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حقوق مدنی
 -1حکم موت فرضی غایب مفقوداالثر صادر شده و اموال او میان وراث حینالفوت تقسیم شده است .اگر
پس از صدور حکم موت فرضی و تقسیم اموال ،غایب پیدا شود ،کدام مورد صحیح است؟
 )1اگر عین اموال موجود باشد ،به غایب باز میگردد ،اما در موردعوض اموال مصرفشدنی ،غایب حقی ندارد.
 )2وراث در هر حال در مقابل شخخ غ غایب ،مو ب به ارخخدرداد عین اموال و منافع آن و همچنین پرداخت مثل با قیمت
اموال تلب شده هسدند.
ا
 )3اگر عین اموال موجود باشد ،به غایب باز میگردد ،واّل حقی بر وراث ندارد.
 )4آنچه ازعین اموال و منافع وعوض آن که موجود باشد ،به غایب باز میگردد.
 -۲عقد وقف درکدام یک از موارد زیر ،باطل است؟
ا
 )1وقب مالی که نسبت به آن ،ش غ دیگری حق ارتفاق دارد.
 )2وقفی که به موجب اراده واقب ،مدضمن پرئداخت نفقه زوجه او از منافع موقوفه ارت.
 )3وقب مالی که نسبت به آن ،ش غ دیگری حق ارتفاق دارد.
 )4وقب مالی که میان واقب و موقوف علیه ،مشاع ارت.
 -۳شخص «الف» اتومبیل معینی را به عنوان فضولی به شخص «ب» میفروشد .اگر اتومبیل مذکور متعلق
به غیر باشد ،کدام مورد در خصوص این معامله ،صحیح است؟
 )1غیرنافذ ارت وتنها با تنقیذ صاحب مال معدبر میشود.
 )2اگر معلوم شود «الب» از صاحب مال وکالت داشده ،معدبر ارت.
 )3در هر حال غیر نافذ ارت.
 )4غیر نافذ ارت و تنها با تنفیذ «الب» معدبر میشود.
 -۴کدام مورد درخصوص هزینههای انجام تعهد ،صحیح است؟
 )1هزینه اردرداد مورد عاریه ،به عهده معیر ارت.
 )2هزینه اردرداد مورد ودیعه ،به عهده مودع ارت.
 )3هزینه اردرداد عین مسداجره در فرض انقضای اجاره ،برعهده موجر ارت.
 )4هزینه تأدیه ثمن از روی خریدار ،به عهده فروشنده ارت.
 -۵بیع اعیان ترکه توسط وراث ،در فرضی که دیونی به ترکه تعلق گرفته است ،چگونه است؟
 )1نافذ نیست و با تنفیذ طلبکاران یا پرداخت دیون آنها ،نافذ میشود.
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ا
 )2نافذ ارت و طلبکاران به نسبت رهم وراث ،حق رجوع به آنان را دارند.
 )3نافذ نیست و تنها با تنفیذ طلبکاران،نافذ میشود.
 )4نافذ ارت ،اما طلبکاران میتوانند معامله را فسخ کنند
 -۶درصوووورتی که از نقع تعهد قراردادی ،خسوووارتی وارد شوووده باشووود ،کدام مورد در خصووووص اختیار
متعهد،صحیح است؟ (جواب صحیح گزینه  ۱با تاثیر مثبت)
ا
 )1پیش از الزام به ایفای تعهد نیز ،حق مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد را دارد.
ً
 )2فقط حق مطالبه خسارت فعلی را دارد و نسبت به خسارت آینده ،مطلقا حقی ندارد.
ا
 )3در صورت اثبات ،حق مطالبه عدم النفع محدمل را دارد.
 )4حق مطالبه توام خسخخخارت عدم انجام تعهد و اجرای اصخخخل تعهد را دارد پیش از الزام به ایفای تعهد نیز ،حق مطالبه
خسارات تاخیر در انجام تعهد را دارد.
 -۷کدام مورد در خصوص مسئولیت ناشی از نگهداری حیوانات ،صحیح است؟
 )1صاحب هرنوع حیوان ،تنها در صورتی مسئول ارت که تقصیر او در نگهداری ازحیوان اثبات شود.
 )2چنانچه صاحب حیوان از خطر حمله آگاه باشد ،مسئول ارت ،مگر اینکه توانایی حفظ حیوان ار نداشده باشد.
ً
 )3چنانچه صاحب حیوان از خطر حمله آگاه نباشد ،مطلقا مسئول نیست.
 )4نگهداری حیوانی که ش غ توانایی حفظ آن را ندارد ،فینفسه تقصیر ارت.
 -۸در بیمه شوووخص ثالد ،در کدام مورد ،بیمهگر نمیتواند پس از جبران خسوووارت زیاندیده ،به راننده
مسبب حادثه رجوع کند؟
 )1خسارت ،ناشی از مسدی راننده مسبب حادثه باشد.
 )2زیان دیده فاقد گواهینامه باشد.
 )3خسارت ،ناشی از اردعمال مواد روانگردان تورط راننده مسبب حادثه باشد.
 )4راننده مسبب حادثه ،از مسروقه بودن و ریله نقلیه آگاه باشد.
ّ
 -۹برا ساس قانون مدنی ،اگر مالک به نحوی از انحا ،حق خود را به یکی از غا صبان منتقل کند ،کدام مورد
درخصوص آن غاصب ،صحیح است؟
 )1دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده ارت.
 )2فقط میتواند به یکی از ّلحقین خود رجوع کند.
 )3در صورتی که اندقال مجانی باشد ،حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد.
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 )4فقط میتواند به غاصبی رجوع کند که مال در ید او تلب شده ارت.
 -۱۰در عقد نکاح در دو فرض زیر ،کدام مورد صحیح است؟
فرض اول -عدم رعایت مصلحت موکل
فرض دوم -خروج از حدود اختیارات توسط وکیل
 )1در فرض اول ،نکاح صحیح و قابل فسخ ارت و در فرض دوم ،نکاح غیر نافذ ارت.
 )2در فرض اول ،نکاح صحیح و غیر قابل فسخ ارت و در فرض دوم ،نکاح غیر نافذ ارت.
 )3در هر دو فرض ،نکاح غیر نافذ منوط به تنفیذ موکل ارت.
 )4در فرض اول ،نکاح غیر نافذ ارت و درفرض دوم ،نکاح صحیح و قابل فسخ ارت.
 -۱۱در صورتی که اختیار تعیین مهر به شخص ثالد داده شود .کدام مورد صحیح است؟
ً
 )1اصوّل ش غ ثالث در تعیین مهر به هر میزان ،م دار ارت.
 )2ش غ ثالث نمیتواند بیش از صدو ده رکه بهار آزادی معین کند.
 )3ش غ ثالث نمیتواند بیش از مهر المثل معین کند.
 )4ش غ ثالث نمیتواند بیش از مهر المدعه معین کند.
 -۱۲در صوووورت تفاوت قیمت مبیع در وضوووعیت بی عیبی با ثمن معامله ،اری در خیار عیب چگونه محاسوووبه
میشود؟
 )1قیمت حقیقی مبیع در وضخعیت معیوبی و قیمت حقیقی آن در وضخعیت بیعیبی تعیین میشخود و فروشخنده باید از ثمن
مقرر به همان نسبت را به مشدری رد کند و مابقی را نگه دارد.
 )2قیمت حقیقی مبیع در وضخعیت معیوبی و قیمت حقیقی آن در وضخعیت بیعیبی تعیین میشخود و فروشخنده باید از ثمن
مقرر به همان نسبت نگه داشده و بقیه را به عنوان ارش ،به مشدری رد کند.
 )3فروشنده مو ب ارت مابه الدفاوت قیمت مبیع در وضعیت بیعیبی با ثمن معامله را به عنوان ارش به مشدری بپردازد.
 )4فروشخخنده مو ب ارخخت مابه الدفاوت قیمت مبیع در وضخخعیت معیوبی و وضخخعیت بیعیبی را به عنوان ارش به مشخخدری
بپردازد.
 -۱۳کدام مورد در خصوص رجوع خریدار به فروشنده فضولی ،بابت جبران خسارت ،صحیح است؟
 )1فروشندهای که به فساد بیع آگاه ارت ،در هر حال در مقابل خریدار ضامن ارت ،خواه خریدار به فساد بیع آگاه باشد یا
ناآگاه
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 )2تنها در فرضخخی که فروشخخنده از فسخخاد بیع آگاه و خریدار از فسخخاد بیع ناآگاه ارخخت ،فروشخخنده مو ب به جبران خسخخارت
خریدار ارت.
 )3در صورت وقوع خسارت و اثبات آن ،درهر حال فروشنده باید خسارت خریدار را جبران کند.
 )4فروشنده مو ب به جبران خسارت خریدار ناآگاه از فساد ارت ،خواه خود او (فروشنده) به فسادبیع آگاه باشد یا ناآگاه
 -۱۴با این فرض که قردارد طرفین تابع قانون پیشفروی ساختمان است .در صورت عدم پرداخت اقساط
قرارداد پیشفروی توسط پیشخریدار ،پیشفروشنده چه حقی دارد؟
 )1پیشفروشنده یک ماه پس از تاریخ ررررید دین و عدم پرداخت بها در مدت یادشده ،حق فسخ قرارداد را دارد.
 )2پیشفروشنده به محض عدم پرداخت بها ،حق فسخ قرارداد پیشفروش با الزام خریدار به ادای دین را دارد.
 )3چنانچه پیشخریدار رف یک ماه پس از ابالغ اخطار دفدرخانه نسخخخبت به پرداخت بها اقدام نکند .پیشفروشخخخنده حق
فسخ قرارداد را دارد.
 )4پیشفروشنده باید ابددا دعوای الزام به پرداخت بهای قرارداد را مطرح کند و در صورت عدم امکان الزام ،پیشفروشنده
حق فسخ دارد.
 -۱۵کدام مورد در خصوص تصرف شرکا در مال مشاع ،صحیح است؟
 )1هر نوع تصرفی ،خواه مادی خواه حقوقی در جزء مشاع یا کل مال مشدرک ،نیازمند اذن شریک ارت.
 )2هر نوع تصرف مادی منوط به اذن شریکارت ،اما تصرف حقوقی هر شریک در جزء مشاع مدعلق به خود ،نیازمند اذن
شریک نیست.
 )3تصرف حقوقی نسبت به کل ،چنانچه بدون اذن شریک انجام شود ،باطل ارت.
 )4تصرف مادی و حقوقی هر شریک در جزء مشاع مدعلق به خود ،نیازمند اذن شریک نیست.
 -۱۶با فرض اینکه ضووامن درحین عقد ضوومان ،از مضوومون عنه اتن گرفته باشوود .هرگاه در مرحله پرداخت،
شخص ثالثی دین را به مضمون له پرداخت کند .کدام مورد صحیح است؟
 )1اگر ش غ ثالث ،تبرعا دین را پرداخت کرده باشد .ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
 )2اگر ش غ ثالث  ،بااذن ضامن پرداخده باشد ،ولو به قصد تبرع ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
ً
 )3ضامن ،مطلقا حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
 )4ضامن ،درهر حال حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
 -۱۷اگر در بیع ،بایع حواله داده باشوود که مشووتری ثمن را به شووخصووی بدهد و بعد بمعن بیع معلوم شووود.
کدام مورد در خصوص حواله ،صحیح است؟
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 )1باطل ارت .زیرا برای صحت حوالهّ ،لزم ارت محال علیه مدیون محیل باشد.
 )2صحیح ارت ،لکن محال علیه بری میشود.
 )3باطل ارت ،هرچند برای صحت حوالهّ ،لزم نیست محال علیه مدیون محبل باشد.
 )4صحیح ارت ،زیرا برای صحت حوالهّ ،لزم نیست محال علیه مدیون محیل باشد.
 -۱۸برمبنای قانون مدنی ،کدام مورد در خصوص منافع عین مرهونه ،صحیح است؟
 )1اگر منافع ،عین مسدقلی را تشکیل دهد ،داخل در رهن ارت.
 )2منافع ،خواه مدصل باشد یا منفصل ،داخل در رهن ارت.
 )3از آنجا که رهن منفعت باطل ارت .منافع عین مرهونه ،داخل در رهن نیست.
 )4منافع مدصل ،داخل در رهن ارت و منافع منفصل ،داخل در رهن نیست.
 -۱۹اگر موصیبه کلی باشد .کدام مورد در خصوص تعیین فرد صحیح است؟
 )1با ورثه ارت و آنان مو ب به اند اب مصداق مدورط هسدند.
ً
بین مصادیقی که عرفا معیوب نباشد ،اند اب کنند.
 )2با ورثه ارت و آنان باید از ِ
 )3با موصیله ارت و او می تواند هر مصداقی را اند اب کند

