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  ها اد امتحاني، تعداد و شمارة سؤالعنوان مو
  

  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  20  1  20  حقوق مدني  1

  40  21  20  آيين دادرسي مدني  2

  60  41  20  حقوق تجارت  3

  80  61  20  اصول استنباط حقوق اسالمي  4

  100  81  20  حقوق جزاي عمومي و اختصاصي  5

  120  101  20  آيين دادرسي كيفري  6
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   2صفحه 

  

��ق� � !  

الفوت تقسيم شده است. اگر پس از صدور حكم موت فرضي و  حكم موت فرضي غايب مفقوداالثر صادر شده و اموال او ميان وراث حين –  1

  ؟تقسيم اموال، غايب پيدا شود، كدام مورد صحيح است

  وراث در هر حال در مقابل شخص غايب، موظف به استرداد عين اموال و منافع آن و همچنين پرداخت مثل يا قيمت اموال تلف شده هستند.)  1   

  گردد، و اال حقي بر وراث ندارد. اگر عين اموال موجود باشد، به غايب باز مي)  2   

  گردد. جود باشد، به غايب باز مياموال و منافع و عوض آن كه مو چه از عين آن)  3   

  ي، غايب حقي ندارد.نگردد، اما در مورد عوض اموال مصرف شد اگر عين اموال موجود باشد، به غايب باز مي)  4   

  عقد وقف در كدام يك از موارد زير، باطل است؟ –  2

  ه است.وقفي كه به موجب اراده واقف، متضمن پرداخت نفقه زوجه او از منافع موقوف)  1   

  وقف مالي كه در اجاره شخص ديگري است.)  2   

  عليه، مشاع است. وقف مالي كه ميان واقف و موقوف)  3   

  وقف مالي كه نسبت به آن، شخص ديگري حق ارتفاق دارد.)  4   

ير باشد، كدام مورد در خصوص فروشد، اگر اتومبيل مذكور متعلق به غ مي» ب«، اتومبيل معيني را به عنوان فضولي به شخص »الف«شخص  –  3

  اين معامله، صحيح است؟

  در هر حال غيرنافذ است.)  2     از صاحب مال وكالت داشته، معتبر است.» الف«شود اگر معلوم )  1   

  شود. غيرنافذ است و تنها با تنفيذ صاحب مال معتبر مي)  4     شود. معتبر مي» الف«غيرنافذ است و تنها با تنفيذ )  3   

  انجام تعهد، صحيح است؟ هاي كدام مورد در خصوص هزينه –  4

  هزينه استرداد عين مستأجره در فرض انقضاي اجاره، بر عهده موجر است.)  2     هزينه استرداد مورد وديعه، به عهده مودع است.)  1   

  مورد عاريه، به عهده معتبر است.هزينه استرداد )  4     هزينه تأديه ثمن از سوي خريدار، به عهده فروشنده است.)  3   

  بيع اعيان تركه توسط وراث، در فرضي كه ديوني به تركه تعلق گرفته است، چگونه است؟ –  5

  شود. نافذ نيست و تنها با تنفيذ طلبكاران، نافذ مي)  2     نافذ است و طلبكاران به نسبت سهم وراث، حق رجوع به آنان را دارند.)  1   

  شود. نيست و با تنفيذ طلبكاران يا پرداخت ديون آنها، نافذ مينافذ )  4     توانند معامله را فسخ كنند. اما طلبكاران مي نافذ است،)  3   

  در صورتي كه از نقض تعهد قراردادي، خسارتي وارد شده باشد، كدام مورد در خصوص اختيار متعهد، صحيح است؟ –  6

  و نسبت به خسارت آينده، مطلقاً حقي ندارد. حق مطالبه خسارت فعلي را داردفقط )  1   

  النفع محتمل را دارد. در صورت اثبات، حق مطالبه عدم)  2   

  حق مطالبه توأم خسارت عدم انجام تعهد و اجراي اصل تعهد را دارد.)  3   

  پيش از الزام به ايفاي تعهد نيز، حق مطالبه خسارت تأخير در انجام تعهد را دارد.)  4   

  كدام مورد در خصوص مسئوليت ناشي از نگهداري حيوانات، صحيح است؟ –  7

  كه توانايي حفظ حيوان را نداشته باشد. چنانچه صاحب حيوان از خطر حمله آگاه باشد، مسئول است، مگر اين)  1   

  چنانچه صاحب حيوان از خطر حمله آگاه نباشد، مطلقاً مسئول نيست.)  2   

  ه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، في نفسه تقصير است.نگهداري حيواني ك)  3   

  صاحب هر نوع حيوان، تنها در صورتي مسئول است كه تقصير او در نگهداري از حيوان اثبات شود.)  4   

  ديده، به راننده مسبب حادثه رجوع كند؟ پس از جبران خسارت زيان تواند نميگر  در بيمه شخص ثالث، در كدام مورد، بيمه –  8

  خسارت، ناشي از استعمال مورد روانگردان توسط راننده مسبب حادثه باشد.)  2       زيان ديده فاقد گواهينامه باشد.)  1   

  خسارت، ناشي از مستي راننده مسبب حادثه باشد.)  4     راننده مسبب حادثه، از مسروقه بودن وسيله نقليه آگاه باشد.)  3   

  حق خود را به يكي از غاصبان منتقل كند، كدام مورد در خصوص آن غاصب، صحيح است؟ ،مالك به نحوي از انحا بر اساس قانون مدني، اگر –  9

  در صورتي كه انتقال مجاني باشد، حق رجوع به غاصبان ديگر را ندارد.)  2     تواند به يكي از الحقين خود رجوع كند. فقط مي)  1   

  داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.)  4     د كه مال در يد او تلف شده است.تواند به غاصبي رجوع كن فقط مي)  3   

  ح در دو فرض زير، كدام مورد صحيح است؟ادر عقد نك –  10

  عدم رعايت مصلحت موكل – فرض اول 

  خروج از حدود اختيارات توسط وكيل – فرض دوم 

  ت و در فرض دوم، نكاح غيرنافذ است.قابل فسخ اسدر فرض اول، نكاح صحيح و غير)  1   

  در هر دو فرض، نكاح غيرنافذ و منوط به تنفيذ موكل است.)  2   

  در فرض اول، نكاح غيرنافذ است و در فرض دوم، نكاح صحيح و قابل فسخ است.)  3   

  در فرض اول، نكاح صحيح و قابل فسخ است و در فرض دوم، نكاح غيرنافذ است.)  4   
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  رتي كه اختيار تعيين مهر به شخص ثالث داده شود، كدام مورد صحيح است؟در صو –  11

  تواند بيش از مهرالمثل معين كند. نمي شخص ثالث)  2     تواند بيش از صد و ده سكه بهار آزادي معين كند. شخص ثالث نمي)  1   

  الث در تعيين مهر به هر ميزان، مختار است.اصوالً شخص ث)  4     تواند بيش از مهرالمتعه معين كند. شخص ثالث نمي)  3   

  شود؟ در خيار عيب چگونه محاسبه مي شعيبي يا ثمن معامله، ار در صورت تفاوت قيمت مبيع در وضعيت بي –  12

  ان نسبت نگه داشته وشود و فروشنده بايد از ثمن مقرر به هم عيبي تعيين مي قيمت حقيقي مبيع در وضعيت معيوبي و قيمت حقيقي آن در وضعيت بي)  1   

  بقيه را به عنوان ارش، به مشتري رد كند.        

  ارش به مشتري بپردازد. عيبي با ثمن معامله را به عنوان بيالتفاوت قيمت مبيع در وضعيت  فروشنده موظف است مابه)  2   

  ي را به عنوان ارش به مشتري بپردازد.عيب التفاوت قيمت مبيع در وضعيت معيوبي و وضعيت بي فروشنده موظف است مابه)  3   

  شود و فروشنده بايد از ثمن مقرر به همان نسبت را به مشتري عيبي تعيين مي قيمت حقيقي مبيع در وضعيت معيوبي و قيمت حقيقي آن در وضعيت بي)  4   

  رد كند و مابيقي را نگه دارد.        

  فضولي، بابت جبران خسارت، صحيح است؟كدام مورد در خصوص رجوع خريدار به فروشنده  –  13

  تنها در فرضي كه فروشنده از فساد بيع آگاه و خريدار از فساد بيع ناآگاه است، فروشنده موظف به جبران خسارت خريدار است.)  1   

  در صورت وقوع خسارت و اثبات آن، در هر حال فروشنده بايد خسارت خريدار را جبران كند.)  2   

  ده موظف به جبران خسارت خريدار ناآگاه از فساد است، خواه خود او (فروشنده) به فساد بيع آگاه باشد يا ناآگاه.فروشن)  3   

  اي كه به فساد بيع آگاه است، در هر حال در مقابل خريدار ضامن است، خواه خريدار به فساد بيع آگاه باشد يا ناآگاه. فروشنده)  4   

فروش توسط  فروش ساختمان است، در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط قرارداد پيش طرفين تابع قانون پيشبا اين فرض كه قرارداد  –  14

  پيش خريدار، پيش فروشنده چه حقي دارد؟

  ا الزام خريدار به اداي دين را دارد.يفروش  فروشنده به محض عدم پرداخت بها، حق فسخ قرارداد پيش پيش)  1   

  يك ماه پس از ابالغ اخطار دفترخانه نسبت به پرداخت بها اقدام نكند، پيش فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد. ار ظرفچنانچه پيش خريد)  2   

  و در صورت عدم امكان الزام، پيش فروشنده حق فسخ دارد. قرارداد، را مطرح كندپيش فروشنده بايد ابتدا دعواي الزام به پرداخت بهاي )  3   

  يك ماه پس از تاريخ سررسيد دين و عدم پرداخت بها در مدت ياد شده، حق فسخ قرارداد را دارد. پيش فروشنده)  4   

  كدام مورد در خصوص تصرف شركا در مال مشاع، صحيح است؟ –  15

  نيست.تصرف مادي منوط به اذن شريك است، اما تصرف حقوقي هر شريك در جزء مشاع متعلق به خود، نيازمند اذن شريك هر نوع )  1   

