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 (آزمون قضاوت )جذب عمویم های پرسش

 ۱۳۹۶آذر  ۲۴
 

 حقوق مدنی

کند و سپس ضامن هم دوباره  عنه دین را تأدیه می پس از تحقق ضمانت مدنی به اذن مدیون، مضمون .۳۱
 پردازد. حکم قضیه چیست؟ له می مبلغ دین را به مضمون

 مسترد دارد.تواند آنچه را پرداخته است، از طلبکار  عنه می . فقط مضمون۱
 له بخواهد. عنه رجوع کند یا استرداد آن را از مضمون . ضامن مخیر است برای آنچه پرداخته است، به مضمون۲
 عنه را ندارد. له دارد، اما اصواًل حق رجوع به مضمون .ضامن حق استرداد وجه را از مضمون۳
 عنه رجوع کند. ضمونله ندارد و  فقط باید به م . ضامن حق استرداد وجه را از مضمون۴
 

. در ضمن قرارداد فروش زمین مزروعی با ده ساعت حقابه، بر بایع که خود را مالک پنج ساعت آب چاه ۳۲
شود که پنج ساعت حقابه را نیز ظرف دو ماه به خریدار بفروشد. بعد از  داند، شرط می مجاور آن مزرعه می

ه مزبور نبوده،لیکن مالک پنج ساعت حقابه، حاضر شود که فروشنده، مالک پنج ساعت حقاب بیع معلوم می
 به فروش آن است. حکم قانونی معامله بیع و شرط مزبور چیست؟

 . معامله قابل فسخ و شرط باطل است.۱
 . معامله به دلیل خیار تخلف از شرط، قابل فسخ و شرط صحیح است.۲
 . معامله به دلیل خیار تبعض صفقه، قابل فسخ و شرط صحیح است.۳
 . معامله غیر قابل فسخ و شرط صحیح است.۴
 

 ؟نیستیک از خیارات زیر، فوریت شرط  . در کدام۳۴
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 . غبن۴                   تخلف وصف  . ۳                      . تاخیر ثمن۲              . تدلیس       ۱
 

، ملک مسکونی پدر را به دیگری نامه و اختیار درج هر شرطی، ولو به نفع خود . فرزندی با داشتن وکالت۳۴
سال به اجرت معلوم در اجاره فرزند باشد. اگر پس از  ۳فروشد با این شرط که مزرعه خریدار به مدت  می

مدتی معلوم شود که خریدار خانه، مالک مزرعه نبوده است و مالک اصلی اجاره را تنفیذ نکند، فرزند چه 
 حقوقی دارد؟

 . فسخ بیع و مطالبه خسارت۱
 بهای پرداختی، فسخ بیع و مطالبه خسارت . استرداد اجاره۲
 بهای پرداختی و مطالبه خسارت . استرداد اجاره۳
 بهای پرداختی و فسخ بیع . استرداد اجاره۴
 

شود  دهد و در قرارداد درج می سال به دیگری اجاره می ۱۰. شخصی زمین مزروعی خود را به مدت ۳۵
استفاده خود در آن بنا کند، به شرط آن که در پایان مدت اجاره، بنای مزبور تواند اتاقی را جهت  مستأجر می

 ترتیب چیست؟ در ازای یکصد میلیون ریال، ملک موجر شود. ماهیت شرط مزبور و حکم آن به

 باطل -. شرط فعل۲صحیح             -. شرط نتیجه۱
 صحیح -. شرط فعل۴باطل               -. شرط نتیجه۳
 

 ؟نداردیک از خیارات زیر، اثر  سقوط کدام. شرط ۳۶

 . تأخیر ثمن۴تدلیس                          . ۳             . رؤیت۲. تعذر تسلیم                     ۱
 

دهد. پس از انقضای مدت، احمد باغ مزبور را با اذن  سال به احمد اجاره می ۵محمد باغ خود را به مدت  -۳۷
 دارد. تکلیف قانونی احمد نسبت به مدت اخیر چیست؟ اه در تصرف خود نگه میمالک به مدت چند م

 المسمی نسبت به مدت مازاد، اگر استیفای منفعت کرده باشد. . پرداخت اجرت۱
 المثل باغ در مدت اخیر، اگر استیفای منفعت کرده باشد. . پرداخت اجرت۲
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 راضات حاصلهالمسمی نسبت به مدت مازاد، به موجب م . پرداخت اجرت۳
 المثل باغ در مدت اخیر، اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد. . پرداخت اجرت۴
 

موجب قرارداد بیع، حسین آپارتمان خود را در ازای یک دستگاه اتومبیل سواری دست دوم به تاجری  . به۳۸
 برخوردار است؟فروشد. در صورتی که قبل از تأدیه ثمن، خریدار ورشکسته شود، فروشنده از چه حقی  می

 . فسخ بیع و استرداد آپارتمان۱
 گیرد . در لیست غرما قرار می۲
 . فسخ بیع یا قرار گرفتن در لیست غرما۳
 . مطالبه ثمن۴
 

 . مطابق قانون، در کدام عقد زیر، قبض شرط صحت است؟۳۹

 . قرض۴                 ودیعه           .  ۳                . مزارعه۲. حبس مؤبد                       ۱
 

می.   . ورثه متوفی عبارتند از: دو عموی ابوینی،۴۰
ُ
می، یک دایی ابوینی، یک دایی و یک خاله ا

ُ
یک عمه ا

 االرث عمه امی و خاله امی به ترتیب کدام است؟ سهم

۱ .
6

و  1
6

1                              ۲ .
6

و  1
18

1 

۳  .
18

و 2
18

1                          ۴ .
3

و   1
6

1 

امله از دنیا شود که پدرش یک هفته قبل از مع .  فرزندی پس از فروش آپارتمان متعلق به پدر، مطلع می۴۱
باشد، لذا سه روز پس از معامله مزبور، همان آپارتمان را به قیمت بیشتری به  رفته و وارث منحصر وی می

 فروشد. کدام مورد صحیح است؟ شخص دیگری می

 شود. . معامله دوم غیرنافذ و در صورت تنفیذ، برای خریدار اول واقع می۱
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 . صرفًا معامله اول صحیح است.۲
 معامله حصیح و نافذ است.. هر دو ۳
 شود. . صرفًا معامله دوم نافذ و برای فرزند واقع می۴
 

 . کدام مورد صحیح است؟۴۲

 . رهن برای ضمان معاوضی۲. رهن برای دین                         ۱
 . رهن در برابر اعیان۴. رهن اموال غیرمادی                  ۳
 

شود. در ضمن معامله شرط  میلیون تومان نسیه فروخته می ومان نقد و سیای به مبلغ صد میلیون ت . خانه۴۳
عنوان رهن به فروشنده داده شود. ارزش  میلیون تومان ارزش دارد، به شده است که اتومبیل خریدار که سی

 یابد. کدام مورد صحیح است؟ میلیون تومان کاهش می ۱۵اتومبیل قبل از تحویل به فروشنده، در اثر تصادف 

 له صرفًا حق مطالبه عوض رهن را دارد.  . مشروط۱
 . قرارداد بیع، الزم و قطعی است.۲
 عنوان ارشد میلیون تومان از خریدار به ۱۵. مطالبه ۳
 . قرارداد بیع، قابل فسخ است.۴
 

عنوان  هفته به ۲شود که اتومبیل فروشنده به مدت  . ضمن قرارداد فروش یک واحد آپارتمان، شرط می۴۴
شود و در همین  ه در اختیار خریدار باشد. پس از گذشت یک هفته، اتومبیل بدون تقصیر خریدار تلف میعاری

شود که عقد بیع به دلیل عدم مشروعیت جهت، باطل بوده است. کدام مورد درخصوص  زمان معلوم می
 مسئولیت خریدار صحیح است؟

 المثل نیست . خریدار مسئول تلف است؛ اما ضامن اجرت۱
 المثل خریدار هم مسئول تلف است و هم ضامن اجرت. ۲
 المثل . خریدار نه مسئول تلف است و نه ضامن اجرت۳
 است  المثل . خریدار مسئول تلف نیست؛ اما ضامن اجرت۴
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شود که به مدت یک ماه وکیل موجر باشد که اتومبیل وی  . ضمن قرارداد اجاره خانه، بر مستأجر شرط می۴۵
کند و مستأجر در روز  روز فسخ می ۳با استفاده از حق فسخ خود، عقد اجاره را پس از را بفروشد. موجر 

فروشد. فروش اتومبیل مذکور چه وضعیتی  چهارم، بدون اطالع ار فسخ قرارداد اجاره، اتومبیل مذکور را می
 دارد؟

 . قابل فسخ توسط موجر است۲. صحیح و الزم است                  ۱
 . غیرنافذ و منوط به تنفیذ موجر است۴                          . باطل است   ۳
 

 . در کدام مورد، واهب حق رجوع از هبه را دارد؟۴۶

 . به عاریه رفتن مال موهوب۲                    . رهن مال موهوب                              ۱
 ه طلب به مدیون. هب۴       . برگشت دوباره مال موهوب به ملکیت متهب  ۳
 

فروشد و پس از ادای دین، زمین  می« الف». راهن قبل از ادای دین خود، زمین مورد رهن را به شخص ۴۷
 فروشد. هر یک از دو عقد بیع چه وضعیتی دارد؟ می« ب»مذکور را به شخص 

 است« الف». بیع اول نافذ و بیع دوم نیازمند اجازه شخص ۱
 طل است. بیع دوم نافذ و بیع اول با۲
 . بیع اول غیرنافذ و بیع دوم نافذ است۳
 . بیع اول نافذ و بیع دوم نیازمند اجازه مرتهن است۴
 

