي در كليه موارد، به جز موارد طرح دعواي مطالبه خسارت عليه دولت، قضات و اشخاصي كه مرتكب اعمال ضد  

  بيني شده است. ليه موارد، به جز مواردي كه براي احراز تخلف واردكننده زيان، مرجع انتظامي خاص پيشكننده به دعواي خسارت در ك دادگاه رسيدگي)  3   

  كننده به دعواي خسارت در كليه موارد دادگاه عمومي رسيدگي)  4   

  در حقوق ايران، در چه مواردي امكان تغيير وجه التزام وجود دارد؟ –  12

  وش ساختمانفر قراردادهاي مربوط به پيش)  1   

  كننده كليه موارد مربوط به حقوق مصرف)  2   

  در هيچ موردي، اين امكان وجود ندارد.)  3   

  ل باشد.دقراردادهاي مربوط به خريد و فروش خودرو، چنانچه وجه التزام نامتعا)  4   

  كند. كدام مورد صحيح است؟ ميمتعهد در مقام وفاي به عهد، مال ديگري را كه بدون مجوز در اختيار اوست، تأديه  –  13

  اي دين صحيح نيست، اما متعهد حق استرداد مال را دارد، چون وفاي به عهد، واقعه حقوقي است.فيا)  1   

  شود، ولي متعهد حق استرداد مال را دارد، چون وفاي به عهد، عمل حقوقي است. وفاي به عهد محقق نمي)  2   

  حقوقي است. عمل تعهد هم حق استرداد مال را ندارد، زيرا وفاي به عهدشود و م ايفاي دين محقق نمي)  3   

  وفاي به عهد صحيح است و متعهد حق استرداد مال را دارد، زيرا وفاي به عهد، واقعه حقوقي است.)  4   

  يك از موارد زير، بدون اينكه شخص مديون باشد، ممكن است ملزم به پرداخت شود؟ در كدام –  14

  ذمه به عقد ضمان در فرض نقل ذمه)  2       تضامني مسئوليت)  1   

  مسئوليت اشتراكي)  4     فرض اجتماع اسباب طولي در مسئوليت مدني)  3   

  كدام مورد در خصوص انحالل قرارداد، صحيح است؟ –  15

  شود. مي انحالل ارادي قرارداد، شامل عقود جايز هم)  2     اسباب قانوني انحالل قرارداد، حصري نيست.)  1   

  بطالن، از جمله موارد انحالل قرارداد است.)  4     توان توافق كرد. خالف تمام اسباب قانوني انحالل قرارداد، مي بر)  3   

  است؟ تيك از قواعد زير، با ساير قواعد متفاو ماهيت حقوقي كدام –  16

  طفل متولد در زمان زوجيت، ملحق به شوهر است.)  2     اموال منقول اختصاص داده شده براي زراعت، در حكم غيرمنقول است.)  1   

  كند. طور ترصيف و وضع سرتير، داللت بر تصرف و اختصاص مي بنا به)  4     تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است.)  3   

  له سفيه باشد، كدام مورد صحيح است؟ هرگاه ضمانت بر مبناي تضامن واقع شود و مضمونٌ –  17

  له يا سرپرست او نيست. نيازي به قبول مضمونٌ)  2     له الزم است. قبول سرپرست مضمونٌ)  1   

  له كافي است. قبول مضمونٌ)  4    له به تنهايي كافي نيست و نيازمند تنفيذ سرپرست است. قبول مضمونٌ)  3   

شود. به فرض اينكه  كند و عابر مصدوم مي ) تصادف مي(عابر» ب«نامه ثالث است، در حين رانندگي، با شخص  كه داراي بيمه» الف«شخص  –  18
درصد ناشي از تقصير عابر، به دليل عدم رعايت مقررات مربوط به عبور از  گونه تقصيري مرتكب نشده باشد و خسارات صد راننده اتومبيل هيچ

  مورد صحيح است؟ خصوص جبران خسارات عابر از طريق بيمه شخص ثالث، كدامهاي مخصوص باشد. در  ها و محل راه

  اي پرداخته باشد. گر تنها در صورتي مكلف به جبران خسارت است كه دارنده اتومبيل بابت بيمه حوادث، حق بيمه جداگانه بيمه)  1   

  ديده (عابر) را جبران كند. گر مكلف است در حدود تعهدات خود، تمام خسارات زيان بيمه)  2   

  شود. وم ميرحم (عابر)، وي از جبران بخشي از خسارتديده  دليل تقصير زيان به)  3   

  گر هم تكليفي به پرداخت خسارت ندارد. ديده (عابر) است و دارنده اتومبيل مسئوليت مدني ندارد، بيمه چون خسارات، ناشي از اقدام خود زيان)  4   

ه رنامه شرط شده است كه مستأجر شخصاً از مورد اجا اجاره، براي مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در 1364اي در سال  مغازه –  19
  كند. قرارداد اجاره چه وضعي دارد؟ استفاده كند. پس از گذشت دو سال، مستأجر فوت مي

  شود. فوت مستأجر، عقد اجاره باطل ميبا )  1   

  ادامه رابطه استيجاري با ورثه مستأجر، منوط به تنفيذ موجر است.)  2   

  استيجاري، بدون موافقت موجر، نسبت به ورثه مستأجر استمرار خواهد داشت.رابطه )  3   

  شود. اجاره با فوت مستأجر، منفسخ مي)  4   

شود و تبرئه  اش ثابت مي گناهي شود، اما بعداً بي شخصي در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي، به دليل تقصير قاضي بازداشت مي –  20
  شود؟ به چه نحو جبران ميگردد. خسارت اين شخص  مي

  تواند به قاضي مقصر مراجعه كند. شود، اما دولت پس از جبران خسارت مي ديده توسط دولت و از محل صندوق خاصي جبران مي خسارت زيان)  1   

  د ندارد.شود و حق مراجعه به قاضي مقصر براي دولت وجو ديده توسط دولت و از محل صندوق خاصي جبران مي خسارت زيان)  2   

  قاضي مقصر، شخصاً مسئول جبران خسارت است.)  3   

  به دليل حاكميتي بودن عمل قضاوت و دادگستري، دولت و قاضي در اين خصوص، مسئوليت مدني ندارند و قاضي صرفاً مسئوليت انتظامي دارد.)  4   
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در دادگاه عمومي (حقوقي)  خصوصي عليه شخص حقيقي به استناد ق.آ.د.م. در خصوص قابليت استماع دعوي تصرف عدواني كه شركتي –  21
  كند، كدام مورد صحيح است؟ اقامه مي

  نسبت به مال غيرمنقول باشد، ولو ملك موضوع دعوي، قابليت تملك خصوصي نداشته باشد.)  1   

  ك خصوصي داشته باشد.نسبت به مال (منقول يا غيرمنقول) بوده و ملك موضوع دعوي، قابليت تمل)  2   

  و بايد داراي سابقه ثبت هم باشد.نسبت به مال غيرمنقول بوده و ملك موضوع دعوي، قابليت تملك خصوصي داشته )  3   

  نسبت به مال غيرمنقول بوده و ملك موضوع دعوي، قابليت تملك خصوصي داشته باشد.)  4   

شركت خصوصي است. قصد افراز ملك را دارد، در چه صورتي درخواست افراز در صالحيت اداره يكي از دو مالك ملكي كه متعلق به دو  –  22
  ثبت است؟ در خصوص تصميم اداره ثبت مبني بر افراز، كدام مورد صحيح است؟

  است.تصميم اداره ثبت فقط ظرف بيست روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومي  – اگر جريان ثبتي ملك پايان يافته باشد )  1   

  تصميم اداره ثبت ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومي و رأي دادگاه عمومي قابل تجديدنظر است. – كافي است ملك در جريان ثبت باشد )  2   

  ي قابل تجديدنظر است.متصميم اداره ثبت ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومي و رأي دادگاه عمو – اگر جريان ثبتي ملك پايان يافته باشد )  3   

  تصميم اداره ثبت فقط ظرف بيست روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومي است. – كافي است ملك در جريان ثبت باشد )  4   

  در حال اجراست، در صالحيت كدام مرجع است؛ »اجراي ثبت«دعواي ابطال دستور اجراي سند رسمي كه در  –  23

  دادگاه عمومي محل اقامت خوانده )  2     دادگاه عمومي محل صدور دستور اجراي سند)  1   

  هيئت نظارت ثبت مستقر در استان محل اجراي سند)  4     رئيس اداره ثبت محل اجراي سند)  3   

اقامه گرديده، خوانده در مرحله نخستين محكوم شده و اين حكم در دادگاه تجديدنظر عيناً ريال  000/000/210در دعوايي كه به خواسته  –  24
  شود. در خصوص اعتراض ثالث اصلي نسبت به اين حكم، كدام مورد صحيح است؟ تأييد مي

   1  (قابل فرجام است.دعواي اعتراض ثالث صادر شود، قرار  اعتراض ثالث در صالحيت دادگاه تجديدنظر است و اگر قرار رد  

   2  (دعواي اعتراض ثالث صادر شود، قرار قابل تجديدنظر است. اعتراض ثالث در صالحيت دادگاه نخستين است و اگر قرار رد  

   3  (دعواي اعتراض ثالث صادر شود، قرار قابل فرجام نيست. اعتراض ثالث در صالحيت دادگاه تجديدنظر است و اگر قرار رد  

تجديدنظر است و در صورت عدم دعواي اعتراض ثالث صادر شود، قرار قابل  ثالث در صالحيت دادگاه نخستين است و اگر قرار رداعتراض )  4   
  تجديدنظرخواهي، قابل فرجام است.