 )4با موصیله ارت و او می تواند از فرد مدورط اند اب کند.
 -۲۰کدام مورد در خصوص قتل به عنوان مانع ارث ،صحیح است؟
 )1در تمام موارد ،تنها قدل عمد
ً
 )2قدل عمد و شبه عمد ،مطلقا
 )3قدل عمد ،همواره و قدل غیر عمدی ،در مورد خاصی
 )4قدل در تمام موارد ،خواه عمدی یا غیر عمدی

آیین دادرسی مدنی
قانون حاکم بر دعوا را خعف شرع بداند ،کدام مورد صحیح است؟
 -۲۱چنانچه قاضی مجتهد باشد و
ِ
 )1باید از رریدگی امدناع کند ،مگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد.
 )2باید از رریدگی امدناع کند ،حدی اگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد.
 )3می تواند از رریدگی امدناع کند ونوع دعوا اثری ندارد.
 )4فقط در دعاوی غیر مالی میتوانداز رریدگی امدناع کند.
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 -۲۲چنانچه قاضی به علت تخلف انتظامی که در زمان قضاوت مرتکب شده ،تحت پیگرد انتظامی قرار گیرد
و در جریان رسیدگی به تخلف وی ،ازخدمت قضائی به طور دائم منفک شود .کدام مورد صحیح است؟
 )1تعقیب اندظامی موقوف میشود حدی اگر به شغل اداری مندقل شده باشد.
 )2تعقیب اندظامی در هر حال تا پایان ادامه مییابد.
 )3تعقیب اندظامی موقوف می شود مگر آنکه به شغل اداری مندقل شده با شد که در این صورت ،به ت لب وی در هیئت
رریدگی به ت لفات اداری رریدگی میشود.
 )4تعقیب اندظامی موقوف می شود مگر آنکه به شغل اداری مندقل شده با شد که در این صورت ،به ت لب وی در مراجع
اندظامی قضات رریدگی میشود.
 -۲۳چنانچه وکیلی فاقد شرایط مقرر در قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگ ستری» ت شخیص داده شود.
کدام مورد صحیح است؟
 )1ت ش یغ با کانون وکالی دادگ سدری ا رت .اما باید مراتب را به دادگاه اندظامی وکال اعالم و درخوا رت ر ریدگی کند
پروانه وکالت تا صدور حکم قطعی معدبر ارت ،مگر اینکه دادگاه اندظامی وکال ،حکم تعلیق وکیل را صادر کند.
 )2تش یغ با کانون وکالی دادگسدری ارت ،اما باید مراتب را به دادگاه عالی اندظامی قضات اعالم و درخوارت رریدگی
کند .پروانه وکالت تا صدور رأی قطعی معدبر ارت ،اما دادگاه اندظامی کانون می تواند حکم تعلیق وکیل را صادر کند.
 )3تش یغ یا کانون وکالی دادگسدری ارت ،اما باید مراتب را به دادگاه اندظامی وکال اعالم و درخوارت رریدگی کند .
در این صورت ،باید حکم تعلیق وکیل تا صدور حکم قطعی صادر شود.
 )4تش یغ با کانون وکالی دادگسدری ارت ،اما باید مراتب را به دادگاه عالی اندظامی قضات اعالم و درخوارت رریدگی
کند .در این صورت ،باید حکم تعلیق وکیل تا صدور حکم قطعی صادر شود.
 -۲۴در خصوص گرفتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط کارمندان شاغل
قضائی و ارجاع امر کارشناسی توسط دادگاه به آنها ،کدام مورد صحیح است؟
 )1میتوانند دریافت کنند ،اما ارجاع امر کارشناری به آنها ،فقط با توافق طرفین امکانپذیر ارت.
 )2نمیتوانند دریافت کنند ،مگر به شغل اداری مندقل شوند.
 )3می توانند دریافت کنند ،اما دادگاهها نمیتوانند امر کارشناری را به آنها ارجاع کنند ،مگر در آن رشده کارشناس دیگری
نباشد.
 )4می تواننددریافت کنند ،اما دادگاهها در هیچ صخخورتی نمیتوانند امر کارشخخنارخخی را به آنها ارجاع کنند ولی رخخایرمراجع
میتوانند.
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 -۲۵چنانچه ن سبت به موارد م شابه ،با استنباط متفاوت از قوانین ،آرای مختلفی صادر شود ،در چه صورتی
رأی وحدترویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر میشود؟
 )1رئیس دیوان عالی کشور و یا دادردان کل کشور مطلع شده و از هیئت عمومی درخوارت کنند ،وکالی دادگسدری نیز
میتوانند از طریق این مقامات درخوارت کنند.
 )2هئیت عمومی دیوان عالی کشور از هر طریقی که مطلع شود.
 )3رئیس دیوان عالی کشخخور و یا دادرخخدان کل کشخخور مطلع شخخده و از هئیت عمومی درخوارخخت کنند .وکالی دادگسخخدری
نمیتوانند از طریق مقامات مزبور درخوارت کنند؛ اما کانون وکالی دادگسدری میتواند.
 )4رئیس دیوان عالی ک شور ویا داد ردان کل ک شور مطلع شده و از هئیت عمومی درخوا رت کنند .هر ذی نفعی و کانون
وکالی دادگسدری میتوانند از طریق مقامات مزبور درخوارت کنند.
 -۲۶چنانچه یکی از کارمندان شهرداری ،به تصمیم مدیر کل کارگزینی شهرداری نسبت به خود ،اعتراض
ً
داشته باشد و ضمنا مدعی باشد که اجرای تصمیم مذکور ،منجر به ورود خسارات جبرانناپذیر خواهد شد،
کدام مورد صحیح است؟
 )1این امر در صالحیت دیوان عدالت اداری ا رت و امکان درخوا رت د ردور موقت نیز وجود دا شده و درخوا رت د ردور
موقت و صدور قرار دردور موقت ،مسدلزم پرداخت هزینه دادرری و تودیع تأمین ارت.
 )2این امر در صالحیت دیوان عدالت اداری ا رت و امکان درخوا رت د ردور موقت نیز وجود دا شده و درخوا رت د ردور
موقت ،نیاز به پرداخت هزینه دادرری ندارد ،ولی صدور قرار ،مسدلزم تودیع تأمین ارت.
 )3این امر در صالحیت هیئت رریدگی به ت لفات اداری ارت و هیئت در این موضوع ،حق صدور دردور موقت ندارد.
 )4این امر در صالحیت دیوان عدالت اداری ا رت و امکان درخوا رت د ردور موقت نیز وجود دا شده و درخوا رت د ردور
موقت و صدور قرار دردور موقت ،مسدلزم پرداخت هزینه دادرری و تودیع تأمین نیست.
 -۲۷راجع به رجوع در طعق م یان زن و مردی ،اختع فاتی ای جاد و در دادگاه صوووالح ممرح میشوووود .در
ّ
خصوص ارجاع امر به شورای حل اختعف ،کدام مورد صحیح است؟
ا
 )1این امر میتواند به شورای حل اخدالف ،فقط برای یک بار و حداکثر برای یک ماه جهت صلح و رازش ارجاع شود.
ا
 )2این امر میتواند به شورای حل اخدالف جهت صلح و رازش ارجاع شود و تا روشن شدن ندیجة صلح و رازش ،پرونده
ا
در شخخورای حل اخدالف مفدوح میماند و در صخخورت عدم حصخخول صخخلح و رخخازش ،پرونده به دادگاه صخخالح عودت داده
میشود.
ا
 )3این امر قابلیت ارجاع به شورای حل اخدالف ندارد ،حدی برای صلح و رازش.
ا
 )4این امر میتواند به شورای حل اخدالف ،فقط برای یک بار ،جهت صلح و رازش به مدت حداکثر ره ماه ارجاع شود.
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 -۲۸دعوایی به خوا سته رفع ت صرف عدوانی از ملکی اقامه می شود .خوانده دعوا در مقام پا سخ ،به سندی
عادی اسووتناد میکند .خواهان دعوا نسووبت به این سووند با تکر دلیل ،ادعای جعل میکند .در این خصوووص،
کدام مورد صحیح است؟
 )1ابالغ دعوای جعل و دلیل آن به خوانده ّلزم نیست ،چون در دعوای تصرف عدوانی ،تشریفات دادرری رعایت نمیشود.
 )2دعوای جعلیت و دلیل آن ،به تش یغ دادگاه ،به خوانده ابالغ می شود و اگر خوانده به اردفاده از رند باقی باشد ،باید
رف  ۱۰روز ،اصل رند را به دفدر دادگاه تسلیم کند.
 )3در دعوای تصرف عدوانی ،اردناد به رند مورد توجه دادگاه قرار نمیگیرد.
 )4دادگاه باید رریدگی را مدوقب نموده تا به دعوای جعل و دلیل آن ،در مرجع کیفری رریدگی و ندیجه مش غ شود.
 -۲۹افزایش خواسووته یا تیییر نحوه دعوا یا خواسووته یا درخواسووت ،در کدام یک از صووورتهای زیر ،ممکن
است؟
 )1با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشده باشد و تا اولین جلسه دادرری به دادگاه اعالم شود.
 )2با دعوای طرح شده مرتبط بوده ،یا منشأ واحدی داشده باشد و تا جلسه اول دادرری به دادگاه اعالم شود.
 )3با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشده باشد و تا پایان اولین جلسه دادرری به دادگاه اعالم شود.
 )4با دعوای طرح شده مربوط بوده ،یا منشأ واحدی داشده باشد و تا پایان اولین جلسه دادرری به دادگاه اعالم شود.
 -۳۰یکی از وکعی دادگ ستری به وکالت از شرکت سهامی خاص اقامه دعوا میکند .طبق م صوبات شرکت،
کلیه ا سناد شرکت باید به ام ضای مدیر عامل و مهر شرکت با شد ،مدیر عامل وکالتنامه وکیل را ام ضا کرده،
اما این وکالتنامه فاقد مهر شووورکت اسوووت ،دادگاه نخسوووتین ،خوانده را به پرداخت مبلح مزبور محکوم کرده
است .چنانچه از این رأی تجدیدنظرخواهی شود ،دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟
 )1پرونده را به دادگاه ن سدین اعاده میکند تا مدیر دفدر این دادگاه ،اخطار رفع نقغ صادر کند.
 )2حکم ن سدین را نقض و قرار ر اد دعوای بدوی را صادر میکند و این قرار قطعی ارت.
 )3حکم ن سخخدین را نقض و پرونده را به دادگاه ن سخخدین عودت میدهد تا مدیر دفدر این دادگاه ،اخطار رفع نقغ صخخادر
کند.

