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 حقوق مدنی 

شده و اموال او میان وراث حین -1 صادر  شده است.حکم موت فرضی غایب مفقوداالثر  سیم  اگر  الفوت تق
 ت؟  تقسیم اموال، غایب پیدا شود، کدام مورد صحیح اس پس از صدور حکم موت فرضی و

 شدنی، غایب حقی ندارد. گردد، اما در موردعوض اموال مصرفمی موجود باشد، به غایب باز اگر عین اموال (1
چ ین پرداخت مثل با قیمت هر حال در مقابل شخخ غ غایب، مو ب به ارخخدرداد عین اموال و م ان   ه و ه  وراث در (2

 اموال تلب شده هسد د.   
 وراث ندارد.  گردد، واّلا حقی بریب باز میاگر عین اموال موجود باشد، به غا (3
 گردد. و م ان  وعوض  ه که موجود باشد، به غایب باز می چه ازعین اموال ه (4

 عقد وقف درکدام یک از موارد زیر، باطل است؟  -۲

 وقب مالی که نسبت به  ه، ش غ دیگری حقا ارتفاق دارد.  (1
 ه زوجه او از م ان  موقونه ارت. وقفی که به موجب اراده واقب، مدضمن پرئداخت نفق (2
 وقب مالی که نسبت به  ه، ش غ دیگری حق ارتفاق دارد.  (3
 وقب مالی که میاه واقب و موقوف علیه، مشاع ارت. (4

شخص « الف»شخص  -۳ ضولی به  شد. اگر اتومبیلمی« ب»اتومبیل معینی را به عنوان ف متعلق مذکور  فرو
 امله، صحیح است؟   به غیر باشد، کدام مورد در خصوص این مع

 . شودمینانذ ارت وت ها با ت قیذ صاحب مال معدبر غیر  (1
 از صاحب مال وکالت داشده، معدبر ارت.  « الب»اگر معلوم شود  (2
 هر حال غیر نانذ ارت.  در (3
 .شودمیمعدبر « الب» ت فیذ غیر نانذ ارت و ت ها با (4

 های انجام تعهد، صحیح است؟ کدام مورد درخصوص هزینه -۴

 زی ه اردرداد مورد عاریه، به عهده معیر ارت. ه (1
 هزی ه اردرداد مورد ودیعه، به عهده مودع ارت.  (2
 هزی ه اردرداد عین مسداجره در نرض انقضای اجاره، برعهده موجر ارت.  (3
 روی خریدار، به عهده نروش ده ارت.  هزی ه تأدیه ثمن از (4

 ترکه تعلق گرفته است، چگونه است؟ بیع اعیان ترکه توسط وراث، در فرضی که دیونی به  -۵

 . شودمیها، نانذ نیست و با ت فیذ طلبکاراه یا پرداخت دیوه  ه نانذ (1
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 نانذ ارت و طلبکاراه به نسبت ره  وراث، حقا رجوع به  ناه را دارند. (2
 . شودمیت ها با ت فیذ طلبکاراه،نانذ  نانذ نیست و (3
 نسخ ک  دتوان د معامله را نانذ ارت، اما طلبکاراه می (4

هد قراردادی، خسوووارتی وارد -۶ یار  درصوووورتی که از نقع تع باشووود، کدام مورد در خصووووص اخت شوووده 
 متعهد،صحیح است؟  

 پیش از الزام به ایفای تعهد نیز، حقا مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد را دارد.  (1
 ندارد. نقط حق مطالبه خسارت نعلی را دارد و نسبت به خسارت  ی ده، مطلقًا حقی  (2
 در صورت اثبات، حقا مطالبه عدم ال ف  محدمل را دارد.  (3
حق مطالبه توام خسخخخارت عدم انجام تعهد و اجرای اصخخخل تعهد را دارد پیش از الزام به ایفای تعهد نیز، حق مطالبه  (4

 خسارات تاخیر در انجام تعهد را دارد.  

 حیح است؟ کدام مورد در خصوص مسئولیت ناشی از نگهداری حیوانات، ص -۷

 صاحب هرنوع حیواه، ت ها در صورتی مسئول ارت که تقصیر او در نگهداری ازحیواه اثبات شود.  (1
گاه باشد، مسئول ارت، مگر ای که توانایی حفظ حیواه ار نداشده باشد.  (2  چ انچه صاحب حیواه از خطر حمله  
گاه نباشد، مطلقًا مسئول نیست.  (3  چ انچه صاحب حیواه از خطر حمله  
 نفسه تقصیر ارت. هداری حیوانی که ش غ توانایی حفظ  ه را ندارد، نینگ (4

ثالد، در ک -۸ یان  تواندنمیر گبیمه، دام مورددر بیمه شوووخص   دیده، به راننده پس از جبران خسوووارت ز
 مسبب حادثه رجوع کند؟

 ، ناشی از مسدی ران ده مسبب حادثه باشد. خسارت (1
 زیاه دیده ناقد گواهی امه باشد.  (2
 ت، ناشی از اردعمال مواد روانگرداه تورط ران ده مسبب حادثه باشد. خسار  (3
گاه باشد. ران ده مسبب حادثه (4  ، از مسروقه بوده و ریله نقلیه  

ساس  -۹ صبان منتقل کند، کدام  مورد  ، اگر مالک به نحوی ازقانون مدنیبرا انحا، حّق خود را به یکی از غا
 درخصوص آن غاصب، صحیح است؟   

 هماه حقی خواهد بود که مالک دارا بوده ارت. دارای  (1
 به یکی از ّلحقین خود رجوع ک د.  تواندمینقط  (2
 در صورتی که اندقال مجانی باشد، حق رجوع به غاصباه دیگر را ندارد.  (3
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 به غاصبی رجوع ک د که مال در ید او تلب شده ارت.  تواندمینقط  (4

 حیح است؟ دو فرض زیر، کدام مورد ص در عقد نکاح در -۱۰

 عدم رعایت مصلحت موکل   -فرض اول
 خروج از حدود اختیارات توسط وکیل -فرض دوم

 در نرض اول، نکاح صحیح و قابل نسخ ارت و در نرض دوم، نکاح غیر نانذ ارت.  (1
 در نرض اول، نکاح صحیح و غیر قابل نسخ ارت و در نرض دوم، نکاح غیر نانذ ارت.  (2
  وط به ت فیذ موکل ارت.م در هر دو نرض، نکاح غیر نانذ (3
 در نرض اول، نکاح غیر نانذ ارت و درنرض دوم، نکاح صحیح و قابل نسخ ارت.  (4

 در صورتی که اختیار تعیین مهر به شخص ثالد داده شود. کدام مورد صحیح است؟  -۱۱

 اصوًّل ش غ ثالث در تعیین مهر به هر میزاه، م دار ارت.  (1
 ه رکه بهار  زادی معین ک د. بیش از صدو د تواندنمیش غ ثالث  (2
 بیش از مهر المثل معین ک د.  تواندنمیش غ ثالث  (3
 بیش از مهر المدعه معین ک د.  تواندنمیش غ ثالث  (4

در صوووورت تفاوت قیمت مبیع در وضوووعیت بی عیبی با ثمن معامله، اری در خیار عیب چگونه محاسوووبه  -۱۲
 ؟  شودمی

از ثمن  باید شخود و نروشخ دهعیبی تعیین میبی وضخعیت قیمت حقیقی  ه درقیمت حقیقی مبی  در وضخعیت معیوبی و  (1
 مقرر به هماه نسبت را به مشدری رد ک د و مابقی را نگه دارد.  

و نروشخ ده باید از ثمن  شخودمیعیبی تعیین قیمت حقیقی مبی  در وضخعیت معیوبی و قیمت حقیقی  ه در وضخعیت بی (2
 بقیه را به ع واه ارش، به مشدری رد ک د.  مقرر به هماه نسبت نگه داشده و 

 عیبی با ثمن معامله را به ع واه ارش به مشدری بپردازد.  نروش ده مو ب ارت مابه الدفاوت قیمت مبی  در وضعیت بی (3
عیبی را به ع واه ارش به مشخخدری نروشخخ ده مو ب ارخخت مابه الدفاوت قیمت مبی  در وضخخعیت معیوبی و وضخخعیت بی (4

 بپردازد.  

 کدام مورد در خصوص رجوع خریدار به فروشنده فضولی، بابت جبران خسارت، صحیح است؟  -۱۳

گاه ارت، درنروش ده (1 گاه باشد یا  ای که به نساد بی    هر حال در مقابل خریدار ضامن ارت، خواه خریدار به نساد بی   
گاه  نا 
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گاه و خریدار از نسخخاد ب (2 گاه ارخخت، نروشخخ ده مو ب به جبراه خسخخارت ت ها در نرضخخی که نروشخخ ده از نسخخاد بی    ی  نا 
 .خریدار ارت

 در صورت وقوع خسارت و اثبات  ه، درهر حال نروش ده باید خسارت خریدار را جبراه ک د.  (3
گاه   (4 گاه باشد یا نا  گاه از نساد ارت، خواه خود او )نروش ده( به نسادبی     نروش ده مو ب به جبراه خسارت خریدار نا 

فروی ساختمان است. در صورت عدم پرداخت اقساط فرض که قردارد طرفین تابع قانون پیش با این -۱۴
 فروشنده چه حقی دارد؟ خریدار، پیشفروی توسط پیشقرارداد پیش

 در مدت یادشده، حق نسخ قرارداد را دارد.  از تاریخ ررررید دین و عدم پرداخت بها نروش ده یک ماه پسپیش (1
 نروش با الزام خریدار به ادای دین را دارد. عدم پرداخت بها، حق نسخ قرارداد پیش نروش ده به محضپیش (2
نروشخخخ ده حق خریدار  رف یک ماه پس از ابالغ اخطار دندرخانه نسخخخبت به پرداخت بها اقدام نک د. پیشچ انچه پیش (3

 نسخ قرارداد را دارد.
نروش ده داد را مطرح ک د و در صورت عدم امکاه الزام، پیشنروش ده باید ابددا دعوای الزام به پرداخت بهای قرار پیش (4

 حق نسخ دارد.   

