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۱۳۹۶هایآزمونمشاورانحقوقیسالپرسش
ویژهداوطلباناستانکرمانشاه

۱۳۹۶اسفند۱۰برگزارشدهدرروز
 

 آیین دادرسی کیفری

 درمورد این جمله کدام گزینه صحیح است؟. ۱

 شوند که صالحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد به جز.... شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می

 شرکاء و معاونین جرایم رؤسای سه قوه .1
 شرکاء و معاونین جرایم اطفال .2
 شرکاء و معاونین جرایم منافی عفت .3
 یک از سه مورد مستثنی نیست. هیچ .4

 

 کدام یک از موارد مانع پذیرش شهادت شاهد است؟.  ۲

 قرابت نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با طرفین پرونده .1
 قرابت نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم با طرفین پرونده .2
 داشتن رابطه خادم و مخدومی با طرفین پرونده .3
 کدام هیچ .4

 

 شود؟ اه به صورت علنی برگزار نمیدرمورد کدام جرایم دادگ. ۳

 جرایم غیرقابل گذشت با تقاضای متهم .1
 جرایم منجربه قتل با اظهار عقیده دادستان .2
 جرایم قابل گذشت با تقاضای شاکی .3
 جرایم مخل امنیت عمومی با نظر دادستان .4
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 د حضور وکیل، عدم حضور متهم مانع رسیدگی است؟ودرکدام مورد با وج. ۴

 حبسجرایم با مجازات  .1
 جرایم با مجازات حبس بیش از ده سال .2
 ضربه شالق ۳۱جرایم با مجازات بیش از  .3
 جرایم با مجازات حبس بیش از پانزده سال .4

 

 گردد؟ کدام یک از جرایم ذیل مستقیما در دادگاه کیفری دو مطرح می. ۵

 ضربه سالق ۳۱جرایم با مجازات  .1
 جرایم با مجازات یک سال حبس .2
 لیون ریال جزای نقدیجرایم با مجازات پنج می .3
 جرایم با محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال .4

 

های بخش درمورد جرایمی مه در صالحیت رسیدگی آن دادگاه است، کیفرخواست توسط کدام  در دادگاه. ۶
 شود؟ مقام صادر می

 شود کیفرخواست صادر نمی .1
 دادستان .2
 دادرس .3
 جانشین بازپرس .4

 

 ه کیفری یک از سوی شاکی قابل اعتراض نیست؟کدام یک از تصمیمات دادگا. ۷

 تعلیق محکومیت .1
 موقوفی تعقیب به علت گذشت شاکی .2
 قرار اناطه .3
 عدم صالحیت .4
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های کیفری دو و یک برای تشکیل جلسه کاایی  درصورت تعدد وکیل، حضور چند وکیل در هر یک از دادگاه. ۸
 است؟

 برای هردو دادگاه یک وکیل .1
 به ترتیب یک و دو وکیل .2
 ترتیب دو و سه وکیلبه  .3
 برای هردو دادگاه دو وکیل .4

 

در رسیدگی دادگاه کیفری یک قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی تا چه زمانی از ساوی محکاوم علیاه قابال  . ۹
 باشد؟ طرح می

 تا قبل از تشکیل جلسه دادرسی .1
 تا پایان اولین جلسه رسیدگی .2
 است.چون دفاع ماهوی است در تمام مراحل رسیدگی قابل طرح  .3
 تا قبل از تشکیل جلسه مقدماتی در مهلت تعیین شده .4

 

در محکومیت به بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از یک سال جبس و ضرر و زیان چهل میلیون ریال، . ۱۰
 مرجع تجدیدنظرخواهی از حکم ضرر و زیان کدام مرجع است؟

 دیوانعالی کشور .1
 رای قطعی است .2
 دادگاه تجدیدنظر .3
 کدادگاه کیفری ی .4

 

متهم در دادگاه نخستین تبرئه شاده بس است، حجازات آن محکومیت به پانزده سال در جرمی که م راگ. ۱۱
 باشد مرجع اعتراض نسبت به حکم ضرر و زیان معادل سی میلیون ریال کدام است؟

 رای صادره قطعی است .1
 دیوانعالی کشور .2
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 دادگاه کیفری .3
 دادگاه تجدیدنظر .4

 

تدای رسایدگی نخساتین حاج تجدیادنظرخواهی را سااقط کارده باشاند کادام یین در ابر درصورتی که ط. ۱۲
 گزینه صحیح است؟

 حق تجدیدنظرخواهی نخواهند داشت. مطلقا   .1
 حق تجدیدنظرخواهی دارند. مطلقا  نفی قانون آمره معتبر نیست لذا  .2
 درمورد صالحیت طرفین برای حضور در دادرسی حق تجدیدنظر خواهی دارند. .3
 دگاه حق تجدیدنظرخواهی دارند.درمورد صالحیت دا .4

 

نخستین کیفری غیابی باشد موعد یرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایاران و خاار  رأی  درصورتی که. ۱۳
 از کشور به ترتیب چه مدت است؟

 واخواهیرأی  ماه از ابالغ ۳ -روز ۱۰ .1
 بدویرأی  ماه از ابالغ ۵ -ماه ۲ .2
 واخواهیرأی  ماه از ابالغ ۲ -روز ۲۰ .3
 بدویرأی  ماه از ابالغ ۴ -ماه ۲ .4

 

 کدام یک از موارد ذیل از جهات عذر موجه در عدم تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر نیست؟. ۱۴

 بیماری شدید بستگان درجه سوم از طبقه دوم .1
 قانونیرأی  ابالغ .2
 فوت بستگان درجه دوم از طبقه سوم .3
 یک از موارد فوق هیچ .4

 

 یک از آرای ذیل حج تجدیدنظرخواهی دارد؟در امور کیفری دادستان نسبت به کدام . ۱۵

 عدم تناسب مجازات .1
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 با قانونرأی  عدم انطباق .2
 برائت .3
 همه موارد .4

 

 شود؟ درصورتی که تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظر را مسترد نماید، چه قراری صادر می. ۱۶

 قرار رد دعوی .1
 قرار ابطال دادخواست .2
 قرار استرداد دادخواست .3
 قرار عدم استماع دعوی .4

 

 دادگاه کیفری متضمن مجازات حبس باشد دادگاه تجدیدنظر:رأی  درصورتی که. ۱۷

 نماید. با تعیین وقت رسیدگی و با احضار طرفین رسیدگی می .1
 نماید. با قید فوریت بدون احضار طرفین رسیدگی می .2
 کند. نماید عمل می به نحوی که تسریع در رسیدگی اقتضا می .3
 نماید. میرأی  ار محکوم علیه و استماع دفاعیات وی مبادرت به صدوربدون تعیین وقت رسیدگی، با احض .4

 

درصورت عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه دادگاه تجدیادنظر باا احاراز عادم قابلیات تعقیاب کیفاری . ۱۸
 محکوم علیه ..........

 کند. برائت به دادگاه نخستین اعالم میرأی  موارد را برای صدور .1
 هی از سوی محکوم علیه، موضوع قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر نیست.به علت عدم تجدیدنظرخوا .2
 نماید. راسا محکوم علیه را تبرئه می .3
 نماید. برائت به دادگاه کیفری اعاده میرأی  رای را نقض و پرونده را جهت صدور .4

 

 شود؟ اصراری نامیده میرأی  صادره از کدام دادگاه. رأی ۱۹

 در مقام رسیدگی پس از نقض فرجامی و عدم پذیرش شعبه نقض کننده رای اولیهرأی  دادگاه صادرکننده .1
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 خواسته فرجامرأی  شعبه دیوانعالی کشور پس از عدم تایید .2
 شعبه هم عرض پس از نقض حکم اولیه در رسیدگی فرجامی .3
 در هیئت عمومیرأی  دادگاه صادرکننده حکم پس از نقض .4

 

در رسیدگی به همان پرونده بازداشت نیز شده باشد، باه  اگر کسی که یقط محکوم به سالق شده است. ۲۰
 ازای هرروز بازداشت:

 تواند دریافت کند. مبلغی را ب عنوان خسارت می .1
 شود. مقداری از مجازات شالق وی کاسته می .2
 تاثیری در مجازات وی ندارد. .3
 شود. سابقه بازداشت از سابقه کیفری وی حذف  می .4

 

 آیین دادرسی مدنی

 از قرارهای زیر از اعتبار امر مختومه برخوردار است؟ کدام یک. ۲۱

 قرار ابطال دادخواست .1
 قرار رد دادخواست .2
 قرار رد دعوی .3
 قرار سقوط دعوی .4

 

 تواند گواه را ..... . در امور مدنی دادگاه می. ۲۲

 احضار کند. درصورت احضار طبق قانون و عدم حضور در موعد مقرر مجددا   .1
 لب کند.جعدم حضور در موعد مقرر به شرط عدم ارائه عذر موجه قانون و درصورت احضار طبق  .2
 درصورت احضار طبق قانون و عدم حضور در موعد مقرر جلب کند. .3
ه رغم احضار، نسبت بهه جلهب با وصف عدم حضور برای بار اول ب درصورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد .4