 . در وصیت تملیکی، کدام مورد صحیح است؟۴۸

 . وصیت بر معدوم به تبع موجود، همانند وقف صحیح است۱
 صرف داشته باشند. بنابر عقد بودن وصیت تملیکی، طرفین باید در زمان انشاء وصیت، اهلیت ت۲
 شود له پیش از فوت موصی و قبل از قبول، موجب بطالن وصیت نمی . مرگ موصی۳
 له باید در زمان انشاء وصیت، اهلیت تملک داشته باشد . موصی۴
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دهد. او  سال به بابک اجاره می ۳. هوشنگ آپارتمان همسایه خود را که در مسافرت خارجی است به مدت ۴۹
در ید  کهدهد. اگر آپارتمان در مدتی  استفاده، آن را به مدت یک سال به گودرز اجاره مینیز پس از دو سال 

تواند از گودرز )متصرف  بابک بوده است دچار خسارت شده باشد، عالوه بر رد عین، مالک چه چیزی را می
 مطالبه کند؟ (قبلی

 المثل سه سال   . فقط اجرت۱
 ه سالالمثل س . خسارت وارده به عین و اجرت۲
 المثل یک سال . خسارت وارده به عین و اجرت۳
 مثل یک سالال ت . فقط اجرا۴
 

 . در کدام مورد، عقد نکاح باطل است؟۵۰

 . شرط خیار فسخ برای نکاح۱
 . ذکر اجمالی مدت در نکاح منقطع، به طوری که قابلیت تعیین داشته باشد۲
 معین. شرط فسخ عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت ۳
 . تعلیق عقد نکاح به یکی از شرایط صحت ۴
 

دهد تا با بذر خود در  بندد و ملک را تحویل او می . مالک قطعه زمینی با شخص دیگیری قراداد مزارعه می۵۱
آن گندم بکارد. اگر بطالن قرارداد مزارعه به علت جنون ادواری مالک زمین معلوم شود، حکم قضیه در 

 ؟روابط میان طرفین چیست

 المثل زمین است . محصول متعلق به عامل است و مزارع، مستحق اجرت۱
 المثل عمل خود است شود و عامل، مستحق اجرت . محصول بین طرفین تقسیم می۲
 المثل زمین است شود و مزارع، مستحق اجرت . محصول بین طرفین تقسیم می۳
 خود است المثل عمل . محصول متعلق به مزارع است و عامل، مستحق اجرت۴
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شود. پس از معامله، فروشنده ادعا  میلیون تومان است فروخته می ۱۵. اتومبیلی به ثمن متعارف آن که ۵۲
کند که سیستم صوتی آن که یک میلیون تومان ارزش دارد، جزو مبیع نیست و خریدار مدعی دخول آن  می

 در مبیع است. 

 . فروشنده حق فسخ معامله را دارد۲              . قول خریدار مقدم است          ۱
 . خریدار حق فسخ معامله را دارد۴            . قول فروشنده مقدم است          ۳
 

 . تعریف طالق عدی کدام است؟۵۳

 . زن باید بعد از آن عده نگه دارد۱
 . شوهر در زمان عده به زن خود رجوع کرده با او نزدیکی کند و بعد او را طالق دهد۲
 هر در زمان عده به زن رجوع کرده و با او نزدیکی کند. شو۳
 . برای شوهر، امکان رجوع به زن در زمان عده باشد۴
 

میلیون و یکصد هزار تومان به شخص  ۱تن برنج طارم از نوع معین را به قیمت هر تن  ۴۰فروش « الف. »۵۴
میلیون تومان از  ۱به قیمت هر تن تن از برنج مذکور را  ۲۰»گوید:  در پاسخ می« ب»کند.  ایجاب می« ب»

کند. از دیدگاه  ارسال می« ب»تن برنج، مطابق با اوصاف تعیین شده را برای  ۲۰« الف»سپس « شما خریدم.
 حقوقدانان، معامله چه وضعیتی دارد؟

 شود میلیون تومان منعقد می ۱تن و به مبلغ هر تن،  ۴۰. قرارداد بیع به مقدار ۱
 شود ن ثمن، قرارداد بیع منعقد نمی. به دلیل مجهول بود۲
 شود . به دلیل عدم تطابق بین ایجاب و قبول، قرارداد بیع منعقد نمی۳
 شود میلیون تومان منعقد می ۱تن و به مبلغ هر تن،  ۲۰. قرارداد بیع به مقدار ۴
 

وی تحویل  . مجید یکصد تخته فرش ماشینی با مشخصات و بافت معین، برای نگهداری در انبار سعید به۵۵
 سعید طی قراردادی، یکصد تخته فرش از همان نوع و مشخصات از مجید به صورت کلی  می

ً
دهد. متعاقبا

 الذمه خریداری می کند. کدام مورد صحیح است؟ فی
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ها باید مسترد  دهد و در صورت تقاضای مجید فرش ها را به سعید نمی . صرف معامله مجید و سعید، مجوز تصرف مالکانه فرش۱
 شود.

 کند های مورد تصرف حق عینی پیدا می شده، بر فرش . سعید متعاقب معامله انجام۲
 های امانی را با تعهد مجید به تسلیم مبیع، تهاتر کند تواند تعهد خود به رد فرش . سعید می۳
 رف نیستکند و نیازی به اذن مجید جهت تص ها کفایت می . صرف معامله مجید و سعید برای تصرف مالکانه فرش۴
 

 . تعلیق ضمان به شرایط صحت آن چه حکمی دارد؟۵۶

 . باطل است، اگر طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن نداشته باشند۱
 . صحیح است، خواه طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند یا نه۲
 . باطل است، خواه طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند یا نه۳
 حیح است، اگر طرفین هنگام عقد علم به وجود آن داشته باشند. ص۴
 

 توانند درخواست صدور حکم موت فرضی کنند؟ . کدام یک از اشخاص زیر می۵۷

 . دادستان۲النفقه                            . واجب۱
 . بستانکار۴. وصی                                ۳
 

دهد. محمد ایجاب را در ظاهر برای خود  خود را به ثمن نقد به محمد می. ناصر ایجاب فروش آپارتمان ۵۸
کند، بدون این که وکالت خود را به ناصر اظهار کند. در  عنوان وکیل قبول می اما در واقع برای همسرش به

 صورت اثبات این امر، حکم معامله چیست؟

 زیان ناصر، معامله قابل فسخ است. به لحاظ کتمان وکالت و قصد واقعی محمد و به لحاظ احتمال ۱
 . معامله فضولی محسوب و تابع احکام آن است۲
 . معامله صحیح و بیع برای همسر محمد واقع شده است۳
 . عقد به لحاظ عدم مطابقت قبول یا ایجاب خاص، باطل است۴
 

 . درصورت وجود چند ضمانت تضامنی نسبت به یک دین، کدام مورد صحیح است؟۵۹
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 شود ر یک از ضامنان موجب ابراء ضامنان پیش از او می. ابراء ه۱
 شود عنه بری می . با ابراء آخرین ضامن، ذمه مضمون۲
 شود عنه بری می . با ابراء نخستین ضامن، ذمه مضمون۳
 شود عنه سبب بری شدن تمام ضامنان می . ابراء مضمون۴
 

 ؟نیست. کدام مورد صحیح ۶۰

 وصیت برای معدوم به تبع موجود. ۲                     . وقف برای معدوم به تبع موجود۱
 حق سکنی برای معدوم به تبع موجود. ۴           . حبس مؤبد برای معدوم به تبع موجود۳
 

 حقوق تجارت
 

 ؟نیستکدام مورد درخصوص چک، صحیح  -۶۱

 ی داشته باشد.علیه، موجود . صادر کننده باید در تاریخ صدور چک، در حساب خود نزد بانک محال۱
 علیه تعهد براتی ندارد. . حتی بر فرض کفایت موجودی حساب صادرکننده، بانک محال۲
 . اگر دارنده پس از برگشت چک، آن را در وجه دیگری ظهرنویسی کند، مسئولیت تضامنی ندارد.۳
 شود. تقل نمیعلیه دارد، به دارنده من . با صدور چک، مالکیت وجوهی که صادرکننده در نزد بانک محال۴

 

 های قانونی شرکت تجاری، کدام مورد صحیح است؟ درخصوص مسئولیت -۶۲

 . در هر موردی که عمل مجرمانه به نفع شرکت باشد، مسئولیت کیفری دارد.۱
. در مسئولیت های مدنی مبتنی بر تقصیر، باتوجه به فقدان اراده و منتفی بودن تقصیر از سوی شخص حقوقی، مسئولیت ۲

 رکت منتفی است.مدنی ش
. هم نسبت به خسارات ناشی از فعالیت های خود شرکت، مسئولیت مدنی دارد و هم ممکن است مسئولیت مدنی ناشی از فعل ۳

 غیر داشته باشد.
 شود. . به دلیل فقدان قصد مجرمانه، در هیچ حالتی مسئولیت کیفری ندارد و ارتکاب جرم به مدیران شرکت منتسب می۴
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 عرضحال اعاده اعتبار تاجر ورشکسته، کدام مورد صحیح است؟در خصوص  -۶۳

 . عرضحال اعاده اعتبار، باید به دفتر دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی داده شود.۱
. پس از ختم عملیات تصفیه، در هر زمانی که تاجر ورشکسته کلیه دیون باقیمانده خود را با متفرعات مخارج متعلقه پرداخت ۲

 تواند حتما عرضحال اعاده اعتبار بدهد.یکرده باشد، م
تواند ظرف یک ماه از تاریخ اعالن عرضحال، دادخواست اعترض . هر طلبکاری که طلب خود را کامال دریافت نکرده باشد، می۳

 بدهد.
 . در اعاده اعتبار حکمی، برای تقدیم عرضحال، باید پنج سال از تاریخ ابالغ حکم ورشکستگی سپری شده باشد.۴

 

 در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل، کدام مورد صحیح است؟ -۶۴

. در حمل با کامیون، اگر وقوع حادثه و تلف کاال ناشی از تقصیر شدید راننده کامیون باشد، راننده مسئول است نه متصدی ۱
 حمل.

