
 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  پروانه كارآموزي وكالت آزمون پذيرش متقاضيان

  اتحاديه سراسري

  »اسكودا« ايران هاي وكالي دادگستري كانون

  1399سال 
  
  

                               نام و نام خانوادگي:                                   

  دقيقه 150مدت پاسخگويي:                                                                    120تعداد سؤال: 

  
  

  ها اد امتحاني، تعداد و شمارة سؤالعنوان مو
  

  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  20  1  20  حقوق مدني  1

  40  21  20  آيين دادرسي مدني  2

  60  41  20  حقوق تجارت  3

  80  61  20  اصول استنباط حقوق اسالمي  4

  100  81  20  حقوق جزاي عمومي و اختصاصي  5

  120  101  20  آيين دادرسي كيفري  6

  
  
  

   

  1400سال  -  ماه تير 

901

B

  صبح جمعه

25/04/1400  

اين آزمون نمره منفي دارد.  

  باشد. قانون مجاز نمياستفاده از كتاب 
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   2صفحه 

  

  ��� ���ق

بر اساس قانون بيمه اجباري، مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث، خسارت كدام يك از اشخاص زير  –  1
  جبران نخواهد شد؟

ديده كه قصد ايراد خسارت به خود را داشته باشد.   زيان)  1   
سرنشين وسيله نقليه كه خود مسبب حادثه باشد.  )  2   
دارنده وسيله نقليه مسبب حادثه كه با سپردن خودرو به شخص فاقد گواهينامه، سبب بروز حادثه و تحمل زيان بدني باشد.  )  3   
اشد.  % ب50ها در جاده عمومي سبب بروز حادثه به ميزان  احتياطي كه با رها كردن دام دامدار بي)  4   

– ميليون ريال  4كند و با توافق طرفين خسارت تأخير در تحويل آپارتمان روزانه مبلغ  خريد مي پيش» ب«آپارتمان را از شخص » الف«شخص   2
» ب«فروش تصريح شده باشد در صورت تأخير شخص  فروش در قرارداد رسمي پيش قانون پيش 2شود چنانچه مواد مندرج در ماده  تعيين مي

مستحق چه ميزان خسارتي است؟  » الف«ل آپارتمان شخص در تحوي
  ميليون ريال 4در هر حال )  2     المثل آپارتمان در هر حال به ميزان اجرت)  1   

  المثل بيشتر باشد. كه اجرت ميليون ريال، مگر اين 4)  4     المثل باشد. ميليون ريال مگر بيشتر از اجرت 4)  3   

– مسئوليت مدني دولت صحيح است؟  كدام مورد در خصوص   3
  تشكيالت دولت و تقصير كارمند دولت باشد مسئوليت آن دو اشتراكي است. صچنانچه خسارت ناشي از نق)  1   

  شود. جبران مي ديده توسط دولت جبران نخواهد شد، اما خسارت صرفاً ناشي از اشتباه كارمند توسط دولت اصوالً در صورت تقصير كارمند دولت، خسارت زيان)  2   

  در اعمال حاكميتي دولت هميشه معاف از پرداخت خسارت است.)  3   

  قانون مسئوليت مدني خارج هستند. 11تمام مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از قلمرو شمول ماده )  4   

–   در صورت رد تركه توسط ورثه تكليف ماترك چيست؟  4

  پس از پرداخت ديون مابقي در صورت درخواست ورثه متعلق به آنان است.)  2   مابقي متعلق به ورثه است.  پس از پرداخت ديون متوفي، )  1   

  تركه متعلق به طلبكاران و مدير تصفيه تركه است.)  4       در حكم اموال بالوارث است.)  3   

– دهد. شخص ديگري با ارائه سند عادي، مدعي است همان  اجاره مي» ب«با سند عادي در تاريخ مشخص، آپارتمان خود را به شخص » الف«  5
آپارتمان را با سند عادي اجاره كرده است. كدام مورد صحيح است؟  

شود.   مؤخر فرض مي ،در همه موارد، قراردادي كه تاريخ آن مجهول است)  1   
شود.   قراردادي كه تاريخ آن مجهول است، مؤخر فرض مي دو قرارداد مشخص نباشد،چنانچه با قرائن و شواهد، تقدم و تأخر هيچ كدام از )  2   
شود.   قراردادي كه تاريخ آن معلوم است، مؤخر فرض مي)  3   
شود.   در همه موارد، قراردادي كه تاريخ آن معلوم است، مؤخر فرض مي)  4   