 گواه اقدام کند.
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 شود؟ یط دعوی متقابل محسوب نمیکدام یک از موارد زیر از شرا. ۲۳

 تقدیم دادخواست از سوی خوانده دعوی .1
 امکان طرح دعوای متقابل در مرحله تجدیدنظر .2
 اقام دعوای متقابل تا پایان اولین جلسه دادرسی .3
 داشتن وحدت منشا یا ارتباط کامل با دعوای اصلی .4

 

 جرای دستور موقت ............... .. ا۲۴

 باشد مگر در موارد مصرح قانونی ید رئیس حوزه قضایی میعلی االصول مستلزم تای .1
 باشد. مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می مطلقا   .2
 چنانچه موضوع دستور موقت، توقیف مال باشد باید به تایید رئیس حوزه قضایی برسد. .3
 چنانچه موضوع دستور موقت، فعل یا ترک فعل باشد باید به تایید رئیس حوزه قضایی برسد. .4

 

 شود؟ پرداخت میهزینه دادرسی دعاوی راجع به اموال غیرمنقول بر چه اساسی . ۲۵

 براساس تقویم ب عمل آمده توسط خواهان .1
 براساس قیمت واقعی مال غیرمنقول .2
 ای ملک براساس قیمت منطقه .3
 براساس نظریه کارشناس منتخب دادگاه .4

 

 ؟تواند بهای خواسته را ایزایش دهد خواهان تا چه زمتنی می. ۲۶

 در تمام مراحل دادرسی .1
 تا پایان اولین جلسه .2
 باید دادخواست جداگانه تقدیم محکمه نماید .3
 با تقدیم الیحه تا پایان اولین جلسه .4

 

 دادگاه خانواده حکم تمکین زوجه را صادر نموده است. مرجع تجدیدنظر از حکم مزبور کجاست؟. ۲۷

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


کرمانشاه( استان داوطلبانویژه ) ۹۶های آزمون مشاوران حقوقی پرسش  

8 
 

 دیوان عالی کشور .1
 دادگاه تجدیدنظر استان .2
 ض دادگاه صادرکننده حکمعر  دادگاه هم .3
 باشد. قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی .4

 

 کدام یک از دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست؟. ۲۸

 دعوای توقف و بذل مدت .1
 دعوای درشکستگی و انقضای مدت .2
 دعوای نسب، طالق و نفقه .3
 دعوای ورشکستگی و نسب .4

 

 ی مطرح کرد؟توان دعوای تصرف عدوان علیه خادم تجت چه شرایطی می. ۲۹

 روز از تاریخ اظهارنامه، رفع تصرف ننماید. ۱۰که برای او اظهارنامه ارسال شده باشد و ظرف  درصورتی .1
 توان بدون اقدام ابتدایی طرح دعوا کرد. همانند هر متصرف دیگری علیه خادم نیز می .2
 رف عدوانی ملک مطرح نکرده باشد.توان که خادم قبال به قایئم مقامی از مالک، این دعوا را علیه متص درصورتی می .3
 فریط خادم اثبات شده باشد.توان که تعدی و ت درصورتی می .4

 

 کدام گزینه صحیح است؟. ۳۰

 قرارهای قاطع مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نیستند به جز قرار عدم استماع دعوا .1
 دعوا را مجددا مطرح کند. همانتواند  درصورت قطعی شدن هریک از قرارهای قاطع، خواهان همواره می .2
 تواند مدعی را از طرح آن برای همیشه محروم نماید. در دعوایی که طرح آن مدت خاصی دارد،صدور قرار رد دعوا می .3
 کند.  اگر قرار سقوط دعوا در مقطع تجدیدنظر نقض شود، دادگاه تجدیدنظر اقدام به رسیدگی ماهوی می .4

 

 اعتراض ثالث اصلی، ......... ۳۱

 آید. به عمل میرأی  وجب دادخواست در دادگاه بدوی صادرکنندهبه م .1

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


کرمانشاه( استان داوطلبانویژه ) ۹۶های آزمون مشاوران حقوقی پرسش  

9 
 

 قطعی معترض عنه را صادر کرده است.رأی  آید که به موجب دادخواست در دادگاهی به عمل می .2
 شود. تقدیم میرأی  آید و این درخواست همیشه به دادگاه بدوی صادرکننده به موجب درخواست به عمل می .3
لزم تقهدیم تل آیهد مسهر دادگهاه تجدیهدنظر بهه عمهکند، اما اگر د رای، درخواست کفایت می در دادگاه بدوی صادرکننده .4

 باشد. دادخواست می

 

شرکت سهامی الف منحل شده و تاکنون مدیر تصافیه بارای آن تعیاین نیردیاده اسات. در ایان صاورت . ۳۲
 اوراق اخطاریه:

 شود. قبل از انحالل ابالغ می مدیربه محل آخرین  .1
 ریه منوط به تعیین مدیرتصفیه است.ابالغ اخطا .2
 شود. به اداره تصفیه ابالغ می .3
 گردد. فی شده ابالغ میها معر  اداره ثبت شرکتبه آخرین محلی که به  .4

 

 غیرقطعی قابل اجراست؟رأی  در کدام یک از موارد زیر،. ۳۳

 رای حجر .1
 رای اعسار .2
 رای ورشکستگی .3
 اعساررأی  گزارش اصالحی .4

 

 ک شود، این دیاع خوانده...... .لخود در م ر تصرفلع ید، خوانده منکچنانچه در دعوای خ. ۳۴

 بایست قرار رد دعوی صادر کند. ایراد دعوای واهی شمرده شده و دادگاه می .1
 بایست قرار رد دعوی صادر نماید. ایراد عدم توجه دعوی شمرده شده و دادگاه می .2
 عدم استماع دعوی صادر نماید. بایست قرار ایراد عدم توجه دعوی شمرده شده و دادگاه می .3
 بایست قرار عدم استماع دعوی صادر کند. ایراد دعوای واهی شمرده شده و دادگاه می .4

 

 کدام گزینه درمورد اعتبار امر قضاوت شده، نادرست است؟. ۳۵
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 هاست. شده تنها نسبت به اصحاب دعوی و قائم مقام آن اعتبار امر قضاوت .1
 ت شده برخوردار است.منطوق حکم از اعتبار امر قضاو .2
 اسباب موجهه حکم از اعتبار امر مختوم برخوردارند. .3
 قرارهای قاطع دعوی مانند رد دعوا و قرار ابطال دادخواست مشمول اعتبار امر مختوم نیستند. .4

 

 حقوق مدنی

اگر پس از صدور حکم موت یرضی و قطعی شدن آن، اموال غایب مفقوداالثر به تصرف ورثه داده شود . ۳۶
غایب پیادا شاودخ خاودرو ها پس از یروش بخشی از اموال، خودرویی را با ثمن آن اموال بخرند، سپس  آن و

 مزبور متعلج به کیست؟

 غایب مفقوداالثر .1
 ورثه .2
 بایع خودرو .3
 درصورت اجازه غایب متعلق به ورثه است. .4

 

 ل ورود زیان است؟مدر مسابقات ورزشی ایراد صدمه یا خسارت، در چه صورتی موجب مسئولیت عا. ۳۷

 درصورت تخلف از موازین و مقررات ورزشی .1
 دت ایراد صدمات عمدی یا در حکم عمدرصور  .2
 درصورت نقض مقررات ایمنی .3
 صحیح است. ۳و  ۲گزینه  .4

 

 تواند مانع عبور وی شود؟ کرده، آیا مالک می اگر کسی از قدیم از ملک همسایه مجاور عبور می. ۳۸

 جایز نیست. مطلقا  ممانعت  .1
 جایز است. مطلقا  ممانعت  .2
درصورتی که عبور وی مبتنی بر اذن محض باشد، ممانعت جایز است ولی اگر عبورکننده حق مرور داشته ممانعت  .3

 جایز نیست.
 عبور از ملک غیر نشانه وجود حق ارتفاق است و رجوع از آن جایز نیست. .4
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 نه خواهد بود؟راهن یک پنجم از دین خود را ادا کرده است. وضعیت رهن چیو. ۳۹

 شود. تمام مال مرهون آزاد می .1
 تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگاه دارد. مرتهن می .2
 شود. یک پنجم از مال مرهون آزاد می .3
 شود. که ارزش مال مرهون از دین بیشتر باشد، یک پنجم از مال مرهون آزاد می درصورتی .4

 

 در عاریه طال و نقره...... .. ۴۰

 ورت شرط ضمان، ضمانی است.ید مستعیر درص .1
 ید مستعیر امانی است و درصورت تعدی و تفریط ضامن است. .2
 ید مستعیر امانی است. .3
 ید مستعیر ضمانی است. .4

 

 در بیع صرف، انتقال مالکیت ....  .. ۴۱

 از زمان وقوع قبض است. .1
 از زمان وقوع عقد بیع است. .2
 قوع قبض باشد.تواند از زمان وقوع عقد یا و بسته به توافق طرفین می .3
 شود. به واقعه محقق الوقوع در آینده موکول می .4

 

 وضعیت حقوقی معامله به قصد یرار از دین چیونه است؟. ۴۲

 صحیح است. مطلقا   .1
 باطل است. مطلقا   .2
 بین دو طرف نافذ است ولی در برابر اشخاص ثالث ذینفع، غیرنافذ است. .3
 نفع، غیر قابل استناد است.بین دو طرف نافذ است ولی در برابر اشخاص ثالث ذی .4
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هرگاااه در زمااان عقااد بیااع از حیااث مقاادار معااین بااوده و در وقاات تساالیم کمتاار یااا زیااادتر از آن مقاادار . ۴۳
 درآید.......... .