  تصرف حقوقي نسبت به كل، چنانچه بدون اذن شريك انجام شود، باطل است.)  2   

  تصرف مادي و حقوقي هر شريك در جزء مشاع متعلق به خود، نيازمند اذن شريك نيست.)  3   

  هر نوع تصرفي، خواه مادي خواه حقوقي در جزء مشاع يا كل مال مشترك، نيازمند اذن شريك است.)  4   

له  عنه اذن گرفته باشد، هرگاه در مرحله پرداخت، شخص ثالثي دين را به مضمون كه ضامن در حين عقد ضمان، از مضمون با فرض اين –  16

  پرداخت كند، كدام مورد صحيح است؟

  عنه را دارد. رجوع به مضمون ع، ضامن حقّاگر شخص ثالث، با اذن ضامن پرداخته باشد، ولو به قصد تبرّ)  1   

  عنه را ندارد. ضامن، مطلقاً حق رجوع به مضمون)  2   

  عنه را دارد. ضامن، در هر حال حق رجوع به مضمون)  3   

  عنه را ندارد. عاً دين را پرداخت كرده باشد، ضامن حق رجوع به مضمونتبراگر شخص ثالث، )  4   

و بعد بطالن بيع معلوم شود، كدام مورد در خصوص حواله، صحيح اگر در بيع، بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد  –  17

  است؟

  شود. صحيح است، لكن محال عليه بري مي)  1   

  عليه مديون محيل باشد. باطل است، هر چند براي صحت حواله، الزم نيست محال)  2   

  عليه مديون محيل باشد. صحيح است، زيرا براي صحت حواله، الزم نيست محال)  3   

  عليه مديون محيل باشد. باطل است، زيرا براي صحت حواله، الزم است محال)  4   

  بر مبناي قانون مدني، كدام مورد در خصوص منافع عين مرهونه، صحيح است؟ –  18

  منافع، خواه متصل باشد يا منفصل، داخل در رهن است.)  1   

  ه، داخل در رهن نيست.از آنجا كه رهن منفعت باطل است، منافع عين مرهون)  2   

  منافع متصل، داخل در رهن است و منافع منفصل، داخل در رهن نيست.)  3   

  اگر منافع، عين مستقلي را تشكيل دهد داخل در رهن است.)  4   



  C ۶٠١د���  ١٣٩٧ �� و��� داد���� ��ل ن ����ن�ز��

  

   
   4صفحه 

  

  به كلي باشد، كدام مورد در خصوص تعيين فرد صحيح است؟ اگر موصي –  19

  كه عرفاً معيوب نباشد، انتخاب كنند.قي با ورثه است و آنان بايد از بين مصادي)  1   

  تواند هر مصداقي را انتخاب كند. و او مياست له  با موصي)  2   

  تواند از فرد متوسط انتخاب كند. له است و او مي با موصي)  3   

  با ورثه است و آنان موظف به انتخاب مصداق متوسط هستند.)  4   

  مانع ارث، صحيح است؟كدام مورد در خصوص قتل به عنوان  –  20

  قتل عمد همواره و قتل غيرعمدي، در مورد خاصي)  2       و شبه عمد، مطلقاً قتل عمد)  1   

  در تمام موارد، تنها قتل عمد)  4     قتل در تمام موارد، خواه عمدي يا غير عمدي)  3   

  

  �&%$ دا#"� ! �

  خالف شرع بداند، كدام مورد صحيح است؟ چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون حاكم بر دعوا را –  21

  بايد از رسيدگي امتناع كند حتي اگر دعواي مطروحه راجع به اصل نكاح و با طالق باشد.)  1   

  تواند از رسيدگي امتناع كند و نوع دعوا اثري ندارد. مي)  2   

  از رسيدگي امتناع كند. تواند ميفقط در دعاوي غيرمالي )  3   

  ز رسيدگي امتناع كند، مگر دعواي مطروحه راجع به اصل نكاح و يا طالق باشد.بايد ا)  4   

چنانچه قاضي به علت تخلف انتظامي كه در زمان قضاوت مرتكب شده تحت پيگرد انتظامي قرار گيرد و در جريان رسيدگي به تخلف وي،  –  22

  از خدمت قضايي به طور دائم منفك شود، كدام مورد صحيح است؟

  يابد. تعقيب انتظامي در هر حال تا پايان ادامه مي)  1   

  شود. شود مگر آنكه به شغل اداري منتقل شده باشد كه در اين صورت، به تخلف وي در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي مي تعقيب انتظامي موقوف مي)  2   

  شود. ه باشد كه در اين صورت، به تخلف وي در مراجع انتظامي قضات رسيدگي ميشود مگر آنكه به شغل اداري منتقل شد تعقيب انتظامي موقوف مي)  3   

  شود حتي اگر به شغل اداري منتقل شده باشد. تعقيب انتظامي موقوف مي)  4   

  تشخيص داده شود، كدام مورد صحيح است؟» كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري«چنانچه وكيلي فاقد، شرايط مقرر در قانون  –  23

  صدور رأيتشخيص با كانون وكالي دادگستري است، اما بايد مراتب را به دادگاه عالي انتظامي قضات اعالم و درخواست رسيدگي كند، پروانه وكالت تا )  1   

  صادر كند.تواند حكم تعليق وكيل را  قطعي معتبر است، اما دادگاه انتظامي كانون مي         

  به دادگاه انتظامي وكال اعالم و درخواست رسيدگي كند. در اين صورت، بايد حكم تعليقدادگستري است، اما بايد مراتب را تشخيص با كانون وكالي )  2   

  وكيل تا صدور حكم قطعي صادر شود.         

  رسيدگي كند در اين صورت، بايد حكماما بايد مراتب را به دادگاه عالي انتظامي قضات اعالم و درخواست تشخيص با كانون وكالي دادگستري است، )  3   

  تعليق وكيل تا صدور حكم قطعي صادر شود.        

  حكم قطعيتشخيص با كانون وكالي دادگستري است، اما بايد مراتب را به دادگاه انتظامي وكال اعالم و درخواست رسيدگي كند. پروانه وكالت تا صدور )  4   

  ه انتظامي وكال، حكم تعليق وكيل را صادر كند.كه دادگا معتبر است، مگر اين         

در خصوص گرفتن پروانه كارشناسي از كانون كارشناسان رسمي دادگستري، توسط كارمندان شاغل قضايي و ارجاع امر كارشناسي توسط  –  24

  دادگاه به آنها، كدام مورد صحيح است؟

  وند.به شغل اداري منتقل ش، دريافت كنند، مگر توانند نمي)  1   

  مگر در آن رشته كارشناس ديگري نباشد. توانند امر كارشناسي را به آنها ارجاع كنند، ها نمي توانند دريافت كنند، اما دادگاه مي)  2   

  نند.توا توانند امر كارشناسي را به آنها ارجاع كنند ولي ساير مراجع مي ها در هيچ صورتي نمي توانند دريافت كنند، اما دادگاه مي)  3   

  پذير است. توانند دريافت كنند، اما ارجاع امر كارشناسي به آنها فقط با توافق طرفين امكان مي)  4   

چنانچه نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانين، آراي مختلفي صادر شود، در چه صورتي رأي وحدت رويه هيئت عمومي  –  25

  شود؟ ديوان عالي كشور صادر مي

  عالي كشور از هر طريقي كه مطلع شود. نهيئت عمومي ديوا)  1   

  توانند از طريق مقامات مزبور رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور مطلع شده و از هيئت عمومي درخواست كنند وكالي دادگستري نمي)  2   

  تواند. درخواست كنند، اما كانون وكالي دادگستري مي         

  توانند از طريق س ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور مطلع شده و از هيئت عمومي درخواست كنند هر ذينفعي و كانون وكالي دادگستري ميرئي)  3   

  مقامات مزبور درخواست كنند.        

  توانند از طريق اين مقامات دادگستري نيز مي رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور مطلع شده و از هيئت عمومي درخواست كنند، وكالي)  4   

  درخواست كنند.         
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چنانچه يكي از كارمندان شهرداري، به تصميم مدير كل كارگزيني شهرداري نسبت به خود، اعتراض داشته باشد و ضمناً مدعي باشد كه  –  26

  مورد صحيح است؟به ورود خسارات جبران ناپذير خواهد شد، كدام اجراي تصميم مذكور، منجر 

  ست دستور موقت، نياز به پرداخت هزينه دادرسياين امر در صالحيت ديوان عدالت اداري است و امكان درخواست دستور موقت نيز وجود داشته و درخوا)  1   

  ندارد، ولي صدور قرار، توديع تأمين است.        

  ت و هيئت در اين موضوع، حق صدور دستور موقت ندارد.اين امر در صالحيت هيئت رسيدگي به تخلفات اداري اس)  2   

  اين امر در صالحيت ديوان عدالت اداري است و امكان درخواست دستور موقت نيز وجود داشته و درخواست دستور موقت و صدور قرار دستور موقت)  3   

  مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و توديع تأمين نيست.        

  عدالت اداري است و امكان درخواست دستور موقت نيز وجود داشته و درخواست دستور موقت و صدور قرار دستور موقت، الحيت ديواناين امر در ص)  4   

  مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و توديع تأمين است.         