 )4پرونده را به دادگاه ن سدین اررال و دادگاه مزبور ،حکم ن سدین را نقض و قرار ارد دعوای بدوی را صادر میکند.
ً
 -۳۱دعوایی به خواسته صدورحکم بر ّ
وقفیت ملکی اقامه می شود .درجریان دادرسی نخستین ،طرفین کتبا
توافق میکنند که رأی کارشناسی که به تراضی تعیین میکنند .قاطع دعوا باشد .کارشناس رای خود را صادر
ودادگاه نیز بر همین اسوواس ،اقدام به صوودور حکم میکند ،در خصوووص قابل شووکایت بودن حکم دادگاه،
کدام مورد صحیح است؟
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 )1حکم دادگاه قابل تجدیدنظر و فرجام ارت.
 )2حکم دادگاه قابل تجدیدنظر و فرجام نیست.
 )3حکم دادگاه فقط قابل فرجام ارت.
 )4حکم دادگاه فقط قابل تجدیدنظر ارت.
 -۳۲چنانچه اصووحاب دعوا ،وکیل داشووته باشووند ،اما دادگاه پس از اولین جلسووه دادرسووی ،حضووور شووخص
خوانده را الزم بداند و جل سه را به همین علت تجدید نموده و در اخماریه این امر را ت صریح نماید ،کدام مورد
صحیح است؟
 )1اگر خوانده ،علی رغم ابالغ اخطاریه ،در جل سه مقرر حا ضر ن شود ،ضمانت اجرایی ندارد؛ چون در قانون ت صریح ن شده
ارت.
 )2دادگاه نمیتواند با وجود وکیل ،به ش غ خوانده برای حضور در جلسه دادرری اخطار نماید.
 )3اگر خوانده ،علی رغم ابالغ اخطاریه ،در جلسه مقرر حاضر نشود و دادگاه ندواند با توضیحات خواهان ،حکم صادر کند.
قرار ابطال دادخوارت صادر میشود.
 )4اگر خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه ،در جل سه مقرر حا ضر ن شود ،دادگاه باید خدم دادر ری را اعالم و مبادرت به صدور
رأی نماید.
 -۳۳دعوایی به خواسته تحویل یک دستگاه خودرو که یک میلیارد ریال تقویم شده ،به استناد سندی رسمی
اقامه میشود .اگر خواهان درخواست دستور موقت مبتنی بر بازداشت خودرو کند ،کدام مورد صحیح است؟
 )1درخوارت قابل پذیرش ارت ،اما صدور قرار مسدلزم دادن تأمین ارت که باید وجه نقد باشد.
 )2درخوارت قابل پذیرش نیست .زیرا باید قرار تأمین خوارده درخوارت شود.
 )3درخوارت قابل پذیرش ارت ،اما صدور قرار مسدلزم دادن تأمین ارت که میتواند وجه نقد نباشد.
 )4درخوارت قابل پذیرش ارت ،اما نیاز به دادن تأمین نیست ،زیرا مسدند دعوا رند ررمی ارت.
 -۳۴حکم دادگاه مبنی بر تحویل عین معینی به محکومله صووادر و الزم االجرا میشووود .در روز اجرای حکم،
عین محکومبه در تصرف شخصی غیر از محکومعلیه است .کدام مورد صحیح است؟
 )1این امر مانع اقدامات اجرایی ارخخت ،اما مدصخخرف باید رف یک هفده به دادگاه صخخالح مراجعه کرده و قرار ّلزم را رف
۱۵روز بگیرد.
 )2این امر مانع اقدامات اجرایی نیست ،مگر منصرف  ،مدعی حقی از عین با منافع آن بوده و دّلیلی هم ارائه کند.
 )3فقط اگر مال غیر منقول باشخخد ،این امر مانع اقدامات اجرایی ارخخت ،اما مدصخخرف باید رف یک هفده به دادگاه صخخالح
مراجعه کرده و قرار ّلزم را رف  ۱۵روز بگیرد.
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 )4فقط اگر مال غیر منقول باشد ،این امر مانع اقدامات اجرایی نیست ،مگر مدصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و
دّلیلی هم ارائه کند.
 -۳۵در دعوایی که به خواسته یک میلیارد ریال اقامه شده ،وکیل خواهان پس از پایان اولین جلسه دادرسی،
الیحهای مبنی بر استرداد دعوا ،تسلیم دادگاه میکند ،کدام مورد ،صحیح است؟
 )1چنانچه اردرداد دعوا در وکالتنامه تصریح شده باشد ،دادگاه به هر حال ،قرار ارد دعوا صادر میکند.
 )2با توجه به پایان یافدن اولین جلسه دادرری ،پذیش اردرداد دعوا منوط به رضایت خوانده ارت.
 )3چنانچه دادگاه تصمیم به تجدید جلسه دادرری داشده باشد ،اردرداد دعوا را می پذیرد ،حدی اگر در وکالتنامه تصریح
نشده باشد.

 )4چنانچه دادگاه ت صمیم به تجدید جل سه دادرری دا شده با شد و ا ردرداد دعوا در وکالتنامه ت صریح شده با شد ،قرار ارد
دعوا صادر میکند.
 -۳۶در کدام یک از موارد زیر ،دادرسی متوقف نمیشود؟
 )1عدم پرداخت هزینه کارشخخنارخخی در مرحله تجدید نظر در مواردی که اجرای قرار کارشخخنارخخی را دادگاه ّلزم بداند و بدون
اجرای آن ،ندواند انشای رأی کند.
 )2در دعوای واهی تا وقدی که خواهان تامین ندهد.
 )3عدم تهیه ورخخیله اجرای قرار تحقیق و یا معاینه محل تورخخط خواهان در مرحله ن سخخدین ،درمواردی که اجرای قرار را
دادگاه ّلزم بداند و بدون تهیه وریله اجرای آن ،اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه ندواند انشای رأی کند.
 )4عدم تهیه وریله اجرای قرار تحقیق و یامعاینه محل تورط تجدیدنظر خواه در مواردی که اجرای قرار را دادگاه ّلزم بداند
و بدون تهیه آن ،اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه ندواند انشای رأی کند.
 -۳۷شوووخصوووی مبلح یک میلیارد ریال از دیگری قرض می گیرد .و از همان ابتدا به قصووود عدم تادیه دین ،از
محل آن ،مسکنی خریداری می کند بااقامه دعوای داین ،مدیون با حکم الزماالجرا ،محکوم به پرداخت مبلح
فوق می شود .کدام مورد در خصوص اجرای حکم از محل مسکن مزبور ،صحیح است؟
ا
 )1در صورتی مجاز نیست که در حد شان وی باشد.
ا
 )2چنانچه مورد نیاز و در حد شان او باشد ،مجاز نیست.
 )3مجاز ارت
 )4در هر حال ممنوع ارت.
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 -۳۸دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال ،به استناد سندی عادی ،در دادگاه عمومی اقامه می شود .خوانده با
تکر دلیل ادعا میکند که مبلح واقعی سووند یک میلیارد ریال بوده و در این عدد جعل شووده اسووت .کدام مورد
صحیح است؟
ً
 )1خواهان باید ا صل رند را در مهلت مقرربه دفدر دادگاه ت سلیم کند دادگاه فورا آن را مهر و موم میکند و چنانچه پس از
ررخخیدگی ،ادعای جعل را وارد تش خ یغ دهد .در حکمی که صخخادر میکند .از جمله باید مقرر نماید کلمه مجعول تغییر
داده شود.
 )2خواهان باید اصل رند رادر مهلت مقرر به دفدردادگاه تسلیم کند .اما مهر و موم رند ّلزم نیست و چنانچه دادگاه پس از
رریدگی ،ادعای جعل را وارد تش یغ دهد در حکمی که صادر میکند از جمله باید مقرر نماید کلمه مجعول تغییر داده
شود.
ً
 )3خواهان باید ا صل رند رادر مهلت مقرر به دفدر دادگاه ت سلیم کند دادگاه فورا آن را مهر و موم میکند و چنانچه پس از
رریدگی ،ادعای جعل را وارد تش یغ دهد .تکلیب از بین بردن رند ،مسدلزم صدور رأی از مرجع کیفری ارت.
 )4خواهان باید اصل رند را در مهلت مقرر به دفدر دادگاه تسلیم کند ،اما مهر و موم رند ّلزم نیست و چنانچه دادگاه پس
از ررخخیدگی ،ادعای جعل را وارد تشخخ غ دهد .در حکمی که صخخادر میکند .از جمله باید مقرر نماید رخخند از بین برده
شود.
 -۳۹در خصوص اطععات حاصل از معاینه محل ،کدام مورد صحیح است؟
 )1از امارات قانونی ارت و در هر حال به دادرس تحمیل میشود .اما بااماره م الب بی اثر نمیشود.
 )2از امارات قضائی ارت و در هر حال به دادرس تحمیل میشود اما با اماره م الب بی اثر میشود.
 )3از امارات قانونی ارخخخت و در صخخخورتی در اثبات ادعا موثر ارخخخت که وجدان دادرس را اقناع کند و با اماره م الب بی اثر
نمیشود.
 )4از امارات ق ضائی ا رت و در صورتی در اثبات ادعا موثر ا رت که وجدان دادرس را اقناع کند .اما با اماره م الب بی اثر
میشود.
 -۴۰کدام مورد در خصوص سوگند ،پس از اقامۀ ّبینه در دعوای برمیت ،صحیح است؟
 )1در صخخورت خودداری مدعی از ادای رخخوگند و رخخه بار اخطار دادگاه و خودداری مدعی ،قرار ابطال دادخوارخخت صخخادر
میشود.
 )2در صورت امدناع مدعی از ادای روگند ،حق وی راقط میشود.