 تصرف شرکا در مال مشاع، صحیح است؟  کدام مورد در خصوص -۱۵

 هر نوع تصرنی، خواه مادی خواه حقوقی در جزء مشاع یا کل مال مشدرک، نیازم د اذه شریک ارت.  (1
تصرف حقوقی هر شریک در جزء مشاع مدعلق به خود، نیازم د اذه هر نوع تصرف مادی م وط به اذه شریکارت، اما  (2

 شریک نیست.   
 تصرف حقوقی نسبت به کل، چ انچه بدوه اذه شریک انجام شود، باطل ارت.  (3
 تصرف مادی و حقوقی هر شریک در جزء مشاع مدعلق به خود، نیازم د اذه شریک نیست.  (4

، فته باشوود. هرگاه در مرحله پرداختمون عنه اذن گر با فرض اینکه ضووامن درحین عقد ضوومان، از مضوو -۱۶
 شخص ثالثی دین را به مضمون له پرداخت کند. کدام مورد صحیح است؟   

 اگر ش غ ثالث، تبرعا دین را پرداخت کرده باشد. ضامن حق رجوع به مضموه ع ه را ندارد.  (1
 رجوع به مضموه ع ه را دارد. ، بااذه ضامن پرداخده باشد، ولو به قصد تبرع ضامن حق اگر ش غ ثالث (2
 ، مطلقًا حق رجوع به مضموه ع ه را ندارد. ضامن (3
 ضامن، درهر حال حق رجوع به مضموه ع ه را دارد.  (4

داده باشوود که مشووتری ثمن را به شووخصووی بدهد و بعد بمعن بیع معلوم شووود.  هاگر در بیع، بایع حوال -۱۷
 کدام مورد در خصوص حواله، صحیح است؟  
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 ت. زیرا برای صحت حواله، ّلزم ارت محال علیه مدیوه محیل باشد. باطل ار (1
 . شودمیصحیح ارت، لکن محال علیه بری  (2
 باطل ارت، هرچ د برای صحت حواله، ّلزم نیست محال علیه مدیوه محبل باشد.  (3
 صحیح ارت، زیرا برای صحت حواله، ّلزم نیست محال علیه مدیوه محیل باشد.  (4

 دنی، کدام مورد در خصوص منافع عین مرهونه، صحیح است؟ برمبنای قانون م -۱۸

 اگر م ان ، عین مسدقلی را تشکیل دهد، داخل در رهن ارت.  (1
 م ان ، خواه مدصل باشد یا م فصل، داخل در رهن ارت.  (2
 داخل در رهن نیست.  جا که رهن م فعت باطل ارت. م ان  عین مرهونه،از  ه (3
  ان  م فصل، داخل در رهن نیست. م ان  مدصل، داخل در رهن ارت و م (4

 ی باشد. کدام مورد در خصوص تعیین فرد صحیح است؟ به کلاگر موصی -۱۹

 با ورثه ارت و  ناه مو ب به اند اب مصداق مدورط هسد د.  (1
 با ورثه ارت و  ناه باید از بیِن مصادیقی که عرنًا معیوب نباشد، اند اب ک  د.  (2
 ر مصداقی را اند اب ک دله ارت و او می تواند هبا موصی (3
 له ارت و او می تواند از نرد مدورط اند اب ک د. با موصی (4

 کدام مورد در خصوص قتل به عنوان مانع ارث، صحیح است؟  -۲۰

 تمام موارد، ت ها قدل عمد  در (1
 قدل عمد و شبه عمد، مطلقًا  (2
 قدل عمد، همواره و قدل غیر عمدی، در مورد خاصی  (3
 واه عمدی یا غیر عمدی قدل در تمام موارد، خ (4

 آیین دادرسی مدنی

 چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانوِن حاکم بر دعوا را خعف شرع بداند، کدام مورد صحیح است؟  -۲۱

 باید از رریدگی امد اع ک د، مگر دعوای مطروحه راج  به اصل نکاح و یا طالق باشد.  (1
 راج  به اصل نکاح و یا طالق باشد.  باید از رریدگی امد اع ک د، حدی اگر دعوای مطروحه (2
 می تواند از رریدگی امد اع ک د ونوع دعوا اثری ندارد.  (3
 از رریدگی امد اع ک د. تواندمینقط در دعاوی غیر مالی  (4
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چه قاضی به علت تخلف انتظامی که در زمان قضاوت مرتکب شده، تحت پیگرد انتظامی قرار گیرد چنان -۲۲
 خلف وی، ازخدمت قضائی به طور دائم منفک شود. کدام مورد صحیح است؟   و در جریان رسیدگی به ت

 حدی اگر به شغل اداری م دقل شده باشد.  شودمیتعقیب اندظامی موقوف  (1
 یابد. هر حال تا پایاه ادامه می تعقیب اندظامی در (2
شدمگر  ه شودمیتعقیب اندظامی موقوف  (3 شده با شغل اداری م دقل  ص که به  ورت، به ت لب وی در هیئت که در این 

 . شودمیرریدگی به ت لفات اداری رریدگی 
صورت، به ت لب وی در مراج  مگر  ه شودمیتعقیب اندظامی موقوف  (4 شد که در این  شده با شغل اداری م دقل  که به 

 .شودمیاندظامی قضات رریدگی 

شرایط مقرر  -۲۳ ستریکیفیت اخذ پروانه وکال»در قانون چنانچه وکیلی فاقد  شخیص «ت دادگ شود. داده  ت
 کدام مورد صحیح است؟  

ریدگی ک د  (1 رت ر رت. اما باید مراتب را به دادگاه اندظامی وکال اعالم و درخوا سدری ا ش یغ با کانوه وکالی دادگ ت
 پروانه وکالت تا صدور حک  قطعی معدبر ارت، مگر ای که دادگاه اندظامی وکال، حک  تعلیق وکیل را صادر ک د. 

 یغ با کانوه وکالی دادگسدری ارت، اما باید مراتب را به دادگاه عالی اندظامی قضات اعالم و درخوارت رریدگی تش (2
 ک د. پروانه وکالت تا صدور رأی قطعی معدبر ارت، اما دادگاه اندظامی کانوه می تواند حک  تعلیق وکیل را صادر ک د.  

رت، اما باید  (3 سدری ا ش یغ یا کانوه وکالی دادگ رت رریدگیت ک د .  مراتب را به دادگاه اندظامی وکال اعالم و درخوا
 این صورت، باید حک  تعلیق وکیل تا صدور حک  قطعی صادر شود.  در

تش یغ با کانوه وکالی دادگسدری ارت، اما باید مراتب را به دادگاه عالی اندظامی قضات اعالم و درخوارت رریدگی  (4
 یق وکیل تا صدور حک  قطعی صادر شود.  این صورت، باید حک  تعل ک د. در

سی ا -۲۴ صوص گرفتن پروانه کارشنا ستریدر خ سان رسمی دادگ شاغل  ز کانون کارشنا سط کارمندان  تو
 ها، کدام مورد صحیح است؟   قضائی و ارجاع امر کارشناسی توسط دادگاه به آن

 ارت.  پذیرتوانق طرنین امکاه دریانت ک  د، اما ارجاع امر کارش اری به  نها، نقط با د توانمی (1
 توان د دریانت ک  د، مگر به شغل اداری م دقل شوند. نمی (2
در  ه رشده کارش اس دیگری  توان د امر کارش اری را به  نها ارجاع ک  د، مگرها نمیمی توان د دریانت ک  د، اما دادگاه (3

 نباشد. 
توان د امر کارشخخ ارخخی را به  نها ارجاع ک  د ولی رخخایرمراج  یها در هیچ صخخورتی نممی توان ددریانت ک  د، اما دادگاه (4

 توان د.می
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شابه -۲۵ سبت به موارد م ستنباط متفاوت از قوانین ، باچنانچه ن صورتی ا شود، در چه  صادر  ، آرای مختلفی 
 ؟  شودمیرویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر رأی وحدت

کشور مطل  شده و از هیئت عمومی درخوارت ک  د، وکالی دادگسدری نیز  رئیس دیواه عالی کشور و یا دادرداه کل (1
 توان د از طریق این مقامات درخوارت ک  د.   می

 هئیت عمومی دیواه عالی کشور از هر طریقی که مطل  شود.  (2
ری رخوارخخت ک  د. وکالی دادگسخخدرئیس دیواه عالی کشخخور و یا دادرخخداه کل کشخخور مطل  شخخده و از هئیت عمومی د (3

 . تواندمیاما کانوه وکالی دادگسدری  توان د از طریق مقامات مزبور درخوارت ک  د؛نمی
رت ک  د. هر ذی نفعی و کانوه  (4 شده و از هئیت عمومی درخوا شور مطل   رداه کل ک شور ویا داد رئیس دیواه عالی ک

 توان د از طریق مقامات مزبور درخوارت ک  د.  وکالی دادگسدری می

سبت به خود، اعتراض چچنان -۲۶ شهرداری ن صمیم مدیر کل کارگزینی  شهرداری، به ت ه یکی از کارمندان 
سارات جبران صمیم مذکور، منجر به ورود خ شد که اجرای ت  مدعی با

ً
ضمنا شد و  شد، داشته با ناپذیر خواهد 

 کدام مورد صحیح است؟ 

ردو (1 رت د رت و امکاه درخوا صالحیت دیواه عدالت اداری ا رت  راین امر در  شده و درخوا ردور موقت نیز وجود دا د
 موقت و صدور قرار دردور موقت، مسدلزم پرداخت هزی ه دادرری و تودی  تأمین ارت. 

ردور  (2 رت د شده و درخوا ردور موقت نیز وجود دا رت د رت و امکاه درخوا صالحیت دیواه عدالت اداری ا این امر در 
 صدور قرار، مسدلزم تودی  تأمین ارت.  موقت، نیاز به پرداخت هزی ه دادرری ندارد، ولی

 این امر در صالحیت هیئت رریدگی به ت لفات اداری ارت و هیئت در این موضوع، حق صدور دردور موقت ندارد. (3
ردور  (4 رت د شده و درخوا ردور موقت نیز وجود دا رت د رت و امکاه درخوا صالحیت دیواه عدالت اداری ا این امر در 

 وقت، مسدلزم پرداخت هزی ه دادرری و تودی  تأمین نیست. موقت و صدور قرار دردور م

جاد و در دادگاه صوووالح ممرح  -۲۷ فاتی ای یان زن و مردی، اختع به رجوع در طعق م . در شوووودمیراجع 
 خصوص ارجاع امر به شورای حّل اختعف، کدام مورد صحیح است؟

 داکثر برای یک ماه جهت صلح و رازش ارجاع شود. به شورای حلا اخدالف، نقط برای یک بار و ح تواندمیاین امر  (1
به شورای حلا اخدالف جهت صلح و رازش ارجاع شود و تا روشن شده ندیجة صلح و رازش، پرونده  تواندمیاین امر  (2

ماند و در صخخورت عدم حصخخول صخخلح و رخخازش، پرونده به دادگاه صخخالح عودت داده در شخخورای حلا اخدالف مفدوح می
 .  شودمی

 امر قابلیت ارجاع به شورای حلا اخدالف ندارد، حدی برای صلح و رازش.  این (3
 به شورای حلا اخدالف، نقط برای یک بار، جهت صلح و رازش به مدت حداکثر ره ماه ارجاع شود.  تواندمیاین امر  (4

https://t.me/ekhtebar

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


۱۳۹۷سؤاالت آزمون وکالت   

9 
 

صرف عدوانی از ملکی اقامه  -۲۸ سته رفع ت سخ، بشودمیدعوایی به خوا سندی . خوانده دعوا در مقام پا ه 
کند. در این خصوووص، کند. خواهان دعوا نسووبت به این سووند با ذکر دلیل، ادعای جعل میعادی اسووتناد می