، در خصوص ارجاع امر به شوراي حل اختالف، شود راجع به رجوع در طالق ميان زن و مردي، اختالفاتي ايجاد و در دادگاه صالح مطرح مي –  27

  كدام مورد صحيح است؟

  پرونده در شوراي حل اختالف مفتوح ،تواند به شوراي حل اختالف جهت صلح و سازش ارجاع شود و تا روشن شدن نتيجه صلح و سازش اين امر مي)  1   

  شود. صالح عودت داده مي ماند و در صورت عدم حصول صلح و سازش، پرونده به دادگاه مي         

  قابليت ارجاع به شوراي حل اختالف ندارد، حتي براي صلح و سازش.اين امر )  2   

  تواند به شوراي حل اختالف، فقط براي يك بار، جهت صلح و سازش به مدت حداكثر سه ماه ارجاع شود. اين امر مي)  3   

  اي يك بار و حداكثر براي يك ماه جهت صلح و سازش ارجاع شود.فقط برتواند به شوراي حل اختالف  اين امر مي)  4   

كند. خواهان دعوا  شود خوانده دعوا در مقام پاسخ، به سندي عادي استناد مي دعوايي به خواسته رفع تصرف عدواني از ملكي اقامه مي –  28

  است؟ كند. در اين خصوص، كدام مورد صحيح نسبت به اين سند با ذكر دليل، ادعاي جعل مي

  دفترروز، اصل سند را به  10شود و اگر خوانده به استفاده از سند باقي باشد، بايد ظرف  دعواي جعليت و دليل آن، به تشخيص دادگاه، به خوانده ابالغ مي)  1   

  دادگاه تسليم كند.        

  گيرد. در دعواي تصرف عدواني، استناد به سند مورد توجه دادگاه قرار نمي)  2   

  دادگاه بايد رسيدگي را متوقف نموده تا به دعواي جعل و دليل آن، در مرجع كيفري رسيدگي و نتيجه مشخص شود.)  3   

  شود. ابالغ دعواي جعل و دليل آن به خوانده الزم نيست، چون در دعواي تصرف عدواني، تشريفات دادرسي رعايت نمي)  4   

  هاي زير، ممكن است؟ خواسته يا درخواست، در كدام يك از صورت افزايش خواسته يا تغيير نحوه دعوا يا –  29
  يا منشأ واحدي داشته باشد و تا جلسه اول دادرسي به دادگاه اعالم شود. ،با دعواي طرح شده مرتبط بوده)  1   

  اه اعالم شود.با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه دادرسي به دادگ)  2   

  يا منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه دادرسي به دادگاه اعالم شود. ،با دعواي طرح شده مربوط بوده)  3   

  طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا اولين جلسه دادرسي به دادگاه اعالم شود.با دعواي )  4   

كند. طبق مصوبات شركت،  به خواسته يك ميليارد ريال اقامه دعوا مي ،»الف«ه وكالت از شركت سهامي خاص يكي از وكالي دادگستري ب –  30

ت كليه اسناد شركت بايد به امضاي مدير عامل و مهر شركت باشد، مديرعامل وكالتنامه وكيل را امضا كرده، اما اين وكالتنامه فاقد مهر شرك

رداخت مبلغ مزبور محكوم كرده است. چنانچه از اين رأي تجديدنظرخواهي شود، دادگاه تجديدنظر چه است. دادگاه نخستين، خوانده را به پ

  تكليفي دارد؟

   1  (كند و اين قرار قطعي است. دعواي بدوي را صادر مي حكم نخستين را نقض و قرار رد  

  ير دفتر اين دادگاه اخطار رفع نقص صادر كند.دهد تا مد حكم نخستين را نقض و پرونده را به دادگاه نخستين عودت مي)  2   

  كند. پرونده را به دادگاه نخستين ارسال و دادگاه مزبور، حكم نخستين را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي)  3   

  كند تا مدير دفتر اين دادگاه اخطار رفع نقص صادر كند. پرونده را به دادگاه نخستين اعاده مي)  4   

. در جريان دادرسي نخستين، طرفين كتباً توافق مي كنند كه راي كارشناسي شود ميوايي به خواسته صدور حكم بر وقفيت ملكي اقامه دع –  31

وص كه به تراضي تعيين مي كنند، قاطع دعوا باشد. كارشناس راي خود را صادر و دادگاه نيز بر همين اساس ، اقدام به صدور حكم ميكند. در خص

  بودن حكم دادگاه، كدام مورد صحيح است؟ قابل شكايت

  ) حكم دادگاه فقط قابل تجديد نظر است. 2     ) حكم دادگاه قابل تجديد نظر و فرجام است. 1   

  ) حكم دادگاه قابل تجديد نظر و فرجام نيست. 4     ) حكم دادگاه فقط قابل فرجام است. 3   

ا دادگاه پس از اولين جلسه دادرسي حضور شخص خوانده را الزم بداند و جلسه را به همين چنانچه اصحاب دعوا، وكيل داشته باشند، ام  –  32

  علت تجديد نموده و در اخطار به اين امر را تصريح نمايد، كدام مورد صحيح است؟

  با وجود وكيل، به شخص خوانده براي حضور در جلسه دادرسي اخطار نمايد. تواند مي) دادگاه ن 1   

  .شود ميقرار ابطال دادخواست صادر  ،خوانده علي رغم ابالغ اخطاريه، در جلسه مقرر حاضر نشود و دادگاه نتواند با توضيحات خواهان، حكم صادر كننداگر )  2   

  ايد.) اگر خوانده علي رغم ابالغ اخطاريه، در جلسه مقرر حاضر نشود، دادگاه بايد ختم دادرسي را اعالم و مبادرت به صدور راي نم 3   

  چون در قانون تصريح نشده است. ،) اگر خوانده، علي رغم ابالغ اخطاريه، در جلسه مقرر حاضر نشود، ضمانت اجرايي ندارد 4   
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، اگر خواهان شود ميدعوايي به خواسته تحويل يك دستگاه خودرو كه يك ميليارد ريال تقويم شده، به استناد سندي رسمي اقامه  –  33

  ت مبني بر بازداشت خودرو كند، كدام مورد صحيح است؟درخواست دستور موق

  ) درخواست قابل پذيرش نيست، زيرا بايد قرار تأمين خواسته درخواست شود. 1   

  توانند وجه نقد نباشد. أمين است كه ميت) درخواست قابل پذيرش است ، اما صدور قرار مستلزم دادن  2   

  ز به دادن تأمين نيست، زيرا مستند دعوا سند رسمي است.) درخواست قابل پذيرش است، اما نيا 3   

  ) درخواست قابل پذيرش است، اما صدور قرار مستلزم دادن تأمين است كه بايد وجه نقد باشد. 4   

ف شخصي رصتشود. در روز اجراي حكم، عين محكوم به در  االجرا مي حكم دادگاه مبني بر تحويل عين معيني به محكم له صادر و الزم –  34

عليه است. كدام مورد صحيح است؟ غير از محكوم  

  ) اين امر مانع اقدام اجرايي نيست، مگر متصرف، مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و داليلي هم ارائه كند. 1   

  روز بگيرد. 15دگاه صالح مراجعه كرده و قرار الزم را طرف صرف بايد ظرف يك هفته به داتفقط اگر مال غيرمنقول باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي است، اما م)  2   

  ا منافع آن بوده و داليلي هم ارائه كند.ي)  فقط اگر مال غير منقول باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست، مگر متصرف، مدعي حقي از عين  3   

  روز بگيرد. 15ته به دادگاه صالح مراجعه كرده و قرار الزم را طرف صرف بايد ظرف يك هفت) اين امر مانع اقدامات اجرايي است، اما م 4   

در دعوايي كه به خواسته يك ميليارد ريال اقامه شده، وكيل خواهان پس از پايان اولين جلسه دادرسي، اليحه اي مبني بر استرداد دعوا،  –  35

  ، كدام مورد صحيح است؟كند ميتسليم دادگاه 

  يافتن اولين جلسه دادرسي، پذيرش استرداد دعوا منوط به رضايت خوانده است. ) با توجه به پايان 1   

  جلسه دادرسي داشته باشد، استرداد دعوا را مي پذيرد، حتي اگر در وكالتنامه تصريح نشده باشد. يد) چنانچه دادگاه تصميم به تجد 2   

  .كند مياسترداد دعوا در وكالتنامه تصريح شده باشد، قرار رد دعوا صادر دادرسي داشته باشد و  جلسه ) چنانچه دادگاه تصميم به تجديد 3   

  .كند مي) چنانچه استرداد دعوا در وكالتنامه تصريح شده باشد، دادگاه به هرحال، قرار رد دعوا صادر  4   

  شود؟ نميدر كدام يك از موارد زير، دادرسي متوقف   –  36

  هان تأمين ندهد.)  در دعواي واهي تا وقتي كه خوا 1   

  ا معاينه  محل توسط خواهان در مرحله نخستين، در مواردي كه اجراي قرار را دادگاه الزم بداند و بدون تهيهي) عدم تهيه وسيله اجراي قرار تحقيق و  2   

  وسيله اجراي آن اجراي قرار مقدور نباشد، و دادگاه نتواند انشاي راي كند.         

ينه محل توسط تجديد نظر خواه در مواردي كه اجراي قرار را دادگاه الزم بداند و بدون تهيه آن،  اجراي قرار اا معيله اجراي قرار تحقيق و ) عدم تهيه وسي 3   

  مقدور نباشد و دادگاه نتواند انشاي راي كند.

  را دادگاه الزم بداند و بدون اجراي آن، نتواند انشاي راي كند. )  عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مرحله تجديدنظر در مواردي كه اجراي قرار كارشناسي 4   

كند، با  شخصي مبلغ يك ميليارد ريال از ديگري قرض مي گيرد و از همان ابتدا به قصد عدم تأديه دين، از محل آن مسكني خريداري مي –  37

شود، كدام مورد در خصوص اجراي حكم از محل مسكن مزبور، االجرا محكوم به پرداخت مبلغ فوق مي مديون با حكم الزم ،اقامه دعواي داين

  صحيح است؟

  ) مجاز است. 2     ) چنانچه مورد نياز و در حد شان او باشد مجاز نيست. 1   

  )  در صورتي مجاز نيست كه در حد شان وي باشد. 4       ) در هر حال ممنوع است. 3   

ذكر دليل  ادعا ميكند كه مبلغ  اخوانده ب شود ميتناد سندي عادي در دادگاه عمومي اقامه دعوايي به خواسته ده ميليارد ريال، به اس –  38

  واقعي سند يك ميليارد ريال بوده و در اين عدد جعل شده است. كدام مورد صحيح است؟

  چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، ادعاي جعل را وارد ) خواهان بايد اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كند، اما مهروموم سند الزم نيست و 1   

  تشخيص دهد، در حكمي كه صادر ميكند از جمله بايد مقرر نمايد كلمه مجهول تغيير داده شود.        