 در فرض کمتر، مشتری حق فسخ بیع را دارد و در فرض زیاده، بایع حق فسخ دارد. .1
ا دارد و در فرض زیاده، مشتری بایهد قیمهت زیهاده را نه حق فسخ بلکه حق تقسیط ثمن ر  مشتری ،در فرض کمتر .2

 پرداخت کند.
ری از باب خیار تخلف از وصف است و در فرض زیاده، خیار فسخ بایع از باب خیار تدر فرض کمتر، خیار فسخ مش .3

 تخلف از شرط است.
د و در فرض بیشتر، ای از ثمن به نسبت موجود دار  در فرض کمتر، مشتری حق فسخ بیع یا قبول آن با تادیه حصه .4

 زیاده مال بایع است.

 

 اگر شرط شده باشد که مرتهن حج یروش عین مرهونه را ندارد، وضعیت شرط و عقد چیونه است؟. ۴۴

 شرط و عقد صحیح است. .1
 عقد صحیح و شرط باطل است. .2
 شرط و عقد باطل است. .3
 شرط صحیح و عقد غیرنافذ است. .4

 

 داده شود و عمل به شرط نشود، آنیاه ........ . هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامن. ۴۵

 علیه را بخواهد. تواند اجبار مشروط له می مشروط .1
 شود معامله باطل بوده است. کشف می .2
 کند. حاکم از باب وال الممتنع راسا اقدام می .3
 له حق فسخ معامله را دارد. مشروط .4

 

که صریا یاک بااب آپارتماان اسات. در ایان باشد. تر  زو  یوت کرده و وراث وی دو پسر و همسر وی می. ۴۶
 صورت:

 تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. درصورت امتناع ورثه از پرداخت قیمت عرصه و اعیان، زوجه می .1
 برد. زوجه یک چهارم از قیمت عرصه و اعیان آپارتمان را به ارث می .2
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 برد. زوجه صرفا یک هشتم از اعیان آپارتمان را به ارث می .3
 برد. وجه صرفا یک هشتم از عرصه آپارتمان را به ارث میز  .4

 

کنااد. در روز  را باه عنااوان عاین مرهوناه در پارکینااخ منازل خااود نیهاداری می مارتهن اتومبیال راهاان ب. ۴۷
شود. به هنیام شب  سررسید راهن بدهی خود را در هنیام صبح به حساب مرتهن ریخته و ذمه اش بری می

شاود کاه در بعاد از  هار هماان روز بار اثار اتصاالی  کناد متوجاه می یال مراجعاه میکه راهن برای بردن اومب
 های برق و بدون تقصیر مرتهن اتومبیلش آتش گریته و سوخته است. در این صورت .... سیم

 مرتهن مسئول است چراکه ید او بر عین مرهونه امانی نیست. .1
 هن، ید مرتهن بر عین مرهونه امانی نیست.مرتهن مسئول است چرا که با پرداخت بدهی و برائت ذمه را .2
مرتهن مسئول نیست چراکه تا زمانی که راهن پس از پرداخت بدهی عین مرهونه را مطالبه نکرده، ید مرتهن امانی  .3

 است.
 مرتهن مسئول نیست زیرا درخصوص عین مرهونه ید مرتهن همواره امانی است. .4

 

رساد.  لکش اقدام نکند، پسرعموی پدرش به قتل میشود اگر نسبت به یروش م شخص الف تهدید می. ۴۸
کناد. آیاا وی  باتوجه به اینکه شخص الف عالقه زیاادی باه پسارعموی پادر خاود دارد، ملکاش را واگاذار می

 تواند در رد این قرارداد به اکراه استناد کند؟ می

 تواند چون در حالت اضطرار نیست. خیر نمی .1
 ست.تواند چون در حالت اکراه نی خیر نمی .2
 تواند چون مکره است. بله می .3
 تواند اگر تهدیدگننده، شخص خارجی غیر از متعاملین نباشد. بله می .4

 

ایجاد  مستأجره بعد از قبض، چه حقی را برای مستأجر مزاحمت شخص ثالث بدون ادعای حقی در عین . ۴۹
 نماید؟ می

 باید به طرفیت مزاحم و مالک طرح دعوای خلع ید نماید. .1
 المثل نماید. فسخ و هم مطالبه اجرت تواند هم می .2
 انتزاع نماید. مستأجره را از ید مستأجر تواند عین  مزاحم نمی .3
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 تواند دعوی رفع مزاحمت مطرح نماید. حق فسخ ندارد و فقط می مستأجر .4

 

 ه چه موردی است؟ژ مهرالمتعه وی. ۵۰

 دیکیزدر نکاح منثطع و پس از ن .1
 زدیکی طالق واقع شود.در نکاج دائم بدون ذکر مهر که قبل از ن .2
 در نکاج دائم بدون ذکر مهر که بعد از نزدیکی طالق واقع شود. .3
 در نکاح منقطع که قبل از نزدیکی بذل مدت اتفاق افتد. .4

 

 حقوق تجارت:

 باشد؟ کدام عبارت صحیح نمی. ۵۱

 شرط تشکیل شرکت بامسئولیت محدود، پرداخت آورده نقد و تقویم و تسلیم آورده غیرنقد است. .1
 برای تاسیس شرکت سهامی عام، اجازه سازمان بورس ضرورت دارد. .2
 باشد. شرط تشکیل شرکت سهامی خاص برخالف شرکت سهامی عام، پرداخت کلیه آورده به صورت نقد می .3
 باشد. یکسان می شرایط و تشریفات تشکیل شرکت تضامنی و شرکت نسبی .4

 

در شهر تهران در وجه الف بابات خریاد ماواد  ۱۵/۸/۱۳۹۲شرکت سهامی خاص راهیشا چکی به تاریخ . ۵۲
ای در هماان روز  نماید. الف نیز چک را بابات معاملاه خام بر عهده بانک تجارت خیابان وزراء تهران صادر می

زناد.  سند را به علت نبود موجودی برگشات می ۱۰/۹/۱۳۹۲کند. ب در تاریخ  نویسی به ب واگذار می با پشت
 تواند.............. . ای مطالبه وحه و خسارت میدر این صورت دارنده )ب( بر 

 و الف به صورت تضامنی و بابت خسارت فقط به شرکت صادرکننده رجوع کند.کننده صادر بابت اصل به شرکت  .1
 به شرکت صادرکننده و الف از باب تضامن رجوع کند. .2
 به شرکت صادرکننده و امضاکنندگان چک و الف به صورت تضامنی رجوع کند.  .3
 شرکت صادرکننده و امضاکنندگان چک به صورت تضامنی رجوع کند.  به .4

 

 کدام گزینه صحیح است؟. ۵۳
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 شود. هر تاجری که دفاتر خود را مفقود نموده باشد، ورشکسته به تقلب شناخته می .1
 نداشتن دفاتر تجاری از موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر است. .2
 العاده باشد ممکن است ورشکسته به تقصیر گردد. ت درآمدش فوقاگر مخارج شخصی تاجر در ایام عادی به نسب .3
 تواند بدون اجازه اکثریت بستانکاران، تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب کند. تصفیه می مدیر .4

 

 های سهامی........ . تغییر تابیعت شرکت. ۵۴

 باشد. مجاز می امع عمومی شرکتجداران خارج از م سهامآرای ا به اتفاق تنه .1
 ممنوع است. مطلقا   .2
 العاده ممکن است. در مجمع عمومی فوق به اتفاق آرا .3
 ثریت مقرر مجاز است.کالعاده با ا  ت در مجمع عمومی فوقچون متضمن تغییر اساسنامه اس .4

 

 العاده عبارتند از: های انحصاری مجمع عمومی یوق صالحیت. ۵۵

 و انتخاب مدیران شرکت.فروش دارایی شرکت، اعالم ورشکستگی شرکت  .1
 ابطال تصمیمات هیئت مدیره، انحالل شرکت قبل از موعد و اعالم ورشکستگی شرکت .2
 داسنامه و انحالل شرکت قبل از موعتغییر در اس .3
 تغییر در سرمایه شرکت، انتخاب مدیران شرکت و تصویب ترازنامه مالی شرکت .4

 