 کدام مورد صحیح است؟ 

 . شودنمیابالغ دعوای جعل و دلیل  ه به خوانده ّلزم نیست، چوه در دعوای تصرف عدوانی، تشریفات دادرری رعایت  (1
باشد، باید  و اگر خوانده به اردفاده از ر د باقی شودمیدادگاه، به خوانده ابالغ دعوای جعلیت و دلیل  ه، به تش یغ  (2

 روز، اصل ر د را به دندر دادگاه تسلی  ک د. ۱۰ رف 
 .گیرددر دعوای تصرف عدوانی، ارد اد به ر د مورد توجه دادگاه قرار نمی (3
 در مرج  کیفری رریدگی و ندیجه مش غ شود.دادگاه باید رریدگی را مدوقب نموده تا به دعوای جعل و دلیل  ه،  (4

های زیر، ممکن افزایش خواسووته یا تیییر نحوه دعوا یا خواسووته یا درخواسووت، در کدام یک از صووورت -۲۹
 است؟  

 با دعوای طرح شده مرتبط بوده و م شأ واحدی داشده باشد و تا اولین جلسه دادرری به دادگاه اعالم شود. (1
 بوده، یا م شأ واحدی داشده باشد و تا جلسه اول دادرری به دادگاه اعالم شود.  با دعوای طرح شده مرتبط (2
 با دعوای طرح شده مربوط بوده و م شأ واحدی داشده باشد و تا پایاه اولین جلسه دادرری به دادگاه اعالم شود.  (3
 درری به دادگاه اعالم شود.با دعوای طرح شده مربوط بوده، یا م شأ واحدی داشده باشد و تا پایاه اولین جلسه دا (4

سهامی خاص اقامه دعوا می -۳۰ شرکت  ستری به وکالت از  شرکت، یکی از وکعی دادگ صوبات  کند. طبق م
شد، مدیر عامل وکالت شرکت با ضای مدیر عامل و مهر  شرکت باید به ام سناد  ضا کرده، کلیه ا نامه وکیل را ام

نخسوووتین، خوانده را به پرداخت مبلز مزبور محکوم کرده اما این وکالتنامه فاقد مهر شووورکت اسوووت، دادگاه 
 خواهی شود، دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟  است. چنانچه از این رأی تجدیدنظر 

 ک د تا مدیر دندر این دادگاه، اخطار رن  نقغ صادر ک د. پرونده را به دادگاه ن سدین اعاده می (1
 را صادر میک د و این قرار قطعی ارت.  حک  ن سدین را نقض و قرار ر دا دعوای بدوی (2
دهد تا مدیر دندر این دادگاه، اخطار رن  نقغ صخخادر حک  ن سخخدین را نقض و پرونده را به دادگاه ن سخخدین عودت می (3

 ک د. 
 ک د. پرونده را به دادگاه ن سدین اررال و دادگاه مزبور، حک  ن سدین را نقض و قرار ردا دعوای بدوی را صادر می (4

صدورحکم بر وقفّیت ملکی اقامه  -۳۱  شودمیدعوایی به خواسته 
ً
ستین، طرفین کتبا . درجریان دادرسی نخ

کنند. قاطع دعوا باشد. کارشناس رای خود را صادر کنند که رأی کارشناسی که به تراضی تعیین میتوافق می
بودن حکم دادگاه،  کند، در خصوووص قابل شووکایتودادگاه نیز بر همین اسوواس، اقدام به صوودور حکم می

 کدام مورد صحیح است؟   
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 و نرجام ارت.  نظرحک  دادگاه قابل تجدید (1
 .نظر و نرجام نیستدادگاه قابل تجدید حک  (2
 حک  دادگاه نقط قابل نرجام ارت.  (3
 حک  دادگاه نقط قابل تجدیدنظر ارت.            (4

لین جلسووه دادرسووی، حضووور شووخص چنانچه اصووحاب دعوا، وکیل داشووته باشووند، اما دادگاه پس از او  -۳۲
سه را به همین علت تجدید نموده و خوانده را صریح نماید، کدام مورد  الزم بداند و جل در اخماریه این امر را ت

 صحیح است؟  

ضمانت اجرایی ندارد؛ چوه در (1 شود،  ضر ن سه مقرر حا شده  اگر خوانده، علی رغ  ابالغ اخطاریه، در جل صریح ن قانوه ت
 ارت.  

 با وجود وکیل، به ش غ خوانده برای حضور در جلسه دادرری اخطار نماید.  تواندنمی دادگاه (2
اگر خوانده، علی رغ  ابالغ اخطاریه، در جلسه مقرر حاضر نشود و دادگاه ندواند با توضیحات خواهاه، حک  صادر ک د.  (3

 . شودمیقرار ابطال دادخوارت صادر 
صدور رغ  ابالغ اخطاریه، در اگر خوانده علی (4 ری را اعالم و مبادرت به  شود، دادگاه باید خد  دادر ضر ن سه مقرر حا جل

 رأی نماید.

سندی رسمی  -۳۳ شده، به استناد  ستگاه خودرو که یک میلیارد ریال تقویم  دعوایی به خواسته تحویل یک د
 صحیح است؟  . اگر خواهان درخواست دستور موقت مبتنی بر بازداشت خودرو کند، کدام مورد شودمیاقامه 

 درخوارت قابل پذیرش ارت، اما صدور قرار مسدلزم داده تأمین ارت که باید وجه نقد باشد.  (1
 درخوارت قابل پذیرش نیست. زیرا باید قرار تأمین خوارده درخوارت شود.  (2
 وجه نقد نباشد.  تواندمیدرخوارت قابل پذیرش ارت، اما صدور قرار مسدلزم داده تأمین ارت که  (3
 ت قابل پذیرش ارت، اما نیاز به داده تأمین نیست، زیرا مسد د دعوا ر د ررمی ارت. درخوار (4

. در روز اجرای حکم، شووودمیله صووادر و الزم االجرا حکم دادگاه مبنی بر تحویل عین معینی به محکوم -۳۴
 علیه است. کدام مورد صحیح است؟  به در تصرف شخصی غیر از محکوم  عین محکوم  

 رف ان  اقدامات اجرایی ارخخت، اما مدصخخرف باید  رف یک هفده به دادگاه صخخالح مراجعه کرده و قرار ّلزم را امر م این (1
 روز بگیرد. ۱۵

 این امر مان  اقدامات اجرایی نیست، مگر م صرف ، مدعی حقی از عین با م ان   ه بوده و دّلیلی ه  ارائه ک د.  (2
قدامات اجرایی ارخخت، اما مدصخخرف باید  رف یک هفده به دادگاه صخخالح نقط اگر مال غیر م قول باشخخد، این امر مان  ا (3

 روز بگیرد. ۱۵ مراجعه کرده و قرار ّلزم را  رف
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نقط اگر مال غیر م قول باشد، این امر مان  اقدامات اجرایی نیست، مگر مدصرف مدعی حقی از عین یا م ان   ه بوده و  (4
 دّلیلی ه  ارائه ک د.  

خواسته یک میلیارد ریال اقامه شده، وکیل خواهان پس از پایان اولین جلسه دادرسی، در دعوایی که به  -۳۵
 کند، کدام مورد، صحیح است؟   ای مبنی بر استرداد دعوا، تسلیم دادگاه میالیحه

 ک د. نامه تصریح شده باشد، دادگاه به هر حال، قرار ردا دعوا صادر میوکالت چ انچه اردرداد دعوا در (1
 به پایاه یاندن اولین جلسه دادرری، پذیش اردرداد دعوا م وط به رضایت خوانده ارت.  با توجه (2
نامه تصریح تجدید جلسه دادرری داشده باشد، اردرداد دعوا را می پذیرد، حدی اگر در وکالت چ انچه دادگاه تصمی  به (3

 نشده باشد. 
نامه تصریح شده باشد، قرار ردا دعوا داد دعوا در وکالتچ انچه دادگاه تصمی  به تجدید جلسه دادرری داشده باشدو اردر  (4

 ک د.   صادر می

 ؟ شودنمیدر کدام یک از موارد زیر، دادرسی متوقف  -۳۶

عدم پرداخت هزی ه کارشخخ ارخخی در مرحله تجدید نظر در مواردی که اجرای قرار کارشخخ ارخخی را دادگاه ّلزم بداند و بدوه  (1
 د.   اجرای  ه، ندواند انشای رأی ک 

 دعوای واهی تا وقدی که خواهاه تامین ندهد.  در (2
قرار را  عدم تهیه ورخخیله اجرای قرار تحقیق و یا معای ه محل تورخخط خواهاه در مرحله ن سخخدین، درمواردی که اجرای (3

 دادگاه ّلزم بداند و بدوه تهیه وریله اجرای  ه، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه ندواند انشای رأی ک د.
م تهیه وریله اجرای قرار تحقیق و یامعای ه محل تورط تجدیدنظر خواه در مواردی که اجرای قرار را دادگاه ّلزم بداند عد (4

 و بدوه تهیه  ه، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه ندواند انشای رأی ک د.  

عدم تادیه دین، از شوووخصوووی مبلز یک میلیارد ریال از دیگری قرض می گیرد. و از همان ابتدا به قصووود  -۳۷
االجرا، محکوم به پرداخت مبلز محل آن، مسکنی خریداری می کند بااقامه دعوای داین، مدیون با حکم الزم

 فوق می شود. کدام مورد در خصوص اجرای حکم از محل مسکن مزبور، صحیح است؟ 

 در صورتی مجاز نیست که در حدا شاه وی باشد.  (1
 او باشد، مجاز نیست.  نیاز و در حدا شاه چ انچه مورد (2
  مجاز ارت (3
 در هر حال مم وع ارت.  (4
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سندی عادی، در دادگاه عمومی اقامه می  -۳۸ شود. خوانده با دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال، به استناد 
عدد جعل شووده اسووت. کدام مورد  کند که مبلز واقعی سووند یک میلیارد ریال بوده و در اینذکر دلیل ادعا می

 ؟  صحیح است

سلی  ک د دادگاه نورًا  ه را مهر و موم می (1 ر د را در مهلت مقرربه دندر دادگاه ت صل  ک د و چ انچه پس از خواهاه باید ا
ک د. از جمله باید مقرر نماید کلمه مجعول تغییر ررخخیدگی، ادعای جعل را وارد تشخخ یغ دهد. در حکمی که صخخادر می

 داده شود.  
لت مقرر به دندردادگاه تسلی  ک د. اما مهر و موم ر د ّلزم نیست و چ انچه دادگاه پس از خواهاه باید اصل ر د رادر مه (2

ک د از جمله باید مقرر نماید کلمه مجعول تغییر داده رریدگی، ادعای جعل را وارد تش یغ دهد در حکمی که صادر می
 شود. 