 ناشی از عیوب بسته بندی کاال، برعهده مرسل الیه است. (. خسارات )آواری۲
 ه دعوی خسارات علیه متصدی حمل و نقل، یک سال از تاریخ اطالع مرسل الیه از تلف کاال است.. مهلت اقام۳
التجاره به مقصد و عدم پرداخت کرایه توسط مرسل الیه، متصدی حمل و نقل اصواًل ضامن تلف  . پس از رسیدن مال۴

 التجاره نیست. مال

 

 مسئول  -۶۵
ً
 ؟نیستدر کدام مورد، حق العمل کار اصوال

 . عدم اجرای تعهدات آمر۱
 التجاره به قیمتی کمتر از حداقل قیمت تعیین شده توسط آمر . فروش مال۲
 . بیمه نکردن اموال و کاالهایی که برای فروش به او سپرده شده است.۳
 . فروش نسیه ای کاال بدون رضایت آمر۴
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 کدام مورد در خصوص عدم قبول یا نکول برات وعده دار صحیح است؟ -۶۶

 . برات دهنده و ضامن برات دهنده و ظهرنویسان، ضامن قبول شدن برات هستند.۱
. اگر ظرف یک سال از تاریخ عدم قبول برات توسط براتگیر، دارنده علیه ظهرنویسان اقامه دعوا نکرده باشد، ظهرنویس از عداد ۲

 شود. مسئولین خارج می
 ظهرنویسان را ملزم کند ضامنی را برای تادیه وجه آن در سر وعده بدهند. تواند . بعد از قبول شخص ثالث نیز دارنده برات می۳
 تواند یرات را قبول کند. . پس از نکول برات و اعتراض عدم قبولی برات، براتگیر نمی۴

 

ظهرنویسی نموده و « ج»نیز آن را در وجه « ب»صادر شده است. « ب»در وجه « الف»ای توسط  سفته -۶۷
ظهر سفته را امضا « ج»نیز به عنوان ضامن آقای « و»آقای  رانتقال یافته است. اگ« د»سپس سفته به آقای 

 و پس از رجوع دارنده به وی، وجه سفته را پرداخت کرده باشد، به چه کسانی حق رجوع دارد؟

 «   الف»و « ب»، «ج. »۱
 «   الف»و « ج». فقط ۲
 «   الف»و « ب». فقط ۳
 . فقط به مضمون عنه خود۴

 

شود. مهلت  ای ب مبلغ یکصد میلیون ریال، در وجه دیگری به صورت عندالمطالبه صادر می سفته -۶۸
 مطالبه وجه این سفته، ظرف چه مدت است؟ تکلیف بعدی دارنده چیست؟

 واخواست ظرف ده روز پس از ابالغ اظهارنامه  -. یک سال از تاریخ صدور و ارسال اظهارنامه مطالبه وجه سفته۱
 واخواست ظرف ده روز از تاریخ انقضای مهلت مطالبه -ل از تاریخ صدور. یک سا۲
 واخواست ظرف ده روز پس از انقضای مهلن مزبور  -. یک سال از تاریخ ارسال اظهارنامه۳
 صرفًا ارسال اظهارنامه ظرف ده روز پس از انقضای مهلت یک سال -. یک سال از تاریخ صدور۴
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هامدار است، مبادرت به افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد شرکت سهامی که دارای سه س -۶۹
کند اما یکی از سهامداران از حق خود استفاده ننموده و لذا شرکت آن را به شخص ثالثی  سهامدار می

 کند؟ اند چه وضعیتی پیدا می واگذار می نماید. نسبت سهام سهامدارانی که از حق تقدم استفاده کرده

 ورده و افزایش می یابد.. قطعًا به هم خ۱
 . احتماال به هم میخورد.۲
 . قطعًا به هم خورده و کاهش می یابد.۳
 . قطعًا بدون تغییر باقی می ماند.۴

 

در بیع یک آپارتمان، حق فسخ برای فروشنده پیش بینی شده و خریدار بابت ثمن، چکی را در وجه  -۷۰
کند. چنانچه در وجه ثالث ظهرنویسی  صدور، صادر می فروشنده یا به حواله کرد و با تصریح دقیق به سبب

 شود، برای سلب صفت حسن نیت دارنده اخیر، کدام مورد صحیح است؟

گاهی از وجود شرط فسخ کافی نیست.۱  . تصریح به سبب صدور و آ
 . تصریح به سبب صدور کافی است.۲
گاهی از وجود شرط فسخ کافی است.۳  . آ
گاه۴  ی از وجود شرط فسخ کافی است.. تصریح به سبب صدور و آ

 

های تجارت را بر عهده چه مقامی گذارده  قانون تجارت درباره ورشکستگی، تکلیف اعالم توقف شرکت -۷۱
 است؟

 . صاحبان امضای مجاز۱
 . رئیس هیئت مدیره۲
 . در این مورد تصریحی ندارد۳
 . مدیرعامل۴
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کند که  ای در وجه او صادر می ادا ننموده است، سفته «ب»با این تصور اشتباه که دین خود را به « الف» -۷۲
 
ً
به عنوان تنها « د»فذت کرده و « ج»شود.  که ناآگاه از این امر است، ظهرنویسی می« ج»در وجه  متعاقبا
 ، دارنده با حسن نیت محسوب است، ........... .«د»کند.  اقامه دعوی می« الف»، علیه «ج»وارث 

گاه به اشتباه . مشروط بر این که هنگ۱  بوده باشد.« الف»ام صدور سفته، ناآ
گاه به اشتباه ۲  باشد.« الف». ولو اینکه آ
گاه به اشتباه ۳  باشد.« الف». مشروط به اینکه ناآ
گاه به اشتباه ۴  بوده باشد.« الف«. مشروط بر اینکه حین الفوت مورث، ناآ

 

 ؟نداردحالل شرکت ضرورت با فسخ شرکت نسبی توسط یک شریک، کدام مورد برای ان -۷۳
 . فقدان قصد اضرار۱
 مطابق اساسنامه . ختم محاسبه سالیانه شرکت۲
 . ارائه دلیل موجه برای انحالل۳
 . حکم محکمه۴
 

چنانچه بر اثر زیان های وارد شده به شرکت سهامی، حداقل نصف سرمایه از میان برود، شرکت باید  -۷۴
مبلغ سرمایه موجود کاهش یابد. درنتیجه اجرای تکلیف اخیر،  منجل شود و یا آن که سرمایه شرکت، به

 کدام مورد در خصوص سرمایه اسمی شرکت صحیح است؟

 . بدون تغییر باقی می ماند.۱
 شود. . حسب مورد نصف یا کمتر از نصف می۲
 . ممکن است بدون تغییر باقی بماند.۳
 شود. . فقط نصف می۴

 

 یان منافع طلبکاران ورشکسته و حفظ حیات بنگاه تجارتی، کدام یک را مقدم داشته است؟قانون تجارت ایران در مقایسه م -7۵

 . منافع طلبکاران۱
 . در برخی موارد حفظ حیات بمگاه۲
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 . حفظ حیات بنگاه۳
 . هردو مورد به نحو مساوی۴

 

کند. تکلیف  تاجر خارج از مهلت قانونی سه روزه مقرر در قانون تجارت، مبادرت به اعالم توقف می -۷۶
 دادگاه چیست؟

 . فقط در مورد تجار حقیقی، تکلیف رسیدگی دارد.۱
 . باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند.۲
 . خارج از مهلت نیز تکلیف به رسیدگی دارد.۳
 . فقط درمورد تجار حقوقی تکلیف رسیدگی دارد.۴

 

 کند؟ ریان ورشکستگی را اعالم میدر کدام صورت اداره تصفیه بدون انجام تشریفات تصفیه، ختم ج -۷۷

 . درخواست اکثریت طلبکاران۱
 موال ورشکسته برای پرداخت هزینه ورشکستگی کافی نباشد.ا. ۲
 . درخواست تمامی بستانکاران مذکور در لیست بستانکاران۳
 . ورشکسته اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد. ۴

 

العاده شرکت سهامی عام که تعداد دارندگان حق رأی آن  برای تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق -۷۸
سهم هستند، حد نصاب حضور و اکثریت الزم برای تصمیم گیری در نوبت اول، به ترتیب کدام  ۹۸بالغ بر 
 است؟

 رأی موافق ۳۳حداقل  –سهم  ۴9. حداقل ۱
 رأی موافق ۴۴حداقل  –سهم  66. حداقل ۲
 فقرأی موا ۳۵حداقل  –سهم  ۵۰. حداقل ۳
 رأی موافق ۳۴حداقل  –سهم  ۵۰. حداقل ۴
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فقط یکی از طرفین معامله، خواستار یافتن طرف معامله و وساطت دالل در انجام معامله است. کدام  -۷۹
 مورد در خصوص اجرت دالل صحیح است؟

 . تمام آن بر عهده آمر است.۱
 . قرارداد داللی محقق نشده و دالل مستحق اجرت نیست.۲
 تحق نصف اجرت است و آمر عهده دار  آن است.. دالل مس۳
 . تمام آن، بالمناصفه بر عهده طرفین است.۴

 

شود که شرکت مزبور، قبل از انحالل متوقف بوده  پس از انحالل ارادی شرکت تجاری، معلوم می -۸۰
است. کدام م.رد در خصوص امکان صدور حکم ورشکستگی شرکت به تقاضای برخی از بستانکاران 

 است؟ صحیح

های سرمایه به صرف انحالل، شخصیت حقوقی شرکت از بین نمی رود و تا قبل از تقسیم دارایی شرکت،  . صرفًا در شرکت۱
 امکان صدور حکم ورشکستگی وجود دارد.

های تجاری، در فرضی که دارایی شرکت تقسیم نشده است، امکان صدور حکم ورشکستگی شرکت وجود  . در همه شرکت۲
 دارد.