 گردند. وقی میات یرهنیی................. دارای شخصیت حقمؤسس. ۵۶

 با انجام تشریفات ثبت در مرجع ثبت .1
 با تشکیل عملی و پیش از انجام تشریفات ثبت .2
 یابد ولی با دریافت مجوز از مرجع مربوط  با تشکیل عملی موجودیت می .3
 کند. فعالیت پیدا می یابد و با ثبت امکان با تشکیل عملی موجودیت می .4

 

 نقل........... .در قرارداد حمل و نقل، متصدی حمل و . ۵۷

 در هر حال ضامن گم شدن کاالهاست. .1
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 مسئول گم شدن کاالها نیست. مطلقا   .2
 اصوال ضامن گم شدن کاالها نیست. .3
 اصوال ضامن گم شدن کاالهاست. .4

 

هرگونه اقامه دعوا علیه شرکت تجاری که به صورت اختیاری منحل شده باشد، به طرییات ............ و . ۵۸
 گردد. علیه ................... اقامه میدرمورد شرکت متوقف 

 اداره تصفیه امور ورشکستگی -مدیر تصفیه .1
 مدیرتصفیه -شرکت به عنوان شخصیت حقوقی .2
 هیات تصفیه -اداره تصفیه امور ورشکستگی .3
 در هر مورد علیه شرکت در حال تصفیه .4

 

ی به تصدی مدیریت مدیرعامل شرکت سهامی الف یوت نموده و پس از گذشت ده ماه از یوت وی، یرد. ۵۹
 ، برای ذینفع چه حقی متصور است؟عامل شرکت منصوب نشده است

 تواند الزام هیئت مدیره به تعیین مدیرعامل را از دادگاه درخواست کند. ذینفع صرفا می .1
تواند پس از گذشت دوازده ماه از تاریخ فوت مدیرعامل بهه تقاضهای ذینفهع شخصهی را موقتها بهه عنهوان  دادگاه می .2

 عامل تعیین کند.مدیر 
 تواند موجبات انحالل شرکت را فراهم نماید. این امر می .3
 دادگاه به تقاضای ذینفع مکلف است بالفاصله حکم انحالل شرکت را ثادر کند. .4

 

 ی خاص:میزایش مبلغ اسمی سهام در شکت سهاا. ۶۰

 و قابل اجراست. العاده معتبر داران ایجاد نکند با موافقت مجمع عمومی فوق چنانچه تعهدی برای سهام .1
العاده صهرفا افهزایش مبلهس اسهمی ههر  داران ایجاد نکند با موافقت مجمع عمومی فوق چنانچه تعهدی برای سهام .2

 سهم تا ده هزار ریاال معتبر و قابل اجراست.
 العاده معتبر و قابل اجراست. داران ایجاد کند با موافقت مجمع عمومی فوق چنانچه تعهدی برای سهام .3
هزار  ۱۰داران صرفا افزایش مبلس اسمی سهام تا  داران ایجاد کند با موافقت کلیع سهام هدی برای سهامچنانچه تع .4

 ریال مجاز است. 
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 کدام یک از معامالت قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته قابل یسه است؟. ۶۱

 باشد.ای که تاجر ورشکسته انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین معامله ن هر معامله .1
ای که تاجر ورشکسته برای فرار از ادای دین انجام داده و به میزان ثلث قیمت حین معاملهه متضهمن ضهرر  معامله .2

 باشد.
 معامله ای که به قصد اضرار به طلبکارها انجام گرفته باشد. .3
 ای که دادگاه تشخیص دهد فسخ آن به مصلحت طلبکاران است. هر معامله .4

 

 طرح دعوا علیه  هرنویس چک نیست؟ کدام یک از موارد زیر شرط. ۶۲

 مطالبه وجه چک از بانک محال علیه ظرف مهلت مقرر قانونی .1
 صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه .2
 اقامه دعوی علیه ظهرنویس ظرف مهلت مقرر .3
 روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت. ۱۰ارسال اظهارنامه رسمی برای ظهرنویس ظرف  .4

 

 ارد ذیل نادرست است؟کدام یک از مو . ۶۳

 های دیگر توسط شرکت سهامی مجاز است. خرید سهام شرکت .1
ههای غیرنقهدی  توانهد از طریهق آورده افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدیهد در شهرکت سههامی خهاص نمی .2

 صورت پذیرد.
 توانند آورده غیرنقد به شرکت بیارند. ین شرکت سهامی عام میمؤسس .3
 وسط همان شرکت ممنوع است.خرید سهام شرکت سهامی ت .4

 

 پذیر است؟ ذیل امکام یسخ شرکت تضامنی در کدام یک از موارد. ۶۴

 صرفا در موقع ختم محاسبه سالیانه با تصویب اکثریت شرکا مجاز است. .1
 پذیر است. فسخ شرکت تضامنی صرفا با حکم دادگاه امکان .2
 نباشد.در اسانامه این حق از شرکاء سلب نشده باشد و ناشی از قصد اصرار  .3
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 تصویب دوسوم شرکاء مجاز است. .4

 

درصورتی که مقررات قانونی درمورد تصمیماتی که مجمع عمومی عادی در شرکت هاای ساهامی اتخااذ . ۶۵
 شود: یکند، رعایت م می

 توانند درمقابل اشخص ثالث به این بطالن استناد کنند. مدیران شرکت می .1
 ه درخواست کنند.توانند بطالن آن را از دادگا داران شرکت می فقط سهام .2
 شود. با درخواست هر ذینفع به حکم دادگاه بطالن آن اعالم می .3
 از دادگاه درخواست کنند.توانند بطالن آن را  داران باشند می داران که یک پنجم تعداد سهام فقط تعدادی از سهام .4

 

 کدام یک از موارد زیر از حدود اختیارات مدیرتصفیه خار  است؟. ۶۶

 قی با طلبکارانانعقاد قرارداد ارفا .1
 صلح دعاوی طلبکاران با اجازه عضو ناظر .2
 تشخیص دیون و مطالبات تاجر ورشکسته .3
 تقاضای مهر و موم دارای تاجر ورشکسته .4

 

تواناد باه  مطابج مقررات قانون تجارت اگر به موجل قانون یا قرارداد، ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می. ۶۷
از رجوع به هر یک و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیاه ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کند یا پس 

 طلب به دییری رجوع کند. این حکم در مقام بیان ............. است.

 اثر ضمانت تضامنی .1
 جواز ضمانت تضامنی .2
 نحوه انعقاد ضمانت تضامنی .3
 تضامنی بودن ضمانت بین تجار .4

 

باه رأی  ۵و ب رأی  ۳د مادیریت هساتند. الاف ای که ده نفر در آن حضور دارند، الاف و ب ناامز  در جلسه. ۶۸
 آورد. در این صورت ب ......... آراء حاضر است. دست می
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 دارای اکثریت نسبی و اکثریت مطلق .1
 دارای اکثریت نسبی و فاقد اکثریت مطلق .2
 فاقد اکثریت نسبی و اکثریت مطلق .3
 فاقد اکثریت نسبی ودارای اکثریت مطلق .4

 

 کند.  این عمل:  می امضارا در برات نوشته و « ستا ایت کاال قبول در صورت دری»محال علیه عبارت . ۶۹

 قبولی مشروط محسوب است اما آثار نکول را دارد. .1
 ب است زیرا صریح در نکول نیست.وقبولی محس .2
 قبولی مشروط محسوب است و آثار نکول را ندارد. .3
 مشعر بر قبول نیست. صریحا  نکول محسوب است زیرا  .4

 

کناد.  ضامانت می «الاف»نیاز پرداخات آن را از ناحیاه  «ض»صادر نماوده و  «ب»چکی را در وجه  «الف. »۷۰
در موعاد قاانونی باه  « »کند. اگر   هرنویسی می « »عدم مسئولیت در وجه نیز چک را با در  شرط  «ب»

 بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ نماید............... .

 حق رجوع به الف، ب و ض را خواهد داشت. .1
 ف و ض را خواهد داشت.فقط حق رجوع به ال .2
 حق رجوع به الف و درصورت عدم پرداخت وجه سند از جانب وی، حق مراجعه به ض را نیز خواهد داشت. .3
 حق رجوع به الف و ض و در صورت عدم پرداخت وجه سند از جانب آن ها حق مراجعه به ب را نیز خواهد داشت. .4

 

 حقوق ثبت اسناد و امالک

 چه اشخاصی باید حضور داشته باشند؟ در انجام عملیات تحدید حدود. ۷۱

 فقط مالک ملک مورد تحدید .1
 فقط مجاورین ملک مورد تحدید .2
 فقط مامورین اداره ثبت .3
 ها مالک ملک و مجاورین ملک یا هرکدام از آن .4

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


کرمانشاه( استان داوطلبانویژه ) ۹۶های آزمون مشاوران حقوقی پرسش  

20 
 

 

 شود؟ هیئت نظارت از چند نفر و از چه کسانی تشکیل می. ۷۲

 بت استاندو نفر از کارمندان اداره کل ثبت مربوطه و مدیرکل ث -نفر ۳ .1
 سه نفر از قضات دادگاه استان مربوطه و مدیرکل ثبت استان -نفر ۴ .2
 دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان و مدیرکل ثبت استان -نفر ۳ .3
 دو نفر از قضات دیوان عالی کشور و یک نفر از کارمندان ثبت استان -نفر ۳ .4

 

قوق ارتفاقی ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شاده چاه مادت حدود و حمهلت و مدت اعتراض به . ۷۳
 است؟

 ظرف سه ماه به اداره ثبت محل تسلیم شود. ستراض به حدود و حقوق ارتفاقی بایاعت .1
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تنطیم صورتمجلس تحدید حدود درخواست اعتراضهش را بهه اداره ثبهت محهل  .2

حویل ته حقوقی محل ملک اضش را به دادگاکور یک ماه مهلت دارد که دادخواست اعتر ذملک تحویل و از تاریخ م
 نماید.