 )3در صورت تکول مدعی از اتیان روگند و امدناع مدعی علیه از ادای روگند و یا ارد آن و واگذار شدن روگند تورط دادگاه
به مدعی و خودداری وی ،قرارعدم اردماع دعوا صادر میشود.
12

سؤاالت آزمون وکالت ۱۳۹۷
 )4در صورت تکول مدعی از اتیان روگند ،روگند به مدعی علیه رد می شود و در صورت خودداری از ادای روگند حکم
علیه وی صادر میشود.

حقوق تجارت
 -۴۱کدام مورد در خصوص ناتوانی تاجر از ادای دیون ناشی از معامله با غیر تاجر ،صحیح است؟
ً
 )1صرفا اگر برای حوائج تجاری باشد .بازرگانی محسوب میشود و میتواند به توقب تاجر منجر شود.
 )2حدی اگر برای حوائج تجاری نباشد .در هر حال تجاری محسوب شده و میتواند به توقب تاجر بینجامد.
 )3در هر حال ،خواه برای حوائج تجاری باشد یا نباشد ،از موجبات توقب تاجر ارت.
 )4اگر برای حوائج تجاری باشد غیرتجاری محسوب میشود ولی میتواند به توقب تاجر منجر شود.
 -۴۲کدام مورد صحیح است؟
 )1صدور برات در وجه ش غ معین ،به حوالهکرد ش غ دیگر یا به حوالهکرد خود برات دهنده مجاز ارت.
 )2صدور برات در وجه ش غ معین یا به حوالهکرد مجاز ارت ولی صدور رفده در وجه ش غ معین یا به حوالهکرد مجاز
نیست.
 )3صدور برات در وجه حامل ،بالمانع ولی صدور رفده در وجه حامل ،ممنوع ارت.
 )4صدور برات در وجه ش غ معین ،به حوالهکرد ش غ دیگر یا به حوالهکرد خود برات دهنده یا حامل ،مجاز ارت.
 -۴۳منظور از مواعد مقرره ،در ماده  ۲۸۹قانون تجارت چیست؟
« ماده  :۲۸۹پس از انقضخخخخای موا عد مقرره در مواد فوق ،دعوای دار نده برات بر هرنویس ها و همچنین دعوای هر یک از
هرنویسها بر بد رابق خود در محکمه پذیرفده ن واهد شد».
 )1شخخخامل اطالعررخخخانی عدم نادیه از رخخخوی وارده به واگذارنده موت طرف ده روز از تاریح اعدراض عدم عادیه به ورخخخیله
ا هارنامه یا نامه رفارشی دو قبضه هم میشود.
 )2شخخامل اطالعررخخانی عدم تأدیه از رخخوی رخخازنده به واگذارنده برات رف ده روز از تاریخ اعدراض به ورخخیله ا هارنامه یا
نامه رفارشی دو قضبه نمیشود.
 )3شامل حق دارنده براتی که باید در ایران پرداخت شود به اقامه دعوی رف یک رال نمی شود.
 )4شخخامل حق دارنده برانی که باید در ایران با خارپ پرداخت شخخود ،به اقامه دعوی ،به ترتیب ،رف یک رخخال یا دو رخخال
نمیشود.
 -۴۴کدام مورد درخصوص مسئولیت دالل ،صحیح است؟
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 )1چنانچه معامله تو رط دّلل واقع و ا رنادی مرتبط با معامله میان طرفین تو رط وی مبادله شود ،دّلل ضامن ام ضای
ارناد و اعدبار طرفین معامله ارت.
 )2دّلل در هر حال مسئولیت احراز صحت امضای طرفین معامله را بر عهده دارد
 )3دّلل مد ضامنا با طرفین قرارداد ،م سئول احراز صحت ام ضای طرفین در ا ردادی ا رت که به وا رطه او میان طرفین
مبادله شده ارداد مشروط به اینکه معامله با وراطت وی منعقد شده باشد.
 )4هرگاه معامله تو رط دّلل واقع و ا ردادی مرتبط با معامله میان طرفین تو رط وی مبادله شود ،دّلل ضامن صحت و
اعدبار امضای ارناد اش اصی ارت که تورط معامله کردهاند.
 -۴۵گروه اقتصادی با منافع مشترک با کدام توصیف زیر منمبق است؟
 )1قراردادی ثبت شده که با ش صیت حقوقی ارت که مسئولیت اعضای آن در برابر اش اص نالت تضامنی ارت
 )2شرکدی یا ش صیت حقوقی ارت که مسئولیت اعضای آن در برابر اش اص تالت ،نسبی ارت.
 )3قراردادی ثبت شده و بدون ش صیت حقوقی ارت که مسئولیت اعضای آن نسبت به دیون شرکت نسبی ارت ،مگر
آن که با اش اص ثالث به گونه دیگری توافق شده باشد.
 )4شرکت مدنی ثبت شده و بدون ش صیت حقوقی ارت که مسئولیت اعضای این نسبت به دیون شرکت تضامنی ارت،
مگر آنکه با اش اص ثالت به نحو دیگری توافق شده باشد.
 -۴۶کدام مورد در خصوص دارنده چک برگشت شده جهت ممالبه وجه چک و خسارات ،صحیح است؟
 )1تنها حق مراجعه به دادگاه محل بانک صادر کننده درده چک را دارد.
 )2تنها امکان اقامه دعوی در اقامدگاه مسئولین چک را دارارت.
 )3عالوه بر حق مراجعه به دادگاه محل صدور چک یا محل اردقرار بانک محالعلیه ،امکان رجوع به دادگاه محل اقامت
خوانده را دارد.
 )4تنها میتواند به دادگاه محل بانک صادر کننده درت چک با بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت مراجعه کند.
 -۴۷در خصوص صدور چک مشروط ،کدام مورد صحیح است؟
 )1خواه شرط در مدن چک یا خارپ از مدن چک قید شود ،حق تعقیب کیفری دارنده از میان خواهد رفت.
 )2بانک به شرط ترتیب اثر ن واهد داد و تنها حق مراجعه دارنده نه هرنویسان از میان خواهد رفت.
 )3بانک باید از پرداخت جک مشروط خودداری کند.
 )4اگر شرط صرفا در مدن جک قید شود ،جنبه کیفری چک از میان خواهد رفت.
 -۴۸کدام مورد ،صحیح نیست؟
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 ) )1پاداش مدیران شخخرکت های رخخهامی عام و خاص ،به ترتیب ،از  ۶درصخخد و  ۳درصخخد رخخودی که در همان رخخال به
صاحبان رهام قابل پرداخت ارت نباید تجاوز کند.
 )2پاداش مدیران شرکدهای رهامی عام و خاص ،به ترتیب ،از  ۱۰درصد و  ۵درصد رودی که در همان رال به صاحبان
رهام قابل پرداخت ارت نباید تجاوز کند.
 )3پاداش هر مدیر غیر مو ب نمیتواند از حداقل پاداش اعضای مولب هیئت مدیره تجاوز کند
 )4پاداش هر مدیر مو ب شرکدهای رهامی در هر حال نمیتواند از معادل یک رال حقوق پایه وی بیشدر باشد
 -۴۹در خصووووص اختیارات مدیران شووورکت تعاونی سوووهامی عام برای انجام معامعت در حدود موضووووع
شرکت ،کدام مورد صحیح است؟
 )1جز در مورد صالحیتهای مجامع عمومی ،نامحدود ارت.
 )2به موجب آیین نامه تعیین و ایب و اخدیارات مدیر عامل و مدیران ،تعیین شده ارت.
 )3حدود آن ،در ارارنامه تعیین میشود.
 )4در ارارنامه و مصوبات مجمع عمومی عادی تعیین میشود.
« -۵۰عزل مدیران» و «تیییر اقامتگاه» در شوورکت با مسووئولیت محدود ،به ترتیب ،با کدام حدنصوواب مجمع
صورت میگیرد؟
 )1دارندگان بیش از نصب آرای حاضر در جلسه اول -دوروم آرای حاضر
 )2دارندگان حداقل نصب آرای حاضر در جلسه اول -دو روم آرای حاضر
 )3دارندگان حداقل نصب ررمایه در جلسه اول -دارندگان حداقل ره چهارم ررمایه به عالوه اکثریت عددی شرکا
 )4دارندگان بیش از نصب ررمایه در جلسه اول -دارندگان حداقل ره چهارم ررمایه به عالوه اکثریت عددی شرکا
 -۵۱بازر سان قانونی یا ح سابرس شرکت سهامی خاص تابعه شرکت سهامی عام ،از میان کدام ا شخاص
زیر ،انتخاب میشوند؟
 )1اش اص مشمول آییننامه اجرای تبصره ماده  ۱۴۴قانون ارالح قسمدی از قانون تجارت که نامشان تورط وزارت امور
اقدصادی و دارایی اعالم شده ارت.
 )2ا ش اص واجد شرایط مقرر در ماده  ۱۴۷قانون ا صالح ق سمدی از قانون تجارت  ،۱۳۴۷از جمله محجور و ور شک سده
نبودن یا نداشدن محکومیت کیفری منجر به محرومیت از حقوق اجدماعی.
 )3حسابداران حقیقی عضو جامعه حسابداران ررمی ایران.
 )4مؤرسات حسابرری عضو جامعه حسابداران ررمی ایران
 -۵۲مسئولیت تضامنی شرکای شرکت تضامنی بایت دیون افزون بر دارایی آن ،چه زمانی ایجاد میشود؟
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 )1با انحالل شرکت و یا ورشکسدگی یک یا چند تن از شرکا
 )2با انحالل شرکت و احراز عدم تکافوی دارایی شرکت
 )3به محض خودداری یا ناتوانی شرکت از پرداخت دین یا انجام تعهد
 )4با قطعی و حال شدن بدهی شرکت به موجب حکم دادگاه
 -۵۳کدام یک از موارد زیر ،از مصادیق ورشکستگی به تقلب است؟
 )1نگهداری دفاتر بیترتیب
 )2ترجیح دادن یکی از طلبکارها و پرداخت طلب او
 )3نداشدن دفدر
 )4مفقود کردن دفاتر تورط ورشکسده
 -۵۴تعقیب ورشکسته توسط مدیر تصفیه به عنوان ورشکستگی به تقصیر در کدام یک از موارد زیر ،ممکن
است؟
 )1درخوارت عضو نا ر از او
 )2اجازه دادگاه به او
 )3موافقت اکثریت طلبکارهای حاضر
 )4تقاضای اکثریت طلبکارها و موافقت دادگاه
 -۵۵در دعوایی که مدیر تصفیه به جانشینی ورشکسته در دادگاه طرح میکند ،تحت کدام شرایط زیر ،ورود
ورشکسته به عنوان شخص ثالد ،ممکن است؟
 )1تاجر ب واهد و دادگاه مصلحت بدانند.
 )2تاجر تقاضا کند.
 )3ورشکسده ب واهد ،طرف دعوی موافقت کند و دادگاه اجازه دهد.
 )4ورشکسده ب واهد و طرف دعوی نیز موافقت کند.
 -۵۶ضمانتاجرای صدور حکم ورشکستگی بدون تعیین تاریخ توقف چیست؟
 )1حکم باطل نیست و تاریخ حکم ،تاریخ توقب محسوب میشود.
 )2حکم باطل ارت.
 )3حکم باطل نیست ولی برای تعیین تاریخ توقب ،طرح دعوای مجدد ّلزم ارت.
 )4حکم باطل نیست و تاریخ دادخوارت ،تاریخ توقب محسوب میشود.
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 -۵۷در کدام یک از فروض زیر ،معامعت بععوض تاجر ورشکسته بعد از توقف ،باطل است؟
 )1اگر نقل و اندقال راجع به مال منقول باشد.
 )2هر نقل و اندقالی
 )3اگر نقل و اندقال راجع به مال غیرمنقول باشد.
 )4نقل و اندقالی که به زبان طلبکاران باشد.
 -۵۸در صورتی که صادر کننده و دو ظهرنویس چک ورشکسته شوند ،کدام مورد صحیح است؟
ا
 )1دارنده ،حق مراجعه به مدیر تصخخخفیه صخخخادر کننده برای تمام طلب خود و به هر یک از مدیران تصخخخفیه دو هرنویس
ورشکسده برای نصب طلب خود را دارد.
ا
 )2دارنده ،حق مراجعه به مدیران صخخادر کننده و دو هر نویس برای تمام طلب خود را دارد و مدیر اداره تصخخفیه هرنویس،
مکلب به پرداخت کل طلب او هسدند.
ا
 )3دارنده ،حق مراجعه به مدیران تصفیه صادر کننده و هر یک از دو هرنویس ورشکسده برای تمام طلب خود را دارد.
ا
 )4اگر مدیر/اداره تصخخخفیه هرنویس دوم ،نصخخخب طلب دارنده را بپردازد ،به هیچ وجه حق مراجعه به مدیر/اداره تصخخخفیه
هرنویس اول را ندارد.
 -۵۹کدام مورد در خصوص مدیران شرکت سهامی که ورشکسته یا منحل شده ،صحیح است؟
 )1اگر ورشکسدگی یا کافی نبودن دارایی شرکت ،به نحوی از انحا معلول ت لفات آنها باشد ،مسئولیت نسبی دارند.
 )2در صورتی که ورشکسدگی یا کافی نبودن دارایی شرکت ناشی از ت لفات آنها باشد ،مسئولیت تضامنی دارند.
 )3هیچگونه مسئولیدی در قبال دیون شرکت ندارند.
 )4اگر ورشکسدگی شرکت ناشی از ت لفات آنها باشد ،به نسبت رهام خود ،مسئول دیون شرکت هسدند.
 -۶۰کدام مورد در خصوص جعل امضای یکی از ظهرنویسان چک ،صحیح است؟
 )1در مقابل دارنده چک ،در هر حال قابل اردناد نیست.
ً
 )2صرفا در مقابل دارندهای که با امضای مجعول ،رند را دارا شده ،قابل اردناد ارت.
 )3در مقابل دارنده با حسن نیت ،قابل اردناد نیست.
 )4در مقابل دارنده چک ،در هر حال قابل اردناد ارت.