های تجاری، باتوجه به انحالل شرکت و از بین رفتن شخصیت حقوقی، امکان صدور حکم ورشکستگی منتفی  ر همه شرکت. د۳
 است.

اند، امکان صدور حکم  . فقط اگر ثابت شود شرکای شرکت در اعمال حق خویش مبتنی بر انحالل، سوء استفاده کرده۴
 .ورشکستگی وجود دارد

 

 دنیآیین دادرسی و اجرای احکام م

کنهد. وی بهرای اجهرای حکهم،  . حمید علیه حسن، به خواسته مطالبه وجه اقامهه کهرده و او را محکهوم می۸۱
ند که مستند به حکم قطعی ک شده اظهار حقی می به مال توقیف کند. کریم نسبت آپارتمان حسن ر توقیف می

مستند آن، سند عادی اسهت کهه  دادگاه دیگری است که اگرچه تاریخ حکم، مؤخر بر تاریخ توقیف است، اما
 تاریخ آن مقدم بر توقیف است. کدام مورد صحیح است؟
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 شود که در حکم مورِد استناد، صراحتًا به سند عادی اشاره شده باشد. توقیف در صورتی رفع می .۱
 شود و کریم برای جلوگیری از عملیات اجرایی باید به دادگاه شکایت کند. توقیف رفع نمی .۲
 شود. رفع می توقیف .۳
 شود که در حکم مورِد استناد، صراحتًا به تاریخ سند عادی اشاره شده باشد. توقیف در صورتی رفع می .۴
 

و « بعد از ابالغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت قانونی بهرای اجهرا»، «قبل از ابالغ اجرائیه». اگر طرفین، ۸۲
االجرای هر یک به  با یکدیگر سازش کنند، تکلیف حق« رپس از ابالغ اجرائیه و پس از انقضای مهلت مذکو»

 ترتیب چیست؟

 شود. گیرد ـ نصف آن گرفته می تعلق نمی –گیرد  تعلق نمی .۱
 شود. شود ـ تمام آن گرفته می گیرد ـ نصف آن گرفته می تعلق نمی .۲
 شود. شود ـ تمام آن گرفته می شود ـ نصف آن گرفته می نصف آن گرفته می .۳
 گیرد. گیرد ـ تعلق نمی گیرد ـ تعلق نمی ق نمیتعل .۴
 

له تقاضای حهبس مهدیر عامهل  علیه مالی است، تقاضای صدور حکم اعسار و محکوم . شرکتی که محکوم۸۳
 ترتیب، کدام تقاضا صحیح یا مردود است؟ اند. به علیه را کرده شرکت و نیز تقاضای توقیف تلفن محکوم

 مردود ـ مردود ـ مردود .۱
 یح ـ صحیح ـ صحیحصح .۲
 مردود ـ مردود ـ صحیح .۳
 مردود ـ صحیح ـ صحیح .۴
 

. دعوایی بین کارگر و کارفرما، در دادگاه عمومی حقوقی نطنز مطرح شده است. دادگاه معتقهد اسهت کهه ۸۴
 مرجع صالح به رسیدگی، هیأت تشخیص اداره کار است. کدام مورد صحیح است؟

 شود. به دیوان عدالت اداری ارسال می پرونده برای تعیین مرجع صالح، .۱
 شود. پرونده برای تعیین مرجع صالح، به دیوان عالی کشور ارسال می .۲
 شود. پرونده برای حل اختالف، به دیوان عدالت اداری ارسال می .۳
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 االتباع است. نظرر دادگاه عمومی حقوقی نطنز، برای هیأت تشخیص الزم .۴
 

کند. اگهر  و به مدت چند سال، از آن برای نگهداری کاالی قاچاق استفاده می. جواد ملکی را غصب کرده ۸۵
 تواند علیه وی، دعوی تصرف عدوانی مطرح کند؟ او توسط مالک اخراج شود، آیا می

 خیر، زیرا یِد جواد غاصبانه و نامشروع بوده است. .۲                                                                                             بلی .۱
 ۳و  ۲ موارد .۴                       خیر، به دلیل استفاده نامشروع و مجرمانه از ملک .۳
 

 ترین تصمیم دادگاه چیست؟ کند. مناسب . در جریان دعوای مطالبه طلب، داین ذّمه مدیون را بری می۸۶

 حکم بر رد دعوا .۲                                                                  قرار سقوط دعوا .۱
 قرار رد عوا .۴                                                         قرار ابطال دادخواست .۳
 

 . کدام دسته از موارد زیر، در زمره حقوق خوانده، تا پایان اولین جلسه دادرسی است؟۸۷

 ایرادات ـ طرح دعوای متقابل ـ اعتراض به بهای خواسته ـ جلب ثالث .۱
 اعتراض به بهای خواسته ـ تعرض به اصالت اسناد خواهان ـ جلب ثالث .۲
 ایرادات ـ اعتراض به بهای خواسته ـ طرح دعوای متقابل ـ تعرض به اصالت اسناد خواهان ـ جلب ثالث .۳
 جلب ثالثایرادات ـ طرح دعوای متقابل ـ  .۴
 

شهود،  ای ملک خود را به مریم فروخته و سند رسمی انتقال به نام او تنظهیم می نامه . احمد با تنظیم مبایعه۸۸
دعهوا محسهوب  (کند. در دعوای مطالبه ثمن، کدام مهورد، جههت) )سهبب اما مریم از تأدیه ثمن خودداری می

 شود؟ می

 نامه مبایعه .۲                            سند رسمی انتقال .۱
 (کند. قانون مدنی که مشتری را ملزم به تأدیه ثمن می۳6۲ماده  ۴قانون )بند  .۴                                           عقد بیع .۳
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 بر اساس اطالعات فّنی غلط خود، اقدام به تعیین خسهارت و ۸۹
ً
. داور بدون ارجاع امر به کارشناس و صرفا

 صدور رأی داور کرده است. کدام مورد صحیح است؟

 است.رأی داوری به این دلیل، غیر قابل ابطال  .۱
 رأی داوری قابل ابطال است. .۲
 رأی داوری غیر قابل اجراست. .۳
 رأی داوری باطل و فاقد قابلیت اجرایی است. .۴
 

 وی بهه  . بهرام که مجنون ادواری است، قرارداد داوری را در زمان افاقه با حسهن منعقهد می۹۰
ً
کنهد. متعاقبها

اکنون در حال افاقه اسهت. در زمهان) حاضهر، وضهعیت  گردد و حالت جنون و پس از مدتی به حاال افاقه بازمی
 قرارداد داوری چگونه است؟

 غیرنافذ و منوط به تنفیذ قّیم بهرام است. .۱
 اعتبار است. زایل و بی .۲
 قابل فسخ از سوی قّیم بهرام است. .۳
 کاماًل صحیح و معتبر است. .۴
 

انهد، امها محمهد از انجهام داوری امتنهاع  تخهاب کردهعنوان داور ان . دو نفر در قرارداد داوری، محمهد را بهه۹۱
 دادگاه بر اثر تقاضای احد از طرفین، اقدام بهه تعیهین داور می می

ً
کنهد کهه منجهر بهه صهدور رأی  کند. متعاقبا

 کنید؟ شود. این رأی را چگونه ارزیابی می داوری می

 باطل و فاقد قابلیت اجرایی است. .۱
 صورت، باطل است. توسط داوران، معتبر و در غیر این در صورت رعایت مقررات داوری .۲
 صورت، باطل است. در صورت رعایت تشریفات مربوط به تعیین داوران از سوی دادگاه، معتبر و در غیر این .۳
 معتبر و قابل اجراست. .۴
 

دستور دهد که متناسب با موضوع دستور موقت است. دادگاه در کدام صورت، از  .طرف دعوی تأمینی می۹۲
 کند؟ موقت رفع اثر می
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 در هر صورت، باید از دستور موقت رفع اثر کند. .۱
 در صورت موافقت خواهان .۲
 اگر مصلحت بداند. .۳
 در صورت موافقت رئیس حوزه قضائی .۴
 

توانهد دعهوای تصهرف عهدوانی  . آیا کسی که راجع به حقوق ناشی از مالکیت، طرح دعوا کرده اسهت، می۹۳
 مطرح کند؟

 خیر .۱
 بلی، مشروط به اینکه مالکیت وی مسّلم باشد. .۲
 خیر، مگر اینکه دعوای وی مستند به سند رسمی مالکیت باشد. .۳
 بلی .۴
 

. رسیدگی به شکایات از نظامات و مقررات مؤسسهات عمهومی غیردولتهی بهه علهت م هایرت بها شهرع، در ۹۴
 صالحیت کدام مورد است؟

 شورای نگهبان قانون اساسی .۱
 های عمومی حقوقی شعب دادگاه .۲
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .۳
 شعب دیوان عدالت اداری .۴
 

شهود، در کهدام شهرایط، جهزو مسهتثنیات دیهن تلقهی  . مبل ی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می۹۵
 شود؟ می

 ز شأن عرفی مدیون در حالت اعسار او نباشد.انعقاد قرارداد اجاره بدون پرداخت آن، ممکن نباشد و عین مستأجره، فراتر ا .۱
 بها بدون آن، موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره، مورد نیاز مدیون بوده و باالتر از شأن او نباشد. پرداخت اجاره .۲
اعسار او  مبلغ مذکور دریافت آن، راضی به انعقاد قرارداد اجاره نشود و عین مستأجره، فراتر از شأن عرفی مدیون در حالت .۳

 نباشد.
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موجر بدون دریافت آن، راضی به انعقاد قرارداد اجاره نشود و عین مستأجره، فراتر از شأن عرفی مدیون در حالت اعسار او  .۴
 نباشد.