  رسيدگي ادعاي جعل را واردچنانچه پس از  كند ) خواهان بايد اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كند، دادگاه فوراً آن را مهرو موم مي 2   

  تشخيص دهد، تكليف از بين بردن سند، مستلزم صدور راي از مرجع كيفري است.        

  ي جعل را وارد) خواهان بايد اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كند، اما مهروموم سند الزم نيست و چنانچه دادگاه پس از رسيدگي ، ادعا 3   

  از جمله بايد مقرر نمايد سند از بين برده شود. كند ميشخيص دهد، در حكمي كه صادر ت         

  و چنانچه پس از رسيدگي، ادعاي جعل را وارد كند مي) خواهان بايد اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كند، دادگاه فوراً آن را مهروموم  4   

  ، از جمله بايد مقرر نمايد كلمه مجهول تغيير داده شود.كند مي تشخيص دهد، در حكمي كه صادر        

  در خصوص اطالعات حاصل از معاينه محل، كدام مورد صحيح است؟ –  39

  .شود ميشود، اما با اماره مخالف بي اثر  ) از امارات قضائي است و در هر حال به دادرس تحميل مي 1   

  شود. اثر نمي در اثبات ادعا مؤثر است كه وجدان دادرس را اقناع كند و با اماره مخالف بي) از امارات قانوني است و در صورتي  2   

  شود. اثر مي ) از امارات قضائي است و در صورتي در اثبات ادعا مؤثر است كه وجدان دادرس را اقناع كند، اما با اماره مخالف بي 3   

  شود، اثر نمي شود، اما با اماراه مخالف بي تحميل مي ) از امارات قانوني است و در هر حال به دادرس 4   
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  ميت، صحيح است؟ كدام مورد در خصوص سوگند، پس از اقامه بينه در دعواي بر –  40

  .شود مي) در صورت امتناع مدعي از اداي سوگند ، حق وي ساقط  1   

  وگند و با رد آن و واگذار شدن سوگند توسط دادگاه به مدعي و خودداري وي،  قرار) در صورت نكول مدعي از اتيان سوگند، و امتناع مدعي عليه از اداي س 2   

  شود. عدم استماع دعوا صادر مي        

  شود. شود و در صورت خودداري از اداي سوگند، حكم عليه وي صادر مي عليه رد مي ) در صورت نكول مدعي از اتبان سوگند، سوگند به مدعي 3   

  شود. ودداري مدعي از ادعاي سوگند و سه بار اخطار دادگاه و خودداري مدعي، قرار ابطال دادخواست صادر مي) در صورت خ 4   

  

��ق�  *(�رت 

  كدام مورد در خصوص ناتواني تاجر از اداي ديون ناشي از معامله با غيرتاجر، صحيح است؟ –  41

  به توقف تاجر بينجامد. تواند ميشده و  حوائج تجاري نباشد، در هر حال تجاري محسوب ي) حتي اگر برا 1   

  ) در هر حال، خواه براي حوائج تجاري باشد يا نباشد، از موجبات توقف تاجر است. 2   

  شود ولي ميتواند به توقف تاجر منجر شود. ) آگر براي حوائج تجاري باشد، غير تجاري محسوب مي 3   

  به توقف تاجر منجر شود. تواند ميو  شود ميني محسوب ) صرفاً اگر براي حوائج تجاري باشد، بازرگا 4   

  كدام مورد، صحيح است؟ –  42

  كرد، مجاز نيست. كرد، مجاز است ولي صدور سفته در وجه شخص معين يا به حواله صدور برات در وجه شخص معين يا به حواله)  1   

  ، ممنوع است.صدور برات در وجه حامل، بالمانع ولي صدور سفته در وجه حامل)  2   

  كرد خود برات دهنده يا حامل، مجاز است. كرد شخص ديگر يا به حواله صدور برات در وجه شخص معين، به حواله)  3   

  كرد خود برات دهنده، مجاز است. كرد شخص ديگر يا به حواله صدور برات در وجه شخص معين، به حواله)  4   

  قانون تجارت چيست؟ 289منظور از مواعد مقرره در ماده  –  43

ها بر يد سابق  ها و همچنين دعواي هر يك از ظهرنويس : پس از انقضاي مواعد مقرره در مواد فوق، دعواي دارنده برات بر ظهرنويس289ماده «

  »خود در محكمه پذيرفته نخواهد شد.

  .شود نام يا نامه سفارشي دو قبضه نمياراز تاريخ اعتراض عدم تأديه، به وسيله اظهعدم تأديه از سوي دارنده به واگذارنده برات ظرف ده روز  رساني شامل اطالع)  1   

  شود. شامل حق دارنده براتي كه بايد در ايران پرداخت شود، به اقامه دعواي ظرف يك سال نمي)  2   

  شود. ب، ظرف يك سال يا دو سال نميشامل حق دارنده براتي كه بايد در ايران يا خارج پرداخت شود، به اقامه دعوي، به ترتي)  3   

  شود. دو قبضه هم ميرساني عدم تأديه از سوي دارنده به واگذارنده برات ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه، به وسيله اظهارنامه يا نامه سفارشي  شامل اطالع)  4   

  دالل، صحيح است؟ تكدام مورد در خصوص مسئولي –  44

  ال مسئوليت احراز صحت امضاي طرفين معامله را بر عهده دارد.دالل در هر ح)  1   

  آنكهدالل متضامناً با طرفين قرارداد، مسئول احراز صحت امضاي طرفين در اسنادي است كه به واسطه او ميان طرفين مبادله شده است، مشروط به )  2   

  معامله با وساطت وي منعقد شده باشد.         

  ه توسط دالل واقع و اسنادي مرتبط با معامله ميان طرفين توسط وي مبادله شود، دالل ضامن صحت و اعتبار امضاي اسناد اشخاصي است كههرگاه معامل)  3   

  اند. توسط دالل معامله كرده        

  من امضاي اسناد و اعتبار طرفين معامله است.طرفين توسط وي مبادله شود، دالل ضاچنانچه معامله توسط دالل واقع و اسنادي مرتبط با معامله ميان )  4   

  گروه اقتصادي با منافع مشترك، با كدام توصيف زير، منطبق است؟ –  45

  شركتي با شخصيت حقوقي است كه مسئوليت اعضاي آن در برابر اشخاص ثالث، نسبي است.)  1   

  نسبت به ديون شركت نسبي است، مگر آنكه با اشخاص ثالث به گونه ديگريقراردادي ثبت شده و بدون شخصيت حقوقي است كه مسئوليت اعضاي آن )  2   

  توافق شده باشد.       

  شركت مدني ثبت شده و بدون شخصيت حقوقي است كه مسئوليت اعضاي آن نسبت به ديون شركت تضامني است، مگر آنكه با اشخاص ثالث به نحو)  3   

  ديگري توافق شده باشد.        

  ردادي ثبت شده با شخصيت حقوقي است كه مسئوليت اعضاي آن در برابر اشخاص ثالث، تضامني است.قرا)  4   

  كدام مورد در خصوص دارنده چك برگشت شده جهت مطالبه وجه چك و خسارات، صحيح است؟ –  46

  تنها امكان اقامه دعوي در اقامتگاه مسئولين چك را داراست.)  1   

  بانك محال عليه، امكان رجوع به دادگاه محل اقامت خوانده را دارد.به دادگاه محل صدور چك يا محل استقرار عالوه بر حق مراجعه )  2   

  تواند به دادگاه محل بانك صادر كننده دسته چك يا بانك صادر كننده گواهي عدم پرداخت مراجعه كند. تنها مي)  3   

  ده دسته چك را دارد.تنها حق مراجعه به دادگاه محل بانك صادر كنن)  4   
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  در خصوص صدور چك مشروط، كدام مورد صحيح است؟ –  47

  بانك به شرط، ترتيب اثر نخواهد داد و تنها حق مراجعه دارنده به ظهرنويسان از ميان خواهد رفت.)  1   

  بانك بايد از پرداخت چك مشروط خودداري كند.)  2   

  به كيفري چك از ميان خواهد رفت.اگر شرط صرفاً در متن چك قيد شود، جن)  3   

  خواه شرط در متن چك يا خارج از متن چك قيد شود، حق تعقيب كيفري دارنده از ميان خواهد رفت.)  4   

  ؟نيستكدام مورد، صحيح  –  48

  ن سهام قابل پرداخت است، نبايددرصد سودي كه در همان سال به صاحبا 5درصد و  10هاي سهامي عام و خاص، به ترتيب، از  پاداش مديران شركت)  1   

  تجاوز كند.        

  تواند از حداقل پاداش اعضاي موظف هيئت مديره تجاوز كند. پاداش هر مدير غيرموظف نمي)  2   

  از معادل يك سال حقوق پايه وي بيشتر باشد. تواند هاي سهامي در هر حال نمي پاداش هر مدير موظف شركت)  3   

  درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، نبايد 3درصد و  6هاي سهامي عام و خاص، به ترتيب، از  ن شركتپاداش مديرا)  4   

  تجاوز كند.        