اصول استنباط حقوق اسعمی
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 -۶۱ماده  ۹۵۴قانون مدنی مقرر میدارد« :کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسووخ میشووود و همچنین
به سووفه در مواردی که رشوود معتبر اسووت ».اگر با قیاس حالت جنون به سووفه گفته شووود کلیه عقود جایز به
جنون احد طرفین منفسخ میشود ،این قیاس را چه مینامند؟
 )1قیاس اولویت
 )2قیاس مساوی
 )3قیاس مسدنبط العله
 )4قیاس منصوص العله
 -۶۲در خصوص جمع ّ
تبرعی و جمع عرفی ،کدام مورد صحیح است؟
ا
ا
 )1جمع ا
تبرعی ،مربوط به ادله نا ر به بیان امور غیرالزامی ارت؛ اما جمع عرفی ،مربوط به ادله نا ر به بیان احکام الزامی
ارت.

ا
 )2جمع ا
تبرعی ،مربوط به تعارض دو دلیلی ارخخت که دّللت آنها در حد هور ارخخت؛ اما جمع عرفی ،مربوط به تعارض دو
ا
نغ ارت.

 )3جمع ا
تبرعی ،جمعی دلب واهی ارت که شاهدی از لفظ آن بر گواهی نمیدهد؛ اما جمع عرفی ،جمعی ارت که میان دو
ا
یا چند دلیل مدعارض با تکیه بر شواهد لفظی موجود در ادله صورت میگیرد.
ً
 )4جمع ا
تبرعی ،صرفا با لحاظ مناربت حکم و موضوع صورت میگیرد؛ اما در جمع عرفی ،تاکید بر معیارهای عرفی خارپ
از حدود دّللتهای لفظی ارت.
 -۶۳استصحاب قهقهرایی ،ناظر به کدام مورد است؟
 )1تقدم زمان حدوث یقین برزمان حدوث شک
 )2تقدم زمان حدوث شک برزمان حدوث یقین
 )3تقدم زمان مدیقن برزمان مشکوک
 )4تقدم زمان مشکوک بر زمان مدقن
 -۶۴درباره اصل استصحاب و اصل برائت ،کدام مورد صحیح است؟
 )1اردصحاب ،اصل غیر محرز و برائت ،اصل محرز ارت.
 )2اردصحاب ،اصل محرز و برائت ،اصل غیر محرز ارت.
 )3هر دو اصل محرز هسدند.
 )4هر دو اصل غیر محرز هسدند.
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 -۶۵در تعارض میان قاعده «قبح عقاب بعبیان» و «لزوم دفع ضرر محتمل» حکم تعارض چیست؟
 )1قاعده قبح عقاب بالبیان  ،م اصغ قاعده لزوم دفع ضرر محدمل ارت.
 )2قاعده قبح عقاب بالبیان ،وارد بر قاعده لزوم دفع ضرر محدمل ارت.
 )3هر دو قاعده ،تساقط پیدا می کنند.
 )4قاعده قبح عقباب بالبیان ،حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محدمل ارت.
 -۶۶درسووتی ضوومانت از شوووهر نسووبت به نفقه ایام آینده زوجه ،با توجه به اینکه وجود زوجیت در آینده به
عنوان سبب دین مشکوک است .بااستناد به کدام مورد ،قابل توجیه است؟
 )1اردصحاب مقلوب
 )2قاعده یقین و شک رازی
 )3اردصحاب امر اردقبالی
 )4قاعده مقدضی و مانع
 -۶۷مراد از «مقتضی» در بحد «استصحاب در موارد شک در مقتضی» کدام است؟
 )1اردعداد بقای حکم
 )2مقدضی حکم
 )3ربب حکم
 )4علت حکم
 -۶۸در خیار تبعع صفقه ،چناچه صاحب خیار در زمان اول ،خیار خود را اعمال نکند و سپس تردید به وجود
آید که آیا خیار مزبور باقی است یا خیر .این شک و تردید مربوط به کدام مورد زیر است؟
 )1راقعیت امر موجود
 )2مقدضی
 )3وجود رافع
 )4رافع
 -۶۹بنابر عدم اعتبار اصل عقبت ،کدام یک از آثار زیر ،بر مستصحب بار میشود؟
 )1آثار شرعی و حقوقی بیوارطه یا با یک یا چند وارطه شرعی ،حقوقی یا عقلی
 )2آثار شرعی و حقوقی بیوارطه یا با یک یا چند وارطه شرعی ،حقوقی ،عقلی یا عادی
 )3فقط آثار شرعی و حقوقی بی وارطه
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 )4آثار شرعی و حقوقی بیوارطه یا با یک یا چند وارطه شرعی و حقوقی
 -۷۰با توجه به تعریف تاجر در ماده  ۱قانون تجارت که مقرر می دارد« :تاجر کسوووی اسوووت که شووویل معمولی
خود را معامعت تجاری قرار دهد ».کدام یک از موارد زیر را میتوان گفت؟
 )1تاجر  ،حقیقت قانونی ارت و بنابراین هرگاه قانونگذار این واژه را به کار ببرد .باید بر همین معنای قانونی حمل شود.
 )2در موارد مشخخخکوک ،تاجر در مدن قانونی بر معنای مدعارف نزد اتجار و بازرگانان حمل میشخخخود .که م اطبان این قانون
هسدند ،نه بر معنای مذکور در مدن قانون.
 )3به رغم تعریب فوق ،در موارد مشکوک ،تاجر بر معنای لغوی آن حمل میشود.
 )4این تعریب ،تنها شرح ارم ارت پس در موارد مشکوک ،تاجر بر معنای معروف نزد عرف عام ،حمل میشود.
 -۷۱در کدام مورد ،با انتفای یکی از شروط ،حکم در جزا منتفی نمیشود؟
 )1اگر در طرف مصالحه و یادر مورد صلح اشدباهی واقع شده باشد .صلح باطل نیست.
بین آنها ،مال ودیعه به حاکم رد میشود.
 )2در صورت تعدد وارث و عدم توافق ِ