 

بال اظهارنظر قاضی مشاور چیست؟۹۶  . در دادگاه خانواده تکلیف قاضی انشاءکننده رأی، در ق)

 دهد، ولی در هر حال نیازی به اشاره به آن در دادنامه نیست. مکلف است با توجه به نظر او رأی .۱
 باید در دادنامه به نظر او اشاره کرده و اگر مخالف است، با ذکر دلیل آن را رد کند. .۲
 مکلف است از نظر او تبعیت کند و حق رّد آن را ندارد. .۳
 ذکر دلیل برای رد آن نیست.اگر با نظر او مخالف باشد، باید به آن اشاره کند و نیازی به  .۴
 

. رسیدگی به دعوای مالکیت اشخاص، نسهبت بهه امهوالی کهه بها حکهم دادگهاه انقهالب اسهالمی مصهادره ۹۷
 اند، در صالحیت کدام مرجع است؟ شده

 شعب دادگاه انقالب اسالمی .۱
 شعبه صادرکننده حکم مصادره .۲
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ۴9شعب ویژه اصل  .۳
 های عمومی حقوقی داگاه .۴
 

عنه را صهادر کهرده  تر از دادگاهی است که رأی معترض . درجه دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد، پایین۹۸
 شود؟ است. اعتراض ثالث طاری، چگونه و در کدام دادگاه مطرح و رسیدگی می

 شود. رح و در همان دادگاه رسیدگی میعنه را صادر کرده، مط با تقدیم دادخواست به دادگاهی که رأی معترض .۱
 بدون تقدیم دادخواست، در دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد، مطرح و در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد. .۲
با تقدیم دادخواست به دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد، مطرح و در دادگاهی که رأی را صادر کرده است، رسیدگی خواهد  .۳

 شد.
 شود. عنه را صادر کرده، مطرح و در همان دادگاه رسیدگی می بدون تقدیم دادخواست، در دادگاهی که رأی معترض .۴
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دهنده محرز نبوده ولی با وجود ایهن، حکهم صهادر شهده و در  . در دادخواست نخستین، سمت دادخواست۹۹
 ت؟دادگاه تجدیدنظر متوجه این موضوع شده است، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیس

 کند. برای خواهان، اخطار رفع نقص ارسال و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دعوی صادر می .۱
 کند. بدون ارسال اخطار رفع نقص، رأی صادره را نقض و قرار ابطال دادخواست صادر می .۲
 کند. بدون ارسال اخطار رفع نقص، رأی صادره را نقض و قرار رد دعوی صادر می .۳
 کند. ن، اخطار رفع نقص ارسال و در صورت عدم رفع نقص، قرار ابطال دادخواست صادر میبرای خواها .۴
 

عهرض خهود را نقهض  . در کدام مورد، ممکن است یک دادگاه عمومی، رأی صادره از دادگهاه عمهومی هم۱۰۰
 کند؟

 اعاده دادرسی اصلی .۲                                          اعتراض ثالث اصلی .۱
 اعتراض ثالث طاری .۴                                         اعاده دادرسی طاری .۳
 

 آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری

شود. وی موظف بهه اطهالع دادن موضهوع بهه  اش می . مدیر کل سازمانی، متوجه اختالس در حوزه کاری۱۰۱
 چه کسی است؟

 حفاظت اطالعات دستگاه مربوطه .۱
 دادستان .۲
 ضابطین دادگستری .۳
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور .۴
 

 ف بین دادگاه انقالب تهران و دادگاه نظامی تهران، کدام است؟. مرجع صالح برای رفع اختال۱۰۲

 دادگاه انقالب تهران .۱
 دادگاه تجدیدنظر نظامی .۲
 عالی کشور  دیوان .۳
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 دادگاه تجدیدنظر استان تهران .۴
 

 در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می۱۰۳
ً
 شود؟ . کدام جرم، انحصارا

 محاربه .۲                                                                                         جرم سیاسی .۱
 قطع عضو .۴                                                                                               قتل عمد .۳
 

 به عهده کدام مقام است؟« صدور کیفرخواست». قتلی در حوزه قضایی بخش واقع شده است. ۱۰۴

 رئیس دادگاه بخش .۱
 البدل بخش دادرس علی .۲
 عرض دادستان مرکز استان هم .۳
 دادستان شهرستان مربوطه .۴
 

کیفهری دو، در مرحلهه تحقیقهات مقهدماتی، قهرار مهتهم بهه زنهای موجهب شهالق اسهت. دادگهاه « الهف. »۱۰۵
کند. مرجع صالح رسیدگی بهه اعتهراض، کهدام  به این قرار اعتراض می« الف»بازداشت موقت صادر کرده و 

 است؟

 دیوان عالی کشور .۱
 دادگاه کیفری یک .۲
 دادگاه تجدیدنظر استان .۳
 دادگاه کیفری دو .۴

 داکثر دو وکیل انتخاب کند؟تواند ح . در کدام جرم زیر، متهم می۱۰۶

 قوادی .۲                                                                                        النبی سب .۱
 مطبوعاتی .۴                                                                                           محاربه .۳
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تواند تقاضای ت ییر وکیل تسهخیری  . دادگاه برای متهمی، وکیل تسخیری تعیین کرده است. آیا متهم می۱۰۷
 کند؟ چند بار؟

 بار بلی ـ یک .۲                                                                      خیر، قابل تغییر است. .۱
 بلی ـ بدون محدودیت .۴                                                                                      بلی ـ دو بار .۳
 

دههد.  . شخصی متهم به زنای محصنه است و دادگاه صالح، تحقیقات مقدماتی را در این مورد انجام می۱۰۸
اگر پس از پایان تحقیقات مقدماتی، دادگاه ادله را برای انتساب جرم به متهم کافی بداند، چه قرار یا حکمی 

 کند؟ صادر می

 قرار جلب دادرسی .۲                                                                                  قرار رسیدگی  .۱
 قرار مجرمیت .۴                                                                             تحکم محکومی .۳
 

شهود. کهدام مرجهع،  ساله، مرتکب جرم حمل مواد مخدر با مجازات قانونی حبس درجه یک می ۱۶. اکبر ۱۰۹
 صالح به رسیدگی است؟

 دادگاه انقالب مرکز استان .۱
 دادگاه کیفری یک مرکز استان .۲
 دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان .۳
 جواناندادگاه اطفال و نو .۴
 

 . کدام قرار زیر، قطعی است؟۱۱۰

 اناطه به تقاضای شاکی .۲                                                                     ترک تعقیب .۱
 بایگانی پرونده .۴                                                                   تعلیق تعقیب .۳
 

االجرا نداند، چه اقهدامی انجهام  . هر گاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی الزم۱۱۱
 دهد؟ می
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 کند. اعالم می مستقیمًا به دادگاه صادرکننده حکم قطعی .۱
 کند. با اطالع دادستان، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعالم می .۲
 کند. مستقیمًا به رئیس دادگستری کل استان، اعالم و طبق نظر او عمل می .۳
 کند. با اطالع دادستان، قرار موقوفی صادر می .۴
 

شود. در صورت تمایل بهه انتشهار  ی. حکم برائت شخص متهم به اختالس، در دادگاه تجدیدنظر صادر م۱۱۲
 شود؟ حکم، درخواست انتشار به کدام مرجع داده می

 قضائیه روابط عمومی قوه .۲                                                شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان .۱
 دادگاه بدوی صادرکننده حکم .۴                            شعبه دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم قطعی .۳
 

 کند؟ د، قاضی اجرای احکام کیفری چگونه عمل می. هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه مشخص نباش۱۱۳

 خواهد. از دادستان ارشاد می .۱
 خواهد. از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارشاد می .۲
 کند. مطابق مقررات قانونی، رأی را اجرا می .۳
 خواهد. از دادگاه نخستین ارشاد می .۴
 

سهُمال». کدام مرجع قضایی، صالحیت تحقیق در خصوص رفتار ۱۱۴  دو نفر نامحرم را دارد؟« م)

 دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم .۲                                              دادسرای محل وقوع جرم .۱
 دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم .۴                                                     دادسرای مرکز استان .۳
 

فای هتل محل اقامت خهود و  ای به تبریز، از طریق وای . کبری ساکن تهران است. وی در سفر یک هفته۱۱۵
 شود. کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ فردی که ساکن زنجان است، میاز طریق تلگرام، مزاحم 

 دادگاه کیفری دو زنجان .۲                                                        دادگاه کیفری دو تبریز .۱
 دادگاه کیفری دو تهران .۴                                                   شورای حل اختالف تبریز .۳
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شهده اسهت. سهارا کهه نماینهده  (۵. مسعود که کارمند اداره دولتی است، مرتکب جهرم اخهتالس )درجهه ۱۱۶
لس است، به وی یاری رسانده است. مسعود عالوه بر این، مرتکب یک فقهره نگههداری مهواد مخهدر )بها مج

 شود؟ در اراک نیز شده است. به اتهاات این افراد، در چه دادسرا و دادگاهی رسیدگی می (۴مجازات درجه 

ب و دادگاه انقـالب اراک بـه اتهـام اخـتالس به اتهام مسعود دائر بر حمل و نگهداری مواد مخدر در دادسرای عمومی و انقال .۱
 سارا و مسعود توأمان، در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت

هـای  طور یکجا، در دادسرای عمومی و انقالب تهران و سپس با رعایت صالحیت ذاتـی در دادگاه به کلیه اتهامات متهمین به .۲
 کیفری دو و انقالب تهران

ل و نگهداری مواد مخدر در دادسـرای عمـومی و انقـالب و دادگـاه انقـالب اراک بـه اتهـام سـارا و به اتهام مسعود دائر بر حم .۳
 طور یکجا در دادسرای عمومی و انقالب و دادگاه کیفری دو تهران مسعود به

 طور یکجا، در دادسرای عمومی و انقالب تهران و دادگاه کیفری یک تهران به کلیه اتهامات متهمین، به .۴
 

رباید. پرونهده در شهیراز  کبر ساکن بروجن است. وی در شیراز، مال جواد که ساکن تهران است را می. ا ۱۱۷
 شود. آیا امکان احاله پرونده وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به کدام حوزه قضایی؟ تشکیل می