 توان نسبت به آن اعتراض شود. اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی مهلت ندارد و هر زمان می .3
 رت ثبت محل تقدیم شود.اعتراض بایستی ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به هیئت نظا .4

 

 شود؟ المالک به چه ملکی گفته می در حقوق ثبت، ملک مجهول. ۷۴

 ملکی که مالک ندارد یا مالک آن مشخص نیست. .1
 ملکی که درخواست ثبت نسبت به آن شده ولی در مهلت مقرر نسبت به درخواست مذکور اعتراض نشده است. .2
 نگردیده است.ملکی که اظهارنامه درخواست ثبت نسبت به آن توزیع  .3
 ملکی که اظهارنامه نسبت به آن توزیع شده ولی در مهلت مقرر اظهارنامه به اداره ثبت داده نشده است. .4

 

دعوای اعتراض به ثبت ملکی که درخواست ثبت آن شده است، تحت چه عنااوینی قابال طارح خواهاد . ۷۵
 بود؟

 اعتراض به مالکیت متقاضی ثبت .1

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


کرمانشاه( استان داوطلبانویژه ) ۹۶های آزمون مشاوران حقوقی پرسش  

21 
 

 ض به حدود و حقوق ارتفاقی ملکاعتراض به اصل درخواست ثبت و اعترا .2
 اعتراض به اصل و حدود ملک مورد درخواست ثبت .3
 اعتراض نسبت به اقدامات اداره ثبت در به ثبت رساندن ملک مطروحه .4

 

اگر کسی به اقدامات و عملیات مامورین اجراء ثبت اسناد و امالک اعتراض و شکایت داشته باشاد، باه . ۷۶
 کدام مرجع بایستی شکایت کند؟

 ه حقوقی واقع در محل صدور اجراییهدادگا .1
 را صادر نموده است. رییس اداره ثبتی که اجراییه .2
 اداره اجرایی که اجراییه را صادر نموده است. .3
 هیئت نظارت اداره کل ثبتی که در حوزه آن اجراییه صادر شده است. .4

 

روز  ۹۰ناوبتی تاا ین آگهای لاهرکس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشار او . ۷۷
 خود را به اداره ثبت تسلیم دارد( .......... ضاقامه دعوا نماید. )اعترا

 اعتراض عم از اینکه در مدت قانونی داده شده باشد یا خارج از مدت باید پذیرفته شود. .1
 روز مقرر پذیرفته خواهد شد. ۹۰اعتراض فقط در مهلت  .2
 شود فقط از اداره اوقاف پذیرفته میروز  ۹۰اعتراض خارج از مهلت  .3
 فرستد. گونه اظهارنظری آن را به دادگاه می اگر اعتراض خارج از مهلت داده شده باشد، واحد ثبتی بدون هیچ .4

 

هرگاه نسبت به ملکی ا هارنامه ثبتی هم به عنوان سهم مشاع و هم به عنوان مفروز پذیریته شده باشد . ۷۸
 باشد؟ ختالف و اشتباه در کدام یک از مراجع میصدور سند مالکیت موکول به ذیع ا

 هیئت نظارت ثبت استان .1
 شورای عالی ثبت شعبه امالک .2
 باشد. از اختیارات رییس ثبت می .3
 دادگاه محل وقوع ملک .4
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آگهی نوبتی ملکی در شهریتان شاهرود منتشر و شخصی در یرجه مقرر قانونی اعتراض نماود. ساپس . ۷۹
 ین نمود.متقاضی ثبت به اعتراض معترض تمک

گهی مجدد به نام معترض می .1  باشد. محتاج به انتشار آ
گهی مجدد دنباله اقدامات ثبتی به نام معترض ادامه می .2  یابد. با انتشار آ
گهی مجدد به نام معترض نمی .3  گردد. باشد و معترض جانشین متقاضی ثبت می محتاج به اتشار آ
گههی بایهد مجهددا منتشهر با تمکین متقاضی ثبت به اعتراض به عمل آمده فقط محک .4 وم له جانشین وی شهده و آ

 شود.

 

 یاصله بین انتشار آگهی تحدیدی با روز تحدید یا تعیین حدود ............. .. ۸۰

 روز باشد. ۶۰روز و بیشتر از  ۳۰نباید کمتر از  .1
 روز باشد. ۹۰روز و بیشتر از  ۲۰نباید کمتر از  .2
 روز باشد. ۹۰روز و بیشتر از  ۳۰نباید کمتر از  .3
 روز باشد. ۶۰روز و بیشتر از  ۲۰نباید کمتر از  .4

 

 منظور از انتشار آگهی نوبتی کدام گزینه است؟. ۸۱

گهی موضوع ماده  .1  شود. روز منتشر می ۳۰قانون ثبت است که در دو نوبت به فاصله  ۱۱آ
گهی موضوع ماده  .2  شود. روز منتشر می ۳۰قانون ثبت است که در دو نوبت به فاصله  ۱۰آ
گهی موضوع م .3  شود. روز منتشر می ۳۰قانون ثبت است که در دو نوبت به فاصله  ۱۲اده آ
گهی موضوع ماده  .4  شود. روز منتشر می ۳۰قانون ثبت است که در دو نوبت به فاصله  ۱۴آ

 

االجرا را پرداخته، مرجاع رسایدگی و نحاوه  های مندر  در برگ الزم عدد از سکه ۴۰زو  مدعی است که . ۸۲
 اقدام را تعیین نمایید.

 صادره قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.رأی  موضوع شکایت را در هیئت نظارت مطرح و .1
 روز قابل تجدیدنظر در هیئت نظارت است. ۱۰ت را به اداره ثبت محل تقدیم و نظریه مدیر ثبت ظرف یموضوع شکا .2
 شود. گاه مطرح میموضوع شکایت را به منظور ابطال مقدار اضافی اجراییه با تقدیم دادحواست در داد  .3
 شود. موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح می .4

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


کرمانشاه( استان داوطلبانویژه ) ۹۶های آزمون مشاوران حقوقی پرسش  

23 
 

 

 ۱۳۹۰های یاقاد ساند رسامی مصاوب  در اجرای قانون تعیین تکلیف وضاعیت ثبتای اراضای و سااختمان. ۸۳
 المالک )یاقد ا هارنامه( باشد، نحوه اقدام چیونه است؟ چنانچه ملک مورد تقضا مجهول

گههی نهوبتی و تحدیهد پس از تنظیم اظهارنواحد ثبتی مکلف است  .1 امه حاوری تحدیهد حهدود، مراتهب را در اولهین آ
 حدود به صورت همزمان به اطالع عموم برساند. 

گهی نوبتی منتشر و سپس عملیات تحدید حدود عمهومی انجهام  .2 واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه آ
 دهد.

گهی نوبتی منت .3 شهر و سهپس عملیهات تحدیهد حهدود اختصاصهی واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه آ
 انجام گردد.

 صادر نماید.رأی  واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه سند مالکیت را مطابق مفاد .4

 

 در موقع تحدید حدود امالک غیرمجاور به حدود ملک اعتراض نموده، نحوه اقدام چیونه است؟. ۸۴

روز معتهرض حهق  ۱۰م و این نظریه به معتهرض ابهالغ و مهدت مدیر ثبت نظر خود را در بی اعتباری اعتراض اعال .1
 اعتراض به این نظریه را دارد تا در هیئت نظارت مطرح شوذ.