 )3هرگاه کسی دیگری را بدرراند و موجب فرار او گردد و آن ش صی ،در حال فرار ،خود را از جای بلندی پرت کند و بمیرد
ترراننده ضامن ارت.
ً
 )4هرگاه کسی اتفاقا و بدون قصد به ش صی برخورد کند و موجب آریب او شود ،خطای محض ارت.
 -۷۲کدام مورد ،حکم واقعی ّاولی است؟
 )1جواز اخدیار مسکن تورط زوجه در صورت خوف ضرر
 )2جواز ارد دام کارشناران خارجی از طرف دولت در موارد ضرورت
 )3وجوب تیمم در حالت اضطرار
 )4باطل بودن معامالت در حالت جنون
 -۷۳تفاوت باب تعارض و تزاحم ،در کدام مورد است؟
ً
 )1در تعارض ،دّللت دلیل ،مجمل ارخخت ،ولی در باب تزاحم ،دو حکم که ضخخرورتا یکی اهم و دیگری مهم ارخخت ،با هم
تزاحم مینمایند.
 )2در تعارض ،نارازگاری در ناحیه دّللت دو یا چند دلیل ارت؛ ولی در تزاحم ،مشکل در ناحیه اجرا و امدثال حکم ارت.
ً
 )3در باب تعارض ،دو دلیل مطلقا حدی در صخخورت ترجیح یکی بر دیگری ،از اعدبار رخخاقط میشخخوند؛ ولی در تزاحم ،همواره
ا
تکلیب اهم مقدم میشود.
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 )4در باب تزاحم ،معیار شنا رایی حکم اهم از مهم ،عقلی و بدیهی ا رت؛ ولی در باب تعارض ،معیارهای ترجیح ،مبهم و
اخدالفی ارت.
 -۷۴در خصوص ماده  ۹۶۰قانون مدنی که مقرر می دارد« :هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند ».چه
میتوان گفت؟
ً
« )1هیچکس» ،مصداق لفظ عام و « ا
حریت» اصطالحا مطلق ارت.

 )2دّللت «هیچکس» بر شخخخمول ،بر مبنای مقدمات حکمت ارخخخت؛ اما دّللت « ا
حریت» ،بر شخخخمول مسخخخدند به خود لفظ
«حریت» ارت.

« )3هیچکس» و « ا
حریت» ،هر دو از الفاظ عموم هسدند.
« )4هیچکس» و « ا
حریت» ،هر دو از الفاظ مطلق هسدند.
 -۷۵مقصود از اجماع مدرکی که در فقه معتبر نیست ،چیست؟
 )1همان اجماع منقول ارت که شماری از فقیهان آن را نقل کردهاند؛ اما وثوقی به آن نیست.
ً
 )2همان اجماع تعبدی ارت که دلیل خاصی ندارد؛ اما فقیهان تعبدا آن را پذیرفدهاند.
 )3اجماع بر حکمی ارخخت که دّلیل خاص خود را دارد و بنابراین مالک در پذیرش یا عدم پذیرش آن ،کفایت یا عدم کفایت
همان اادله ارت ،نه اجماع.
 )4اجماعی ارت که مسدندات آن در منابع شیعی یافت نمیشود و فقیه خود آن را تحصیل نکرده ارت.
 -۷۶در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی،کدام مورد صحیح است؟
ً
 )1کاربرد این دو اصطالح تنها اعدباری ارت .هر حکمی به اعدباری تکلیفی و به اعدباری دیگر ،دقیقا وضعی ارت.
 )2حکم تکلیفی مربوط به قلمرو عبادات ارت ،ولی حکم وضعی به باب معامالت و عرفیات مربوط میشود.
ً
 )3هر حکم تکلیفی ،ضرورتا م سدلزم یک حکم و ضعی مدنا رب با آن ا رت ،مانند اینکه از نهی از یک نوع معامله (حکم
تکلیفی) ،بطالن آن (حکم وضعی) اردنداپ میشود.
 )4حکم تکلیفی ،نا ر به بیان تکلیب الزامی یا غیرالزامی ارت اما حکم وضعی،وضعیت شیء یا امری را توصیب میکند.
 -۷۷مقصود از قید که فقدان آن ،یکی از مقدمات حکمت و از شرایط تمسک به اطعق دلیل است ،چیست؟
 )1تنها قیود لفظی ارت که در مدن همان دلیل ،به عنوان قید حکم یا موضوع ذکر میشود.
 )2تنها قیود عقلی ،مراد ارت.
 )3اعم از قید لفظی و عقلی ارت و اعم ارت از اینکه قید در مدن دلیل ذکر شود یا در موقعیت و مقام صدور دلیل ،موجود
باشد.
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 )4تنها قیود لفظی ارت و قید عقلی نمیتواند مصداق قیدی باشد که دلیل لفظی را مقید نماید.
 -۷۸کدام مورد در خصووووص اسوووتعمال واله وکیل ،درباره کسوووی که به زودی پروانه وکالت خود را از مراجع
مربوط دریافت میکند ،صحیح است؟
 )1مصداق اردعمال مجازی ارت که عرف اهل زبان ممکن ارت آن را اردعمال مقبول قلمداد کنند.
 )2مصداق اردعمال لفظ در معنای حقیقی ارت و در هر حال اردعمالی مقبول ارت.
 )3بنابر وضخخع واژهها ،برای اعم از صخخحیح و فارخخد ،مقبول ارخخت ،اما بنابر اینکه الفاظ ،برای مفاهیم صخخحیح وضخخع شخخده
باشند ،اردعمال مقبولی ن واهد بود.
ً
 )4اردعمال لفظ در این مورد و موارد مشابه ،نه از باب اردعمال حقیقی و نه از باب اردعمال مجازی ،عرفا مقبول نیست.
 -۷۹در خصوص تخصیص عموم مستفاد از لفظ ،با مفهوم ،کدام مورد صحیح است؟
ً
 )1با توجه به قوت دّللت لفظی و ضعب مفهوم ،مفهوم مطلقا توان ت صیغ عام را ندارد.
ً
ً
 )2ت صیغ عام با مفهوم ،نوعا مسدلزم ت صیغ اکثر ارت که عرفا مقبول نیست.
 )3ت صیغ عموم لفظی تنها با مفهوم م الب ،آن هم در صورتی صحیح ارت که عام ،آبی از ت صیغ نباشد.
 )4هرگاه مفهوم در شمار مفاهیم معدبر و حجت باشد ،میتواند عموم لفظی را ت صیغ بزند.
 -۸۰در ماده  ۲۹قانون تجارت مقرر می دارد« :در شوورکتهای سووهامی عام ،مبلح اسوومی هر سووهم نباید از ده
هزار ریال بیشتر باشد ».ماده مزبور ،در مقام بیان کدام مورد زیر است؟
 )1حکم وضعی و رکوت از بیان حکم تکلیفی
 )2حکم تکلیفی صریح و الزامی
 )3جمله انشایی در قالب و راخدار جمله اخباری که مدضمن تأکید بیشدری ارت.
ً
 )4صرفا توصیه و پیشنهاد ارت ،به دلیل عدم ذکر ضمانت اجرا برای ت لب از آن.
حقوق جزای عمومی و اختصاصی:
« -۸۱الف» با کشوویدن سووعح و ایجاد رعب ،دیگری را به اسووترداد گوشووی همراه متعلق به خود وادار کرده
است« .الف» به چه جرمی ،قابل تعقیب کیفری است؟
 )1محاربه
 )2هیچ جرمی
 )3تهدید
 )4اخاذی
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حین عبور از خیابان ،کیفی را در مسوویر خود پیدا میکند و با تصوورف آن ،به سوورعت از محل فرار
« -۸۲الف» ِ

میکند ،مالک در آن لحظه و در تعقیب او موفق نمیشود کیف را به علت مقاومت متصرف از او بازپس بگیرد.
«الف» به چه اتهامی ،قابل تعقیب کیفری است؟
 )1تحصیل مال از طریق نامشروع
 )2هیچ اتهامی
 )3خیانت در امانت
 )4ررقت