  شود، كدام مورد صحيح است؟ وپنج نفر از اهالي يك روستا اقامه مي در دعوايي كه راجع به حق عبور از ملكي عليه چهل –  25

  شود و مرجع صالح، دادگاه عمومي محل وقوع ملك است. دادخواست فقط به دو نفر از خواندگان ابالغ و مفاد دادخواست در روزنامه كثيراالنتشار منتشر مي)  1   

  ل اختالف محل وقوع ملك است.دادخواست بايد به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه تنظيم و به تمام خواندگان ابالغ شود و مرجع صالح، شوراي ح)  2   

و مرجع  دادخواست بايد به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه تنظيم و به تمام خواندگان ابالغ شود و مفاد دادخواست در روزنامه رسمي منتشر شود)  3   
  صالح، شوراي حل اختالف محل وقوع است.

  خه تنظيم و به تمام خواندگان ابالغ شود و مرجع صالح، دادگاه عمومي محل وقوع ملك است.دادخواست بايد به تعداد خواندگان به اضافه يك نس)  4   

كند كه در ملك  شود. خوانده دعوي در اولين جلسه دادرسي اعالم مي دعواي خلع يدي به استناد سند مالكيت عليه شخصي اقامه مي –  26
شود؟ دادگاه در صورت پذيرش درستي پاسخ خوانده، چه تصميمي بايد  حسوب ميگو نه يد و تصرفي ندارد. اين پاسخ خوانده چه دفاعي م هيچ

  اتخاد نمايد؟

  قرار رد دعوي – ايراد )  2     رسيدگي به اصالت سند – تعرض به اصالت سند )  1   

  حقي خواهان حكم به بي – دفاع به معني اخص )  4     حقي خواهان حكم به بي – انكار دليل )  3   

ها را به علت وجود ايرادات مؤثر به مرجع صادركننده رأي اعاده  قانون شهرداري 100بدوي ديوان عدالت اداري، رأي كميسيون ماده شعبه  –  27
دهد. كدام  اير قانون تشخيص ميغشود و ديوان رأي را م كند، مجدداً شكايت مي نمايد. نسبت به رأيي كه اين مرجع پس از رسيدگي صادر مي مي

  است؟مورد، صحيح 

  كند شعبه ديوان رأي نقص و پس از اخذ نظر مشاورين، مبادرت به صدور رأي ماهوي مي)  1   

  شود. پرونده بدون نقص رأي، به شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري براي رسيدگي ارسال مي)  2   

  نمايد. صدور رأي به كميسيون مربوطه اعاده ميشعبه ديوان رأي را نقص و پس از اخذ نظر مشاورين، پرونده را براي رسيدگي و )  3   

  شود. عمومي ديوان عدالت اداري براي صدور رأي نهايي ارسال مي پرونده را به هيئت)  4   
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شود. در خصوص اعتراض به بهاي  ريال بابت خسارات وارده به خودرويي در دادگاه عمومي اقامه مي 000/000/210دعوايي به خواسته  –  28
  كدام مورد صحيح است؟خواسته، 

  شود. چنانچه تا اولين جلسه دادرسي مطرح شود، پذيرفته مي)  2     شود. پس از انجام كارشناسي، بررسي و حسب مورد پذيرفته مي)  1   

  شود. چنانچه تا پايان اولين جلسه دادرسي مطرح شود، پذيرفته مي)  4       شود. پذيرفته نمي)  3   

  القاعده كدام مورد صحيح است؟ دادگاه در امور حسبي، عليدر خصوص تصميم  –  29

  تواند آن را تغيير دهد. تنها مرجع تجديدنظر مي)  1   

  تواند حتي رأساً آن را تغيير دهد. اگر تصميم قابل تجديدنظر نباشد، مرجع اتخاذكننده مي)  2   

  تواند آن را تغيير دهد.  نفع مي ر صورت اعتراض ذيكننده تنها د اگر تصميم قابل تجديدنظر نباشد، مرجع اتخاذ)  3   

  در هيچ صورتي، قابل تغيير نيست.)  4   

شود. در خصوص حق تقدم خواهان نسبت به ساير بستانكاران با صدور قرار  در دعوايي به درخواست خواهان، قرار تأمين خواسته صادر مي –  30
  تأمين خواسته، كدام مورد صحيح است؟

  شود. اريخ صدور قرار، حق تقدم ايجاد مياز ت)  1   

  شود. از تاريخ ابالغ قرار به خوانده، حق تقدم ايجاد مي)  2   

  شود. به شرط آنكه قرار تأميني مقدم بر آن صادر نشده باشد، حق تقدم ايجاد نمي)  3   

  شود. هيچ حق تقدمي ايجاد نمي)  4   

دادرس دادگاهي كه پرونده به آن ارجاع شده، قرابت نسبي و يا سببي تا درجه معين قانوني داشته هرگاه وكيل دادگستري يا زوجه او با  –  31
  باشد، دادگاه و وكيل با چه تكليفي مواجه هستند؟

  دادرس مشمول موارد رد و مكلف به صدور قرار امتناع از رسيدگي است.)  1   

  وكيل تكليفي ندارد. دادرس بايد قرار عدم استماع دعوي صادر كند، اما)  2   

  ولي وكيل از انجام وكالت ممنوع است. ،دادرس مشمول موارد رد نيست)  3   

  و وكيل نيز از انجام وكالت ممنوع است. دادرس بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر كند)  4   

به دستور شود. در خصوص شكايت نسبت  دستور موقتي از دادگاه نخستين، در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي ملكي صادر و اجرا مي –  32
  موقت، كدام مورد صحيح است؟

  فقط چنانچه رئيس حوزه قضايي آن را تأييد كرده باشد، قابل تجديدنظر و فرجام نيست.)  1   

  باشد. نيست و قابل فرجام نيز نميمستقالً قابل تجديدنظر )  2   

  مستقالً قابل تجديدنظر است، اما قابل فرجام نيست.)  3   

  آيد. چون در دعواي مزبور، پذيرش درخواست دستور موقت و صدور آن خالف قانون است، طرح شكايت پيش نمي)  4   

محكوم شده باشند، در خصوص پرداخت هزينه دادرسي مرحله چنانچه تجديدنظرخواهان دو نفر يا بيشتر باشند و به طور تضامني  –  33
  تجديدنظر، كدام مورد صحيح است؟

  كند. پرداخت هزينه كامل دادرسي مرحله تجديدنظر توسط هر يك از تجديدنظر خواهان، ديگران را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمي)  1   

  باشد، پرداخت يك هزينه كامل دادرسي تجديدنظر توسط يكي از تجديدنظرخواهان كافي است.فقط اگر محكوميت ناشي از عدم پرداخت وجه چك )  2   

  ،نظرخواهانچنانچه محكوميت ناشي از مسئوليت مدني كارفرما به سبب تقصير كارگر باشد، پرداخت هزينه كامل دادرسي تجديدنظرخواهي توسط يكي از تجديد)  3   

  كند. از ديگران سلب تكليف نمي        

  كند. پرداخت هزينه كامل دادرسي مرحله تجديدنظر توسط هر يك از تجديدنظرخواهان، ديگران را از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي)  4   

كند. خوانده به  اي تقديم نمي اي شركت نكرده و هيچ اليحه شود و خواهان در هيچ جلسه دعوايي به خواسته يك ميليارد ريال اقامه مي –  34
خش از بكند. در خصوص آن  شود و خوانده نسبت به اين حكم واخواهي مي ابي، محكوم به پرداخت هفتصد ميليون ريال ميموجب حكم غي