– ام مورد صحيح است؟  مالك زميني به موجب قرارداد صلح، به همسايه حق عبور از ملك خود را داده است، كد  6
شود.   چنانچه مالك صريحاً عدم رضاي خود را به عبور ديگران اعالم كند، حق عبور منتفي مي)  1   
در صورت فروش هر يك از دو ملك، مالك جديد با توجه به اثر نسبي قرارداد، حق عبور نخواهد داشت.  )  2   
د.  عبور ايجاد شده ندار تغيير مالك، تأثيري در حق)  3   
شود.   حق عبور منتفي ميدر صورت فوت هر يك از دو همسايه، )  4   
به هر دليل ترك كند، زوجه وكيل در طالق خود  ،ماه 6زوج ضمن عقد نكاح، به زوجه وكالت داده تا در صورتي كه منزل مشترك را بيش از  –  7

  چنانچه زوجه در نتيجة ابتال به جنون دائمي، يك سال منزل مشترك را ترك نمايد، كدام مورد صحيح است؟ .باشد

  تواند تقاضاي فسخ نكاح نمايد. در هر حال، زوجه مي)  1   

  شود. عقد نكاح منفسخ مي)  2   

  تواند بر اساس آن تقاضاي طالق كند. باشد، زوجه مي باقي ن زوج در طالق، صرف نظر از وكالتذچنانچه ا)  3   

  تواند بر اساس وكالت داده شده تقاضاي طالق كند. زوجه مي)  4   

ماه پس از طالق ازدواج كرده  14كند. زن كه  ماه بعد، در نتيجه همان بيماري فوت مي 6دهد و  زوج در حال بيماري، همسر خود را طالق مي –  8
نمايد. كدام مورد، صحيح است؟   الرث ميا است. مطالبه سهم

  برد. زوجه مطلقه از اموال منقول و بهاي اعيان ارث مي)  2   برد.   ارث نمي سببيزوجه مطلقه، بعد از طالق، به علت قطع رابطه )  1   

  برد. اموال منقول و قيمت اموال غيرمنقول ارث ميزوجه مطلقه از عين )  4   برد.   كه در زوجيت مرد ديگري است، ارث نمي به سبب اين ،زوجه مطلقه)  3   

– كه گندم ورامين از  تحويل دهد. به فرض اين» ب«تعهد كرده است تا در موقع برداشت گندم، يك تن گندم ورامين به شخص » الف«شخص   9
 توافقي نشده باشد. در خصوص تحويل مورداي كه بايد تسليم شود،  حيث كيفيت داراي شش درجه باشد و در قرارداد طرفين، در خصوص درجه

معامله، كدام مورد صحيح است؟  
  تحويل دهد. 6و  5، 4تواند درجه  بايع نمي)  2       تحويل دهد. 6تواند درجه  بايع نمي)  1   

  تحويل دهد. 6تا  1تواند درجه  بايع مي)  4       تحويل دهد. 3بايع بايد درجه )  3   
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  است؟كدام مورد صحيح  –  10

  اشتباه در جنس مبيع، اگر وصف اساسي آن باشد، موجب فسخ است.)  1   

  اشتباه در وصف اساسي زوج در نكاح، موجب بطالن عقد نيست.)  2   

   3  (معامله در فرضي كه اين وصف شرط شده باشد، موجب خيار تخلف شرط است. اشتباه در وصف اساسي يا ذاتي مورد  

ه، مخلّ به عقد نيست.  بِدر نوع عقد، در صورت تنفيذ عقد توسط مكرَه يا مشتَ اكراه و اشتباه)  4   
  شود؟ كند و طالق ثبت مي چنانچه طالق به درخواست زوج باشد، در چه صورتي دادگاه حكم طالق صادر مي –  11

  رضايت دهد.ثبت طالق تنها منوط به اين است كه مرد تمام حقوق مالي زن را تأديه كند يا زوجه )  1   

  ا رضايت زوجه است.يصدور حكم طالق و ثبت آن، منوط به تأديه كامل حقوق زن توسط مرد )  2   

  ت طالق منوط به تأديه كامل حقوق زن يا رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيطثبتواند حكم طالق صادر كند، اما  در هر حال، دادگاه مي)  3   

به است.   محكوم         
  تواند حكم طالق صادر كند. تنها در صورتي كه مرد تمام حقوق مالي زن را تأديه نمايد يا زوجه رضايت دهد يا حكم قطعي اعسار مرد صادر شده باشد، دادگاه مي)  4   

  كدام مورد، صحيح است؟ –  12

  قد يا تسليم مالي كلي است، منوط به مطالبه اجراي تعهد از سوي متعهد است.درخواست خسارت عدم اجراي تعهد در تعهداتي كه موضوع آن وجه ن)  1   