« -۸۳الف» کارمند بانک با باز کردن ح ساب واهی به نام شخ صی که وجود خارجی ندارد و جعل ام ضا موفق
میشوووود از همان بانک وام بگیرد و اقسووواط بانک را همه ماهه پرداخت میکند .عمل کارمند بانک به لحاظ
کیفری ،چه وصفی دارد؟
 )1کالهبرداری
 )2جعل و اردفاده از رند مجعول
 )3اخدالس
 )4وصفی ندارد.
 -۸۴اگر کسووی قاتل عمد را فرار دهد و مرتکب پیش از دسووتگیری فوت کند ،در صووورت ممالبه دیه از طرف
اولیای دم ،دیه مقتول از چه منبعی پرداخت میشود؟
 )1اموال قاتل یا فرار دهنده
 )2اموال نزدیکترین خویشان قاتل به نحو «اّلقرب فاّلقرب»
 )3بیت المال
 )4اموال عاقله
 -۸۵اگر کسووی مبلح هنگفتی از دیگری قرض گرفته باشوود تا به یک انجمن خیریه کمک کند ،لیکن این مبلح
را در شرط بندی فوتبال ببازد ،رفتار او از حید جزایی ،چه وصف (اوصافی) دارد؟
 )1خیانت در امانت
 )2قماربازی
 )3خیانت در امانت و قماربازی
 )4اندقال مال غیر
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 -۸۶مدیر آموزشووگاه برای خرید یک دسووتگاه تلفن همراه ،یک فقره چک بدون تاریخ ،در وجه پیشووخدمت
خود صادر میکند ،لیکن دارنده چک با گذا شتن تاریخ و خرید کاال ،مبلیی را به عنوان درصدانه از فرو شنده
دریافت میکند .با ممالبه اصووول کاال ،پیشوووخدمت به دروا در دادگاه اظهار میدارد که تلفن همراه از او به
سرقت رفته و حاضر است وجه چک را به مدیر مسترد دارد .چه اتهام (اتهاماتی) متوجه پیشخدمت است؟
 )1روءاردفاده از رفیدامضا
 )2فروش مال غیر
 )3جعل و اخذ پوررانت
 )4خیانت در امانت
ّ
 -۸۷سارق به قصد ورود به میازه جواهر فروشی ،تونلی از محل سکونت خود در زیرزمین حفر میکند  ،لیکن
ً
در انتهای مسیر تونل ،اشتباها سر از خانه همسایه درمیآورد که بعفاصله دستگیر میشود متهم ،به ارتکاب
چه جرم (جرایمی) ،قابل تعقیب کیفری است؟ (جواب صحیح گزینه  ۳با تاثیر مثبت)
 )1در حکم شروع به ررقت
 )2ت ریب و ورود به عنب به منزل دیگری و شروع به ررقت
 )3ت ریب عمدی
 )4شروع به ررقت
 -۸۸شخصی در حین کاشتن درخت در باغچه حیات م سکونی خود ،تعدادی اشیای تاریخیفرهنگی کشف
میکند و با علم به ارزی تاریخی اشیای مذکور ،آنها را مخفی میکند .رفتار او واجد چه وصفی است؟
 )1فاقد وصب کیفری ارت.
 )2امدناع از تحویل اشیای مکشوفه به دولت
 )3حفاری و کاوش
 )4اخدفای اشیای تاری ی
 -۸۹در صووورتی که رفتار غیرعمدی مرتکب ،نه موجب آسوویب و عیبی در بدن شووود و نه اثری از خود در بدن
برجای گذارد ،کدام مورد صحیح است؟
 )1توهین عملی محسوب میشود
 )2ضمان مندفی ارت.
 )3در صورت عدم تصالح ،مرتکب به حبس یا شالق تعزیری  ۷محکوم میشود
 )4در صورت تصالح ،ضمان مندفی ارت.
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 -۹۰در کدام صووورت ،شووخص حقوقی تنها به مجازات انحعل محکوم میشووود؟ (این سوووال حذف شووده
است)
ً
 )1با انحراف از هدف مشروع ن سدین ،فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