  خواسته كه به نفع خواهان حكم صادر نشده است، كدام مورد صحيح است؟

  يدگي و صدور حكم نمايد.تواند بدون تقديم دادخواست از دادگاه رسيدگي كننده به واخواهي، درخواست رس خواهان مي)  1   

  كننده به واخواهي، درخواست تصحيح حكم نمايد. تواند از دادگاه رسيدگي خواهان مي)  2   

  تواند تجديدنظرخواهي كند. خواهان مي)  3   

  كننده به واخواهي، درخواست رسيدگي و صدور حكم نمايد. تواند با تقديم دادخواست از دادگاه رسيدگي خواهان مي)  4   

  چنانچه نسبت به سند عادي انكار يا ترديد شود، در خصوص رسيدگي دادگاه به اصالت سند، كدام مورد صحيح است؟ –  35

  كند. در صورتي كه ابرازكننده، سند را استرداد نكند و سند مؤثر در دعوي باشد، دادگاه به اصالت سند رسيدگي مي)  1   

  ا استرداد نكند، تا دادگاه مكلف به رسيدگي به اصالت سند باشد.كافي است كه ابرازكننده سند، آن ر)  2   

  اه به اصالت آن رسيدگي كند.گكافي است كه سند مؤثر در دعوي باشد تا داد)  3   

  سند نيز وجه نقد باشد. بوده و موضوع يدر صورتي دادگاه به اصالت سند بايد رسيدگي كند كه ابرازكننده سند آن را استرداد نكند و سند مؤثر در دعو)  4   
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عليه رأي داوري،  شود چنانچه محكوم كند. اجرائيه صادر و عمليات اجرايي آغاز مي له رأي داوري، درخواست اجراي رأي داور مي محكوم –  36
ظر باشد، كدام مورد و اين حكم قابل تجديدن درخواست صدور حكم بطالن رأي داور نمايد و دادگاه نخستين حكم به بطالن رأي داور صادر كند

  ؟صحيح است

  ،اورفقط در صورتي كه رأي داوري در دعواي غيرمالي صادر شده باشد، اجراي رأي داوري تا رسيدگي به اصل دعوي و قطعي شدن حكم به بطالن رأي د)  1   

  ماند. متوقف مي        

  ماند. داور، متوقف مياجراي رأي داور تا رسيدگي به اصل دعوي و قطعي شدن حكم به بطالن رأي )  2   

  با توجه به غيرقطعي بودن حكم دادگاه نخستين، اجراي رأي داور ادامه دارد.)  3   

  رأي داوري تا رسيدگي به اصل دعوي و قطعي شدن حكم به بطالن رأي داور،فقط در صورتي كه رأي داوري در دعواي مالي صادر شده باشد، اجراي )  4   

  ماند. متوقف مي         

كند.  حقي خواهان صادر مي شود، دادگاه تجديدنظر حكم به بي مطرح مي» ب«و آقاي » الف«دعوايي كه راجع به اصل نكاح بين خانم در  –  37
مطرح كند و در دادگاه تجديدنظر بدون آنكه صورت اختالف تغيير نموده باشد، حكم » ب«همان دعوي را دوباره عليه آقاي » الف«چنانچه خانم 

  خواهي نمايد، كدام مورد صحيح است؟ عليه رأي دوم به علت مغايرت دو حكم فرجام در شود و محكومعليه خوانده صا

  شود و رأي اول نيز در صورت مخالفت با قانون نقص خواهد شد. نفع اعالم مي اعتباري حكم مؤخر به درخواست ذي بي)  1   

  ماند. اما حكم اول در هر حال به اعتبار خود باقي مي شود، نفع اعالم مي اعتباري حكم مؤخر به درخواست ذي بي)  2   

  تواند حكم فرجام خواسته را نقص نمايد. ديوان عالي كشور هر دو حكم را بررسي و فقط مي)  3   

  ت.شود، اما نقص حكم اول مستلزم تصميم هيئت عمومي ديوان عالي كشور اس نفع اعالم مي اعتباري حكم مؤخر به درخواست ذي بي)  4   

كند. خوانده متقابالً دعوايي به خواسته الزام  ريال نفقه عليه خوانده در شوراي حل اختالف اقامه دعوي مي 000/000/150خواهان به خواسته  –  38
  نمايد. در خصوص رسيدگي شورا كدام مورد صحيح است؟ به تمكين در همان مرجع مطرح مي

  كند. كامل، به هر دو دعوي رسيدگي مياختالف با توجه به ارتباط  شوراي حلّ)  1   

  كند. اختالف مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعيين تكليف دعوي تمكين مي شوراي حلّ)  2   

  فرستد. كند و دعوي تمكين را به مرجع صالح مي اختالف به دعواي نفقه رسيدگي مي شوراي حلّ)  3   

  ع صالح بفرستد.اختالف بايد هر دو دعوي را به مرج شوراي حلّ)  4   

شود. وكيل خواهان پيش از تمام شدن دادرسي،  دعوايي به خواسته خلع يد از ملكي كه يك ميليارد ريال تقويم گرديد، اقامه مي –  39
  كند. در خصوص پذيرش استرداد دعوي، كدام مورد صحيح است؟ درخواست استرداد دعوي مي

  د پيش از ختم مذاكرات مطرح شده و يا اگر بعد از ختم مذاكرات است، خوانده راضي باشد و خواهان از دعويادرتشود كه اس فقط در صورتي پذيرفته مي)  1   

  نظر نمايد. خود به كلي صرف        

  از ختم شود كه وكالت در استرداد دعوي در وكالتنامه تصريح شده و استرداد پيش از ختم مذاكرات، مطرح شده و يا اگر بعد پذيرفته مي يفقط در صورت)  2   

  مذاكرت است، خوانده راضي باشد.        

  شود كه وكالت در استرداد دعوي در وكالتنامه تصريح شده و استرداد پيش از ختم مذاكرات مطرح شده و يا اگر بعد از ختم فقط در صورتي پذيرفته مي)  3   

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

  شود كه استرداد، پيش از ختم مذاكرات مطرح شده و يا اگر بعد از ختم مذاكرات است، خوانده راضي باشد. فقط در صورتي پذيرفته مي)  4   

عليه برابر مقررات، از اين حكم  شود. محكوم صادر و قطعي مي» الف«به تحويل يك تخته فرش به سود » ب«حكم محكوميت شخص  –  40
  تخته فرش مزبور را متعلق به خود بداند، چه اقدامي را بايد معمول دارد؟» ج«كند. چنانچه شخص  ادرسي ميدرخواست اعاده د

  اعتراض ثالث نمايد.» ب«تواند نسبت به حكم محكوميت  فقط مي)  1   

  خواهي كند. تواند نسبت به حكم مزبور فرجام فقط مي)  2   

  دادرسي شود.به عنوان ثالث، وارد دعواي اعاده )  3   

  تواند انجام دهد. گونه اقدامي نمي از تعيين تكليف اعاده دادرسي، هيچتا قبل )  4   

  

��ق�  *(�رت 

مقام تجارتي بدون توجه به اين ممنوعيت،  كند. قائم مقام خود را محدود به فروش كاال كرده، وي را از خريد كاال منع مي تاجري اختيار قائم –  41
  اي استناد كند؟ اعتباري چنين معامله تواند به بي كند. در كدام صورت، تاجر مي كاال مياقدام به خريد 

  مقام آگاه باشد. طرف معامله، از محدوديت اختيارات قائم)  2       تواند. به هيچ عنوان نمي)  1   

  تواند. مي در هر حال)  4     تواند، مگر اينكه محدوديت در اختيارات به صورت كتبي باشد. نمي)  3   
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  هاي سهامي خاص مجاز است؟ يك از اقدامات زير، براي شركت انجام كدام –  42

  سرمايه، تأديه مبلغ اسمي سهام به صورت غيرنقددر افزايش )  1   

  عرضه سهام خود براي فروش در بورس اوراق بهادار)  2   

  نويسي عرضه سهالم خود براي پذيره)  3   

  آگهي و اطالعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهاممبادرت به انتشار )  4   

  ؟كند نمييك از احكام زير، ويژه چك است و به برات و سفته تسري پيدا  كدام –  43
  حق اقامه دعوا در صورت ظهرنويسي براي وصول سند به نمايندگي)  1   