سلی  ک د دا (3 ر د رادر مهلت مقرر به دندر دادگاه ت صل  ک د و چ انچه پس از و موم می مهر دگاه نورًا  ه راخواهاه باید ا
 ، ادعای جعل را وارد تش یغ دهد. تکلیب از بین برده ر د، مسدلزم صدور رأی از مرج  کیفری ارت.  رریدگی

خواهاه باید اصل ر د را در مهلت مقرر به دندر دادگاه تسلی  ک د، اما مهر و موم ر د ّلزم نیست و چ انچه دادگاه پس  (4
ک د. از جمله باید مقرر نماید رخخ د از بین برده ز ررخخیدگی، ادعای جعل را وارد تشخخ غ دهد. در حکمی که صخخادر میا

 شود.  

 در خصوص اطععات حاصل از معاینه محل، کدام مورد صحیح است؟  -۳۹

 . ودشنمی. اما بااماره م الب بی اثر شودمیاز امارات قانونی ارت و در هر حال به دادرس تحمیل  (1
 . شودمیاما با اماره م الب بی اثر  شودمیاز امارات قضائی ارت و در هر حال به دادرس تحمیل  (2
ک د و با اماره م الب بی اثر از امارات قانونی ارخخخت و در صخخخورتی در اثبات ادعا موثر ارخخخت که وجداه دادرس را اق اع  (3

 .  شودنمی
صورتی در اثبات ادعا (4 رت و در  ضائی ا رت که وجداه دادرس را اق اع ک د. اما با اماره م الب بی اثر  از امارات ق موثر ا

 .شودمی

 از اقامۀ بّینه در دعوای برمیت، صحیح است؟  کدام مورد در خصوص سوگند، پس -۴۰

عی، قرار ابطال دادخوارخخت صخخادر و رخخه بار اخطار دادگاه و خودداری مد در صخخورت خودداری مدعی از ادای رخخوگ د (1
 .  شودمی

 . شودمیر صورت امد اع مدعی از ادای روگ د، حق وی راقط د (2
یا ردا  ه و واگذار شده روگ د تورط دادگاه  در صورت تکول مدعی از اتیاه روگ د و امد اع مدعی علیه از ادای روگ د و (3

 . شودمیبه مدعی و خودداری وی، قرارعدم اردماع دعوا صادر 
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روگ دد (4 صورت تکول مدعی از اتیاه  روگر  روگ د حک   شودمی د به مدعی علیه رد ،  صورت خودداری از ادای  و در 
 .شودمیعلیه وی صادر 

 حقوق تجارت

 کدام مورد در خصوص ناتوانی تاجر از ادای دیون ناشی از معامله با غیر تاجر، صحیح است؟  -۴۱

 قب تاجر م جر شود. به تو تواندمیو  شودمیصرنًا اگر برای حوائج تجاری باشد. بازرگانی محسوب  (1
 به توقب تاجر بی جامد.  تواندمیحدی اگر برای حوائج تجاری نباشد. در هر حال تجاری محسوب شده و  (2
 ، خواه برای حوائج تجاری باشد یا نباشد، از موجبات توقب تاجر ارت. در هر حال (3
 جر م جر شود. به توقب تا تواندمیولی  شودمیغیرتجاری محسوب  اگر برای حوائج تجاری باشد (4

 کدام مورد صحیح است؟  -۴۲

 کرد خود برات ده ده مجاز ارت. کرد ش غ دیگر یا به حوالهصدور برات در وجه ش غ معین، به حواله (1
کرد مجاز کرد مجاز ارت ولی صدور رفده در وجه ش غ معین یا به حوالهصدور برات در وجه ش غ معین یا به حواله (2

 نیست. 
 حامل، بالمان  ولی صدور رفده در وجه حامل، مم وع ارت. صدور برات در وجه  (3
 کرد خود برات ده ده یا حامل، مجاز ارت.   کرد ش غ دیگر یا به حوالهصدور برات در وجه ش غ معین، به حواله (4

  چیست؟قانون تجارت  ۲۸۹ماده منظور از مواعد مقرره، در  -۴۳

عد مقرره در مواد ۲۸۹ماده » نده برات بر  هرنویس: پس از انقضخخخخای موا یک از نوق، دعوای دار ها و همچ ین دعوای هر 
  «ها بر بد رابق خود در محکمه پذیرنده ن واهد شد. هرنویس

ررخخخانی عدم نادیه از رخخخوی وارده به واگذارنده موت طرف ده روز از تاریح اعدراض عدم عادیه به ورخخخیله شخخخامل اطالع (1
 . شودمیا هارنامه یا نامه رفارشی دو قبضه ه  

ررخخانی عدم تأدیه از رخخوی رخخازنده به واگذارنده برات  رف ده روز از تاریخ اعدراض به ورخخیله ا هارنامه یا شخخامل اطالع (2
 .شودنمینامه رفارشی دو قضبه 

 به اقامه دعوی  رف یک رال نمی شود.شامل حق دارنده براتی که باید در ایراه پرداخت شود  (3
د در ایراه با خارج پرداخت شخخود، به اقامه دعوی، به ترتیب،  رف یک رخخال یا دو رخخال شخخامل حق دارنده برانی که بای (4

 . شودنمی

 کدام مورد درخصوص مسئولیت دالل، صحیح است؟  -۴۴
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ضای  (1 ضامن ام شود، دّلل  رط وی مبادله  ر ادی مرتبط با معامله میاه طرنین تو رط دّلل واق  و ا چ انچه معامله تو
 عامله ارت.  ار اد و اعدبار طرنین م

 دّلل در هر حال مسئولیت احراز صحت امضای طرنین معامله را بر عهده دارد  (2
رطه او میاه طرنین  (3 رت که به وا ردادی ا ضای طرنین در ا صحت ام سئول احراز  ضام ا با طرنین قرارداد، م دّلل مد

 مبادله شده ارداد مشروط به ای که معامله با وراطت وی م عقد شده باشد. 
صحت و هرگاه م (4 ضامن  شود، دّلل  رط وی مبادله  ردادی مرتبط با معامله میاه طرنین تو رط دّلل واق  و ا عامله تو

 اند.  هاعدبار امضای ار اد اش اصی ارت که تورط معامله کرد

 گروه اقتصادی با منافع مشترک با کدام توصیف زیر منمبق است؟  -۴۵

 سئولیت اعضای  ه در برابر اش اص نالت تضام ی ارت قراردادی ثبت شده که با ش صیت حقوقی ارت که م (1
  .شرکدی یا ش صیت حقوقی ارت که مسئولیت اعضای  ه در برابر اش اص تالت، نسبی ارت (2
قراردادی ثبت شده و بدوه ش صیت حقوقی ارت که مسئولیت اعضای  ه نسبت به دیوه شرکت نسبی ارت، مگر  (3

 شده باشد. که با اش اص ثالث به گونه دیگری توانق   ه
شرکت مدنی تست شده و بدوه ش صیت حقوقی ارت که مسئولیت اعضای این نسبت به دیوه شرکت تضام ی ارت،  (4

 مگر  نکه با اش اص ثالت به نحو دیگری توانق شده باشد. 

 کدام مورد در خصوص دارنده چک برگشت شده جهت ممالبه وجه چک و خسارات، صحیح است؟  -۴۶

 .بانک صادر ک  ده درده چک را داردادگاه محل ت ها حق مراجعه به د (1
  .ک را دارارتچاقامه دعوی در اقامدگاه مسئولین ت ها امکاه  (2
ردقرار بانک محال (3 صدور چک یا محل ا مکاه رجوع به دادگاه محل اقامت علیه، اعالوه بر حق مراجعه به دادگاه محل 

 خوانده را دارد.  
  .در ک  ده درت چک با بانک صادر ک  ده گواهی عدم پرداخت مراجعه ک دبه دادگاه محل بانک صا تواندمیت ها  (4

 در خصوص صدور چک مشروط، کدام مورد صحیح است؟  -۴۷

 .کیفری دارنده از میاه خواهد رنت خواه شرط در مدن چک یا خارج از مدن چک قید شود، حق تعقیب (1
 .نه  هرنویساه از میاه خواهد رنت بانک به شرط ترتیب اثر ن واهد داد و ت ها حق مراجعه دارنده (2
  .بانک باید از پرداخت جک مشروط خودداری ک د (3
 اگر شرط صرنا در مدن جک قید شود، ج به کیفری چک از میاه خواهد رنت.  (4

 ؟کدام مورد، صحیح نیست -۴۸
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ل به درصخخد رخخودی که در هماه رخخا ۳درصخخد و  ۶( پاداش مدیراه شخخرکت های رخخهامی عام و خاص، به ترتیب، از  (1
 صاحباه رهام قابل پرداخت ارت نباید تجاوز ک د.

درصد رودی که در هماه رال به صاحباه  ۵درصد و  ۱۰پاداش مدیراه شرکدهای رهامی عام و خاص، به ترتیب، از  (2
 رهام قابل پرداخت ارت نباید تجاوز ک د.

 تجاوز ک د از حداقل پاداش اعضای مولب هیئت مدیره  تواندنمیپاداش هر مدیر غیر مو ب  (3
 از معادل یک رال حقوق پایه وی بیشدر باشد  تواندنمیپاداش هر مدیر مو ب شرکدهای رهامی در هر حال  (4

در خصووووص اختیارات مدیران شووورکت تعاونی سوووهامی عام برای انجام معامعت در حدود موضووووع  -۴۹
 شرکت، کدام مورد صحیح است؟  

 ود ارت. های مجام  عمومی، نامحدجز در مورد صالحیت (1
  .به موجب  یین نامه تعیین و ایب و اخدیارات مدیر عامل و مدیراه، تعیین شده ارت (2
  .شودحدود  ه، در ارار امه تعیین می (3
  .شوددر ارار امه و مصوبات مجم  عمومی عادی تعیین می (4

دنصوواب مجمع ا کدام حدر شوورکت با مسووئولیت محدود، به ترتیب، ب « تیییر اقامتگاه»و  «عزل مدیران» -۵۰
 گیرد؟صورت می

 دوروم  رای حاضر  -دارندگاه بیش از نصب  رای حاضر در جلسه اول (1
 دو روم  رای حاضر  -دارندگاه حداقل نصب  رای حاضر در جلسه اول (2
 دارندگاه حداقل ره چهارم ررمایه به عالوه اکثریت عددی شرکا  -دارندگاه حداقل تحت ررمایه در جلسه اول (3
 دارندگاه حداقل ره چهارم ررمایه به عالوه اکثریت عددی شرکا  -دارندگاه بیش از نصب ررمایه در جلسه اول (4

شخاص  -۵۱ سهامی عام، از میان کدام ا شرکت  سهامی خاص تابعه  شرکت  سابرس  سان قانونی یا ح بازر
 شوند؟زیر، انتخاب می

ح قسمدی از قانوه تجارت که نامشاه تورط وزارت امور قانوه ارال ۱۴۴نامه اجرای تبصره ماده اش اص مشمول  یین (1
 اقدصادی و دارایی اعالم شده ارت. 