  در خصوص اختيارات مديران شركت تعاوني سهامي عام براي انجام معامالت در حدود موضوع شركت، كدام مورد صحيح است؟ –  49

  نامه تعيين وظايف و اختيارات مدير عامل و مديران، تعيين شده است. جب آيينبه مو)  1   

  شود. حدود آن، در اساسنامه تعيين مي)  2   

  شود. در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي عادي تعيين مي)  3   

  هاي مجامع عمومي، نامحدود است. جز در مورد صالحيت)  4   

  گيرد؟ در شركت با مسئوليت محدود، به ترتيب، با كدام حد نصاب مجمع صورت مي» تغيير اقامتگاه«و » عزل مديران« –  50

  دو سوم آراي حاضر – دارندگان حداقل نصف آراي حاضر در جلسه اول )  1   

  اكثريت عددي شركا دارندگان حداقل سه چهارم سرمايه به عالوه – دارندگان حداقل نصف سرمايه در جلسه اول )  2   

  سرمايه به عالوه اكثريت عددي شركا مدارندگان حداقل سه چهار – دارندگان بيش از نصف سرمايه در جلسه اول )  3   

  دو سوم آراي حاضر – دارندگان بيش از نصف آراي حاضر در جلسه اول )  4   

  شوند؟ ، از ميان كدام اشخاص زير، انتخاب ميبازرسان قانوني يا حسابرس شركت سهامي خاص تابعه شركت سهامي عام –  51

  ، از جمله محجور و ورشكسته نبودن يا نداشتن محكوميت كيفري1347قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت  147اشخاص واجد شرايط مقرر در ماده )  1   

  منجر به محروميت از حقوق اجتماعي         

  ران رسمي ايرانحسابداران حقيقي عضو جامعه حسابدا)  2   

  موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران)  3   

  قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت كه نامشان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم شده است. 144اشخاص مشمول آيين نامه اجراي تبصره ماده )  4   

  شود؟ افزون بر دارايي آن، چه زماني ايجاد مي مسئوليت تضامني شركاي شركت تضامني بابت ديون –  52

  به محض خودداري يا ناتواني شركت از پرداخت دين يا انجام تعهد)  2     با انحالل شركت و احراز عدم تكافوي دارايي شركت)  1   

  يا چند تن از شركابا انحالل شركت و يا ورشكستگي يك )  4     با قطعي و حال شدن بدهي شركت به موجب حكم دادگاه)  3   

  كدام يك از موارد زير، از مصاديق ورشكستگي به تقلب است؟ –  53

  نداشتن دفتر)  2     ترجيح دادن يكي از طلبكارها و پرداخت طلب او)  1   

  ترتيب نگهداري دفاتر بي)  4     مفقود كردن دفاتر توسط ورشكسته)  3   

  به تقصير، در كدام يك از موارد زير، ممكن است؟ گيورشكست تعقيب ورشكسته توسط مدير تصفيه به عنوان –  54

  ) موافقت اكثريت طلبكارهاي حاضر 2       ) اجازه دادگاه به او 1   

  ) درخواست عضو ناظر از او 4     ) تقاضاي اكثريت طلبكارها و موافقت دادگاه 3   

تحت كدام شرايط زير، ورود ورشكسته به عنوان شخص ثالث،  كند، ميدر دعوايي كه مدير تصفيه به جانشيني ورشكسته در دادگاه طرح  –  55

  ممكن است؟

  ) ورشكسته بخواهد، طرف دعوي موافقت كند و دادگاه اجازه دهد. 2       ) تاجر تقاضا كند. 1   

  ) تاجر بخواهد و دادگاه مصلحت بداند. 4     ) ورشكسته بخواهد و طرف دعوي نيز موافقت كند. 3   

  ت اجراي صدور حكم ورشكستگي بدون تعيين تاريخ توقف چيست؟ضمان –  56

  حكم باطل است.)  1   

  حكم باطل نيست ولي براي تعيين تاريخ توقف، طرح دعواي مجدد الزم است.)  2   

  شود. حكم باطل نيست و تاريخ دادخواست، تاريخ توقف محسوب مي)  3   

  شود. محسوب مي حكم باطل نيست و تاريخ حكم، تاريخ توقف)  4   
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  در كدام يك از فروض زير، معامالت بالعوض تاجر ورشكسته بعد از توقف، باطل است؟ –  57

  اگر نقل و انتقال راجع به مال غير منقول باشد.)  2       هر نقل و انتقالي)  1   

  نقول باشد.اگر نقل و انتقال راجع به مال م)  4     نقل و انتقالي كه به زيان طلبكاران باشد.)  3   

  در صورتي كه صادر كننده و دو ظهرنويس چك ورشكسته شوند، كدام مورد صحيح است؟ –  58

  كلتصفيه صادر كننده و دو ظهرنويس براي تمام طلب خود را دارد و مدير / اداره تصفيه ظهرنويس، مكلف به پرداخت دارنده، حق مراجعه به مديران )  1   

  طلب او هستند.         

  دارنده، حق مراجعه به مديران تصفيه صادر كننده و هر يك از دو ظهرنويس ورشكسته براي تمام طلب خود را دارد.)  2   

  وجه حق مراجعه به مدير / اداره تصفيه ظهرنويس اول را ندارد. اگر مدير / اداره تصفيه ظهرنويس دوم، نصف طلب دارنده را بپردازد، به هيچ)  3   

  مراجعه به مدير تصفيه صادر كننده براي تمام طلب خود و به هر يك از مديران تصفيه دو تا ظهرنويس ورشكسته براي نصف طلب خود را دارد. دارنده، حق)  4   

  كدام مورد در خصوص مديران شركت سهامي كه ورشكسته يا منحل شده، صحيح است؟ –  59

  اشي از تخلفات آنها باشد، مسئوليت تضامني دارند.در صورتي كه ورشكستگي يا كافي نبودن دارايي شركت ن)  1   

  هيچ گونه مسئوليتي در قبال ديون شركت ندارند.)  2   

  اگر ورشكستگي شركت ناشي از تخلفات آنها باشد، به نسبت سهام خود، مسئول ديون شركت هستند.)  3   

  ول تخلفات آنها باشد، مسئوليت نسبي دارند.اگر ورشكستگي يا كافي نبودن دارايي شركت، به نحوي از انحا معل)  4   

  كدام مورد در خصوص جعل امضاي يكي از ظهرنويسان چك، صحيح است؟ –  60

  اي كه با امضاي مجعول، سند را دارا شده، قابل استناد است. صرفاً در مقابل دارنده)  1   

  نيت، قابل استناد نيست. در مقابل دارنده با حسن)  2   

  بل دارنده چك، در هر حال قابل استناد است.در مقا)  3   

  در مقابل دارنده چك، در هر حال قابل استناد نيست.)  4   

  

��ق ا��+��  ا�1ل ا0/.-�ط 

به سفَه در مواردي كه رشد معتبر  نشود و همچني كليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مي«دارد:  قانون مدني مقرر مي 954ماده  –  61

  نامند؟ شود، اين قياس را چه مي احد طرفين منفسخ ميگر با قياس حالت جنون به سفَه گفته شود كليه عقود جايز به جنون ، ا»تسا

  قياس اولويت)  4     ةقياس منصوص العلـ)  3     ةقياس مستنبط العلـ)  2     قياس مساوي)  1   

  در خصوص جمع تبرعي و جمع عرفي، كدام مورد صحيح است؟ –  62

   1  (جمع تبرعي، مربوط به تعارض دو دليلي است كه داللت آنها در حد است. ظهور است؛ اما جمع عرفي، مربوط به تعارض دو نص  

  دهد؛ اما جمع عرفي، جمعي است كه ميان دو يا چند دليل متعارض با تكيه بر عي، جمعي دلبخواهي است كه شاهدي از لفظ بر آن گواهي نميجمع تبرّ)  2   

  گيرد. شواهد لفظي موجود در ادله صورت مي        

  هاي لفظي است. گيرد؛ اما در جمع عرفي، تأكيد بر معيارهاي عرفي خارج از حدود داللت عي، صرفاً با لحاظ مناسبت حكم و موضوع صورت ميجمع تبرّ)  3   

  عرفي، مربوط به ادله ناظر به بيان احكام الزامي است. جمع تبرعي، مربوط به ادله ناظر به بيان امور غيرالزامي است؛ اما جمع)  4   

  استصحاب قهقرايي، ناظر به كدام مورد است؟ –  63

  تقدم زمان متيقن بر زمان مشكوك)  2     تقدم زمان حدود شك بر زمان حدوث يقين)  1   

  تقدم زمان حدوث يقين بر زمان حدوث شك)  4     تقدم زمان مشكوك بر زمان متيقن)  3   

  درباره اصل استصحاب و اصل برائت، كدام مورد صحيح است؟ –  64

  هر دو اصل محرز هستند. ) 2     استصحاب، اصل محرز و برائت، اصل غيرمحرز است.)  1   

  استصحاب، اصل غيرمحرز و برائت، اصل محرز است.)  4       هر دو اصل غير محرز هستند.)  3   

  ، حكم تعارض چيست؟»لزوم دفع ضرر محتمل«و قاعده  »ب بالبيانقاعده قبح عقا«در تعارض ميان  –  65

  كنند. هر دو قاعده، تساقط پيدا مي)  2     قاعده قبح عقاب بالبيان، وارد بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.)  1   

  دفع ضرر محتمل است. مص قاعده لزوبالبيان، مخص قاعده قبح عقاب)  4     قاعده قبح عقاب بالبيان، حاكم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.)  3   

يت در آينده به عنوان سبب دين مشكوك است، با ي ضمانت از شوهر نسبت به نفقه ايام آينده زوجه، با توجه به اينكه وجود زوجتدرس –  66

  استناد به كدام مورد قابل توجيه است؟

  استصحاب مغلوب)  4     قاعده مقتضي و مانع)  3     قبالياستصحاب امر است)  2     يزقاعده يقين و شك سا)  1   

  كدام است؟» وارد شك در مقتضيمحاب در صاست«در بحث » مقتضي«مراد از  –  67

  استعداد بقاي حكم)  4     علت حكم)  3     سبب حكم)  2     مقتضي حكم)  1   
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را اعمال نكند و سپس ترديد به وجود آيند كه آيا خيار مزبور باقي خيار خود  ،در خيار تبعض صفقه، چنانچه صاحب خيار در زمان اول –  68