  استمسئوليت تضامني ضامن فقط با شخصي كه از او ضمانت كرده )  2   

  مسئوليت تضامني اصيل و نماينده در مقابل دارنده، در صورت صدور سند به نمايندگي)  3   

  مسئوليت تضامني صادركننده و ظهرنويسي در مقابل دارنده)  4   

يك  ، كدام»هام افزودتوان بر تعهدات صاحبان سه با هيچ اكثريتي نمي«... ت اليحه اصالح قسمتي از قانون تجار 94برابر قسمت دوم ماده  –  44
  تواند از مصاديق حكم تلقي شود؟ از تصميمات زير، مي

  افزايش سرمايه از طريق فروش سهام جديد)  1   

  ها براي شركت استقراض از بانك)  2   

  تغيير اقامتگاه شركت)  3   

  العاده تبديل شركت به شركت تضامني با اكثريت قانوني در مجمع عمومي فوق)  4   

  در صورتي كه قبولي برات مشروط نوشته شود، كدام مورد صحيح است؟ –  45

  شود. شده محسوب و شرط باطل تلقي مي برات قبول)  1   

  صورت، مسئول پرداخت وجه برات خواهد بود.هرگير در شود و برات شده تلقي مي برات قبول)  2   

  كننده در حدود شرطي كه نوشته، مسئول پرداخت وجه برات است.  شود، ولي قبول شده تلقي مي برات نكول)  3   

  شود. شده محسوب مي برات مطلقاً نكول)  4   

  ؟نيستاز مصاديق ورشكستگي به تقلب تاجر  ،كدام مورد –  46
  كرده باشد. دارايي خود را مخفي)  2     ترتيب باشد. اگر دفاتر او ناقص يا بي)  1   

  .اشددارايي خود را از ميان برده ب به طريق مواضعه و معامالت صوري،)  4       دفاتر خود را مفقود كرده باشد.)  3   

  ؟نيستكدام مورد، از شرايط اعتبار قرارداد ارفاقي  –  47
  تصويب قرارداد ارفاقي توسط مدير تصفيه و عضو ناظر)  1   

  عنوان ورشكسته به تقلبعدم محكوميت تاجر به )  2   

  تصديق قرارداد ارفاقي توسط دادگاه)  3   

  .چهارم از كليه مطالباتي را كه تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول شده، دارا هستند انعقاد قرارداد توسط نصف به عالوه يك طلبكاراني كه حداقل سه)  4   

  ؟نيستف، صحيح كدام مورد در خصوص معامالت تاجر پس از تاريخ توق –  48
  باني ورشكسته، چه قبل و چه بعد از تاريخ توقف، باطل هستند.تمعامالت صوري و يا مسبوق به )  1   

  انتقال، باطل است.و اصل بر صحت معامالت است و فقط معامالتي نظير صلح محاباتي، هبه و هرگونه نقل)  2   

  ورشكستگي به تقلب باشد، تمامي معامالت نسبت به هر كس حتي خود تاجر، باطل است. در صورتي كه ورشكستگي تاجر، نتيجه ارتكاب جرم)  3   

  .گونه معامالت، مطلقاً باطل هستند اين)  4   

  ؟نيستدر حقوق ايران، كدام مورد در خصوص تاريخ توقف، صحيح  –  49
  واجه سازد.تواند معامالت متعددي را با بطالن م عدم محدوديت زماني در تعيين آن مي)  1   

  شود. اگر قابل تعيين نباشد، تاريخ صدور حكم ورشكستگي، تاريخ توقف محسوب مي)  2   

  تواند بيشتر از دو سال قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي تعيين شود. نمي)  3   

  ورشكستگي تعيين شود.ها قبل از تاريخ صدور حكم  محدوديتي در تعيين آن وجود ندارد و ممكن است براي سال)  4   

هاي تاجر،  شوند، از حيث دسترسي به اموال و دارايي در خصوص اشخاصي كه در نتيجة ورشكستگي تاجر بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار مي –  50
  كدام مورد صحيح است؟

  رند.اند، ارجحيت ندا نسبت به طلبكاران قبل از قرارداد ارفاقي كه اين قرارداد را امضا نكرده)  1   

  اند، ارجحيت دارند. نسبت به طلبكاران قبل از قرارداد ارفاقي كه اين قرارداد را امضا نكرده)  2   

  اعم از اينكه قرارداد ارفاقي را امضا كرده يا نكرده باشند. شود، ارفاقي، تأديه ميطلب اين گروه از طلبكاران، پس از تأديه تمامي مطالبات طلبكاران قبل از قرارداد )  3   

  اند، ارجحيت دارند. كردهنسبت به طلبكاران قبل از قرارداد ارفاقي كه اين قرارداد را امضاء )  4   
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  مديره شركت سهامي ابطالن شود، كدام مورد در خصوص مديران مسئول بطالن، صحيح است؟ در صورتي كه به حكم دادگاه، مصوبه هيئت –  51

  دهند. صالحيت خود را براي ادامه مديريت از دست مي)  1   

  به همراه شركت، متضامناً مسئول خسارت وارده هستند.)  2   

  منفرداً و مشتركاً مسئول خسارت وارده براساس تشخيص دادگاه هستند.)  3   

  متضامناً مسئول خسارت وارده هستند.)  4   

  اعتباري تصميمات است؟ مع عمومي و شركا از طريق روزنامه، موجب بيات از مجهاي زير، عدم دعو يك از شركت در كدام –  52

  د، سهامي و تعاوني سهامي عامبا مسئوليت محدو)  2       سهامي)  1   

  سهامي و با مسئوليت محدود و نسبي)  4     تضامني، نسبي، سهامي و تعاوني سهامي عام)  3   

  روز از تاريخ توقف، مراتب را به دادگاه اعالم نكرده باشد. كدام مورد صحيح است؟ 3ظرف اي كه  در خصوص تاجر ورشكسته –  53

  به ورشكستگي به تقصير محكوم شود. ممكن است توسط دادگاه،)  2     محكوم به ورشكستگي به تقصير شود.بايد از سوي دادگاه، )  1   

  بايد از سوي دادگاه، به ورشكستگي به تقلب محكوم شود.)  4     ممكن است از طرف دادگاه، به ورشكستگي به تقلب محكوم شود.)  3   

  غيرتاجر، صحيح است؟كدام مورد در خصوص معامله تاجر با  –  54

  حال، تجاري است.هربراي تاجر در)  2       عنوان تجاري نيست. به هيچ)  1   

  حال، تجاري است.هردر)  4     براي تاجر، اگر براي امور تجاري او باشد، تجاري است.)  3   

  سسه غيرتجاري، كدام مورد صحيح است؟ؤخصوص مدر –  55

  ممكن است براي اهداف انتفاعي يا غيرانتفاعي تشكيل شود. فاقد شخصيت حقوقي بوده و)  1   

  شود. كسب منفعت تأسيس مينوعي شركت مدني است كه براي )  2   

  .شود به هيچ عنوان براي كسب منفعت تشكيل نمي)  3   

  شود. تشكيالتي است كه براي امور انتفاعي يا غيرانتفاعي تأسيس مي)  4   

  نصابي ضرورت دارد؟ سهامي خاص و تضامني، به ترتيب، چه حد ،هاي با مسئوليت محدود به تبديل شركت براي اتخاذ تصميم راجع –  56

  اتفاق آرا – العاده  مجمع عمومي فوق – اكثريت سرمايه )  1   

  اتفاق آرا – العاده  مجمع عمومي فوق – چهارم سرمايه همراه با اكثريت عددي  سه)  2   

  چهارم سرمايه به همراه اكثريت عددي اكثريت سه – العاده  مجمع عمومي فوق – چهارم سرمايه به همراه اكثريت عددي  سه)  3   

  اتفاق آرا – اتفاق آرا  – بيش از نصف سرمايه )  4   

  رد صحيح است؟خصوص رجوع دارنده سند براي وصول مطالبات خود، كدام موشوند، در چنانچه مسئولين پرداخت سفته ورشكست –  57

  بايد به ترتيب تاريخ ورشكستگي، در غرما وارد شود.)  1   

  تواند به نسبت مساوي، در همه غرما داخل شود. مي)  2   

  تواند در هر يك از غرما و يا همه غرما، براي وصول كل طلب خود داخل شود. مي)  3   

  شود. براساس تاريخ ظهرنويسي سند، وارد غرما مي)  4   

  كدام مورد، صحيح است؟ –  58

  براي صدور چك، امضا ضرورت دارد ولي براي برات و سفته، مهر به تنهايي نيز معتبر است.)  1   