شرایط مقرر در ماده  (2 ش اص واجد  سمدی از قانوه تجارت ۱۴۷ا صالح ق سده ، ۱۳۴۷ قانوه ا شک از جمله محجور و ور
 نبوده یا نداشدن محکومیت کیفری م جر به محرومیت از حقوق اجدماعی.  

 قیقی عضو جامعه حسابداراه ررمی ایراه. حسابداراه ح (3
 مؤرسات حسابرری عضو جامعه حسابداراه ررمی ایراه  (4

 شود؟  میمسئولیت تضامنی شرکای شرکت تضامنی بایت دیون افزون بر دارایی آن، چه زمانی ایجاد  -۵۲
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 با انحالل شرکت و یا ورشکسدگی یک یا چ د تن از شرکا  (1
 کانوی دارایی شرکتبا انحالل شرکت و احراز عدم ت (2
 به محض خودداری یا ناتوانی شرکت از پرداخت دین یا انجام تعهد  (3
 با قطعی و حال شده بدهی شرکت به موجب حک  دادگاه  (4

 کدام یک از موارد زیر، از مصادیق ورشکستگی به تقلب است؟  -۵۳

 ترتیب نگهداری دناتر بی (1
 ترجیح داده یکی از طلبکارها و پرداخت طلب او  (2
 شدن دندرندا (3
 مفقود کرده دناتر تورط ورشکسده  (4

در کدام یک از موارد زیر، ممکن  صفیه به عنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب ورشکسته توسط مدیر ت -۵۴
 است؟  

 درخوارت عضو نا ر از او (1
 اجازه دادگاه به او (2
 موانقت اکثریت طلبکارهای حاضر  (3
 تقاضای اکثریت طلبکارها و موانقت دادگاه  (4

کند، تحت کدام شرایط زیر، ورود دعوایی که مدیر تصفیه به جانشینی ورشکسته در دادگاه طرح می در -۵۵
 ورشکسته به عنوان شخص ثالد، ممکن است؟  

 .تاجر ب واهد و دادگاه مصلحت بدان د (1
 .تاجر تقاضا ک د (2
  .ورشکسده ب واهد، طرف دعوی موانقت ک د و دادگاه اجازه دهد (3
 .دعوی نیز موانقت ک د واهد و طرف ورشکسده ب (4

 اجرای صدور حکم ورشکستگی بدون تعیین تاریخ توقف چیست؟ ضمانت -۵۶

 . شودمیحک  باطل نیست و تاریخ حک ، تاریخ توقب محسوب  (1
 حک  باطل ارت. (2
 حک  باطل نیست ولی برای تعیین تاریخ توقب، طرح دعوای مجدد ّلزم ارت. (3
 . شودمیوقب محسوب حک  باطل نیست و تاریخ دادخوارت، تاریخ ت (4
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 در کدام یک از فروض زیر، معامعت بععوض تاجر ورشکسته بعد از توقف، باطل است؟  -۵۷

 اگر نقل و اندقال راج  به مال م قول باشد.  (1
 هر نقل و اندقالی (2
 .اگر نقل و اندقال راج  به مال غیرم قول باشد (3
 نقل و اندقالی که به زباه طلبکاراه باشد. (4

 ه صادر کننده و دو ظهرنویس چک ورشکسته شوند، کدام مورد صحیح است؟ در صورتی ک -۵۸

دارنده، حقا مراجعه به مدیر تصخخخفیه صخخخادر ک  ده برای تمام طلب خود و به هر یک از مدیراه تصخخخفیه دو  هرنویس  (1
 ورشکسده برای نصب طلب خود را دارد.

تمام طلب خود را دارد و مدیر اداره تصخخفیه  هرنویس، دارنده، حقا مراجعه به مدیراه صخخادر ک  ده و دو هر نویس برای  (2
 مکلب به پرداخت کل طلب او هسد د. 

 نویس ورشکسده برای تمام طلب خود را دارد. یه صادر ک  ده و هر یک از دو  هر دارنده، حقا مراجعه به مدیراه تصف (3
اداره تصخخخفیه /ه حقا مراجعه به مدیراداره تصخخخفیه  هرنویس دوم، نصخخخب طلب دارنده را بپردازد، به هیچ وجاگر مدیر/ (4

  هرنویس اول را ندارد.  

 کدام مورد در خصوص مدیران شرکت سهامی که ورشکسته یا منحل شده، صحیح است؟  -۵۹

 .ها باشد، مسئولیت نسبی دارنداگر ورشکسدگی یا کانی نبوده دارایی شرکت، به نحوی از انحا معلول ت لفات  ه (1
 ها باشد، مسئولیت تضام ی دارند.کانی نبوده دارایی شرکت ناشی از ت لفات  ه در صورتی که ورشکسدگی یا (2
 گونه مسئولیدی در قبال دیوه شرکت ندارند. هیچ (3
 ها باشد، به نسبت رهام خود، مسئول دیوه شرکت هسد د.اگر ورشکسدگی شرکت ناشی از ت لفات  ه (4

 صحیح است؟  کدام مورد در خصوص جعل امضای یکی از ظهرنویسان چک، -۶۰

 در مقابل دارنده چک، در هر حال قابل ارد اد نیست. (1
 صرنًا در مقابل دارندهای که با امضای مجعول، ر د را دارا شده، قابل ارد اد ارت.  (2
 در مقابل دارنده با حسن نیت، قابل ارد اد نیست. (3
 در مقابل دارنده چک، در هر حال قابل ارد اد ارت.  (4

 اصول استنباط حقوق اسعمی
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چنین همو  شووودمیکلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسووخ »: داردمقرر می قانون مدنی ۹۵۴ماده  -۶۱
عقود جایز به  الت جنون به سووفه گفته شووود کلیهاگر با قیاس ح« .به سووفه در مواردی که رشوود معتبر اسووت

 نامند؟  ، این قیاس را چه میشودمیجنون احد طرفین منفسخ 

 قیاس اولویت (1
 قیاس مساوی (2
 قیاس مسد بط العله (3
 قیاس م صوص العله (4

 در خصوص جمع تبّرعی و جمع عرفی، کدام مورد صحیح است؟  -۶۲

ه نا ر به بیاه احکام الزامی  (1 ه نا ر به بیاه امور غیرالزامی ارت؛ اما جم  عرنی، مربوط به ادلا عی، مربوط به ادلا جم  تبرا
 ارت. 

عی، مربوط به تعارض دو دلی (2 لی ارخخت که دّللت  نها در حدا  هور ارخخت؛ اما جم  عرنی، مربوط به تعارض دو جم  تبرا
 نغا ارت.

عی، جمعی دلب واهی ارت که شاهدی از لفظ  ه بر گواهی نمیدهد؛ اما جم  عرنی، جمعی ارت که میاه دو  (3 جم  تبرا
ه صورت می  گیرد.یا چ د دلیل مدعارض با تکیه بر شواهد لفظی موجود در ادلا

گیرد؛ اما در جم  عرنی، تاکید بر معیارهای عرنی خارج عی، صرنًا با لحاظ م اربت حک  و موضوع صورت میجم  تبرا  (4
 های لفظی ارت.  از حدود دّللت

 است؟  ، ناظر به کدام مورداستصحاب قهقهرایی -۶۳

 تقدم زماه حدوث یقین برزماه حدوث شک      (1
 تقدم زماه حدوث شک برزماه حدوث یقین  (2
 اه مدیقن برزماه مشکوک                  تقدم زم (3
 تقدم زماه مشکوک بر زماه مدقن  (4

 درباره اصل استصحاب و اصل برائت، کدام مورد صحیح است؟  -۶۴

 اردصحاب، اصل غیر محرز و برائت، اصل محرز ارت.  (1
 اردصحاب، اصل محرز و برائت، اصل غیر محرز ارت. (2
 هر دو اصل محرز هسد د.  (3
 حرز هسد د. هر دو اصل غیر م (4
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 ض چیست؟ر حکم تعا« لزوم دفع ضرر محتمل»و  «قبح عقاب بعبیان»در تعارض میان قاعده  -۶۵

غ قاعده لزوم دن  ضرر محدمل ارت.  (1  قاعده قبح عقاب بالبیاه ، م صا
 قاعده قبح عقاب بالبیاه، وارد بر قاعده لزوم دن  ضرر محدمل ارت.  (2
 هر دو قاعده، تساقط پیدا می ک  د.  (3
 ده قبح عقباب بالبیاه، حاک  بر قاعده لزوم دن  ضرر محدمل ارت. قاع (4

درسووتی ضوومانت از شوووهر نسووبت به نفقه ایام آینده زوجه، با توجه به اینکه وجود زوجیت در آینده به  -۶۶
 عنوان سبب دین مشکوک است. بااستناد به کدام مورد، قابل توجیه است؟   

 اردصحاب مقلوب (1
 قاعده یقین و شک رازی (2
 اردصحاب امر اردقبالی  (3
 قاعده مقدضی و مان  (4

 کدام است؟ « ستصحاب در موارد شک در مقتضیا »در بحد « مقتضی»مراد از  -۶۷

 اردعداد بقای حک  (1
 مقدضی حک   (2
 ربب حک  (3
 علت حک  (4

در خیار تبعع صفقه، چناچه صاحب خیار در زمان اول، خیار خود را اعمال نکند و سپس تردید به وجود  -۶۸
 آیا خیار مزبور باقی است یا خیر. این شک و تردید مربوط به کدام مورد زیر است؟   آید که

 راقعیت امر موجود (1
 مقدضی (2
 وجود ران   (3
 ران  (4

 شود؟ ، کدام یک از آثار زیر، بر مستصحب بار میبنابر عدم اعتبار اصل عقبت -۶۹

 عقلی وارطه یا با یک یا چ د وارطه شرعی، حقوقی یا  ثار شرعی و حقوقی بی (1
 وارطه یا با یک یا چ د وارطه شرعی، حقوقی، عقلی یا عادی  ثار شرعی و حقوقی بی (2
 نقط  ثار شرعی و حقوقی بی وارطه (3
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 وارطه یا با یک یا چ د وارطه شرعی و حقوقی  ثار شرعی و حقوقی بی (4

معمولی ه شووویل تاجر کسوووی اسوووت ک»که مقرر می دارد:  قانون تجارت ۱با توجه به تعریف تاجر در ماده  -۷۰
 توان گفت؟ کدام یک از موارد زیر را می« .خود را معامعت تجاری قرار دهد