مدیر ثبت نظر خود را در بی اعتباری اعتراض اعالم و از رئیس دادگاه عمهومی جههت رسهیدگی در نشسهت اداری  .2
 کند. دعوت می

 شود. منتظر حکم نهایی دادگاه می و ارسالاداره ثبت این اعتراض را به دادگاه  .3
 هیئت نظارت قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.رأی  اعتراض به هیئت نظارت ارسال و .4

 

متار قیاد شاده و  ۷۲متر باوده اشاتباها  ۸۸حد شمالی که به طول  ۱۸/۲۲در مویع تحدید حدود باغ پالک . ۸۵
 اشتباه را تعیین کنید.سند مالکیت با همین اشتباه صادر گردیده، مرجع ریع 

 دادگاه .1
 شورای عالی ثبت .2
 دیوان عدالت .3
 هیئت نظارت .4

 حسبی امور
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 دارد؟ تکلیفی چه قیم باشد، سفیه رشد سن به رسیدن زمان در ندارد خاص ولی که صغیری هرگاه .۸۶

 دهد اطالع دادستان به را مراتب .1
 نماید ابقا قیمومت به را قیم تا بخواهد دادستان از باید .2
 دهد ادامه خود قیمومت به باید .3
 نماید جدید قیم نصر تقاضای محجور سفه مورد در .4

 

 ...محجور زندگی هزینه پرداخت .۸۷

 گردد می تأمین او شدنی ضایع اموال فروش محل از که است قیم تعهدات از .1
 گردد تأمین باید محجور اموال عواید محل از که است قیم تعهدات از .2
 گردد تأمین باید محجور اموال روشف عوض از که است قیم تعهدات از .3
 است قیم تعهدات از .4

 

 ...وارث توسط ترکه از بخشی گذاشتن رهن .۸۸

 گردد می محسوب ترکه صریح قبول .1
 گردد می محسوب ترکه ضمنی قبول .2
 است ضمان موجب و گردد نمی محسوب قبول .3
 گردد می محسوب ترکه صریح قبول نماید ترکه قبول از کشف وضوح طور به اگر .4

 

 شود؟ نمی موم و مهر متویی اموال از دسته کدام .۸۹

 متوفی اوالد و عیال زندگی برای ضروری البیت اثاث .1
 نیست موم و مهر قابل که اشیائی .2
 وی شئون رعایت با متوفی دفن و کفن هزینه .3
 موارد همه .4

 

 است؟ نادرست ترکه رد درخصوص گزینه کدام .۹۰
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 شود نمی پذیرفته اخیر گروه تصفیه تقاضای کنند رد رخیب و قبول را ترکه ورثه از برخی که درصورتی .1
 ندارد را آن اداره عملیات به نسبت اعتراضی گونه هیچ حق کرده رد را ترکه که وارثی .2
 شود می ردکننده تملک مانع ترکه رد .3
گاهی تاریخ از ماه یک ترکه رد مهلت .4  است مورث فوت از وارت آ

 

 نیست؟ نایذ زمانی چه از محجور اموال در وی اعمال قیم، عزل از پس .۹۱

               عزل حکم ابالغ تاریخ از .1
 عزل حکم شدن قطعی تاریخ از .2
            عزل سبب پیدایش تاریخ از .3
 جدید قیم تعیین تاریخ از .4

 

 باطال اهلیات عادم دلیل باه تااریخی چاه از اموالش در وی اقدامات شود، صادر مجنونی حجر حکم اگر .۹۲
 است؟

 دادگاه رسدیگی یا جنون عالئم ظهور تاریخ از .1
 در کهه اسهت داشهته وجهود قبهل از حجهر علهت شهود ثابهت کهه مهواردی در جهز حجهر حکم قطعیت تاریخ از .2

 شود می مترتب حجر اثر علت، وجود تاریخ از صورت این
 حجر حکم قطعیت تاریخ از .3
 است شده قید حکم در که جنون تاریخ از .4

 

 و نیهاداری در متویی ورثه اگر کند، نمی را دیون تکایوی ترکه و اند کرده قبول را ترکه ورثه که مواردی در .۹۳
 ...شودخ تلف ترکه از بخشی و کنند کوتاهی ترکه حفظ

 باشد آنها تقصیر به مستند تلف یا نقص که هستند مسئول درصورتی .1
 هستند مسئول خود، تقصیر درجه حسب لذا و است ضمانی آنها ید .2
 دارند ضمانی مسئولیت لذا و است ضمانی آنها ید .3
 ندارند مسئولیتی وجه هیچ به .4
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 کنند؟ تقاضا دادگاه از را ترکه تصفیه توانند نمی زیر ایراد از یک کدام .۹۴

 مشاع اموال در جز له موصی و ورثه از هریک .۱

 قبول شرط به ورثه از هریک .۲

 موصی و ورثه از هریک .۳

 مشاع موالا در جز وصی و له موصی ورثه، از هریک .۴

 

 ...تصفیه مدیر توسط متویی اموال یروش .۹۵

 نهر  دارای امهوال کهه درصهورتی لیکن است جایز مزایده طریق از( شدن ضایع از جلوگیری) ضروری موارد در .1
 نیست الزم مزایده باشند، داشته توافق قیمت به نفع ذی اسخاص تمام یا باشد معین

 نیست الزم وجه هیچ به .2
 است جایز تشریفات بدون اموال شدن ضایع یا خراب از جلوگیری برای .3
 دارد بورسی مظنه کاال که مواردی در جز است جایز مزایده طریق از ضروری موارد در .4

 

 :گیرد تعلج جنین به متویی ترکه از است ممکن که االرثی سهم اداره برای .۹۶

 شد خواهد معین امین صورت درهر .1
 شد خواهد معین امین اشدب داشته وصی صرفا   جنین که صورتی در .2
 شود نمی معین امین صورتی هیچ در .3
 شد خواهد معین امین باشد، نداشته ولی یا وصی جنین که صورتی در .4

 

 :قیمومت زوال از بعد .۹۷

 بدهد نماید تصرف باید که شخصی تصرف به تا است محجور اموال مسئول قیم .1
 ندارد مسئولیتی قیم .2
 دهد تحویل هدادگا به را محجور اموال باید قیم .3
 دهد محجور نزدیک خویشاوندان تصرف به را محجور اموال باید قیم .4
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 :نباشد کایی دیون تمام ادای برای ترکه اگر .۹۸

 باشند می دیون تمام پرداخت به ملزم وراث .1
 شود می تقسیم وراث بین ترکه .2
 شود می تقسیم ها آن طلب نسبت به بستاکاران تمام مابین ترکه .3
 شود می المنفعه معا امور صرف ترکه .4

 

 .... نامه، وصیت یقدان ادعای .۹۹

 نیست مسموع باشد نامه وصیت تمام به نسبت فقط دعوی این اگر .1
 است مسموع صورت هر در دعوی این .2
 نیست مسموع باشد نامه وصیت از قسمتی به نسبت فقط دعوی این اگر .3
 نیست مسموع باشد آن از قسمتی یا نامه وصیت تمام به نسبت دعوی این که این از اعم .4

 

 نباشدخ معلوم ایران در غایب ورثه که صورتی در .۱۰۰

 است داشته سکونت نجا آ در غایب که است صالح دادگاهی .1
 دارد مال آنجا در غایب که است صالح دادگاهی .2
 است صالح تهران دادگاه .3
 است بوده آنجا در غایب اقامتگاه که است صالح دادگاهی .4

 

 است؟ صحیح گزینه مکدا قیم تعیین برای .۱۰۱

 شود می انجام آن قطعیت و حجر حکم صدور از پس .1
 باشد می ممکن حجر حکم صدور از قبل .2
 شود می انجام حجر حکم صدور   ضمن .3
 است صحیح ۳ و ۲ موارد .4
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 :ترکه تحریر از مقصود .۱۰۲

 است متوفی ترکه ساختن آزاد .1
 است متوفی دیون و ترکه مقدار تعیین .2
 ستا ماترک از برداری صورت .3
 است متوفی دیون از ترکه تفکیک .4

 

 ... که دادگاهی است؟ مربوط حقوقی دادگاه کدام به محجورین قیمومت امور .۱۰۳

 دارد اقامت آن حوزه در خواهان .1
 است دادگاه آن حوزه در محجور قیم یا ولی اقامتگاه .2
 است دادگاه آن حوزه در محجور اقامتگاه .3
 است واقع آن حوزه در محجور اموال .4

 

 حکم صدور درخواست محکمه از غائب اموال به دسترسی و خود طلب وصول برای غائب یرد طلبکاران .۱۰۴
 است؟ صحیح آنان اقدام آیا. نمایند می را یرضی موت

 دارد اقدام حق طلبکار بلی، .1
 است صحیح دادستان نظر اخذ با بلی .2
 است له موصی و موصی و ورثه اختیارات جزء فقط را فرضی موت حکم صدور خیر .3
 است صحیح اقدام این باشند، موافق ورثه چنانچه .4

 

 شود؟ می تامین چیونه آنها سهم ننمایند، تراضی حصه تعیین به ورثه سهام، تعدیل از پس که درصورتی .۱۰۵

 کند می تکلیف تعیین رأسا   دادگاه.۱

 شود می معین قرعه به ها آن سهام .۲

 شود می اجبار حاکم به مراجعه طریق از .۳

 تراضی به مگر ندارد وجود تقسیم مکانا .۴
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 یقه متون

 نیست؟ صحیح گزینه کدام .۱۰۶

 بعینه مباشر من باایقاعه الشارع غرض یتعلق فیما الوکاله تصح انما .1
 بعینه مباشر من باایقاعه الشارع غرض یتعلق ال فیما الوکاله تصح انما .2
 النکاح فی الوکاله تصح .3
 الطالق فی الوکاله تصح .4