 خیر، قابل احاله نیست .۲                                                                            بلی ـ بروجن .۱
 بلی، تهران. ۴                            روجنبلی، به هر یک از شهرهای تهران یا ب .۳
 

 . در خصوص احضار متهم، کدام مورد صحیح است؟۱۱۸

 صرف شکایت شاکی، برای احضار و اخذ دفاعیات وی کافی است. .۱
دالیل و قرائن برای احضار باید به نحوی باشد که در پایان تحقیقات مقدماتی بتوان بر اساس آن، قرار جلب به دادرسـی صـادر  .۲

 کرد.
 کند. اولیه ئر مراجع انتظامی و ضابطان، نیاز به دالیل و قراین خاصی نیست و ِصرف گزارش جرم کفایت می برای احضار .۳
نحوی که احضار او را توجیه کند کافی است، گرچه ممکن است این دالیل بـرای صـدور قـرار جلـب بـه  وجود قراین و دالیل به .۴

 دادرسی کافی نباشد.
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اسهتای منهافع شهخص حقهوقی ارتکهاب یابهد، تبیهین اتههام وارده بهه شهخص . اگر جرمی به نهام یها در ر ۱۱۹
 گیرد؟ حقوقی، به چه کسی صورت می

 باالترین مقام شخص حقوقی .۱
 باالترین مقام شخص حقوقی و شخص حقیقی مرتکب جرم .۲
 شود. برای او تبیین می نماینده قانونی یا وکیلی معرفی نماید و اتهام شود تا مطابق مقررات، به شخص حقوقی اخطار می .۳
 شخص حقیقی مرتکب جرم .۴
 

 شود؟ . به جرایم قضات غیر روحانی، در کدام مرجع رسیدگی می۱۲۰

هـای  چنانچه مرتبط با شغل و وظیفه باشد، در دادسرا و دادگا انتظامی قضات و در سایر موارد، حسب مورد در دادسرا و دادگاه .۱
 کیفری تهران

 های کیفری تهران و دادگاه حسب مورد در دادسرا .۲
 دادسرا و دادگاه انتظامی قضات .۳
به جرایم قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح در سازمان قضایی و سایر قضات، حسب مـورد در دادسـرا و دادگـاه  .۴

 های کیفری تهران انتظامی قضات یا دادسرا و دادگاه
 

نسهبت بهه شهاکی، کهدام مهورد صهحیح « یا دسترسی به پرونهده رد درخواست مطالعه». در ارتباط با قرار ۱۲۱
 نیست؟ 

 بازپرس موظف است با ذکر دلیل، اقدام به صدور آن کند. .۱
 قابل اعتراض در دادگاه صالح است. .۲
 شود. حضوری به شاکی ابالغ می .۳
 ت.باید به نظر دادستان رسیده و در صورت عدم موافقت، حل اختالف با دادگاه صالح اس .۴
 

دار شهدن احساسهات شهده  . در دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی خارج از نوبت به جرایمی که موجب جریحه۱۲۲
 گیرد؟ است، به ترتیب به درخواست و موافقت چه کسانی صورت می

 قضاییه دادستان صادرکننده کیفرخواست ـ رئیس قوه .۱
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 کننده به پرونده دادستان کل کشور ـ رئیس شعبه رسیدگی .۲
 دادستان صادرکننده کیفرخواست ـ دادگاه تجدیدنظر استان .۳
 قضاییه ـ رئیس کل دادگستری استان رئیس قوه .۴
 

علیه مطالبه  شده دادرسی را از مدعی های پرداخت تواندتمام هزینه در کدام موعد می  . مدعی خصوصی،۱۲۳
 کند؟

 در هر مرحله دادرسی .۱
 تا جلسه اول رسیدگی بدوی .۲
 از صدور کیفرخواستتا پیش  .۳
 تنها در مرحله تجدیدنظر .۴
 

 کند. چه اقدامی انجام خواهد شد؟ . متهم، کفیلی معرفی کرده و بازپرس مالئت او را احراز نمی۱۲۴

 رساند. بازپرس مراتب را فوری به نظر دادستان می .۱
 رساند. بازپرس مراتب را به نظر رئیس حوزه قضایی می .۲
 شود و متهم حق اعتراض دارد. الغ میسریعًا به متهم اب .۳
 نظر بازپرس قطعی است و اقدامی متصور نیست. .۴
 

سال حبس شده است. دادستان از حکم صادره درخواست فرجهام نکهرده و  ۳۰محکوم به « الف». آقای ۱۲۵
ام با مراجعه بهه دادگهاه صهادرکننده حکهم، حهق فرجه  علیه هم پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، محکوم

 دهد؟ خود را اسقاط کرده و تقاضای تخفیف کرده است.دادگاه چه اقدامی انجام می

 کند. به دیوان عالی کشور ارسال می پرونده را برای تجویز تخفیف مجازات، .۱
 دهد. چهارم تخفیف می رأسًا مجازات را تا یک بدون حضور دادستان، .۲
 تواند انجام دهد. میبه دلیل اینکه مجازات درجه یک است، اقدامی ن .۳
 کند. شده را کسر می چهارم مجازات تعیین العاده و با حضور دادستان، به موضوع رسیدگی و تا یک در وقت فوق .۴
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 حقوق جزای عمومی

قصد تخریهب پنجهره و نجهات خهود را  مسافر اتوبوس،« الف». اتوبوسی در حال سوختن در آتش است. ۱۲۶
آیهد.  وسهیله آهنهی داده و وی شیشهه اتوبهوس را تخریهب کهرده و بیهرون میمسافر دیگر، بهه او « ب»دارد و 

 به چه عنوانی قابل کیفر هستند؟« ب»و « الف»

 قابل کیفر نیستند .۲                                          معاون تخریب« ب»مباشر تخریب ـ « الف» .۱
 شریک در تخریب« ب»و « الف» .۴                                                      سبب« ب »مباشر تخریب ـ « الف» .۳
 

، ۱۳۹۳سه فقهره کالهبهرداری پنجهام میلیهون تومهانی و سهپس در سهال  ، مرتکب۱۳۸۲. کامبیز در سال ۱۲۷
، بها شهکایت ۱۳۹۴مرتکب یک فقره کالهبرداری دویست میلیون تومانی شده اسهت. سهرانجام وی در سهال 

 شود؟ شود. مجازات وی چگونه محاسبه می باختگان دستگیر شده و برای همه جرایم محاکمه می مال

به بیش از حداکثر تا   غ برده شده، جرایم سابق مشمول مرور زمان نشده و در خصوص هر یک از جرایم،با توجه به مجموع مبال .۱
 شود. حداکثر به اضافه نصف مجازات کالهبرداری محکوم می

گانه قبلی، بر اساس قانون مجازات اسالمی سابق محکوم شده و نسبت به جرم جدید هم مجازات  در خصوص جرایم سه .۲
 شود. شود و با مجازات سابق جمع می ِاعمال می کالهبرداری

 شود. مجازات می 9۳مشمول مرور زمان شده و فقط نسبت به یک فقره کالهبرداری سال  ۸۲های سال  کالهبرداری .۳
هم مجازات  9۴گانه قبلی، بر اساس قانون مجازات اسالمی سابق محکوم شده و نسبت به جرم سال  در خصوص جرام سه .۴

 شود. شود و سپس شدیدیدترین مجازات اعمال می ری ِاعمالی میکالهبردا
 

دهد که آن را بین افرادی که معرفی کرده توزیع کند. وی  ای می ساله ۷گرم تریاک به سر  ۱۰۰. سهراب ۱۲۸
 شود؟ به چه مجازاتی محکوم می

 گرم تریاک ۱۰۰به حداقل مجازات معاونت در توزیع  .۱
 گرم تریاک ۱۰۰زات توزیع بین حداقل تا حداکثر مجا .۲
 گرم تریاک ۱۰۰به حداکثر مجازات معاونت در توزیع  .۳
 گرم تریاک ۱۰۰به حداکثر مجازات توزیع  .۴
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کند. اختیار دادگاه در  دیده را اخذ می شود، اما رضایت بزه ربایی می ای مرتکب جرم آدم ساله ۱۷. نوجوان ۱۲۹
 تقلیل یا تبدیل مجازات چیست؟

 دهد. داقل تقلیل میتا نصف ح .۱
 تر دیگری تبدیل کند. به مجازات مناسب .۲
 تا حداقل مجازات قانونی تقلیل دهد. .۳
 یک تا سه درجه تقلیل دهد. .۴
 

منهد  توانهد بهره . محکوم به حبس تعزیری درجه پنج، پس از اعهاده حیثیهت، از کهدام حهق اجتمهاعی می۱۳۰
 شود؟

 عضویت در هیئت منصفه دادگاه .۱
 طلب شدن در انتخابات شورای اسالمی روستاداو .۲
 داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسالمی .۳
 تصودی ریاست دیوان عدالت اداری .۴
 

 . در کدام مورد، قاضی موظف است مجازات مجرم را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین کند؟۱۳۱

 رسیدگی همزمانمحکومیت به دو فقره ارتکاب جرم تعزیری درجه پنج در  .۱
 ضربه شالق تعزیری ۳۱محکومیت به تعزیر درجه چهار، یک هفته پس ازا جرای  .۲
 محکومیت به تعزیر درجه پنج، دو ماه پس از اتمام مدت مجازات حبس درجه چهار .۳
 محکومیت به تعزیر درجه شش و هفت در رسیدگی همزمان .۴
 