 تاجر ، حقیقت قانونی ارت و ب ابراین هرگاه قانونگذار این واژه را به کار ببرد. باید بر همین مع ای قانونی حمل شود.  (1
ار  (2 شخخخود. که م اطباه این قانوه و بازرگاناه حمل میدر موارد مشخخخکوک، تاجر در مدن قانونی بر مع ای مدعارف نزد تجا

 هسد د، نه بر مع ای مذکور در مدن قانوه.  
 .شودبه رغ  تعریب نوق، در موارد مشکوک، تاجر بر مع ای لغوی  ه حمل می (3
 شود. این تعریب، ت ها شرح ار  ارت پس در موارد مشکوک، تاجر بر مع ای معروف نزد عرف عام، حمل می (4

 شود؟ ، حک  در جزا م دفی نمیاندفای یکی از شروط ام مورد، باکددر  -۷۱

 اگر در طرف مصالحه و یادر مورد صلح اشدباهی واق  شده باشد. صلح باطل نیست.  (1
 شود. در صورت تعدد وارث و عدم توانق بیِن  نها، مال ودیعه به حاک  رد می (2
 صی، در حال نرار، خود را از جای بل دی پرت ک د و بمیرد هرگاه کسی دیگری را بدرراند و موجب نرار او گردد و  ه ش (3

 ترران ده ضامن ارت.  
 هرگاه کسی اتفاقًا و بدوه قصد به ش صی برخورد ک د و موجب  ریب او شود، خطای محض ارت.  (4

 کدام مورد، حکم واقعی اّولی است؟  -۷۲

 جواز اخدیار مسکن تورط زوجه در صورت خوف ضرر (1
 اراه خارجی از طرف دولت در موارد ضرورتجواز ارد دام کارش  (2
 وجوب تیم  در حالت اضطرار (3
 باطل بوده معامالت در حالت ج وه (4

 تفاوت باب تعارض و تزاحم، در کدام مورد است؟  -۷۳

در تعارض، دّللت دلیل، مجمل ارخخت، ولی در باب تزاح ، دو حک  که ضخخرورتًا یکی اه  و دیگری مه  ارخخت، با ه   (1
 . نمای دتزاح  می

 در تعارض، نارازگاری در ناحیه دّللت دو یا چ د دلیل ارت؛ ولی در تزاح ، مشکل در ناحیه اجرا و امدثال حک  ارت. (2
در باب تعارض، دو دلیل مطلقًا حدی در صخخورت ترجیح یکی بر دیگری، از اعدبار رخخاقط میشخخوند؛ ولی در تزاح ، همواره  (3

م   . شودمیتکلیب اه  مقدا

https://t.me/ekhtebar

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


۱۳۹۷سؤاالت آزمون وکالت   

21 
 

رت؛ ولی در باب تعارض، معیارهای ترجیح، مبه  و در باب تزاح ، معی (4 رایی حک  اه  از مه ، عقلی و بدیهی ا ش ا ار 
 اخدالنی ارت.

چه  «کس نمی تواند از خود سلب حریت کند.هیچ»که مقرر می دارد:  قانون مدنی ۹۶۰در خصوص ماده  -۷۴
 توان گفت؟ می

یت» (1  .اصطالحًا مطلق ارت «کسهیچ»، مصداق لفظ عام و «حرا
یت» ای مقدمات حکمت ارخخخت؛ اما دّللت بر شخخخمول، بر مب« کسهیچ»دّللت  (2 لفظ مسخخخد د به خود  ، بر شخخخمول«حرا

 ارت.« حریت»
یت»و  «کسهیچ» (3  ، هر دو از الفاظ عموم هسد د. «حرا
یت»و  «کسهیچ» (4  .، هر دو از الفاظ مطلق هسد د«حرا

 مقصود از اجماع مدرکی که در فقه معتبر نیست، چیست؟  -۷۵

 .هماه اجماع م قول ارت که شماری از نقیهاه  ه را نقل کردهاند؛ اما وثوقی به  ه نیست (1
 اند. هماه اجماع تعبدی ارت که دلیل خاصی ندارد؛ اما نقیهاه تعبدًا  ه را پذیرنده (2
دم کفایت اجماع بر حکمی ارخخت که دّلیل خاص خود را دارد و ب ابراین مالک در پذیرش یا عدم پذیرش  ه، کفایت یا ع (3

له ارت، نه اجماع.    هماه ادا
 شود و نقیه خود  ه را تحصیل نکرده ارت. اجماعی ارت که مسد دات  ه در م اب  شیعی یانت نمی (4

 در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی،کدام مورد صحیح است؟  -۷۶

 دیگر، دقیقًا وضعی ارت. کاربرد این دو اصطالح ت ها اعدباری ارت. هر حکمی به اعدباری تکلیفی و به اعدباری (1
 . شودمیحک  تکلیفی مربوط به قلمرو عبادات ارت، ولی حک  وضعی به باب معامالت و عرنیات مربوط  (2
رت، مان د ای که از نهی از یک نوع معامله )حک   (3 رب با  ه ا ضعی مد ا سدلزم یک حک  و ضرورتًا م هر حک  تکلیفی، 

 .ودشمیتکلیفی(، بطاله  ه )حک  وضعی( ارد داج 
 حک  تکلیفی، نا ر به بیاه تکلیب الزامی یا غیرالزامی ارت اما حک  وضعی،وضعیت شیء یا امری را توصیب میک د.  (4

 مقصود از قید که فقدان آن، یکی از مقدمات حکمت و از شرایط تمسک به اطعق دلیل است، چیست؟  -۷۷

 .شودمیا موضوع ذکر ت ها قیود لفظی ارت که در مدن هماه دلیل، به ع واه قید حک  ی (1
 ت ها قیود عقلی، مراد ارت. (2
اع  از قید لفظی و عقلی ارت و اع  ارت از ای که قید در مدن دلیل ذکر شود یا در موقعیت و مقام صدور دلیل، موجود  (3

 باشد. 
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 مصداق قیدی باشد که دلیل لفظی را مقید نماید.  تواندنمیت ها قیود لفظی ارت و قید عقلی  (4

رد در خصووووص اسوووتعمال واله وکیل، درباره کسوووی که به زودی پروانه وکالت خود را از مراجع کدام مو -۷۸
 کند، صحیح است؟  مربوط دریافت می

 مصداق اردعمال مجازی ارت که عرف اهل زباه ممکن ارت  ه را اردعمال مقبول قلمداد ک  د. (1
 بول ارت.مصداق اردعمال لفظ در مع ای حقیقی ارت و در هر حال اردعمالی مق (2
ها، برای اع  از صخخحیح و نارخخد، مقبول ارخخت، اما ب ابر ای که الفاظ، برای مفاهی  صخخحیح وضخخ  شخخده ب ابر وضخخ  واژه (3

 باش د، اردعمال مقبولی ن واهد بود.
 اردعمال لفظ در این مورد و موارد مشابه، نه از باب اردعمال حقیقی و نه از باب اردعمال مجازی، عرنًا مقبول نیست.   (4

 در خصوص تخصیص عموم مستفاد از لفظ، با مفهوم، کدام مورد صحیح است؟  -۷۹

 با توجه به قوت دّللت لفظی و ضعب مفهوم، مفهوم مطلقًا تواه ت صیغ عام را ندارد.  (1
 ت صیغ عام با مفهوم، نوعًا مسدلزم ت صیغ اکثر ارت که عرنًا مقبول نیست. (2
 ه  در صورتی صحیح ارت که عام،  بی از ت صیغ نباشد. ت صیغ عموم لفظی ت ها با مفهوم م الب،  ه  (3
 عموم لفظی را ت صیغ بزند.  تواندمیهرگاه مفهوم در شمار مفاهی  معدبر و حجت باشد،  (4

 در شوورکتهای سووهامی عام، مبلز اسوومی هر سووهم نباید از ده»مقرر می دارد:  قانون تجارت ۲۹در ماده  -۸۰
 ، در مقام بیان کدام مورد زیر است؟ ماده مزبور« .هزار ریال بیشتر باشد

 حک  وضعی و رکوت از بیاه حک  تکلیفی  (1
 حک  تکلیفی صریح و الزامی (2
 جمله انشایی در قالب و راخدار جمله اخباری که مدضمن تأکید بیشدری ارت.  (3
 صرنًا توصیه و پیش هاد ارت، به دلیل عدم ذکر ضمانت اجرا برای ت لب از  ه. (4

 ختصاصی:حقوق جزای عمومی و ا 

 با کشوویدن سووعح و ایجاد رعب، دیگری را به اسووترداد گوشووی همراه متعلق به خود وادار کرده« الف» -۸۱
 به چه جرمی، قابل تعقیب کیفری است؟  «الف»است. 

 محاربه (1
 هیچ جرمی (2
 تهدید (3
 اخاذی (4
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عت از محل فرار کند و با تصوورف آن، به سوور حیِن عبور از خیابان، کیفی را در مسوویر خود پیدا می« الف» -۸۲
 شود کیف را به علت مقاومت متصرف از او بازپس بگیرد.کند، مالک در آن لحظه و در تعقیب او موفق نمیمی

 به چه اتهامی، قابل تعقیب کیفری است؟ « الف»

 تحصیل مال از طریق نامشروع (1
 هیچ اتهامی (2
 خیانت در امانت (3
 ررقت (4

ساب واهی کارمند بانک « الف» -۸۳ ضا با باز کردن ح صی که وجود خارجی ندارد و جعل ام شخ موفق به نام 
کند. عمل کارمند بانک به لحاظ شوووود از همان بانک وام بگیرد و اقسووواط بانک را همه ماهه پرداخت میمی

 کیفری، چه وصفی دارد؟  

 کالهبرداری (1
  جعل و اردفاده از ر د مجعول (2
 اخدالس (3
 وصفی ندارد. (4

و مرتکب پیش از دسووتگیری فوت کند، در صووورت ممالبه دیه از طرف اگر کسووی قاتل عمد را فرار دهد  -۸۴
 شود؟  اولیای دم، دیه مقتول از چه منبعی پرداخت می

 اموال قاتل یا نرار ده ده (1
  «اّلقرب ناّلقرب» ترین خویشاه قاتل به نحواموال نزدیک (2
 بیت المال (3
 اموال عاقله (4

 

د تا به یک انجمن خیریه کمک کند، لیکن این مبلز را اگر کسی مبلز هنگفتی از دیگری قرض گرفته باش .۸۵
 در شرط بندی فوتبال ببازد، رفتار او از حید جزایی، چه وصف )اوصافی( دارد؟  

 خیانت در امانت. ۱

 قماربازی. ۲

 خیانت در امانت و قماربازی. ۳
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 اندقال مال غیر. ۴