  توان از امضا يا مهر استفاده كرد. براي صدور چك و برات، امضا ضروري است ولي براي سفته، مي)  2   

  امضا الزم است و از طرف شخص حقوقي، مهر كافي است.براي صدور سفته، چك و برات از سوي شخص حقيقي، )  3   

  براي صدور چك، سفته و برات، امضا الزم است.)  4   

  اش در شركت ..........  شريك شركت نسبي به نسبت سرمايه –  59

  مسئول پرداخت ديون گذشته و بعد از ورود به شركت است، اگر در شركتنامه چنين مقرر شده باشد)  1   

  امن پرداخت ديون شركت، پيش و پس از ورود به آن استض)  2   

  تنها ضامن ديون شركت، از تاريخ ورود به آن است)  3   

  بيني كرده باشد. گونه پيش مسئول پرداخت ديون شركت، پيش و پس از ورود به آن است، اگر اساسنامه اين)  4   

در حالي كه شيوه دعوت در اساسنامه، پست  ،اكثريت سه عضو از پنج عضو هيئت مديره يك شركت سهامي، بدون دعوت از كليه اعضا –  60
  . كدام مورد در خصوص اين تصميم، صحيح است؟كنند سفارشي قيد شده است و بدون اطالع دو عضو ديگر، مديرعامل را بركنار مي

  اعتبار تصميم، منوط به تنفيذ مجمع عمومي عادي است.)  2     خود باطل است. به دليل عدم رعايت قواعد آمره، به خودي)  1   

  بل ابطال است.به دليل عدم دعوت از همه اعضاي هيئت مديره، قا)  4     به دليل وجود اكثريت، در هر حال معتبر است.)  3   
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��ق ا��+��  ا�1ل ا0/.-�ط 

از نظر كيفيت مصرف تركه، اين ماده ». در صورت نبودن وارث، امر تركه متوفي، راجع به حاكم است«دارد:  قانون مدني مقرر مي 866ماده  –  61
  چگونه عبارتي است؟

  محكم)  4     ظاهر)  3     مؤول)  2     مجمل)  1   

نظر كردن از حق مزبور نمايد،  صرفحق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چيزي كه داللت بر «دارد:  دني مقرر ميقانون م 822ماده  –  62
ه بر انصراف از رداللت ايجاب اجا .سهم شريك ديگر، به خريدار پيشنهاد اجاره سهم او را بكند ش، اگر شريك پس از آگاهي از فرو»شود واقع مي

  داللت است؟حق، مصداق كدام نوع از 

  مفهومي)  4     التزامي)  3     تضمني)  2     مطابقي)  1   

شود  تراضي تمام شركا اعالم داشته است، معلوم ميقانون تجارت كه يكي از موارد انحالل شركت تضامني را  136ماده » ب«با توجه به بند  –  63
اگر مديرعامل از اشخاص خارج از شركت انتخاب  .بيني كنند ا اساسنامه پيشت را در شركتنامه ييتوانند انحالل شركت با رأي اكثر كه شركا نمي

  توان به هيئت مديره شركت واگذار كرد، از باب كدام نوع قياس است؟ كه انحالل شركت را نمي شده باشد، اين حكم

  اولويت)  4     خفي)  3     ادني)  2     مساوات)  1   

خصوص اين ماده، وجوب فوري اعمال خيار عيب، جزو كدام در». عيب بعد از علم به آن فوري است خيار«قانون مدني:  435طبق ماده  –  64
  دسته از واجبات زير است؟

  قواجب مضي)  4     تواجب موقّ)  3     عواجب موس)  2     تواجب غيرموقّ)  1   

و لوايح كتبي، احترام و نزاكت را نسبت به محاكم و تمام  وكال بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه«دارد:  قانون وكالت مقرر مي 42ماده  –  65
  اند؟ ، داراي مفهوم مخالف»لوايح كتبي«و » در محكمه«در اين ماده، آيا عبارات ». مقامات اداري و نسبت به وكال و اصحاب دعوي مرعي دارند

  بلي، هر دو دارند.)  2     ، داراي مفهوم مخالف است.»در محكمه«فقط )  1   

  ، داراي مفهوم مخالف است.»لوايح كتبي«فقط )  4       خير، هيچ كدام ندارند.)  3   

  ؟نيستحات بابت تزاحم از مرج ،يك كدام –  66
  تقدم حكم ثانوي بر حكم اولي)  2     تقدم واجب عيني بر واجب كفايي)  1   

  تقدم واجب مضيق بر واجب موسع)  4       اهللا الناس بر حق تقدم حق)  3   

  ؟كند نميدر كدام مورد، اجمال خاص به عام سرايت  –  67
  دوران امر بين اقل و اكثر، اگر مخصص منفصل باشد.)  2     دوران امر بين متباينين، اگر مخصص منفصل باشد.)  1   

  ه مصداقيههشب)  4     دوران امر بين اقل و اكثر و متباينين، اگر مخصص منفصل باشد.)  3   

انون مجازات اسالمي، قانونگذار براي جرم تهديد به قتل، مجازات شالق يا زندان تعيين كرده است. اختيار قاضي در انتخاب ق 669در ماده  –  68
  يكي از اين دو، مبتني بر كدام نوع از تخيير است؟

  تخيير در موارد دوران بين محذورين)  2       تخيير واقعي يا قانوني)  1   

  تخيير بين افراد واجب تخييري)  4       تخيير بين دو حكم متزاحم)  3   

  در كدام عبارت، عدد داراي مفهوم مخالف است؟ –  69

  آيد. هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد، حق شفعه به وجود مي)  1   

  د.تواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نماي موصي مي)  2   

  جمع دو خواهر در ازدواج ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد.)  3   

  شود. اگر دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند، به موت يكي از آنها، وكالت ديگري باطل مي)  4   

با توجه به اينكه كلمه ». ليت باطل استمعامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند، به واسطه عدم اه«قانون مدني:  212مطابق ماده  –  70
  نامند؟ در اين ماده، ظهور در عقد دارد، اگر بخواهيم با قياس ايقاع به معامله، حكم به بطالن ايقاع محجورين كنيم، اين قياس را چه مي» معامله«

  ادني)  4     العله منصوص)  3     اولويت)  2     العله مستنبط)  1   

در اصل مزبور، داراي » قاضي«ه بيابد، كلمه نقانون اساسي، قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدو 167مطابق اصل  –  71
  چه اطالقي است؟

  فقط افرادي)  4     افرادي يا ازماني)  3     افرادي، ازماني و احوالي)  2     فقط افرادي و احوالي)  1   

  ؟نيستت و اعتبار برخوردار ياق نظر همه اصوليان شيعه، از حجكدام يك از اقسام اجماع، به اتف –  72
  مستند)  4     منقول)  3     سكوتي)  2     بمركّ)  1   
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هايم را به كتابخانه  وصي همه كتاب«تاريخ آن معلوم است، نوشته شده است: كه دو وصيتنامه از شخصي به جا مانده است كه در يكي  –  73
ام را به كتابخانه  يبهاي مذه وصي كتاب«و در ديگري كه تاريخ آن مجهول است. چنين نوشته شده است: .» مركزي دانشگاه تهران هديه كند

  صورت فوق، مصداق كدام مورد است؟». مسجد محل اهدا كند

  نسخ با ناسخيت عام)  4     تخصيص)  3     تخصص)  2     نسخ با ناسخيت خاص)  1   

رسد، مگر اينكه ساير شركا  عليه به فروش مي هرگاه ملك مشاع باشد، فقط سهم محكوم«م مدني: قانون اجراي احكا 140مطابق ماده  –  74
  در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن كدام است؟ ؟آيا اين ماده مفهوم دارد». فروش تمام ملك را بخواهند

  شرط، حصر و استثنا – مفهوم دارد )  2       حصر و استثنا – مفهوم دارد )  1   

  مفهوم ندارد.)  4       شرط و استثنا – مفهوم دارد  ) 3   

  حكم مندرج در اين ماده چه نوع حكمي است؟». ت از دين، صحيح استه ميذم ءابرا« قانون مدني: 291مطابق ماده  –  75

  وضعي)  4     ثانوي)  3     ظاهري)  2     تكليفي)  1   

و تأخير  تمام انواع خيار در جميع معامالت الزمه ممكن است موجود باشد، مگر خيار مجلس و حيوان«قانون مدني:  456به موجب ماده  –  76
خروج اين دو مورد، از عموم ماده فوق، به ترتيب،  .شود خيار شرط در عقد وقف و خيار غبن در عقد هبه جاري نمي». ثمن كه مخصوص بيع است