 ام مورد صحیح است؟های تکمیلی، کد . در خصوص نحوه تعیین مجازات۱۳۲

گهی ممنوعیت در روزنامه است. .۱  منع از اشتغال به شغل معین، مستلزم چاپ آ
 منع از حمل اسلحه مجاز، مستلزم ابطال پروانه حمل و ضبط سالح به نفع دولت است. .۲
 منع از رانندگی و تصدی وسایل نقلیه، مستلزم توقیف وسیله نقلیه و ابطال گواهینامه است. .۳
 خراج بیگانگان از کشور، لزومًا پس از اجرای مجازات اصلی است.ا .۴
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 . صدور کدام مورد، نیاز به رضایت متهم ندارد؟۱۳۳

 تعویق صدور حکم .۲                                نظارت الکترونیکی محکوم به حبس .۱
 خدمات عمومی رایگان .۴                                                               نظام نیمه آزادی .۳
 

ماه زندان محکوم شده اسهت.  جا به شش ر آن. یک ایرانی در ترکیه، اقدام به جعل سند رسمی کرده و د۱۳۴
آید. با توجه به اینکه مجازات قانونی این جرم در ایران، یک تها  او پس از اتمام مدت محکومیت، به ایران می

 پنج سال حبس است، وضعیت محاکمه و مجازات او در ایران، چگونه است؟

 برای او تعیین کند. ماه زندان تواند شش قابل محاکمه است، ولی قاضی فقط می .۱
 ماه زندان را محاسبه کند. قابل محاکمه است، ولی قاضی در تعیین مجازات ملزم است شش .۲
 قابل محاکمه است و به علت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قاضی ملزم به تعیین حداکثر مجازات قانونی است. .۳
 قابل محاکمه و مجازات نیست. .۴
 

کند کهه در صهورت عهدم جعهل سهند عهادی، وی را بهه قتهل  می« ب»ادرت به تهدید ساله، مب ۳۳« الف. »۱۳۵
 شود؟ به کدام مجازات محکوم می« الف»، «ب»رساند. در صورت وقوع جعل از سوی  می

 مجازات معاونت در جعل سند عادی .۲                                    حداکثر مجازات جعل سند عادی .۱
 ل سند عادیحداکثر مجازات معاونت در جع .۴                                                 مجازات جعل سند عادی .۳
 

 . کدام مورد، بین عفو عمومی و خصوصی مشترک است؟۱۳۶

 تأثیر در حال شرکا و معاونین .۱
 عدم تأثیر در حق شاکی خصوصی برای جبران خسارت .۲
 تأثیر در حال متهمان و محکومان در همه مراحل دادرسی .۳
 اختصاص به جرایم تعزیری .۴
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و یهک  (ضربه شالق ۷۴روز تا دو سال و تا  ۹۱زات قانونی حبس مرتکب یک فقره سرقت )با مجا« الف. »۱۳۷
شهده اسهت. در  (ضهربه شهالق ۷۴زده )با مجازات قانونی یک تها پهنج سهال و تها  فقره سرقت در منطقه زلزله

 خصوص تعیین مجازات، کدام مورد صحیح است؟

 شود. زده تعیین و ِاعمال می تنها حداکثر مجازات در منطقه زلزله .۱
 شود. زده ِاعمال می اکثر مجازات هر دو تعیین و مجازات سرقت در منطقه زلزلهحد .۲
 شود. زده تعیین می بیش از حداکثر تا یک و نیم برابر حداکثر کیفر سرقت در منطقه زلزله .۳
 شود. مجازات هر دو جرم جمع می .۴
 

ای آن کرده است، چه حکمی . انصراف ارادی متهم در ترک جمعی متهم در ترک جرمی که شروع به اجر ۱۳۸
 دارد؟

 شود. اگر همان مقدار عمل جرم باشد، به مجازات آن جرم محکوم می .۱
 شود. فقط به مجازات شروع به جرم، محکوم می .۲
 شود. به حداقل مجازات آن جرم، محکوم می .۳
 شود. محکوم میاگر همان مقدار عمل جرم باشد، با رعایت الزامی مقررات تخفیف به مجازات آن جرم  .۴
  

 . در کدام مورد، گذشت شاکی شرط تعیین مجازات جایگزین زندان است؟۱۳۹

 در جرم غیرعمدی که مجازات قانونی آن، بیش از دو سال حبس باشد. .۱
 در جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، شش ماه حبس بوده و متهم فاقد سابقه محکومیت است. .۲
 ثر مجازات قانونی آن شش ماه تا یک سال حبس بوده و متهم فاقد سابقه محکومیت است.در جرم عمدی که حداک .۳
 در جرایم عمدی، درجه هشت .۴
 

 . در خصوص تأثیر جنون در فرآیند رسیدگی، کدام مورد صحیح است؟۱۴۰

 عقیب و رسیدگی است.جنون مانع ت اگر مرتکب بعد از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی دیوانه شود، در جرم قذف، .۱
 شود. در جرم زنا، اگر مرتکب پس از صدور حکم قطعی دیوانه شود، مجازات ساقط می .۲
 شود. در جرم قذف، اگر مرتکب پس از صدور حکم قطعی دیوانه شود، حد ساقط می .۳
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حاکمه تا زمان افاقـه بـه تـأخیر در جرم زنا، اگر مرتکب بعد از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی دیوانه شود، تعقیب و م .۴
 افتد. می

 

عمال می۱۴۱  شود؟ . در کدام مورد،فقط یک مجازات علیه مجرم ا)

 مردی در حال تجّرد، مرتکب زنا با زنی و در حال ِاحصان، مرتکب زنا با همان زن شده باشد. .۱
 های متعدد، با چهار زن مختلف زنا کند. ها و مکان مردی در زمان .۲
 پیش از شرب خمر، مرتکب زنا شود.کسی که  .۳
 ضربه شالق شود. ۸۰ضربه شالق و یک فقره قذف با مجازات  ۸۰کسی که مرتکب یک فقره شرب خمر با مجازات  .۴
 

هها آمهوزش الزم داده شهده اسهت.  های سّری هسهتند و بهه آن . دو نفر مأموران دولتی مسئول حفظ داده۱۴۲
 ها چیست؟ شوند. حکم آن ها می اشخاص فاقد صالحیت به دادهاحتیاطی موجب دسترسی  لیکن در اثر بی

 شود. طور مساوی تعیین می اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد، شریک جرم هستند و مجازات آنان به .۱
 شریک جرم هستند و مجازات هر کدام، حداکثر کیفر قانونی جرم است. اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد، .۲
 م مستند به تقصیر هر دو باشد، شریک جرم هستند و مجازات هر کدام، مجازات فاعل مستقل جرم است.اگر جر  .۳
 به جهت فقدان قصد، شرکت در جرم قابل تحقق نیست. .۴
 

 های قابل اعمال علیه اشخاص حقوقی، کدام مورد صحیح است؟ . در خصوص مجازات۱۴۳

 نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم، حکم به مصادره اموال ضروری است. فاگر با هدف ارتکاب جرم تشکیل شده باشند، صر  .۱
 شود. اگر مرتکب جرم درجه یک شوند، حکم به مصادره اموال داده می .۲
 منحصرًا برای ارتکاب جرم موجب دیه، مسئولیت خواهند داشت. .۳
از سوی اشـخاص حقیقـی مشـمول جـزای نقـدی تواند صادر شود که ارتکاب آن جرم  حکم به جزای نقدی تنها در صورتی می.۴

 باشد.
 

 مجازات در پی دارد».عبارت ۱۴۴
ً
 هاست؟ ناظر بر کدام اصل حاکم بر واکنش ،«ارتکاب جرم، الزاما
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 شخصی بودن مجازات .۲                                                      قطعیت .۱
 فردی کردن مجازات .۴                                        قانونی بودن جرم .۳
 

مانهد.  ج از اراده او، قصهدش معلهق میواسطه عامل خهار  . فردی شروع به اجرای جرمی کرده است و به۱۴۵
 جرم از کدام یک از جرایم زیر باشد، وی قابل کیفر نیست؟

 موجب قصاص نفس .۲                                             6تعزیری درجه  .۱
 حدی .۴                                          موجب قطع عضو .۳
 

. اص ر گوسفندان خود را به چوپانی داده و به او گفته که این زمین، متعلق به من است و گوسهفندان را ۱۴۶
ران. اگر مشخص شود زمین متعلق به جواد بوده است، مسئولیت اص ر و چوپان، به ترتیهب در این زمین بچ

 از چه بابی است؟

 سبب اقوی از مباشر ـ معاون جرم. ۲                                                معاون جرم ـ مباشر جرم .۱
 شریک در جرم ـ شریک در جرم .۴                            سبب اقوی از مباشر ـ مسئولیت ندارد .۳
 

بهدون اطهالع از « ب»کنهد.  را تحریهک بهه خودکشهی می« ب»دد، هها متعه از طریق ارسال ایمیل« الف. »۱۴۷
ههای  ها را باز کهرده و مطالعهه کنهد و در نهایهت، بهه علهت تحریک دهد آن اجازه می« ج»ها به  محتویات ایمیل

 چیست؟« ب»و « الف»کند. حکم مسئولیت  خودکشی می« ج»ها،  شده در ایمیل انجام

 خودکشی، مسئلیت کیفری دارند. به« ج»به علت تحریک « ب»و « الف» .۱
 مسئولیتی ندارد.« ج»بابت خودکشی « ب»به خودکشی مسئولیت کیفری دارد و « ب»به علت تحریک « الف» .۲
بـه عنـوان سـبب اقـوی از مباشـر در خودکشـی « ب»بـه خودکشـی مسـئولیت کیفـری داشـته و « ج»به علت تحریک « الف» .۳

 مسئولیت دارد.
 سئولیت کیفری هستند.فاقد م« ب»و « الف» .۴
 

کنهد. آیها ایهن  می« الهف»به دیگری توهین کرده و شاکس گذشت خود را مشروط به عذرخواهی « الف. »۱۴۸
 امر تأثیری در رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن دارد؟
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 مانع رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات منوط به عدم تحقق شرط است. .۱
 ی مانع صدور حکم و اجراست.مانع رسیدگی نیست ول .۲
 مانع رسیدگی، صدور حکم و اجراست. .۳
 مانع رسیدگی و صدور حکم است اما در صورت صدور حکم، مانع اجرا نیست، خواه شرط محقق شود یا خیر. .۴
 