ً
 )2برای ارتکاب جرم ت شکیل شده با شد یا با انحراف از هدف م شروع ن سدین ،فعالیت خود را منح صرا در جهت ارتکاب
جرم تغییر داده باشد.
 )3برای ارتکاب جرم ،تشکیل شده باشد.
 )4در هیچ صورتی ،امکان صدور چنین مجازاتی وجود ندارد.
ّ
 -۹۱چنانچه یک تبعه ایرانی ،در خارج از ک شور مرتکب جرم حدی شود و در ایران یافت شود ،کدام شرط
برای محاکمه و مجازات او ضروری نیست؟
 )1طبق قوانین ایران ،موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب نباشد.
 )2به موجب قوانین ایران ،موجبی برای موقوفی اجرای مجازات یا رقوط آن نباشد.
 )3رفدار ارتکابی به موجب قانون ایران ،جرم باشد.
 )4مدهم در محل وقوع جرم ،محاکمه و تبرئه نشده باشد.
 -۹۲کدام مورد در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس ،صحیح است؟
ا
 )1در جرایم عمدی مدعدد که مجازات قانونی هیچ یک از آنها بیش از یک رال نباشد ،دادگاه میتواند به مجازات جایگزین
حبس حکم دهد.
 )2مرتکبان جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی تا یک رخخخال حبس ،چنانچه فاقد رخخخابقه محکومیت کیفری قطعی به
حبس بیش از شش ماه باشند ،به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند.
 )3چنانچه مجازات قانونی جرم عمدی بیش از یک رخخخال حبس باشخخخد با ت فیب مجازات به کمدر از یک رخخخال از رخخخوی
دادگاه اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع ارت.
 )4مرتکبان جرایم غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شخخش ماه تا یک رخخال حبس ارخخت ،با اخدیار دادگاه
ممکن ارت به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
" -۹۳الف" به ق صد آدمربایی ،اتوبو سی را که دارای  ۲۰م سافر ا ست میرباید .کدام مورد در خ صوص رفتار
وی صحیح است؟
ا
 )1تعدد مادی ارت و ش غ به حداکثر مجازات آدمربایی محکوم میشود.
ا
 )2تعدد مادی ارت و ش غ به حداکثر مجازات آدمربایی به عالوه تا یک دوم آن محکوم میشود.
ا
 )3مصداق تعدد مادی و معنوی نیست.
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ا
 )4تعدد معنوی ارت و ش غ به مجازات اشد محکوم میشود.
 -۹۴کدام یک از جرایم زیر،قابل تعویق است؟
 )1شروع به آدمربایی
 )2معاونت در اریدپاشی
 )3قاچاق عمده مواد م در
 )4ایجاد مزاحمت با چاقو میشود.
"-۹۵الف" مرتکب جرم قذف نسووبت به شووخص "ب" و مرتکب جرم افترا نسووبت به شووخص "ج" میشووود.
مرتکب پس از دستگیری به چه نحو مجازات میشود؟
ا
 )1به مجازات قذف و افدرا محکوم میشود ،ولی تنها مجازات حدی نسبت به وی اجرا میگردد.
 )2به مجازات قذف و افدرا محکوم میشود و بدون رعایت ترتیب ،هر دو مجازات در مورد وی اجرا میگردد.
ا
 )3فقط به مجازات حدی محکوم میشود.
 )4به قذف و افدرا محکوم میشود و ابددا حد اجرا میگردد.
ّ
 -۹۶اگر کسووی با ضووربههای متعدد عمدی ،موجب جنایات متعدد و قتل مجنیعلیه شووود و قتل نیز مشوومول
مجازات عمدی باشد ،کدام مورد در خصوص مرتکب ،صحیح است؟
 )1اگر قدل در اثر مجموع جنایات پدید آید ،در صورتی که ضربات به صورت غیرمدوالی وارد شده با شد به ق صاص یا دیه
عضوی که جنایت آن بر مدصل به فوت نبوده ارت نیز محکوم میشود.
 )2اگر قدل در اثر مجموع جنایات پدید آید ،در صورتی که ضربات به طور مدوالی وارد شده باشد ،به قصاص یا دیه عضوی
که جنایت بر آن مدصل نبوده ارت نیز محکوم میشود.
 )3اگر برخی جنایات موجب قدل شود و برخی در وقوع قدل بیتاثیر باشد ،تنها به قصاص نفس محکوم میشود.
 )4اگر قدل در اثر مجموع جنایات پدید آید ،در صورتی که ضربات به صورت غیرمدوالی وارد شده باشد ،تنها به قصاص یا
دیه محکوم خواهد شد.
ّ
 -۹۷در فرض ثابت بودن لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد در قتل ،کدام مورد صحیح است؟
 )1با درخوارخت اقامه قسخامه از رخوی شخاکی و خودداری چند نفر از اقامه قسخامه ،با ادای رخوگند آنان بر برائت خود ،دیه
راقط میشود.
 )2چنانچه شاکی از آنها درخوارت اقامه قسامه کند و همگی اقامه قسامه کنند ،پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنها
تقسیم میشود.
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 )3با اقامه قسامه از روی همه مدهمان به درخوارت شاکی ،دیه به نسبت مساوی میان آنها تقسیم میشود.
 )4با درخوارت شاکی مبنی بر اقامه قسامه و خودداری همه ،پرداخت دیه به نسبت مساوی میان ممدنعان تقسیم میشود.
 -۹۸یک جهانگرد خارجی اتومبیلی را کرایه میکند .در پایان گشوووت و گذار ،کیف پر از پول خود را جلوی
راننده میگیرد تا کرایه خویش را از کیف بردارد ،اما راننده با علم به ناآگاهی توریسوووت از ارزی پولهای رای
و با سوءنیت ،مبلح هنگفتی را از کیف برمیدارد .رفتار وی مصداق چه جرمی است؟
 )1فاقد عنوان مجرمانه ارت.
 )2ررقت
۳ )3تحصیل مال از طریق نامشروع
 )4خیانت در امانت
 -۹۹هرگاه دفتردار دفترخانه ا سناد رسمی ،ق سمتی از دفاتر ثبت را آتش بزند ،رفتار وی ،م صداق چه جرمی
است؟
 )1احراق
 )2خیانت در امانت
 )3ت ریب
 )4در حکم جعل در ارناد ررمی
 -۱۰۰شخصی به قصد سرقت ،وارد منزل دیگری میشود و در اثنای جمع آوری اموال ،با شنیدن صدای آلیر
خودروی پلیس ،با رها کردن اموال در محل ،پا به فرار می گذارد و در کوچه دسوووتگیر میشوووود .رفتار وی
مشمول کدام عنوان است؟
 )1شروع به ررقت و ورود به عنب به منزل دیگری
 )2شروع به ررقت
 )3ورود به عنب به منزل دیگری
 )4جرم عقیم
آیین دادرسی کیفری:
 -۱۰۱آیا دادگاه کیفری یک میتواند پس از شروع به رسیدگی ،قرار عدم صعحیت صادر کند؟
ً
 )1خیر ،مطلقا
ً
 )2بلی ،مطلقا
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 )3بلی ،در صورت عدم صالحیت محلی
 )4بلی ،در صورت عدم صالحیت ذاتی
 -۱۰۲در کدام یک از موارد زیر ،تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه الزامی است؟
 )1در جرایم اح صا شده تو رط قانونگذار ،هر گاه مدهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه
حاضر نشود
 )2در همه جرایم به ارخخخدثنای جرایم درجه  ۷و  ۸هرگاه مدهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در
دادگاه حاضر نشود.
 )3در جرایم خاص ،هر گاه مدهم خود وکیل معرفی نکند.
 )4در همه جرایم به اردثنای جرایم درجه  ۷و  ۸هرگاه مدهم خود وکیل معرفی نکند.
 -۱۰۳در کدام صورت ،رای دادگاه تجدیدنظر استان غیابی تلقی میشود؟
 )1مدهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادررخخی ن سخخدین و تجدیدنظر حاضخخر نبوده و ّلیحه دفاعیه یا اعدراضخخیه هم
نداده ،اعم از آنکه رای دادگاه تجدیدنظر دایر بر محکومیت یا برائت باشد.
 )2مدهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرری ن سدین و تجدیدنظر حاضر نبوده و ّلیحه دفاعیه یا اعدراضیه هم نداده
و رای دادگاه تجدیدنظر نیز دایر بر محکومیت مدهم باشد.
 )3مدهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه تجدیدنظر حاضر نبوده و ّلیحه دفاعیه یا اعدراضیه هم نداده باشد.
 )4مدهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسخخخات تجدیدنظر حاضخخخر نبوده و ّلیحه دفاعیه یا اعدراضخخخیه هم نداده و رای دادگاه
تجدیدنظر دایر بر محکومیت مدهم باشد.
 -۱۰۴در کدام یک از موارد زیر ،محاکمات دادگاه غیرعلنی خواهد بود؟
 )1در جرایم غیرقابل گذشت و در صورت درخوارت شاکی
 )2در جرایم غیرقابل گذشت و در صورت درخوارت طرفین
 )3در جرایم قابل گذشت و در صورت درخوارت مدهم
 )4در جرایم قابل گذشت و در صورت درخوارت شاکی
 -۱۰۵در جرایم مذکور در صووعحیت سووازمان قضووائی نیروهای مسوولح ،احاله پرونده در کدام یک از موارد زیر
صورت میگیرد؟
 )1شاکی یا بیشدر شاکیان ،در حوزه قضائی دادگاه دیگر اقامت داشده باشند.
 )2شاهد یا بیشدر شهود ،در حوزه قضائی دادگاه دیگر اقامت داشده باشند.
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 )3رئیس رازمان قضائی نیروهای مسلح به منظور حظم نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح ،پرونده را
به حوزه قضائی دیگر احاله کند.
 )4احاله ندادن پرونده به حوزه قضائی دیگر ،موجب عسر و حرپ شاکی و یا مدعی خصوصی شود.
 )۱۰۶به اتهامات اشووخاصووی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسووعمی ایران مرتکب جرم میشوووند و
ممابق قانون ،دادگاههای ایران صعحیت رسیدگی به آنها را دارند ،در کدام دادگاه رسیدگی میشود؟
 )1در دادگاه محل دردگیری ،در صورتی که از اتباع خارجی باشند.
 )2در دادگاه محل دردگیری ،در صورتی که از اتباع ایران باشند.
 )3در دادگاه محل دردگیری ،اعم از اینکه از اتباع ایران یا کشور خارجی باشند.
 )4در دادگاه تهران ،اعم از اینکه از اتباع ایران یا کشور خارجی باشند.
 -۱۰۷اثر پذیری اعاده دادرسووی پس از شووروع به محاکمه جدید ،بر آثار و تبعات حکم مورد اعاده دادرسووی
چیست؟
 )1به صرف تجویز اعاده دادرری ،آثار و تبعات حکم اولی مدوقب میشود
ً
 )2مطلقا تغییری در آثار و تبعات حکم اولی صورت نمیپذیرد
 )3در صورتی که دّلیل اقامه شده قوی باشد ،یا صدور قرار ،آثار و تبعات حکم اولی مدوقب میشود
 )4در صورتی که دّلیل اقامه شده قوی باشد ،آثار و تبعات حکم اولی مدوقب میشود
 -۱۰۸آرای کدام یک از دادگاههای زیر ،در تمامی موارد قابل تجدیدنظر خواهی است؟
ً
 )1اطفال و نوجوانان ،صرفا در خصوص افراد نابالغ
 )2اطفال و نوجوانان
 )3انقالب ،به جز جرایم موارد م در
 )4کیفری دو
ّ
 -۱۰۹اگر طرفین دعوا با توافق کتبی ،حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را اسوووقاط کنند ،اثر حقوقی آن
چیست؟
 )1تجدیدنظر یا فرجام خواهی آن مسموع نیست.
 )2درخوارت تجدیدنظر آنان مسموع نیست.
 )3به جز در خصوص صالحیت قاضی صادر کننده رأی ،تجدیدنظر با فرجام خواهی آنان ،مسموع نیست.
 )4تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان ،جز در خصوص صالحیت دادگاه با قاضی صادر کننده رأی مسموع نیست.
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 -۱۱۰به استنساخ دادنامه توسط تی نفع ،در کدام دسته از جرایم تصریح شده است؟
 )1در مطلق جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
 )2جرایم منافی عفت مشروط به حرمت اطالع شاکی از مطالب آن و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
 )3فقط جرایم منافی عفت
ً
 )4صرفا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
 -۱۱۱در کدام دسته از جرایم ،به امکان ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی تصریح شده است؟
 )1جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی
 )2جرایم قابل گذشت
 )3جرایم غیر قابل گذشت ،در صورت درخوارت کدبی طرفین
 )4جرایم قابل گذشت ،در صورت درخوارت کدبی طرفین
 -۱۱۲اگر دادگاه در مقام ر سیدگی به اعتراض شاکی ن سبت به قرار منع تعقیب ،تحقیقات داد سرا را ناقص
تشخیص دهد ،تکلیف چیست؟
 )1بدون نقض قرار ،میدواند تکمیل تحقیقات را از دادررا ب واهد یا خود ،اقدام به تکمیل تحقیقات کند.
 )2قرار را نقض میکند و حسب مورد ،خود ،تحقیقات را تکمیل میکند یا تکمیل تحقیقات را از دادررا میخواهد
 )3قرار را نقض میکند و خود ،تحقیقات را تکمیل میکند
 )4قرار را نقض میکند و تکمیل تحقیقات را از دادررا میخواهد
 -۱۱۳گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ،پس از صدور حکم قمعی ،چگونه موجب
تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازات منا سبتر به حال محکوم علیه تو سط دادگاه صادر کننده حکم قمعی
میشود؟
ً
 )1الزاما ،حسب درخوارت دادردان
 )2عنداّلقدضا ،حسب درخوارت دادردان
ً
ٌ
محکوم علیه
 )3الزاما ،حسب درخوارت
ٌ
محکوم علیه
 )4عنداّلقدضا ،حسب درخوارت
 -۱۱۴محاکمات دادگاه کیفری یک ،در چه صورت ،ضبط صوتی و تصویری میشود؟
 )1بنا به تش یغ رئیس حوزه قضائی ارت.
ً
 )2ضبط صوتی الزاما و ضبط تصویری در صورت تش یغ دادگاه
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 )3به تش یغ دادگاه واگذار شده ارت.
 )4در صورتی که رریدگی دادگاه علنی باشد.
ً
 -۱۱۵ضابمان دادگستری ،در کدام یک از جرایم زیر ،میتوانند رأسا متهم را بازداشت کنند؟
)1
)2
)3
)4

در جرایم مشهود موضوع بندهای "الب"" ،ب"" ،پ" " ،ت" ماده  ۳۰۲ق.آ.د.ک
ً
در جرایم مشهود ،مطلقا
ا
جرایم غیر مشهود ،در صورتی که قراین و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم وجود داشده باشد.
ا
در جرایم مشهود ،در صورتی که قراین و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم وجود داشده باشد.

 -۱۱۶در خصوص قرار نظارت قضائی ،کدام مورد صحیح نیست؟
 )1شامل یک یا چند دردور نظارت قضائی ارت.
 )2قابل اعدراض نیست.
 )3دارای مدت معین ارت.
 )4اخدیاری ارت.
 -۱۱۷دادگاه کیفری متعاقب واخواهی ،مکلف به رعایت کدام یک از موارد زیر است؟
ا
 )1دعوت طرفین با تعیین وقت رریدگی ،بررری ادله و دفاعیات واخواه و ات اذ تصمیم مقدضی
ا
 )2در صورت اقدضا ،دعوت طرفین با تعیین وقت رریدگی ،بررری ادله و دفاعیات واخواه و ات اذ تصمیم مقدضی
ا
ً
 )3صرفا بررری ادله و دفاعیات واخواه و ات اذ تصمیم مقدضی
ا
ً
 )4صرفا دعوت واخواه با تعیین وقت رریدگی ،بررری ادله و دفاعیات وی و ات اذ تصمیم مقدضی
 -۱۱۸چنانچه پس از قمعیت دسووتور ضووبط وثیقه ،حکم محکومیت کیفری اجرا شووود ،تکلیف دسووتور ضووبط
وثیقه چیست؟
 )1کان لم یکن تلقی میشود
 )2اجرا میشود
 )3دردور ضبط تا یک چهارم وثیقه صادر میشود
 )4دردور ضبط یک چهارم وثیقه صادر میشود
 -۱۱۹در کدام یک از موارد زیر ،بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان است؟
 )1قرار اناطه در مورد جرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک
 )2قرارهای نهایی مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک
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سؤاالت آزمون وکالت ۱۳۹۷
 )3عدم احراز مالئت کفیل تورط بازپرس
 )4قرارهای تأمین کیفری مندهی به بازداشت
 -۱۲۰فرماندار یکی از شهرستانهای غیرمرکز استان ،مرتکب بزه تصرف غیر قانونی در اموال دولتی میشود.
رسیدگی به جرم وی در صعحیت کدام مرجع قضائی است؟
 )1دادگاه کیفری یک تهران
 )2دادگاه کیفری دو تهران
 )3دادگاه کیفری دو مرکز همان اردان
 )4دادگاه کیفری یک مرکز همان اردان

→ 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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