  از چه بابي است؟

  يص لببه مخصتخصيص  – ي ص لبتخصيص به مخص)  2     يص لببه مخصتخصيص  – تخصص )  1   

   3  (تخصص – تخصص )  4     به مخصص لفظيتخصيص  – ص لفظي تخصيص به مخص  

در  مخالف دارد يا خير؟آيا اين ماده مفهوم ». ، موجب حرمت ابدي استشود مي لتفريقي كه با لعان حاص« :قانون مدني 1052مطابق ماده  –  77
  صورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن كدام است؟

  مفهوم ندارد.)  4     حصر – مفهوم دارد )  3     شرط – مفهوم دارد )  2     وصف – مفهوم دارد )  1   

  نامند؟ در كتب رجال مدح شده باشند، اما به عدالت آنها تصريح نشده باشد، چه مي روايتي را كه همه راويان آن امامي بوده و –  78

  صحيح)  4     حسن)  3     موثق)  2     ضعيف ) 1   

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

  ظهورالاصاله به  – به تبادر )  2       مقدمات حكمتبه  – وضعي )  1   

  بر بناي عقالمبتني  – مبتني بر بناي عقال )  4       التزامي – مطابقي )  3   

قانون  3ماده  14ولي بند  داند، قانون آيين دادرسي مدني، الصاق تمبر را به دادخواست، در حينِ تقديم دادخواست الزم مي 53ماده  1بند  –  80
ر بكه اگر قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، مبلغي تم دارد مقرر مي ،وصول برخي از درآمدهاي دولت ....

  چيست؟ 53ماده  1، به بند 3ماده  14نسبت بند  شود، صدور حكم دريافت ميالصاق و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و 

  مخصص لبي است.)  4     حكومت دارد.)  3     مخصص منفصل است.)  2     ورود دارد.)  1   

  

��ق�  8ا� �67+� و ا2�345� 

  ي است؟صفاوالد واجب النفقه خود ترك انفاق كند، واجد چه ورفتار مردي كه نسبت به همسر و  –  81

   1  (2       د ماديدر حكم تعد  (درفتار واحد داراي عناوين مجرمانه متعد  

   3  (4     د داراي عنوان مجرمانه خاصجرايم متعد  (د اعتباريتعد  

  كند؟ چه تصميمي درباره او اتخاذ ميدادگاه  .كند محكوم به اقامت اجباري، در اثناي اجراي حكم، محل را ترك مي –  82

  ، محكوم كند.تر باشد محكوم را به مجازات تكميلي ديگري كه به حال او مناسبت تواند دادگاه مي)  1   

  بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل كند. تواند دادگاه مي)  2   

  را به معرفي ضامن با توديع وثيقه ملزم كند. تواند محكوم به منظور تضمين اجراي حكم، دادگاه مي)  3   

  دادگاه مكلف است براي بار اول، مدت مجازات تكميلي را تا يك سوم افزايش دهد.)  4   

  صدور حكم را به تعويض اندازد؟ تواند يدر صورت وجود كدام شرايط، دادگاه م –  83

  ضعيف مرتكب در وقوع جرممداخله  – سابقه كيفري مؤثر فقدان  – ضرر و زيان جبران  – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي )  1   

  بيني اصالح مرتكب يشپ – بودن زيان وارده خفيف  – ضرر و زيان ان جبر – وجود جهات تخفيف )  2   

  سابقه كيفري مؤثرفقدان  – ضرر و زيان جبران  – اصالح مرتكب  بيني پيش – وجود جهات تخفيف )  3   

  شاكي يا مدعي خصوصيگذشت  – سابقه كيفري مؤثر فقدان  – اصالح مرتكب  بيني پيش – ندامت و يا وضع خاص متهم )  4   
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باشد. دادگاه  3مجازات قانوني جرم ارتكابي او، حبس تعزيري درجه تخفيف وجود دارد. اگر  دد، جهات متع»الف«آقاي در پرونده اتهامي  –  84
  دهد؟ تواند مجازات را تخفيف چگونه مي

  تقليل حبس تا دو درجه)  2     تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه)  1   

  تبديل حبس به جزاي نقدي به هر ميزان)  4     هز همان درجاتبديل حبس به جزاي نقدي )  3   

به  .از كار خود پشيمان شود و قبل از ورود، محل را ترك نمايد درنگ به قصد سرقت، مبادرت به شكستن قفل درِ منزل كند و بي» الف«اگر  –  85
  شود؟ كدام مجازات محكوم مي

  تخريب اموال)  2       شروع به سرقت)  1   

  خرابكاري)  4       شروع به جرم ورود به عنف)  3   

اشتباه، چه  اين كند. اه قابلِ قبول، اجرا ميمأمور يك اداره دولتي، امر غيرقانوني رئيس خود را به تصور اينكه قانوني است و به علت اشتب –  86
  تأثيري در ميزان مسئوليت يا مجازات مأمور دارد؟

  است. روموجب تخفيف مجازات مأم)  2       عامل موجهه جرم است.)  1   

  عامل رافع مسئوليت است.)  4       تأثيري در مجازات مأمور ندارد.)  3   

ازديد شخصي غيرايراني در كشور فرانسه به دليل جعل چك عادي يك ايراني تحت تعقيب قرار گرفته و تبرئه شده است. او سپس براي ب –  87
مواجه  فيمراجع قضايي با چه تكلي نمايد، عليه وي در مراجع كيفري مبادرت به طرح دعوي مييراني او، او شاكي  كند ميافرت به ايران مس

  هستند؟

  چند برائت حاصل كرده باشد.بي در ايران و محل وقوع جرم باشد، قابل تعقيب است، هرهرگاه رفتار ارتكا)  1   

  چون در محل وقوع جرم تبرئه شده است، قابل تعقيب نيست.)  2   

  ر حكم اسناد رسمي است، قابل تعقيب نيست.اً دشود و صرف چون چك از اسناد رسمي تلقي نمي)  3   

  در ايران يافت شود، قابل تعقيب است.چون چك از اسناد تعهدآور است، در صورت استرداد مرتكب به ايران و يا آنكه )  4   

  . ...دارد، قابل گذشت باشد، ....... الناسي جنبه حق براي اينكه جرمي كه –  88
  بايد در قانون تصريح شده باشد)  2     بايد كيفر آن، مادون قصاص باشد)  1   

  نبايد صراحتاً به عنوان جرم غيرقابلِ گذشت در قانون تصريح شده باشد)  4       بايد شرعاً قابل گذشت باشد)  3   

89  – ي مستوجب اعدام و قصاص، كدام مورد صحيح است؟در تعدد جرم حد  

  ، با اجازه قاضي مقدم است.الناس اجراي مجازات قصاص به عنوان حق)  1   

  اللهي مقدم است. قحاجراي مجازات حد، به عنوان )  2   

  به نظر قاضي اجراي احكام بستگي دارد.)  3   

  هرگاه مجازات اعدام، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص شود، اجراي كيفر قصاص مقدم است.)  4   

  ؟از موارد زير، ضرورت دارد يك در جرايمي كه وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، احراز كدام –  90
  قصد مرتكب در ارتكاب رفتار مجرمانه و علم او به موضوع جرم)  1   

  قصد نتيجه و علم به وقوع آن به همراه علم مرتكب به موضوع جرم و قصد او در رفتار مجرمانه)  2   

  و قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانهبه وقوع آن به همراه علم مرتكب به موضوع جرم با علم قصد نتيجه )  3   

  قصد نتيجه و علم به وقوع آن)  4   

، مشخص »الف«پس از تشكيل پرونده عليه  رساند، عقيب وي، نهايتاً او را به قتل ميقاتل پدر اوست، پس از ت» ب«كه مدعي است » الف« –  91
 يبا توجه به قوانين كيفري، چه وضعيت» الف«نادرست است. » الف«به قتل رسيده است. در نتيجه ادعاي » ب«پدر او غيرعمد توسط  شود كه مي

  دارد؟

  ت.عمدي شده اس مرتكب قتل شبه)  2       شود. به قصاص محكوم مي)  1   

  مرتكب جرمي نشده است.)  4     خطاي محض شده است.مرتكب قتل )  3   

كه منجر به  گيرد ، بر خالف حق، تصميماتي مي»ب«معاون شهردار منطقه، تحت تأثير راننده شخصي خود، نسبت به پايان كار » الف« –  92
رد در وجوهي را دريافت كرده است. كدام مو» ب«وجهي از راننده شخصي خود دريافت نكرده، ولي راننده از » الف« شود. ايان كار ميصدور پ