  است يا خير، اين شك و ترديد مربوط به كدام مورد زير است؟

  رافعيت امر موجود)  4     رافع)  3     وجود رافع)  2     مقتضي)  1   

  د؟شو بنا بر عدم اعتبار اصل مثبت، كدام يك از آثار زير، بر مستصحب باز مي –  69

  يا عاديعقلي واسطه يا با يك يا چند واسطه شرعي، حقوقي،  آثار شرعي و حقوقي بي)  1   

  واسطه فقط آثار شرعي و حقوقي بي)  2   

  واسطه يا با يك يا چند واسطه شرعي و حقوقي آثار شرعي و حقوقي بي)  3   

  وقي يا عقليواسطه يا با يك يا چند واسطه شرعي، حق آثار شرعي و حقوقي بي)  4   

، »تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معامالت تجاري قرار دهد«دارد:  قانون تجارت كه مقرر مي 1با توجه به تعريف تاجر در ماده  –  70

  توان گفت؟ كدام يك از موارد زير را مي

  شود كه مخاطبان اين قانون هستند، نه بر معناي مذكور در متن قانون. ل ميدر موارد مشكوك، تاجر در متن قانوني بر معناي متعارف نزد تجار و بازرگانان حم)  1   

  شود. به رغم تعريف فوق، در موارد مشكوك، تاجر بر معناي لغوي آن حمل مي)  2   

  شود. اين تعريف، تنها شرح اسم است، پس در موارد مشكوك، تاجر بر معناي معروف نزد عرف عام، حمل مي)  3   

  حقيقت قانوني است و بنابراين هرگاه قانونگذار اين واژه را به كار ببرد، بايد بر همين معناي قانوني حمل شود. تاجر،)  4   

  ؟شود نميدر كدام مورد با انتفاي يكي از شروط، حكم در جزا منتفي  –  71

  شود. به حاكم رد ميدر صورت تعدد وارث و عدم توافق بين آنها مال وديعه )  1   

  گاه كسي ديگري را بترساند و موجب قرار او گردد و آن شخص، در حال قرار، خود را از جاي بلندي پرت كند و بميرد، ترساننده ضامن است.هر)  2   

  هرگاه كسي اتفاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود، خطاي محض است.)  3   

  شتباهي واقع شده باشد، صلح باطل نيست.اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح ا)  4   

  كدام مورد، حكم واقعي اولي است؟ –  72

  وجوب تيمم در حالت اضطرار)  2     جواز استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت در موارد ضرورت)  1   

  جواز اختيار مسكن توسط زوجه در صورت خوف ضرر)  4     باطل بودن معامالت در حالت جنون)  3   

  تفاوت باب تعارض و تزاحم، در كدام مورد است؟ –  73

  در تعارض، ناسازگاري در ناحيه داللت دو يا چند دليل است؛ ولي در تزاحم، مشكل در ناحيه اجرا و امتثال حكم است.)  1   

  شود. در تزاحم، همواره تكليف اهم مقدم مي شوند؛ ولي در باب تعارض، دو دليل مطلقاً حتي در صورت ترجيح يكي بر ديگري، از اعتبار ساقط مي)  2   

  در باب تزاحم، معيار شناسايي حكم اهم از مهم، عقلي و بديهي است؛ ولي در باب تعارض، معيارهاي ترجيح، مبهم و اختالفي است.)  3   

  نمايند. مهم است، با هم تزاحم ميدر تعارض، داللت دليل، مجمل است؛ ولي در باب تزاحم، دو حكم كه ضرورتاً يكي اهم و ديگري )  4   

  توان گفت؟ ، چه مي»يت كند.تواند از خود سلب حرّ هيچ كس نمي«دارد:  قانون مدني كه مقرر مي 960در خصوص ماده  –  74

  بر شمول، مستند به خود لفظ حريت است.» حريت«بر شمول بر مبناي مقدمات حكمت است؛ اما داللت » هيچ كس«داللت )  1   

  ، هر دو از الفاظ عموم هستند.»يتحرّ«، و »هيچ كس«)  2   

  ، هر دو از الفاظ مطلق هستند.»يتحرّ«و » هيچ كس«)  3   

  ، اصطالحاً مطلق است.»حريت«، مصداق لفظ عام و »هيچ كس«)  4   

  مقصود از اجماع مدركي كه در فقه معتبر نيست، چيست؟ –  75

  اند. ندارد؛ اما فقيهان تعبداً آن را پذيرفته همان اجماع تعبدي است كه دليل خاصي)  1   

  اع.اجماع بر حكمي است كه داليل خاص خود را دارد و بنابراين مالك در پذيرش يا عدم پذيرش آن، كفايت يا عدم كفايت همان ادله است، نه اجم)  2   

  تحصيل نكرده است. شود و فقيه خود آن را اجماعي است كه مستندات آن در منابع شيعي يافت نمي)  3   

  اند؛ اما وثوقي به آن نيست. همان اجماع منقول است كه شماري از فقيهان آن را نقل كرده)  4   

  در خصوص حكم تكليفي و حكم وضعي، كدام مورد صحيح است؟ –  76

  ود.ش حكم تكليفي مربوط به قلمرو عبادات است، ولي حكم وضعي به بابت معامالت و عرفيات مربوط مي)  1   

  )، بطالن آن (حكم وضعي)يهر حكم تكليفي، ضرورتاً مستلزم يك حكم وضعي متناسب با آن است، مانند اينكه از نهي از يك نوع معامله (حكم تكليف)  2   

  شود. استنتاج مي        

  كند. ري را توصيف ميحكم تكليفي، ناظر به بيان تكليف الزامي يا غيرالزامي است اما حكم وضعي، وضعيت شيء يا ام)  3   

  كاربرد اين دو اصطالح تنها اعتباري است. هر حكمي به اعتباري تكليفي و به اعتباري ديگر، دقيقاً وضعي است.)  4   



  C ۶٠١د���  ١٣٩٧ �� و��� داد���� ��ل ن ����ن�ز��

  

   
   11صفحه 

  

  مقصود از قيد كه فقدان آن، يكي از مقدمات حكمت و از شرايط تمسك به اطالق دليل است، چيست؟ –  77

  تنها قيود عقلي، مراد است.)  1   

  اعم از قيد لفظي و عقلي است و اعم است از اينكه قيد در متن دليل ذكر شود يا در موقعيت و مقام صدور دليل، موجود باشد.)  2   

  تواند مصداق قيدي باشد كه دليل لفظي را مقيد نمايد. لي نميقتنها قيود لفظي است و قيد ع)  3   

  شود. عنوان قيد حكم يا موضوع ذكر مي تنها قيود لفظي است كه در متن همان دليل، به)  4   

  كند، صحيح است؟ كدام مورد در خصوص استعمال واژه وكيل، درباره كسي كه به زودي پروانه وكالت خود را از مراجع مربوط دريافت مي –  78

  مصداق استعمال لفظ در معناي حقيقي است و در هر حال استعمالي مقبول است.)  1   

  عمال مقبولي نخواهد بود.تها، براي اعم از صحيح و فاسد، مقبول است، اما بنا بر اينكه الفاظ، براي مفاهيم صحيح وضع شده باشند، اس هبنابر وضع واژ)  2   

  استعمال لفظ در اين مورد و موارد مشابه، نه از باب استعمال حقيقي و نه از باب استعمال مجازي، عرفاً مقبول نيست.)  3   

  عمال مجازي است كه عرف اهل زبان ممكن است آن را استعمال مقبول قلمداد كنند.مصداق است)  4   

  در خصوص تخصيص عموم مستفاد از لفظ، با مفهوم، كدام مورد صحيح است؟ –  79

  با مفهوم، نوعاً مستلزم تخصيص اكثر است كه عرفاً مقبول نيست. تخصيص عام)  1   

  خالف، آن هم در صورتي صحيح است كه عام، آبي از تخصيص نباشد.تخصيص عموم لفظي تنها با مفهوم م)  2   

  تواند عموم لفظي را تخصيص بزند. هرگاه مفهوم در شمار مفاهيم معتبر و حجت باشد، مي)  3   

  با توجه به قوت داللت لفظي و ضعف مفهوم، مفهوم مطلقاً توان تخصيص عام را ندارد.)  4   

ماده مزبور، در ». هاي سهامي عام، مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد در شركت«دارد:  ر ميقانون تجارت مقر 29ماده  –  80

  مقام بيان كدام مورد زير است؟

  حكم تكليفي صريح و الزامي)  1   

  جمله انشايي در قالب و ساختار جمله اخباري كه متضمن تأكيد بيشتري است.)  2   

  و پيشنهاد است، به دليل عدم ذكر ضمانت اجرا براي تخلف از آن. صرفاً توصيه)  3   

  حكم وضعي و سكوت از بيان حكم تكليفي)  4   

  

��ق�  8ا� �67+� و ا2�345� 

به چه جرمي، قابل تعقيب » الف«با كشيدن سالح و ايجاد رعب، ديگري را به استرداد گوشي همراه متعلق به خود وادار كرده است. » الف« –  81

  كيفري است؟

  )  محاربه 4     ) اخاذي  3     ) تهديد 2     ) هيچ جرمي 1   

مالك در آن لحظه و در  .كند ميو  با تصرف آن، به سرعت از محل فرار  كند ميحين عبور از خيابان، كيفي را در مسير خود پيد ا » الف« –  82

  به چه اتهامي قابل تعقيب كيفري است؟ »الف«بگيرد  سكيف را به علت مقاومت متصرف از او بازپ شود ميتعقيب او موفق ن

  ) تحصيل مال از طريق نامشروع 4     ) سرقت  3     ) خيانت در امانت 2     ) هيچ اتهامي 1   

رد و شود از همان بانك وام بگي ، كارمند بانك، با بازكردن حساب واهي به نام شخصي كه وجود خارجي ندارد و جعل امضا موفق مي»الف« –  83

  كند عمل كارمند بانك به لحاظ كيفري، چه وصفي دارد؟ اقساط بانك را همه ماهه پرداخت مي

  ) كالهبرداري 4     ) وصفي ندارد 3     ) اختالس 2     ) جعل و استفاده از سند مجعول 1   

از طرف اولياي دم، ديه مقتول از چه منبعي اگر كسي قاتل عمد را فرار دهد و مرتكب پيش از دستگيري فوت كند، در صورت مطالبه ديه  –  84