 

لکل   طریین من....  هی و» عبارت .۱۰۷
َ

 تکمیال را وکالات عقاد ماورد در «غیبته و االخر حضور  یی.... منهما ی
 کنید

               فسخها الزم، .1
 الزامها جائز، .2
 تنفیذها الزم، .3
 ابطالها جائز، .4

 

 است؟ صحیح گزینه کدام «الموکل باذن العقد طریی تّولی للوکیل ویجوز» عبارت به باتوجه .۱۰۸

 قابل هم و باشد موجب هم عقد یک در خود موکل اذن به تواند ینم وکیل .1
 قابل هم و باشد موجب هم عقد یک در خود موکل اذن به تواند می وکیل .2
 بگیرد عهده بر را عقد طرفین والیت خود، موکل اذن به تواند می وکیل .3
 کدام هیچ .4

 

 است؟ صحیح گزینه کدام .۱۰۹

 الحق عن صلحال فی وکیال الیکون الدعوی فی وکله لو .1
 بیعه ثم ماء شراء مثال   یوکله بان علیه، رتب ما ایقاع ثم علیه المرتب ایقاع فی التوکیل الیجوز .2
 الحق من االبراء یلمک بالخصومه الوکیل .3
 خاطئه االجوبه کل .4
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 است؟ صحیح گزینه کدام .۱۱۰

 مرافعته للوکیل یکن لم غیره علی له حق استیفاء فی وکله لو .1
 وکهیال یکهن لهم ما علیه الحق تثبیت للوکیل یکون الحق علیه من فجحده غیره له الحق اءاستیف فی وکله لو .2

 الدعوی فی
 الحق قبض للوکیل یکن لم خصمه علی الحق تثبیت فی وکله لو .3
 خاطئه االجوبه کل .4

 

 است؟ صحیح گزینه کدام .۱۱۱

 بشیء الوکاله متعلق تعلق عدم الوکاله فی یشترط .1
 بالمعاطاه الیقع .2
 قبولها و ایجابها بین الموااله الوکاله فی یعتبر .3
 هیچکدام .4

 

  الوکیل و الموکل یی شرطا کان ما» عبارت به توجه با .۱۱۲
 
 غلاط گزیناه کادام «اساتدامه ییهماا شارط ابتادائا

 است؟

 وکیهل همچنهان جنهون رفع از پس و رود می بین از او وکالت جنون دوران در فقط شود جنون دچار وکیل اگر .1
 بود خواهد

 نیست وکیل دیگر افاقه از پس و رود می بین از وکالت کوتاه، مدتی برای حتی جنون با .2
 شود می منفسخ وکالت باشد، داشته هم ادواری جنون موکل اگر .3
 است یکسان وکالت عقد اجرای و تشکیل مرحله در وکالت عقد صحت شرایط .4

 

 کادام «وارثاه مطالباه لاه یکن لم داءاال  قبل یمات شخص من دینه قبض یی وکله لو» عبارت به توجه با .۱۱۳
 است؟ صحیح گزینه

 کند مطالبه متوفی ورثه از را دین تواند می وکیل نماید، فوت مدیون اگر .1
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 ندارد را متوفی ورثه از دین مطالبه حق وکیل نماید، فوت مدیون اگر .2
 ندارد توکیل حق وکیل نماید، فوت موکل اگر .3
 نماید دین مطالبه مدیون از تواند می وکیل نماید، فوت موکل اگر .4

 

 چیست؟ تکلیف شود محجور وکالت تفویض از بعد موکل اگر .۱۱۴

 ندارد وکالت در تأثیری .1
 شود می زایل وکالت مالی امور در .2
 شود می وکالت انفسا  سبب .3
 شود می متوقف حجر رفع تا وکالت انجام .4

 

 بییرد؟ وکیل ولوص برای تواند می آیا کند وصول را طلبش نیست قادر خود که کسی .۱۱۵

                              است صحیح وکالت .1
 نیست صحیح نیست مقدورالوصول چون خیر، .2
          است صحیح وصول شرط به وکالت .3
 نیست نافذ وکالتی چنین .4

 

 اختصاصی و عمومی جزای حقوق

 چیست؟ تکلیف باشد، متعارض شهود شهادت که درصورتی .۱۱۶

       شود می یرفتهپذ است صریح که کسی شهادت .1
 شود می ساقط شهادت هردو .2
                                   است مسموع شهادت .3
 ندارد اثری .4
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 خودرو او غیاب در ب. کند روشن را آن هرازگاهی او غیاب در تا است داده ب به را خود خودرو کلید الف .۱۱۷
 عناوانی چاه ب عمال. اسات کارده دریایات کرایاه ریال هزار ۵۰۰ روزی و داده کرایه مسایربری آژانس به را

 دارد؟

 غیرمجاز استفاده .1
 است مشروعیت فاقد آن تحصیل نحوه که مالی تحصیل .2
 کالهبرداری .3
 غیر مال انتقال و امانت در خیانت .4

 

 است؟ مجازات قابل کالهبردار عنوان به اساسی قانون ۴۹ ماده موضوع اموال گیرنده انتقال آیا .۱۱۸

 است مجازات قابل هبردارکال عنوان به بله .1
 است مجازات قابل غیر مال خرید عنوان به خیر .2
 شود می محسوب کالهبردار مجازات به بودن مطلع درصورت .3
 شد خواستار را معامله ابطال مدنی دادخواست طریق از باید و نیست مجازات قابل گیرنده انتقال .4

 

 مرتکب اکراه، از رهایی و نجات برای ب صشخ. نماید می خودش قتل به اکراه را ب شخص الف آقای .۱۱۹
 نماید می محکوم تعزیر و دیه به را ب آقای دادگاه. شود می کننده اکراه قتل

 کند محکوم دیه پرداخت به فقط را ب آقای باید دادگاه .1
 ندارد قصاص و تعزیر و دیه شود کننده اکراه قتل مرتکب چنانچه مشروع دفاع در مقرر شرایط با .2
 کند محکوم قصاص به را ب آقای باید دادگاه .3
 است صحیح صادره حکم و نماید محکوم تعزیر و دیده به را ب آقای باید دادگاه .4

 

 است؟ درست آزار به مقرون سرقت مورد در زیر های گزینه از یک کدام .۱۲۰

 باشد مالباخته به نسبت باید آزار سرقت، نوع این در .1
 است مجازات اشد مستلزم و مجر  اعتباری تعدد مصادیق از سرقت، نوع این .2
 دهد آزار را مالباخته و باشد داشته همراه به سالح باید سارق سرقت، نوع این در .3
 نیست صحیح ها گزینه از هیچکدام .4
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 :کنند نمی ثبت ازدوا  رسمی دیترخانه در را آن دائم ازدوا  از پس که مردی و زن .۱۲۱

 هستند تعقیب قابل جرم در مباشرت عنوان به هردو .1
 است مرد متوجه فقط کیفری مسئولیت .2
 است تعقیب قابل شریک عنوان به زن و مباشر عنوان به مرد .3
 نیست صحیح ها گزینه از کدام هیچ .4

 

 ...نیست کیفر دارای عمل نفس که حرامی یعل ارتکاب .۱۲۲

 است مجازات قابل و جرم تظاهر، صورت در .1
 است مجازات قابل کند دار جریحه را عمومی عفت اگر .2
 نیست جرم نباشد مجازات دارای قانون در تا .3
 است جرم ۳ و ۲ موارد .4

 

 را ای قطعاه تعمیرگااه کارگران از یکی. است داده تحویل تعمیرگاه به تعمیر برای را خود خودروی یردی .۱۲۳
 :برد می خود با و کرده باز خودرو آن از

 است شده امانت در خیانت مرتکب .1
 (امانت در خیانت و سرقت) است جرم معنوی تعدد .2
 ندارد سرقت عنوان که است غیر مال ربایش .3
 است کرده سرقت .4

 

 است؟ صحیح گزینه کدام محاربه مورد در .۱۲۴

 شود می محقق محاربه جرم عام، سوءنیت وجود صرف به .1
 است تاثیر بی همیشه جرم این تحقق در انگیزه .2
 است صرف مادی جرم محاربه، جرم .3
 است الزم جرم تحقق در هم خاص نیست سوء عام، سوءنیت بر عالوه .4
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 ... متهم، سوی از دادگاه قاضی توسط امضاشده صورتجلسه کردن پاره .۱۲۵

 است امانت در خیانت .1
 است دولتی اسناد اتالف .2
 است دولتی اموال در غیرمجاز تصرف .3
 ندارد جزایی عنوان .4

 

 رئایس دساتور هبا لکان کناد، صاادر شارکت طارف از نماینادگی باه را چکای شارکت یک مدیرعامل اگر .۱۲۶
 ...ورز، امتناع آن وجه پرداخت از بانک مدیره، هیئت