  ه ترتيب صحيح است؟، ب»الف«راننده و  ،»ب«خصوص 

  جرم شده است.مرتكب  – اعمال نفوذ بر خالف حق شده است مرتكب  – شده است  ءمرتكب جرم رشا)  1   

  جرم شده است.مرتكب  – اعمال نفوذ بر خالف حق شده است مرتكب  – مرتكب جرمي نشده است )  2   

  جرم ارتشا شده است.مرتكب  – جرم معاونت شده است مرتكب  – شده است  ءرشامرتكب جرم )  3   

  جرم اعمال نفوذ بر خالف حق شده است. مرتكب  – شده است  ءجرم رشامرتكب  – مرتكب جرمي نشده است )  4   
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او در يك شركت است. سرانجام  شود كه قادر به استخدام مدعي مي» ب«با با استفاده از رايانه و در فضاي مجازي، ضمن گفت و گو » الف« –  93
  است؟» الف«چه اتهامي متوجه  .كند واريز مي» الف«مبلغ دو ميليون تومان به حساب » ب«را جلب و » ب«پس از گذشت يك ماه، اعتماد 

  كالهبرداري از طريق رايانه)  4     اي جعل رايانه)  3     شروع به كالهبرداري)  2     اي كالهبرداري رايانه)  1   

» الف«است و شرايط الزم را ندارد، مبلغي به  كه متقاضي جواز ساختماني» ج«ند شهرداري است. مكار» ب« .ساله و بيكار است 25» الف« –  94
و بقيه را  دارد ، خودش بر مي»ج«يك سوم اين مبلغ را با توافق » الف«پرداخت نمايد تا جواز ساختمان به نام او صادر شود. » ب«كه به  دهد مي
  اند؟ به ترتيب كدام» ج«و » ب«، »الف«اتهامي عنوان  دهد. مي» ب«به 

  رشاء -ارتشاء  – رشاء )  2     ءرشا –  ءارتشا – معاونت در پرداخت رشوه )  1   

  ارتشاء – رشاء  – دريافت رشوه )  4       اءرش – ارتشاء  – جرم نيست )  3   

  نوع قتل و مجازات او كدام است؟ ،رساند به خاطر اختالفات خانوادگي، فرزند خود را به قتل مياي  پدرخوانده –  95

  و تعزيرديه  – عمد )  4     ديه – خطاي محض )  3     قصاص – شبه عمد )  2     قصاص – عمد )  1   

  كه بهمن را به قتل برساند،مجازات هر يك كدام است؟ كند راه، پسر سيزده ساله به نام بهروز را مجبور مينادر سي ساله با تهديد و اك –  96

  پردازد. عاقله بهروز ديه ميشود و  نادر حبس ابد مي)  2     .پردازد بهروز ديه مي شود و عاقله نادر قصاص مي)  1   

  .شود نادر حبس ابد و بهروز قصاص مي)  4     شود. و بهروز از مجازات معاف مي شود نادر قصاص مي)  3   

 ماتي) در حقّچه اتهام (اتها .امضاي صاحب چك و مراجعه به بانك، مبلغ آن را وصول كرده است سازي يابنده دسته چك پس از شبيه –  97
  يابنده، صحيح است؟

  كالهبرداري – ول ه از سند مجعاستفاد – جعل )  2     داريكالهبر – از سند مجعول استفاده  – جعل سند رسمي )  1   

  مال از طريق نامشروعتحصيل  – از سند مجعول استفاده  – جعل )  4     از سند مجعولاستفاده  – جعل  – سرقت )  3   

اگر كسي در حين فروش يك شيء عتيقه كه بر حسب تصادف به دست آورده، به يك تبعه خارجي دستگير شود، به كدام اتهام، قابلِ  –  98
  ؟تعقيب كيفري است

  فروش مال غير)  4     هيچ اتهامي)  3     شروع به جرم قاچاق كاال)  2     كاالقاچاق )  1   

معهود فروخته و  از قيمت  تر رانو وجه آن را به مالك كاال رد كند، ليكن امين كاال را گكااليي به امين داده شده كه به قيمت معين بفروشد  –  99
  چه اتهامي متوجه امين است؟ .را مسترد نكرده است التفاوت مابه

  فروشي گران)  4     تصرف غيرقانوني)  3     هيچ اتهامي)  2     خيانت در امانت)  1   

  آيا نگهداري تجهيزات دريافتي از ماهواره، داخل در عنوان جرم قاچاق است؟ –  100

  بلي، هرگاه مورد استفاده قرار گيرد.)  2       بلي)  1   

  بلي، هرگاه به قصد فروش نگهداري شود.)  4       خير)  3   

  

  �&%$ دا#"� >;:9�

  مالك پرداخت قيمت، كدام زمان است؟ نمايد، در مواردي كه دادگاه كيفري حكم به پرداخت قيمت مال تلف شده صادر مي –  101

  تلف مال)  2       تقديم دادخواست ضرر و زيان)  1   

  اجراي حكم)  4       صدور حكم)  3   

  نظر بين دادستان و بازپرس، در مصاديق قانوني جرم، تصميم كدام مرجع يا مقام قضايي مالك عمل است؟ در صورت بروز اختالف –  102

  دادستان، با توجه به نظارت عاليه او بر قضات دادسرا)  2     كند. ت آن انجام وظيفه ميدر معي دادگاه كيفري دويي كه دادسرا)  1   

  او نسبت به مقام تعقيب بازپرس، به اعتبار مقام تحقيق بودن و استقالل)  4     دادگاه كيفري يك واقع در شهرستان مركز استان)  3   

  اري است؟تج هاي و شركت ها كارخانه ها، در كدام مورد، بازپرس مكلف به جلوگيري از فعاليت كارگاه –  103

  در خصوص اعمال مجرمانه مضر به سالمت و امنيت جامعه و نظم عمومي با تأييد رئيس حوزه قضايي)  1   

  امنيت جامعه و نظم عمومي باشند. ،كه مضر به سالمت عمومي اي خصوص اعمال مجرمانهرأساً و در)  2   

  با تأييد دادستان در تمام موارد رسيدگي به پرونده اشخاص حقوقي)  3   

  با اطالع دادستان ،امنيت و نظم عمومي باشد ،حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعاليت متضمن اعمال مجرمانه مضر به سالمت)  4   

  در جرايمي كه مستوجب مجازات جزاي نقدي نسبي است، كدام مرجع صالحيت رسيدگي دارد؟ –  104

  دادگاه كيفري دو)  2     كيفري يك و يا دو هاي حسب ميزان مجازات، دادگاه)  1   

  حسب مورد، دادگاه كيفري دو و يا شوراي حل اختالف)  4       شوراي حل اختالف)  3   
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  ؟افتد نميتا زمان افاقه به تأخير ث جنون پس از صدور حكم قطعي در صورت حدو ،تعزيري هاي كدام يك از مجازات –  105

  حبس)  4     مالي)  3     سالب حقوق)  2     شالق)  1   

براي رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان، توسط دادگاه اطفال و نوجوانان، در خصوص حضور يا عدم حضور طفل، كدام يك از موارد زير،  –  106
  صحيح است؟

   1  (يا سرپرست قانوني در همه موارد الزم است. حضور طفل در صورت صالحديد ولي  

  فقط در ضرر و زيان ناشي از جرايم عليه تماميت جسماني، حضور طفل الزم است.)  2   

  روري باشد.حضور طفل الزم نيست، مگر در صورتي كه توضيحات وي براي صدور رأي ض)  3   

  ور طفل الزم نيست.ضمطلقاً ح)  4   

  ست؟يرئيس دادگاه بخش چدر صورتي كه در حوزه قضايي بخش، قتل عمدي صورت گيرد، تكليف  –  107

  انجام تحقيقات مقدماتي به جانشيني بازپرس و صدور قرار نهايي)  1   

  دادسراي محل وقوع جرم براي انجام تحقيقات مقدماتي ترين ارسال پرونده به نزديك)  2   

  كيفرخواستانجام تحقيقات مقدماتي به جانشيني بازپرس و تكميل تحقيقات و نهايتاً اقدام به صدور )  3   