ه چک بدون تاریخ، در وجه پیشخدمت خود مدیر آموزشگاه برای خرید یک دستگاه تلفن همراه، یک فقر   .۸۶
، لیکن دارنده چک با گذاشوووتن تاریخ و خرید کاال، مبلیی را به عنوان درصووودانه از فروشووونده کندمیصوووادر 

دارد که تلفن همراه از او به . با ممالبه اصووول کاال، پیشوووخدمت به دروا در دادگاه اظهار میکندمیدریافت 
 را به مدیر مسترد دارد. چه اتهام )اتهاماتی( متوجه پیشخدمت است؟  سرقت رفته و حاضر است وجه چک 

 روءاردفاده از رفیدامضا .۱

 نروش مال غیر.۲

 جعل و اخذ پوررانت. ۳

 خیانت در امانت. ۴

، لیکن  کندمیسارق به قصد ورود به میازه جواهر فروشی، تونلی از محّل سکونت خود در زیرزمین حفر ( ۸۷
 سر از خانه همسایه درمیدر انتهای مسیر ت

ً
متهم، به ارتکاب  شودمیآورد که بعفاصله دستگیر ونل، اشتباها

 رایمی(، قابل تعقیب کیفری است؟  چه جرم )ج

 در حک  شروع به ررقت . ۱

  ب به م زل دیگری و شروع به ررقتت ریب و ورود به ع. ۲

 ت ریب عمدی . ۳

 شروع به ررقت.۴

شتن درخ( ۸۸ صی در حین کا شیای تاریخیت در باغچه حیات مشخ شف سکونی خود، تعدادی ا فرهنگی ک
 . رفتار او واجد چه وصفی است؟  کندمیو با علم به ارزی تاریخی اشیای مذکور، آنها را مخفی  کندمی

 ناقد وصب کیفری ارت. . ۱

 مکشونه به دولتامد اع از تحویل اشیای . ۲

 کاوشحفاری و  .۳

 اخدفای اشیای تاری ی .۴
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در صووورتی که رفتار غیرعمدی مرتکب، نه موجب آسوویب و عیبی در بدن شووود و نه اثری از خود در بدن ( ۸۹
 برجای گذارد، کدام مورد صحیح است؟  

  شودمیتوهین عملی محسوب . ۱

 ضماه م دفی ارت.. ۲

 شودمحکوم می ۷ در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شالق تعزیری. ۳

 ضماه م دفی ارت. در صورت تصالح، .۴

 ؟ شودمیدر کدام صورت، شخص حقوقی تنها به مجازات انحعل محکوم ( ۹۰

 با  انحراف از هدف مشروع ن سدین، نعالیت خود را م حصرًا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. . ۱

ارتکاب جرم تغییر م حصرًا در جهت  برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشد یا با انحراف از هدف مشروع ن سدین، نعالیت خود را. ۲
 داده باشد.  

 برای ارتکاب جرم، تشکیل شده باشد. . ۳

 در هیچ صورتی، امکاه صدور چ ین مجازاتی وجود ندارد. . ۴

چنانچه یک تبعه ایرانی، در خارج از کشووور مرتکب جرم حّدی شووود و در ایران یافت شووود، کدام شوورط ( ۹۱
 ری نیست؟  برای محاکمه و مجازات او ضرو 

 طبق قوانین ایراه، موجبی برای م   یا موقونی تعقیب نباشد.. ۱

 به موجب قوانین ایراه، موجبی برای موقونی اجرای مجازات یا رقوط  ه نباشد.. ۲

 رندار ارتکابی به موجب قانوه ایراه، جرم باشد.. ۳

 مده  در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد. . ۴

 های جایگزین حبس، صحیح است؟ د در خصوص مجازاتکدام مور ( ۹۲

د که مجازات قانونی هیچ یک از  نها بیش از یک رال نباشد، دادگاه می. ۱ تواند به مجازات جایگزین حبس در جرای  عمدی مدعدا
 حک  دهد.

کیفری قطعی به حبس مرتکباه جرای  عمدی با حداکثر مجازات قانونی تا یک رخخخال حبس، چ انچه ناقد رخخخابقه محکومیت . ۲
 .شوندبیش از شش ماه باش د، به مجازات جایگزین حبس محکوم می
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چ انچه مجازات قانونی جرم عمدی بیش از یک رخخخال حبس باشخخخد با ت فیب مجازات به کمدر از یک رخخخال از رخخخوی دادگاه . ۳
 اعمال مجازاتهای جایگزین حبس مم وع ارت. 

اخدیار دادگاه ممکن  بااز شخخش ماه تا یک رخخال حبس ارخخت،  جازات قانونی  نها بیشمرتکباه جرای  غیرعمدی که حداکثر م. ۴
 ارت به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.  

صد آدم۹۳ سی را که دارای ( "الف" به ق ست می ۲۰ربایی، اتوبو سافر ا صوص رفتار م رباید. کدام مورد در خ
 وی صحیح است؟  

د مادی ارت و ش غ به حداکثر. ۱  . شودمیمحکوم  ربایی دممجازات  تعدا

د مادی ارت و ش غ به حداکثر مجازات . ت۲  . شودمیبه عالوه تا یک دوم  ه محکوم  ربایی دمعدا

د مادی و مع وی نیست.. ۳  مصداق تعدا

د مع وی ارت و ش غ به مجازات اشد محکوم . ۴  . شودمیتعدا

 کدام یک از جرایم زیر،قابل تعویق است؟ . ۹۴

  ربایی دموع به شر . ۱

 معاونت در اریدپاشی. ۲

 قاچاق عمده مواد م در. ۳

 .  شودمیایجاد مزاحمت با چاقو . ۴

 

شوووود. ."الف" مرتکب جرم قذف نسوووبت به شوووخص "ب" و مرتکب جرم افترا نسوووبت به شوووخص "ج" می۹۵
 شود؟مرتکب پس از دستگیری به چه نحو مجازات می

ی نسبت به وی اجرا میشودیمبه مجازات قذف و اندرا محکوم  .۱  گردد. ، ولی ت ها مجازات حدا

 گردد. و بدوه رعایت ترتیب، هر دو مجازات در مورد وی اجرا می شودمیبه مجازات قذف و اندرا محکوم . ۲

ی محکوم . ۳  . شودمینقط به مجازات حدا

  .گرددو ابددا حد اجرا می شودمیبه قذف و اندرا محکوم . ۴
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علیه شووود و قتل نیز مشوومول های متعدد عمدی، موجب جنایات متعّدد و قتل مجنیبا ضووربه اگر کسووی. ۹۶
 مجازات عمدی باشد، کدام مورد در خصوص مرتکب، صحیح است؟ 

صورت غ .۱ ضربات به  صورتی که  صاصاگر قدل در اثر مجموع ج ایات پدید  ید، در  شد به ق شده با ضوی  یرمدوالی وارد  یا دیه ع
 .شودمیبر مدصل به نوت نبوده ارت نیز محکوم  که ج ایت  ه

اگر قدل در اثر مجموع ج ایات پدید  ید، در صخورتی که ضخربات به طور مدوالی وارد شخده باشخد، به قصخاص یا دیه عضخوی که . ۲
 .  شودمیج ایت بر  ه مدصل نبوده ارت نیز محکوم 

 . شودمیتاثیر باشد، ت ها به قصاص نفس محکوم اگر برخی ج ایات موجب قدل شود و برخی در وقوع قدل بی .۳

قصخخاص یا دیه رمدوالی وارد شخخده باشخخد، ت ها به اگر قدل در اثر مجموع ج ایات پدید  ید، در صخخورتی که ضخخربات به صخخورت غی. ۴
 .محکوم خواهد شد

  در فرض ثابت بودن لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مرّدد در قتل، کدام مورد صحیح است؟( ۹۷

راقط . ۱ روگ د  ناه بر برائت خود، دیه  سامه، با ادای  شاکی و خودداری چ د نفر از اقامه ق روی  سامه از  رت اقامه ق با درخوا
 . شودمی

چ انچه شاکی از  نها درخوارت اقامه قسامه ک د و همگی اقامه قسامه ک  د، پرداخت دیه به نسبت مساوی میاه  نها تقسی  . ۲
 .  شودمی

 . شودمیامه قسامه از روی همه مدهماه به درخوارت شاکی، دیه به نسبت مساوی میاه  نها تقسی  با اق. ۳

 . شودمی ی ه نسبت مساوی میاه ممد عاه تقسبا درخوارت شاکی مب ی بر اقامه قسامه و خودداری همه، پرداخت دیه ب. ۴

گذار، کیف پر از پول خود را جلوی راننده  . در پایان گشت وکندمییک جهانگرد خارجی اتومبیلی را کرایه ( ۹۸
گاهی توریسوووت از ارزی پولهای رای  و  گیردمی ا بتا کرایه خویش را از کیف بردارد، اما راننده با علم به ناآ

 . رفتار وی مصداق چه جرمی است؟  داردبرمیسوءنیت، مبلز هنگفتی را از کیف 

 ناقد ع واه مجرمانه ارت. . ۱

 ررقت. ۲

 ز طریق نامشروعمال ا تحصیل. ۳

 3خیانت در امانت. ۴
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سمتی از دفاتر ( ۹۹ سمی، ق سناد ر صداق چه جرمی  ثبتهرگاه دفتردار دفترخانه ا را آتش بزند، رفتار وی، م
 است؟  

 خیانت در امانت. ۲                                 احراق. ۱

 در ار اد ررمی در حک  جعل . ۴                                ت ریب . ۳

آوری اموال، با شنیدن صدای آلیر  و در اثنای جمع شودمیشخصی به قصد سرقت، وارد منزل دیگری ( ۱۰۰
به فرار می پا  حل،  با رها کردن اموال در م چه دسوووتگیر خودروی پلیس،  تار وی شوووودمیگذارد و در کو . رف

 مشمول کدام عنوان است؟  

 م زل دیگری قت و ورود به ع ب بهشروع به رر  .۱

 شروع به ررقت. ۲

 ورود به ع ب به م زل دیگری. ۳

  جرم عقی. ۴

  آیین دادرسی کیفری:  

 دگی، قرار عدم صالحیت صادر ک د؟ تواند پس از شروع به رری یا دادگاه کیفری یک می( ۱۰۱

 ًا خیر، مطلق. ۱

 اً بلی، مطلق. ۲

 بلی، در صورت عدم صالحیت محلی. ۳

 صالحیت ذاتی  بلی، در صورت عدم. ۴

 دادگاه الزامی است؟در کدام یک از موارد زیر، تعیین وکیل تسخیری از سوی ( ۱۰۲

رط قانونگذار، هر گاه مده  خود وکیل معرنی نک د. ۱ شده تو صا  ضر  هیا وکیل او بدوه اعالم عذر موج در جرای  اح در دادگاه حا
 نشود

عذر موجه در دادگاه  ه مده  خود وکیل معرنی نک د یا وکیل او بدوه اعالمهرگا ۸و  ۷در همه جرای  به ارخخخدث ای جرای  درجه . ۲
 حاضر نشود.  