 مسهئولیت صهادرکننده اسهت، بهوده مهدیره هیئت رئهیس عمل به مستند پرداخت عدم شود ثابت که درصورتی .1
 ندارد کیفری

 دارند کیفری مسئولیت مدیره هیئت رئیس هم و مدیرعامل هم .2
 ندارند کیفری مسئولیت هیچکدام .3
 .ندارد کیفری مسئولیت کند، شکایت مدیره هیئت رئیس علیه هفته یک ظرف دیرعاملم که درصورتی .4

 

  دولتی کارمند اگر .۱۲۷
 
 .... کند، اتالف را است شده سپرده او به و یفه حسب بر که اموالی عمدا

 شود می محکوم تخریب مجازات به .1
 شود می محکوم غیرقانونی تصرف مجازات به .2
 شود می محکوم اختالس مجازات به .3
 شود می محکوم عدوانی تصرف مجازات به .4

 

 ...مجازات تعیین در باشد، کرده اخذ رشوه مختلف دیعات در شخصی چنانچه .۱۲۸

 بود خواهد مالک ماخوذه مبالس جمع .1
 شود می اجرا اشد مجازات و تعیین جداگانه مجازات هریک برای .2
 شود می اجرا و تعیین اشد مجازات تنها .3
 مجهازات به دوم یک باشد، مورد سه از بیش چنانچه و اجرا اشد مجازات باشد مورد سه ات جرایم تعداد چنانچه .4

 شود می اضافه اشد
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 طریاج از وسیله این به و کرده استفاده او رمز و بانکی کارت شماره از دییری اجازه بدون شخصی اگر .۱۲۹
 ...کند، تحصیل خود برای مالی امتیاز اینترنت جهانی شبکه

 است شده ای رایانه سرقت مرتکب .1
 است شده ای رایانه کالهبرداری مرتکب .2
 است شده ساده سرقت مرتکب .3
 کند خسارت جبران باید تنها و نشده جرمی مرتکب .4

 

 ... جنین، بر عمدی جنایت .۱۳۰

 تعزیهر بهه دیهه پرداخهت بهر عهالوه مرتکب و نیست قصاص موجب باشد، روح حلول از بعد که صورتی در تنها .1
 شود می محکوم

 تعیهزی بهه دیهه پرداخهت بر عالوه مرتکب و نیست قصاص موجب باشد، روح حلول از بعد که صورتی در نهات .2
 شود می محکوم

 و تعزیهر بهه دیهه پرداخهت بهر عهالوه مرتکهب و نیسهت قصهاص موجهب آن از قبل چه و روح حلول از قبل چه .3
 شود می محکوم قصاص

 است قصاص موجب آن از قبل چه و روح حلول از قبل چه .4

 

 غیارممکن جارم وقوع بوده، اطالع بی آنها از مرتکب که مادی جهات به جرم ارتکاب هنیام در چنانچه .۱۳۱
 ...شود،

 نیست مجازات قابل و است محال جرم .1
 است مجازات قابل جرم به شروع حکم در و بوده محال جرم شده انجام اقدامات .2
 نیست مجازات قابل و است عقیم جرم .3
 است جازاتم قابل تجری دلیل به .4

 

 کدام گزینه صحیح نیست؟ -۱۳۲

 یک بار اقرار در کلیه جرایم کافی است مگر در جرایمی که قانون مجازات اسالمی نصاب برای آن مقرر شده است. .1
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 یک بار اقرار در کلیه جرایم برای اثبات جنبه غیر کیفری کافی است. .2
 ی است.در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد دوبار اقرار کاف .3
 در کلیه جرایم یک بار اقرار کافی است. .4

 

 صدور حکم و اجرای مجازات درمورد جرایم زیر قابل تعلیج است: -۱۳۳

 جرایم علیه اطفال و نوجوانان .1
 جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور .2
 سرقت مسلحانه .3
 مومیعجرایم علیه عفت  .4

 

 شود؟ قج میمسئولیت کیفری ناشی از یعل غیر با چه شرایطی مح -۱۳۴

مابین در قبال فعل دیگری مسئول بوده باشهد و تقصهیر  همین قرارداد فی ساسا و برقانونا    درصورتی که شخص  .1
 کند.

 درصورتی که شخص از قبل فعل دیگری را تضمین کرده و در مقام تضمین خطا کند. .2
بها فعهل ارتکهابی دیگهری تقصهیری  مسئول افعال ارتکابی دیگری بوده و یا در ارتبهاطقانونا    درصورتی که شخص  .3

 مرتکب شده باشد.
مسئول افعال ارتکابی دیگری باشد و در ارتباط با فعل ارتکهابی دیگهری مرتکهب خطها قانونا    درصورتی که شخص  .4

 شده باشد.

 

 کدام یک از موارد زیر جزء شرایط صدور حکم آزادی مشروط نیست؟ -۱۳۵

 د حسن اخالق و رفتار نشان دهد.همواره از هومحکوم در مدت اجرای مجازات  .1
 حاالت و رفتار  محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نشود. .2
 پرداخت جزای نقدی یا ترتیب پرداخت آن درصورتی که محکومیت حبس توام با پرداخت جزای نقدی باشد. .3
 محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. .4
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 یج اجرای مجازات درمورد چه جرایمی ممکن است؟صدور حکم تعل -۱۳۶

 جرایم تعزیری مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد. .1
 جرایم تعزیری درجه سه تا هشت مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد. .2
 تمام جرایم تعزیری همچنین جرایم بازدارنده که در زمان قانون سابق اتفاق افتاده باشد. .3
 حدود، قصاص و دیات.تمام جرایم به استثناء  .4

 

 منظور از تقدم یا اقتران زمانی در تحقج معاونت در جرم چیست؟ .۱۳۷

یعنی اینکه انگیزه معاون جرم همان انگیزه مرتکب باشد و این همهاهنگی از قبهل یها در زمهان وقهوع جهرم شهکل  .1
 بگیرد.

 یعنی اینکه معاون و مرتکب با هم برای ارتکاب جرم توافق کرده باشند. .2
. )یها قصهد اینکه معاون و مرتکب قبل از وقوع جرم یا در حین آن در ارتکاب جهرم و تحقهق آن همفکهر باشهدیعنی  .3

 واحد داشته باشند(.
 یعنی اینکه معاون و مرتکب از افکار همدیگر مطلع باشند و معاون از قبل معاونت خود را اعمال کرده باشد. .4

 

شود به نحاوی کاه قاادر  ناحیه پا به شدت مصدوم میشود و از  شخصی در حین سرقت دچار حادثه می .۱۳۸
شاود. چنانچاه  به ادامه سرقت نیست. وی در حال خار  کردن اموال مسروقه از منازل دچاار ایان حادثاه می

 شود؟ باشد، اتهام وی چیست و چیونه مجازات می ۵مجازات جرم وی درجه 

 یا جزای نقدی درجه شش است. شود و مجازات وی حبس تعزیری یا سالق جرم عقیم محسوب می  .۱

 شود چون سرقت واقع نشده است. چنانچه عملیات انجام شده جرم خاصی باشد، به مجازات همان جرم محکوم می .۲

 شود. تر از جرم سرقت مورد نشر محکوم می جرم محال است و به مجازات یک یا دو درجه پایین .۳

 عزیری یا شالق یا جزای نقدی درجه شش است.شود و مجازات وی حبس ت شروع به جرم محسوب می .۴

 

ساال  ۷مرتکب آدم ربایی شاده و باه  ۱۳۷۰ساله در زمان حاکمیت قانون مجازات اسالمی  ۱۶شخصی  .۱۳۹
پرونده جهت اجراء احکام ارساال  ۱۳۹۲زندان محکوم شده است و پس از حاکمیت قانون مجازات اسالمی 

 گردد. می
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ههای  سهال تمهام بهه مجازات ۱۸درمورد جرایم تعزیهری افهراد زیهر  ۱۳۹۲ات قانون باتوجه به اینکه به موجب مقرر  .1
رأی  تر از جمله نگهداری در کانون اصالح و تربیت تبدیل شده است. پرونده باید مجددا به دادگاه صادرکننده سبک

 ارسال شود.
قطعهی مهوثر رأی  زمهان صهدور قطعی صادر شده است و قوانین مساعد درمورد جرایم قبل تهارأی  باتوجه به اینکه .2

 اجرا شود.رأی  هستند، لذا باید
 باتوجه به اینکه جرم در زمان وقوع قانون سابق واقع شده است، قانون جدید هیچ تاثیری ندارد. .3
صهحیح اسهت و بایهد رأی  باشد، لذا سال سن مسئولیت کیفری است و این فرد صغیر نمی ۱۶باتوجه به اینکه سن  .4

 اجرا شود.

 

 های ذیل شرط تعویج صدور حکم نیست؟ ام یک از گزینهکد -۱۴۰

 فقدان سابقه محکومیت به حبس .1
 وجود جهات تخفیف مجازات .2
 بینی اصالح مرتکب پیش .3
 جبران ضرر و زیان ناشی از جرم .4

 
 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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