  ارسال مستقيم پرونده به دادگاه كيفري يك)  4   

اگر شخصي مرتكب يك فقره حمل مواد مخدر مستوجب مجازات اعدام در شهرستان شيراز و يك فقره قتل عمدي مستوجب مجازات  –  108
زوين و يك فقره كالهبرداري مستوجب مجازات يك الي هفت سال حبس در شهرستان تهران گردد، دادگاه صالح قصاص نفس در شهرستان ق

  رسيدگي به اين جرايم كدام است؟ براي

  دادگاه كيفري يك قزوين براي رسيدگي به كليه اتهامات)  1   

  ي و كالهبرداريدادگاه انقالب شيراز براي رسيدگي به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه كيفري يك قزوين براي رسيدگي به اتهامات قتل عمد)  2   

  حمل مواد مخدر و دادگاه كيفري يك قزوين براي رسيدگي به اتهام قتل عمد و دادگاه كيفري دو تهران براي دادگاه انقالب شيراز براي رسيدگي به اتهام)  3   

  رسيدگي به اتهام كالهبرداري        

  قالب شيراز براي رسيدگي به همه اتهاماتدادگاه ان)  4   

  امات الزم را براي جلوگيري از فرار مرتكب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند؟اقد توانند ردي، تمام شهروندان ميادر چه مو –  109

  در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري ،ق.آ.د.ك 302در همه جرايم مذكور در ماده )  1   

  عدم حضور ضابطان دادگستري در كليه جرايم مشهود، در صورت)  2   

  قانوني است.انجام چنين اقداماتي، فاقد مجوز )  3   

  ق.آ.د.ك، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري 302فقط در جرايم مشهود موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده )  4   

  ؟تزير در خصوص قرار منع تعقيب بازپرس، كه به علت جرم نبودن عمل صادر و به تأييد دادگاه رسيده، صحيح اس ايه كدام يك از عبارت –  110
  ق.آ.د.ك باشد، قابل تجديدنظر است. 302ب، پ و ت ماده در صورتي كه ناظر به بندهاي الف، )  1   

  خواهي است. ق.آ.د.ك باشد، قابل فرجام 302در صورتي كه ناظر به بندهاي الف، ب، پ و ت ماده )  2   

  خواهي است. ق.آ.د.ك باشد، قابل فرجام 302ماده  ثو ت در صورتي كه ناظر به بندهاي الف، ب، پ )  3   

  .در اين صورت، قابل تجديدنظر است دليل جديد كهغيرقابل اعتراض است، مگر در فرض كشف )  4   

چنانچه بازپرس، درخواست شاكي خصوصي مبني بر مطالعه پرونده يا دسترسي به آن را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند، چه  –  111
  و وضعيت آن از لحاظ قابليت اعتراض چگونه است؟ گيرد تصميمي مي

   1  (2     اعتراضقابل  – درخواست  قرار رد  (اعتراضغيرقابل  – درخواست  قرار رد  

  اعتراضقابل  – قرار عدم دسترسي )  4     عتراضاغيرقابل  – قرار عدم دسترسي )  3   

  كدام است؟شود،  مرجع تجديدنظر قرارهاي قابلِ اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي اتهاماتي كه به طور مستقيم در دادگاه انجام مي –  112

  ننده قرارعرض دادگاه صادر ك دادگاه هم)  1   

  دادگاه تجديدنظر استان)  2   

  ديوان عالي كشور)  3   

  اشد.ي دو بردركننده قرار، به ترتيب، دادگاه كيفري يك يا دادگاه كيفديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان، اگر دادگاه صا)  4   

وميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم به صورت نسبت به محك هعلي محكوم خواهي كدام عبارت در خصوص تجديدنظرخواهي يا فرجام –  113
  توأمان، صحيح است؟

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

  مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي نيست، ليكن ساير تشريفات دادرسي اعم از كيفري و مدني بايد رعايت شود.)  2   

  مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي است، ولي ساير تشريفات دادرسي اعم از كيفري و مدني بايد رعايت شود.)  3   

  مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.)  4   
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  شود؟ معاينه و تحقيقات محلي در مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا، توسط كدام مقام انجام مي –  114

  بازپرس پس از صدور قرار معاينه و تحقيقات محلي و موافقت دادستان)  1   

  بازپرس يا مقام قضايي صالح، متعاقب صدور قرار معاينه و تحقيقات محلي)  2   

  س رأساً يا حسب مورد به دستور وي، توسط ضابطان دادگستري و يا با همكاري آنانبازپر)  3   

  ور و موافقت دادستانبازپرس پس از صدور دست)  4   

نظر كارشناسي را تقاضا كند و مقام قضايي نيز جلب نظر كارشناسي را در جهت كشف  چنانچه متهم در جريان تحقيقات مقدماتي، جلب –  115
  شود؟ كارشناس چگونه پرداخت مي الزحمه اند، حقدحقيقت الزم ب

  از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه)  1   

  عهده متهم است.آن، بر الزحمه پرداخت حق)  2   

  است و در صورت استنكاف وي، از اعتبارات قوه قضائيه. يعهده متهم متقاضبر)  3   

  بالمناصفه بر عهده طرفين است.)  4   

از لحاظ رأي دادگاه  .كند شوراي حل اختالف، دادگاه كيفري دو به عنوان مرجع تجديدنظر، رأي مذكور را نقض ميمتعاقب اعتراض به رأي  –  116
  قابليت اعتراض، چه وضعيتي دارد؟

  تجديدنظر استان است.در هر صورت، قابل اعتراض در دادگاه )  1   

  .فري يك استصادر شده باشد و دادگاه كيفري دو آن را نقض كند و رسيدگي ماهوي انجام دهد، قابل اعتراض در دادگاه كي» قرار«هرگاه تصميم شورا به صورت )  2   

   3  (صالحيت، توسط دادگاه كيفري دو نقض و رسيدگي ماهوي انجام شود كه در اين صورت،  قطعي است، مگر اينكه رأي شوراي حل اختالف به جهت رد
  اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است. قابل

  در هر صورت، قطعي و غيرقابل اعتراض است.)  4   

صادر و يكي از وكالي دادگستري را به  ريگ فرايند رسيدگي به جرم تعزيري درجه شش، قرار ارجاع به ميانجيدادگاه تجديدنظر استان در  –  117
  شود؟ اقدام دادگاه، چگونه ارزيابي مي. اين كند تعيين مي رگ عنوان ميانجي

  ر قرار دهد.گ وكيل دادگستري را ميانجي تواند است، ولي نمي ذيرپ در صورت تأييد رئيس كل دادگستري استان امكان)  1   

  است. اشكال متهم و بزه ديده، اين اقدام بيا موافقت بمجازات اتهام انتسابي قابل تعليق باشد، در صورتي كه طبق قانون، اجراي )  2   

  الي ندارد.قرار دادن وكيل دادگستري اشك گر قرار مذكور را صادر كند و ميانجي تواند در صورت تشخيص، صرف نظر از موافقت متهم و بزه ديده، مي)  3   

  را ندارد. يگر دادگاه تجديدنظر استان، حق صدور قرار ارجاع به ميانجي)  4   

  چنانچه شاهد يا مطلع پس از تحقيق از او، در مظان اتهام قرار گيرد، تكليف مقام قضايي چيست؟ –  118

  ر احضار كند.گيقررات و به عنوان متهم براي وقت دبايد وي را طبق م)  1   

  كند. در صورت موافقت شاهد يا مطلع، اقدام به تفهيم اتهام و ادامه تحقيق مي)  2   

  مراتب را به دادستان اطالع دهد و طبق دستور او به عنوان مقام تعقيب، عمل كند.)  3   

  ا تفهيم اتهام به او، به ادامه تحقيقات مبادرت ورزد.بايد ب)  4   

در خصوص بزه ديدگاه ناتوان از اقامه دعوي به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا كهولت سن، دادستان تحت چه شرايطي، جرايم قابلِ  –  119
  كند؟ يب ميرا تعقگذشت 

  نيدگارأساً و بدون جلب موافقت بزه د)  2     س از جلب موافقت رئيس حوزه قضاييپ)  1   

  فقط در جرايم عليه تماميت جسماني با جلب موافقت بزه ديدگان)  4     در صورت جلب موافقت بزه ديدگان)  3   

  شود؟ بانكي اشخاص توسط بازپرس، چگونه انجام مي هاي كنترل حساب –  120

  با تأييد دادستان كل كشور)  2     با تأييد دادستان محل وقوع جرم)  1   

  با تأييد رئيس حوزه قضايي)  4       اً و بنا به تشخيص بازپرسرأس)  3   

 