 در جرای  خاص، هر گاه مده  خود وکیل معرنی نک د.. ۳
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 هرگاه مده  خود وکیل معرنی نک د. ۸و  ۷مه جرای  به اردث ای جرای  درجه در ه . ۴

 ؟ شودمیبی تلقی در کدام صورت، رای دادگاه تجدیدنظر استان غیا( ۱۰۳

ضر نب. ۱ سدین و تجدیدنظر حا ضیه مده  یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرری ن  ه  نداده، اع  وده و ّلیحه دناعیه یا اعدرا
 ایر بر محکومیت یا برائت باشد.از  نکه رای دادگاه تجدیدنظر د

ضر نبوده و ّلیحه دناعیه یا اعدراضیه ه  نداده و رای مده  یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرری ن سدین و تجدیدنظر حا. ۲
 یز دایر بر محکومیت مده  باشد. دادگاه تجدیدنظر ن

 مده  یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه تجدیدنظر حاضر نبوده و ّلیحه دناعیه یا اعدراضیه ه  نداده باشد.  . ۳

سات تجدیدنظر ح. ۴ ضر نبوده و ّلیحه دناعمده  یا وکیل او در هیچ یک از جل ضیه ه  نداده و رای ا دادگاه تجدیدنظر یه یا اعدرا
 دایر بر محکومیت مده  باشد.  

 در کدام یک از موارد زیر، محاکمات دادگاه غیرعلنی خواهد بود؟ ( ۱۰۴

 در جرای  غیرقابل گذشت و در صورت درخوارت شاکی.  ۱

 نیندر جرای  غیرقابل گذشت و در صورت درخوارت طر . ۲

 بل گذشت و در صورت درخوارت مده در جرای  قا. ۳

 بل گذشت و در صورت درخوارت شاکی در جرای  قا. ۴

در جرایم مذکور در صووعحیت سووازمان قضووائی نیروهای مسوولح، احاله پرونده در کدام یک از موارد زیر ( ۱۰۵
 ؟ گیردمیصورت 

 قامت داشده باش د.شاکی یا بیشدر شاکیاه، در حوزه قضائی دادگاه دیگر ا. ۱

 شاهد یا بیشدر شهود، در حوزه قضائی دادگاه دیگر اقامت داشده باش د. . ۲

رئیس رازماه قضائی نیروهای مسلح به م ظور حظ  نظ  و ام یت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه . ۳
 قضائی دیگر احاله ک د.  

 و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.ی دیگر، موجب عسر احاله نداده پرونده به حوزه قضائ. ۴

شوووند و به اتهامات اشووخاصووی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسووعمی ایران مرتکب جرم می( ۱۰۶
 ؟  شودمیممابق قانون، دادگاههای ایران صعحیت رسیدگی به آنها را دارند، در کدام دادگاه رسیدگی 
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 صورتی که از اتباع خارجی باش د.، در در دادگاه محل دردگیری. ۱

 در دادگاه محل دردگیری، در صورتی که از اتباع ایراه باش د. . ۲

 در دادگاه محل دردگیری، اع  از ای که از اتباع ایراه یا کشور خارجی باش د.. ۳

 تباع ایراه یا کشور خارجی باش د.در دادگاه تهراه، اع  از ای که از ا. ۴

دادرسووی اعاده دادرسووی پس از شووروع به محاکمه جدید، بر آثار و تبعات حکم مورد اعاده اثر پذیری ( ۱۰۷
 چیست؟ 

  شودمیبه صرف تجویز اعاده دادرری،  ثار و تبعات حک  اولی مدوقب . ۱

 پذیرد مطلقًا تغییری در  ثار و تبعات حک  اولی صورت نمی. ۲

  شودمیر قرار،  ثار و تبعات حک  اولی مدوقب در صورتی که دّلیل اقامه شده قوی باشد، یا صدو . ۳

  شودمیدر صورتی که دّلیل اقامه شده قوی باشد،  ثار و تبعات حک  اولی مدوقب . ۴

 آرای کدام یک از دادگاههای زیر، در تمامی موارد قابل تجدیدنظر خواهی است؟ ( ۱۰۸

 اطفال و نوجواناه، صرنًا در خصوص انراد نابالغ. ۱

 نوجواناه اطفال و. ۲

 انقالب، به جز جرای  موارد م در . ۳

  دوکیفری . ۴

با توافق کتبی، حّق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را اسوووقاط کنند، اثر حقوقی آن ( ۱۰۹ اگر طرفین دعوا 
 چیست؟

 تجدیدنظر یا نرجام خواهی  ه مسموع نیست.. ۱

 درخوارت تجدیدنظر  ناه مسموع نیست.. ۲

 ا نرجام خواهی  ناه، مسموع نیست.الحیت قاضی صادر ک  ده رأی، تجدیدنظر ببه جز در خصوص ص. ۳

  .تجدیدنظر یا نرجام خواهی  ناه، جز در خصوص صالحیت دادگاه با قاضی صادر ک  ده رأی مسموع نیست. ۴

 به استنساخ دادنامه توسط ذی نفع، در کدام دسته از جرایم تصریح شده است؟ .( ۱۱۰
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 م انی عفت و جرای  علیه ام یت داخلی و خارجی در مطلق جرای  . ۱

 جرای  م انی عفت مشروط به حرمت اطالع شاکی از مطالب  ه و جرای  علیه ام یت داخلی و خارجی . ۲

 نقط جرای  م انی عفت. ۳

 جرای  علیه ام یت داخلی و خارجی صرناً . ۴

 ماتی تصریح شده است؟ در کدام دسته از جرایم، به امکان ترافعی شدن تحقیقات مقد( ۱۱۱

 جرای  تعزیری غیرم صوص شرعی . ۱

 جرای  قابل گذشت. ۲

 شت، در صورت درخوارت کدبی طرنینجرای  غیر قابل گذ. ۳

 جرای  قابل گذشت، در صورت درخوارت کدبی طرنین . ۴

ا ناقغ تش یغ دهد، تکلیب اگر دادگاه در مقام رریدگی به اعدراض شاکی نسبت به قرار م   تعقیب، تحقیقات دادررا ر ( ۱۱۲
 چیست؟  

 بدوه نقض قرار، میدواند تکمیل تحقیقات را از دادررا ب واهد یا خود، اقدام به تکمیل تحقیقات ک د.  .۱

 خواهد  ل تحقیقات را از دادررا مییا تکمی ک دمیو حسب مورد، خود، تحقیقات را تکمیل  ک دمیقرار را نقض . ۲

  ک دمیخود، تحقیقات را تکمیل  و ک دمیقرار را نقض . ۳

  خواهد میو تکمیل تحقیقات را از دادررا  ک دمیقرار را نقض . ۴

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از صدور حکم قمعی، چگونه موجب . ۱۱۳
صادر ک سط دادگاه  سبتر به حال محکوم علیه تو ننده حکم قمعی تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازات منا

 ؟  شودمی

 الزامًا، حسب درخوارت دادرداه. ۱

 ع داّلقدضا، حسب درخوارت دادرداه  .۲

 لزامًا، حسب درخوارت محکوٌم علیها. ۳

 ع داّلقدضا، حسب درخوارت محکوٌم علیه . ۴
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 ؟ شودمیمحاکمات دادگاه کیفری یک، در چه صورت، ضبط صوتی و تصویری ( ۱۱۴

 س حوزه قضائی ارت.ب ا به تش یغ رئی. ۱

 ضبط صوتی الزامًا و ضبط تصویری در صورت تش یغ دادگاه . ۲

 به تش یغ دادگاه واگذار شده ارت.. ۳

 ل ی باشد.در صورتی که رریدگی دادگاه ع. ۴

 متهم را بازداشت کنند؟ ( ۱۱۵
ً
 ضابمان دادگستری، در کدام یک از جرایم زیر، میتوانند رأسا

 ق. .د.ک ۳۰۲"الب"، "ب"، "پ" ، "ت" ماده ب دهای در جرای  مشهود موضوع .۱

 اً در جرای  مشهود، مطلق. ۲

 جرای  غیر مشهود، در صورتی که قراین و امارات قوی دالا بر ارتکاب جرم وجود داشده باشد.. ۳

 در جرای  مشهود، در صورتی که قراین و امارات قوی دالا بر ارتکاب جرم وجود داشده باشد. . ۴

 وص قرار نظارت قضائی، کدام مورد صحیح نیست؟ در خص( ۱۱۶

 شامل یک یا چ د دردور نظارت قضائی ارت.. ۱

 قابل اعدراض نیست. . ۲

 دارای مدت معین ارت.. ۳

 اخدیاری ارت. .۴

 دادگاه کیفری متعاقب واخواهی، مکلف به رعایت کدام یک از موارد زیر است؟ ( ۱۱۷

ه و دنادعوت طرنین با تعیین وقت رریدگی، ب. ۱  عیات واخواه و ات اذ تصمی  مقدضیررری ادلا

ه و دناعیات واخواه و ات اذ تصمی  مقدضی . ۲  در صورت اقدضا، دعوت طرنین با تعیین وقت رریدگی، بررری ادلا

ه و دناعیات واخواه و ات اذ تصمی  مقدضی. ۳  صرنًا بررری ادلا

ه و دناعیات وی و ات اذ تصمی  مقدضی صرنًا دعوت واخواه با تعیین وقت رریدگی، بررری اد . ۴  لا

چنانچه پس از قمعیت دسووتور ضووبط وثیقه، حکم محکومیت کیفری اجرا شووود، تکلیف دسووتور ضووبط ( ۱۱۸
 ست؟  وثیقه چی
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 شود کاه ل  یکن تلقی می . ۱

  شودمیاجرا . ۲

  شودمیدردور ضبط تا یک چهارم وثیقه صادر . ۳

  شودمیر دردور ضبط یک چهارم وثیقه صاد. ۴

 در کدام یک از موارد  زیر، بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان است؟ ( ۱۱۹

 یکقرار اناطه در مورد جرای  مشمول صالحیت دادگاه کیفری . ۱

   مشمول صالحیت دادگاه کیفری یکقرارهای نهایی مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرای. ۲

 عدم احراز مالئت کفیل تورط بازپرس. ۳

 ی تأمین کیفری م دهی به بازداشتقرارها.۴

. شودمیفرماندار یکی از شهرستانهای غیرمرکز استان، مرتکب بزه تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ( ۱۲۰
 رسیدگی به جرم وی در صعحیت کدام مرجع قضائی است؟  

 دادگاه کیفری دو تهراه . ۲دادگاه کیفری یک تهراه .۱

 هماه ارداه ادگاه کیفری دو مرکزد. ۳

 دادگاه کیفری یک مرکز هماه ارداه. ۴

 

 

  → 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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