عمال می لواط به عنف می ای مرتکب ساله ۱۱. پسر ۱۴۹  شود؟ شود، چه واکنش کیفری نسبت به او ا)

 اعدام. ۲                                  الق حدیضربه ش صد .۱
 ضربه شالق حدی و تبعید. صد ۴                                                 اقدام تربیتی  .۳

، با مجهازات «ب»، با مجازات سه ماه تا شش ماه حبس و جرم عمدی «الف». فردی مرتکب جرم عمدی ۱۵۰
شود. اگر وی در دو سال پیش، محکومیت به حد زنا داشته باشد، کدام کیفر برای او  یک تا سه ماه حبس می

 شود؟ تعیین می

 بنا به نظر قاضی، حبس یا مجازات جایگزین حبس .۱
 برای هر دو جرم، مجازات جایگزین حبس .۲
 برای هر دو جرم، حب .۳
 سه ماه تا شش ماه حبس و مجازات جایگزین حبس .۴ 

 

 حقوق جزای اختصاصی

ش را قطع های مکرر نزند، دست فرزند . اکبر مبادرت به تهدید محسن کرده که اگر به خودش سیلی۱۵۳
شود. چه کسی و برای  های زده شده، شنوایی وی زایل می کند. محسن به خود سیلی زده و به علت سیلی می

 چه نوع صدمات، مسئول است؟

 کسب مورد خطای محض یا شبه عمد -اکبر .۲خطای محض                                 -اکبر .۱
 خود مسئول است -محسن .۴ حسب مورد عمد یا شبه عمد           -اکبر .۳
 

 . درخصوص جرم انتشار تصویر افراد در فضای مجازی، کدام مورد صحیح است؟۱۵۴
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 . جرم مقید به نتیجه است، به نحوی که انشار باید منجر به هتک حرمت بزهدیده شود.۱
 ای است و سپس توزیع دستی آن نیز، هیتک حیثیت رایانه (. تولید تصویر )مونتاژ کردن۲
 رم مطلق است و با صرف انتشار تصویر خصوصی دیگری در فضای مجازی، جرم محقق است.. ج۳
 . عدم رضایت صاحب تصویر، تأثیری در تحقق جرم ندارد۴
 

کند.  . مجید به تصور این که سیاهی داخل جنگل، حیوان وحشی است، به سمت آن سنگی پرتاب می۱۵۵
که سیاهی انسان بوده و سنگ به سر وی اصابت شود  سنگ به سیاهی برخورد کرده و سپس مشخص می

 کرده است. صدمه وارده از کدام نوع است؟

 . خطای محض۲                           . شبه عمدی                                            ۱
  . عمد۴                شود   . صدمه مستوجب مسئولیت محسوب نمی۳
 

را برای نصب در خودروهای تولیدی در اختیار  . مدیر یک کارخانه خوردوسازی خصوصی، قطعاتی۱۵۶
رسانند  ها قطعات را در اتومبیل استفاده نکرده و در بازار آزاد به فروش می دهد. تکنسین ها قرار می تکنسین

اند. عنوان  کنند که همه قطعات را در تولید اتومبیل استفاده کرده ای به مدیر کارخانه اعالم می اما طی نامه
 ؟اتهامی چیست

 . کالهبرداری۲                               . سرقت                                          ۱
 . خیانت در امانت ۴                      . تصرف غیرمجاز در اموال کارخانه         ۳
 

برد. تعمیرکار قطعات سالم آن را برداشته و  . راننده خودروی دولتی، ماشین اداره را برای تعمیر می۱۵۷
 گذارد. رفتار ارتکابی تعمیرکار، مشمول کدام مورد است؟ به جای آن میقطعات کارکرده 

 . خیانت در امانت۲. اختالس                                 ۱
 . سرقت۴. تصرف غیرقانونی                    ۳
 

 . کدام رفتار زیر جرم نیست؟ ۱۵۸

 . شهادت دروغ۲  . ارائه مدارک جعلی از سوی شاکی به دادگاه              ۱
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 . سوگند دروغ۴. اقرار بر خالف واقع و نامعتبر                                  ۳
 

 . کدام جرم زیر در هیچ شرایطی سیاسی نیست؟۱۵۹

 های مخالف نظام . پولشویی برای کمک به گروه۱
 جمهور . توهین به رئیس۲
 . نشر اکاذیب۳
 خارجی در قلمرو جمهوری اسالمی ایران. توهین به نماینده سیاسی وزیر کشور ۴
 

 . عدم ثبت کدام عمل حقوقی زیر، جرم نیست؟۱۶۰

 . بذل مدت۲. طالق                                             ۱
 . فسخ نکاح۴. بطالن نکاح                                  ۳
 

در نتیجه جرم تحصیل کرده است، کتمان . متهم، ماهیت واقعی عوایدی را که به طور غیر مستقیم و ۱۶۱
 کند. وی تحت کدام عنوان، قابل کیفر است؟ می

 . اخفای اموال مسروقه۲. معاونت در پولشویی                    ۱
 . پولشویی۴. اساسًا جرم نیست                         ۳
 

نحوی که منجر به اخالل در عملکرد  کند به گیری گاز منزل خود دستکاری می . اص ر در دستگاه اندازه۱۶۲
 شود. وی مرتکب کدام جرم شده است؟ صحیح دستگاه و ثبت ارقام مصرفی می

 . استفاده غیرمجاز از گاز۲. سرقت تعزیری                           ۱
 . کالهبرداری۴. تصرف در اموال دولتی               ۳
 

ای را تنظیم کرده و اسکن آن را برای خریدار ایمیل  امهن نویس متن مبایعه . فروشنده ملکی، پیش۱۶۳
نامه اضافه  ای به مبایعه کند. پیش از امضای اصل قرارداد، فروشنده جمله نماید و خریدار آن را تأیید می می
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کند. فروشنده در خصوص اضافه کردن جمله،  کرده و خریدار بدون توجه به آن جمله، قرارداد را امضا می
 نوع جعل شده است؟ مرتکب کدام

 . جعل در سند رسمی۲. اساسًا مرتکب جعل نشده است             ۱
 . جعل در سند غیررسمی۴ای                                       . جعل رایانه۳
 

ها را که در  های سری به گروه بیگانه، این داده . سیما به طور غیرمجاز، به قصد در دسترس دادن داده۱۶۴
 کند. وی مرتکب کدام جرم شده است؟ اند، تحصیل می ای ذخیره شده نهساما

 . دسترسی غیرمجاز۲ای                     . شروع به جاسوسی رایانه۱
 . شنود غیرمجاز۴ای                              . جاسوسی رایانه۳
 

 . درخصوص جرم مصرف مسکر، کدام مورد صحیح است؟۱۶۵

 اب موجب حد است و تزریق آن موجب حد نیست. تنها نوشیدن شر ۱
 آور باشد مستوجب حد است . تنها اگر مستی۲
 . خوردن آبجو موجب حد است هرچند مستی نیاورد۳
 شود . غیرمسلمان نیز در صورت مصرف آن همانند مسلمان مجازات می۴
 

 یست؟نوع اتهام وی چ« ای تو با فالن زن زنا کرده». اگر کسی به دیگری بگوید: ۱۶۶

 . نسبت به مخاطب و زن مورد اشاره، مرتکب قدف شده است۱
 . نسب به مخاطب و زن مورد اشاره، مرتکب توهین شده است۲
 . نسبت به مخاطب، مرتکب توهین و نسبت به زن مورد اشاره، مرتکب قذف شده است۳
 شود . فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می۴
 

دن عکس یادگاری مونتاژ شده، خود را از دوستان برادر مرحوم محسن . فرید برخالف واقع و با نشان دا۱۶۷
کند که برای عرض تسلیت از شهرستان آمده است. محسن نیز فریب خورده و از او  معرفی و اعالم می
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های خصوصی است  کند شب را در منزلش بماند، ولی فرید شبانه تبلت محسن را که دارای داده دعوت می
 شود. عنوان اتهامی فرید چیست؟ اشته و از منزل خارج میبدون اطالع وی برد

 . خیانت در امانت۴ای             . سررقت رایانه۳ای                  . سرقت غیر رایانه۲. کالهبرداری           ۱
 

 ۵م های باغ را چیده و برای مصرف شخصی ببرد. بهرا کیلوگرم از میوه ۲۰دهد  . احمد به بهرام اجازه می۱۶۸
 رساند. وی مرتکب کدام جرم شده است؟ ها را به فروش می کیلوگرم از میوه ۱۵کیلوگرم را مصرف کرده و 

 . تصرف غیرقانونی در اموال دیگری۲. فروش مال غیر                                 ۱
 . خیانت در امانت۴. جرمی مرتکب نشده است                 ۳

را در « الف»، «ب»پیش از فوت « ب»کند. ولی دم  وارد می« ب»ی به قصد قتل به ضربات مهلک« الف. »۱۶۹
 فوت نکند، مجازات ولی دم چیست؟« ب»کشد. در صورتی که  مقام قصاص نفس می

 . قصاص نفس۱
 شود ، اذن به قصاص داده باشد، تنها تعزیر می«ب». در صورتی که ۲
 در زمان نزدیک داشته باشد، مجازاتی ندارد« ب»، گمان به فوت «الف». اگر در زمان کشتن ۳
 . دیه۴
 

 . در کدام مورد زیر، عاقله مکلف به پرداخت دیه است؟۱۷۰

 . قتل خطای محض اثبات شده با اقرار مرتکب۱
 . صدمات بدنی کمتر از موضحه۲
 . جنایت وارده توسط شخص به خود۳
 . قتل خطای محض اثبات شده با علم قاضی۴
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