  شود؟ پرداخت مي

  المال بيت)  2     »اَالقرب فَاالقرب«ترين خويشان قاتل به نحو  اموال نزديك)  1   

  اموال قاتل يا فرار دهنده)  4       اموال عاقله)  3   

بندي فوتبال ببازد، رفتار  كمك كند ليكن اين مبلغ را در شرطاگر كسي مبلغ هنگفتي از ديگري قرض گرفته باشد تا به يك انجمن خيريه  –  85

  جزايي، چه وصف اوصافي دارد؟ ثاو از حي

  ) قماربازي  4     ) خيانت در امانت و قماربازي  3     غير مال) انتقال  2     ) خيانت در امانت  1   

ليكن دارنده چك با  كند مياريخ در وجه پيشخدمت خود صادر مديرآموزشگاه براي خريد يك دستگاه تلفن همراه يك فقره چك بدون ت –  86

مبلغي را به عنوان درصدانه از فروشنده دريافت ميكند با مطالبه اصل كاال، پيشخدمت به دروغ در دادگاه اظهار  ،گذاشتن تايخ و خريد كاال

  متوجه پيشخدمت است؟ )اتهاماتي(د. چه اتهام دارد كه تلفن همراه از او به سرقت رفته و حاضر است وجه چك به مديرمسترد دار مي

  ) فروش مال غير 4     ) جعل و اخذ پورسانت 3     ) خيانت در امانت  2     استفاده از سفيدامضا ء) سو 1   
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اشتباهاَ سر  كند، ليكن در انتهاي مسير تونل، سارق به قصد ورود به مغازه جواهر فروشي، تونلي از محل سكونت خود در زيرزمين حفر مي –  87

  قابل تعقيب كيفري است؟ )جرايمي(شود متهم، به ارتكاب چه جرمي  آورد كه بالفاصله دستگير مي از خانه همسايه در مي

  ) تخريب عمدي  2     ) تخريب و ورد به عنف به منزل ديگري و  شروع به سرقت  1   

  ) در حكم شروع به سرقت  4       ) شروع به سرقت  3   

و با علم به ارزش تاريخي  كند ميفرهنگي كشف  – در حين كاشتن درخت در باغچه حياط مسكوني خود، تعدادي اشياع تاريخي  شخصي  –  88

  رفتار او واجد چه وصفي است؟ كند مياشياي مذكور، آنها را مخفي 

  ) اختفاي اشياي تاريخي  2       ) فاقد وصف كيفري است 1   

  ناع از تحويل اشياي مكشوفه به دولت ) امت 4       ) حفاري و كاوش  3   

در صورتي كه رفتار غيرعمدي مرتكب، نه موجب آسيب و عيبي در بدن شود و نه اثري از خود در بدن برجاي گذارد، در كدام مورد صحيح  –  89

  است؟

  ) ضمان منتفي است. 1   

  .شود ميمحكوم  7) در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس از شالق تعزيري درجه  2   

  ) در صورت تصالح، ضمان منتفي است. 3   

  .شود مي) توهين عملي محسوب  4   

  ؟شود ميدر كدام صورت، شخص حقوقي تنها به مجازات انحالل محكوم  –  90

  ير داده باشد.) براي ارتكاب جرم تشكيل شده باشد يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغي 1   

  ) براي ارتكاب جرم ، تشكيل شده باشد. 2   

  ) در هيچ صورتي، امكان صدور چنين مجازاتي وجود ندارد. 3   

  ) با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد. 4   

  ب جرم حدي شود و در ايران يافت شود كدام شرط براي محاكمه و مجازات او ضروري نيست؟چنانچه يك تبعه ايراني، در خارج از كشور مرتك  –  91

  ) به موجب قوانين ايران، موجب براي موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد. 1   

  ) رفتار ارتكابي به موجب قانون ايران، جرم باشد. 2   

  باشد. ) متهم در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده 3   

  ) طبق قوانين ايران، موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب نباشد. 4   

  هاي جايگزين حبس، صحيح است؟ كدام مورد در خصوص مجازات –  92

  به ) مرتكبان جرايم عمدي با حداكثر مجازات قانوني تا يك سال حبس، چنانچه فاقد سابقه محكوميت كيفري قطعي به حبس بيش از شش ماه باشند، 1   

  شوند. مجازات جايگزين حبس محكوم مي         

  هاي جايگزين حبس ) چنانچه مجازات جرم عمدي بيش از يك سال حبس باشد، با تخفيف مجازات به كمتر از يك سال از سوي دادگاه اعمال مجازات 2   

  ممنوع است.         

  بيش از شش ماه تا يك سال حبس است، با اختيار دادگاه ممكن است به مجازات جايگزين ) مرتكبان جرايم غير عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها 3   

  حبس محكوم شوند.        

  به مجازات جايگزين حبس حكم دهد. تواند مي) در جرايم عمدي متعدد كه مجازات قانوني هيچ يك از آنها بيش از شش ماه تا يك سال نباشد، دادگاه  4   

  ربايد كدام مورد در خصوص رفتار وي، صحيح است؟ مسافر است، مي 20ربايي، اتوبوسي را كه داراي  دمالف به قصد آ –  93

  شود. ) تعدد مادي است و شخص به حداكثر مجازات آدم ربايي به عالوه تا يك دوم آن محكوم مي 1   

  ) مصداق تعدد مادي و معنوي نيست. 2   

  شود. اشد محكوم مي) تعدد معنوي است و شخص به مجازات  3   

  شود. ربايي محكوم مي ) تعدد مادي است و شخص به حداكثر مجازات آدم 4   

  كدام يك از جرايم زير، قابل تعويض است؟ –  94

  پاشي) معاونت در اسيد 4     ) قاچاق عمده مواد مخدر 3     ) ايجاد مزاحمت با چاقو 2     ربايي ) شروع به آدم 1   

  ؟شود مي. مرتكب پس از دستگيري، به چه نحو مجازات شود ميذف نسبت به شخص ب و مرتكب جرم افترا نسبت به شخص ج الف مرتكب جرم ق –  95

  گردد. و بدون رعايت ترتيب، هر دو مجازات در مورد وي اجرا مي شود مي) به مجازات قذف و افترا محكوم  1   

  شود. ) فقط به مجازات حدي محكوم مي 2   

  گردد. شود و ابتدا حد اجرا مي و افترا محكوم مي) به قدف  3   

  گردد. ، ولي تنها مجازات حدي نسبت به وي اجرا ميشود مي) به مجازات قذف و افترا محكوم  4   
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هاي متعدد عمدي موجب جنايات متعدد و قتل مجني عليه شود و قتل نيز مشمول مجازات عمدي باشد، كدام مورد در  اگر كسي با ضربه –  96

  صوص مرتكب، صحيح است؟خ

  ل نبوده است) اگر قتل در اثر مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به طور متوالي وارد شده باشد، به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن متص 1   

  شود. نيز محكوم مي        

  شود. د، تنها به قصاص نفس محكوم مي) اگر برخي جنايات موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل بي تأثير باش 2   

  د.) اگر قتل در اثر مجموع جنايان پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت غير متوالي وارد شده باشد، تنها به قصاص يا ديه محكوم خواهد ش 3   

  ه باشد، به قصاص با ديه عضوي كه جنايت بر آن متصل به) اگر قتل در اثر مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت غير متوالي وارد شد 4   

  شود. فوت نبوده است نيز محكوم مي        

  در فرض ثابت بودن لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد در قتل، كدام مورد صحيح است؟ –  97

  .شود ميداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنها تقسيم ) چنانچه شاكي از آنها در خواست اقامه قسامه كند  و همگي اقامه قسامه كنند، پر 1   

  شود. ، ديه به نسبت مساوي ميان آنها تقسيم ميسوي همه متهمان به درخواست شاكي ) با قامه قسامه از 2   

  شود. ) با درخواست شاكي مبني بر اقامه قسامه و خودداري همه، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان ممتنعان تقسيم مي 3   

  شود. ) با درخواست اقامه قسامه از سوي شاكي و خودداري چند نفر از اقامه قسامه، با اداي سوگند آنان بر برائت خود، ديه ساقط مي 4   

گيرد تا كرايه خويش را از  . در پايان گشت و گذار، كيف پر از پول خود را جلوي راننده ميكند مييك جهانگرد خارجي اتومبيلي را كرايه  –  98

. رفتار وي مصداق چه  دارد مينيت، مبلغ هنگفتي را ازكيف بر وءهاي رايج و با س يف بردارد، اما راننده با علم به ناآگاهي توريست از ارزش پولك

  جرمي است؟

  ) سرقت 4     ) تحصيل مال از طريق نامشروع 3     ) خيانت در امانت  2     ) فاقد عنوان مجرمانه است. 1   

  ؟، مصداق چه جرمي است ردار دفتر خانه اسناد رسمي، قسمتي از دفاتر ثبت را آتش بزند، رفتار ويهرگاه دفت –  99

  ) خيانت در امانت 4     ) تخريب 3     ) در حكم جعل در اسناد رسمي 2     ) احراق 1   

آژير خودروي پليس، با رها كردن اموال  و در اثناي جمع آوري اموال، با شنيدن صداي شود ميشخصي به قصد سرقت، وارد منزل ديگري  –  100

  شود. رفتار وي مشمول كدام عنوان است؟ گذارد و در كوچه دستگير مي در محل، پا به فرار مي

  ) جرم عقيم 2     ) شروع به سرقت و ورود به عنف به منزل ديگري  1   

  ) شروع به سرقت 4       ) ورود به عنف به منزل ديگري  3   

  

  >;��&%$ دا#"� :9 

  پس از شروع به رسيدگي ، قرار عدم صالحيت صادر كند؟ تواند ميآيا دادگاه كيفري يك  –  101

  ) بلي، در صورت عدم صالحيت ذاتي 2       ) خير، مطلقاً 1   

  ) بلي، مطلقاً 4     ) بلي، در صورت عدم صالحيت محلي 3   

  ادگاه الزامي است؟در كدام يك از موارد زير، تعيين وكيل تسخيري از سوي د –  102

  ، هرگاه متهم خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود.8 و 7) در همه جرايم به استثناي جرايم درجه  1   

  ) در جرايم خاص، هر گاه متهم خود وكيلي معرفي نكند. 2   

  گاه متهم خود وكيل معرفي نكند. ، هر8 و 7) در همه جرايم به استثناي جرايم درجه  3   

  ) در جرايم احصاشده توسط قانونگذار، هر گاه متهم خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود. 4   

  شود؟ در كدام صورت، راي دادگاه تجديد نظر استان غيابي تلقي مي –  103

  مراحل دادرسي نخستين و تجديد نظر حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده و راي دادگاه تجديد نظر نيز داير ) متهم يا وكيل او در هيچ يك از 1   

  بر محكوميت متهم باشد.        

  ) متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات تجديد نظر حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد. 2   

  باشد. يل او در هيچ يك از جلسات تجديد نظر حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده و راي دادگاه تجديد نظر داير بر محكوميت متهممتهم يا وك)  3   

  نكه راي دادگاه تجديد) متهم يا وكيل او دز هيچ يك  از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده، اعم از آ 4   

  نظر داير بر محكوميت يا برائت باشد.        

  در كدام يك از موارد زير، محاكمات دادگاه غيرعلني خواهد بود؟ –  104

  گذشت و در صورت درخواست متهم ) در جرايم قابل 2     گذشت و در صورت درخواست طرفين ) در جرايم غيرقابل 1   

  گذشت و در صورت درخواست شاكي  ) در جرايم غيرقابل 4     رت درخواست شاكي گذشت و در صو در جرايم قابل)  3   
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  در جرايم مذكور در صالحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، احاله پرونده در كدام يك از موارد زير صورت مي گيرد؟ –  105

  ) شاهد يا بيشتر شهود، در حوزه قضائي دادگاه ديگر اقامت داشته باشند. 1   

  ه كند.) رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احال 2   

  ) احاله ندادن پرونده به حوزه قضائي ديگر ، موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود. 3   

  قضائي دادگاه ديگر اقامت داشته باشند. ) شاكي يا بيشتر شاكيان، در حوزه 4   

شوند و مطابق قانون، دادگاه هاي ايران  به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسالمي  ايران مرتكب جرم مي –  106

  ؟شود ميصالحيت رسيدگي به آنها را دارند، در كدام دادگاه رسيدگي 

  ورتي كه از اتباع ايران باشند.) در دادگاه محل دستگيري، در ص 1   

  ) در دادگاه محل دستگيري، اعم از اينكه از اتباع ايران يا كشور خارجي باشند. 2   

  ) در دادگاه تهران اعم از اينكه از اتباع ايران يا كشور خارجي باشند. 3   

  ) در دادگاه محل دستگيري، در صورتي كه از اتباع خارجي باشند. 4   

  ذيرش اعاده دادرسي پس از شروع به محاكمه جديد، بر آثار و تبعات حكم مورد اعاده دادرسي چيست؟اثر پ –  107

  پذيرد. ) مطلقاً تغييري در آثار و تبعات حكم اولي صورت نمي 1   

  .شود مي) در صورتي كه داليل اقامه شده قوي باشد، با صدور قرار، آثار و تبعات حكم اولي متوقف  2   

  .شود ميلي متوقف صورتي كه داليل اقامه شده قوي باشد، آثار و تبعات حكم او) در  3   

   4 شود ميلي متوقف ) به صرف تجويز اعاده دادرسي، آثار و تبعات حكم او.  

  آري كدام يك از دادگاه هاي زير، در تمامي موارد، قابل تجديد نظر خواهي است؟ –  108

  ) كيفري دو 2     خصوص افراد نابالغ) اطفال و نوجوانان، صرفاً در  1   

  ) اطفال و نوجوانان  4       ) انقالب، به جز جرايم مواد مخدر 3   

  خواهي خود را اسقاط كنند، اثر حقوقي آن چيست؟ اگر طرفين دعوا با توافق كتبي، حق تجديدنظر يا فرجام –  109

  ) در خواست تجديد نظر آنان مسموع نيست. 1   

  خواهي آنان، مسموع نيست. خصوص صالحيت قاضي صادر كننده راي تجديدنظر يا فرجام ) به جز در 2   

  ) تجديد نظر يا فرجام خواهي آنان، جز در خصوص صالحيت دادگاه يا قاضي صادركننده راي مسموع نيست. 3   

  ) تجديد نظر يا فرجام خواهي آنان مسموع نيست. 4   

  ع، در كدام دسته از جرايم تصريح شده است؟نف به استنساخ دادنامه توسط ذي –  110

  ) جرايم منافي عفت مشروط به حرمت اطالع شاكي از مطالب آن و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي  1   

  ) فقط جرايم منافي عفت 2   

  ) صرفاً جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي 3   

  اخلي و خارجي ) در مطلق جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت د 4   

  فعي شدن تحقيقات مقدماتي تصريح شده است؟ادر كدام دسته از جرايم، به امكان تر –  111

  ) جرايم غير قابل گذشت، در صورت درخواست كتبي طرفين 2       ) جرايم قابل گذشت 1   

  عي) جرايم تعزيري غير منصوص شر 4     ) جرايم قابل گذشت، در صورت د خواست كتبي طرفين 3   

  اگر دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب، تحقيقات دادسرا را ناقص تشخيث دهد، تكليف چيست؟ –  112

  .خواهد مييا تكميل تحقيقات را از دادسرا  كند ميكند و حسب مورد، خود، تحقيقات را تكميل  قض مين) قرار را  1   

  كند. ود، تحقيقات را تكميل ميو خ كند مي) قرار را نقض  2   

  .خواهد ميدادسرا  زو تكميل تحقيقات را ا كند مي) قرار را نقض  3   

  تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود، اقدام به تكميل تحقيقات كند. ) بدون نقض قرار، مي 4   

دور حكم قطعي، چگونه موجب تخفيف مجازات يا تبديل آن به گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت، پس از ص –  113

  ؟شود ميتر به حال محكوم عليه توسط دادگاه صادر كننده حكم قطعي  مجازات مناسب

  ) عنداالقتضا، حسب درخواست محكوم عليه  2     ) الزاماً، حسب درخواست دادستان 1   

  عنداالقتضا، حسب درخواست دادستان)  4     ) الزاماً، حسب درخواست محكوم عليه  3   

  ؟شود ميمحاكمه دادگاه كيفري يك، در چه صورت، ضبط صوتي و تصويري  –  114

  ) به تشخيص دادگاه واگذار شده است. 2     ) ضبط صوتي الزاماً و ضبط تصويري در صورت تشخيص دادگاه 1   

  شخيص رئيس حوزه قضايي است.) بنا به ت 4     ) در صورتي كه رسيدگي دادگاه علني باشد. 3   
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  رأساً متهم را بازداشت كنند؟ توانند ميضابطان دادگستري، در كدام يك از جرايم زير،  –  115

  ) در جرايم مشهود، مطلقاً 1   

  ) در جرايم غيرمشهود، در صورتي كه قراين و امارات قوي دالّ بر ارتكاب جرم وجود داشته باشد. 2   

  ، در صورتي كه قراين و امارات قوي دالّ بر ارتكاب جرم وجود داشته باشد.) در جرايم مشهود 3   

  ق.آ.م.ك 302ماده » ت«،»پ«،»ب«،»الف«) در جرايم مشهود موضوع بندهاي  4   

  در خصوص قرار نظارت قضائي، كدام مورد صحيح نيست؟ –  116

  ) اختياري است. 2     ) شامل يك يا چند دستور نظارت قضائي است. 1   

  ) قابل اعتراض نيست. 4       ) داراي مدت معين است. 3   

  دادگاه كيفري متعاقب واخواهي، مكلف به رعايت كدام يك از موارد زير است؟ –  117

  ، بررسي ادلّه و دفاعيات واخواه و اتخاذ تصميم مقتضي  ) در صورت اقتضا، دعوت طرفين با تعيين وقت رسيدگي 1   

  ه و دفاعيات واخواه و اتخاذ تصميم مقتضي) صرفاً بررسي ادلّ 2   

  ) صرفاً دعوت واخواه با تعيين وقت رسيدگي، بررسي ادلّه و دفاعيات وي و اتخاذ تصميم مقتضي  3   

  ) دعوت طرفين با تعيين وقت رسيدگي، بررسي ادلّه و دفاعيات وي و اتخاذ تصميم مقتضي 4   

  ، حكم محكوميت كيفري اجرا شود، تكليف دستور ضبط وثيقه چيست؟چنانچه پس از قطعيت دستور ضبط وثيقه –  118

  شود. ) دستور ضبط تا يك چهارم وثيقه صادر مي 2       شود. ) اجرا مي 1   

  شود. ) كان لم يكن تلقّي مي 4     شود. ) دستور ضبط يك چهارم وثيقه صادر مي 3   

  ز دادستان است؟در كدام يك از مواردزير، بازپرس مكلف به تبعيت ا –  119

  )  قرارهاي نهايي مرحله تحقيقات مقدماتي در مورد جرايم مشمول صالحيت دادگاه كيفري يك 1   

  ) عدم احراز مالئت كفيل توسط بازپرس 2   

  ) قرار تأمين كيفري منتهي به بازداشت 3   

  ) قرار اناطه در مورد جرايم مشمول صالحيت دادگاه كيفري يك 4   

رسيدگي به جرم وي در صالحيت  شود. هاي غير مركز استان، مرتكب بزه تصرف غيرقانوني در اموال دولتي مي ار يكي از شهرستانفرماند –  120

  كدام مرجع قضائي است؟

  ) دادگاه كيفري يك مركز همان استان 2       ) دادگاه كيفري يك تهران 1   

  كيفري دو تهران) دادگاه  4     دادگاه كيفري دو مركز همان استان)  3   

  