  بيش از شاخص ساالنه بانك مركزي، در صورتي معتبر است كه مغاير قوانين و مقررات امري نباشد.تعيين وجه التزام براي جبران خسارت تأخير تأديه وجه نقد )  2   

  ، مطلقاً شرط مسئوليت قراردادي نيست.مطالبه اجراي تعهد در حقوق ايران)  3   

  هرگونه توافق در مورد خسارت تأخير تأديه وجه نقد ضمن قرارداد، چنانچه مازاد بر شاخص ساالنه بانك مركزي باشد، باطل و بالاثر است.)  4   

  له، مال مورد وصيت را بفروشد، بيع انشا شده چه حكمي دارد؟ اگر موصي بعد از قبول موصي –  13

  صحت آن، منوط به تنفيذ ورثه است.)  2       صحيح است.)  1   

  له، غيرقابل استناد است. معامله در مقابل موصي)  4     له است. صحت آن، منوط به تنفيذ موصي)  3   

  در خصوص حقوق مادي پديدآورنده اثر ادبي و هنري، كدام مورد صحيح است؟ –  14

  گيرد. داشته باشد، استفاده از حقوق مادي پديدآورنده در اختيار عموم قرار مياي ن چنانچه پديدآورنده ورثه)  1   

  سال مورد حمايت خواهد بود. 50چنانچه حقوق مادي پديدآورنده متعلق به شخص حقوقي باشد، اين حقوق از تاريخ نشر يا عرضه، به مدت )  2   

  مدت، به ديگري واگذار كند.تواند حقوق مادي اثر را بدون ذكر  پديدآورنده مي)  3   

  سال پس از واگذاري، از اين حق استفاده كند. 50تواند تا  ورنده، ميآاليه حق مادي پديد منتقلٌ)  4   

  كند؟ هرگاه در عقد مزارعه، زمين موضوع قرارداد به صورت موقت از قابليت انتفاع خارج شود، عقد مزارعه چه وضعيتي پيدا مي –  15

  شود. منفسخ مي)  2       شود. نميمنفسخ )  1   

  شود. طبق مقررات باب مزارعه، براي مزارع، حق فسخ ايجاد مي)  4   شود.   طبق مقررات باب مزارعه، براي عامل، حق فسخ ايجاد مي)  3   

شخص اي استرداد پرداخت كرده است، در خصوص دعو» ب«به سبب باختن در گروبندي، مبلغ ده ميليون تومان به شخص » الف«شخص  –  16
  ، كدام مورد صحيح است؟»ب«بابت مبالغ پرداخت شده به » الف«

  شود. ندي باطل و دعواي راجع به آن مسموع نيست، دعواي استرداد پذيرفته نميبكه قمار و گرو با توجه به اين)  1   

  مكلف به استرداد آن است.» ب«تواند تقاضاي استرداد مبلغ پرداخت شده را نمايد و شخص  مي» الف«شخص )  2   

  قانون مدني (باطل بودن قمار و گروبندي و مسموع نبودن دعواي مربوط به آن) دارد. 654نسبت به حكم ماده » ب«موضوع بستگي به علم يا جهل شخص )  3   

  روبندي و مسموع نبودن دعواي مربوط به آن) دارد.قانون مدني (باطل بودن قمار و گ 654نسبت به حكم ماده » الف«موضوع بستگي به علم يا جهل شخص )  4   

  در خصوص حقوق عيني و حقوق ديني، كدام مورد صحيح است؟ –  17

  حقوق عيني برخالف حقوق ديني، ناظر به اعيان اموال و همچنين تمامي حقوق مالي است.)  1   

  حقوق عيني و حقوق ديني، در موضوع و متعلق، كامالً يكسان هستند.)  2   

  الذمه اشخاص هستند، ليكن قابل اسقاط نيستند. عيني، ناظر به مافيحقوق ديني برخالف حقوق )  3   

  حقوق عيني متضمن حق تعقيب هستند، ليكن حقوق ديني متضمن و موجد حق تعقيب نيستند.)  4   

دهد و در زمان مقرر، يك دستگاه اتوبوس  مييك شركت كرايه اتومبيل، اتوبوسي را با اوصاف مشخص، به يك شركت توريستي اجاره  –  18
دهد. ولي اتوبوس مذكور به دليل نقص فني معيوب بوده و قادر به حركت نيست. كدام مورد، صحيح است؟   تعيين و به شركت توريستي تحويل مي

ند.  بها را از موجر درخواست ك تواند پس از آن، استرداد اجاره شركت توريستي، حق فسخ دارد و مي)  1   
تهيه وسيله نقليه جايگزين، قرارداد را فسخ كند.   نتواند به دليل نقص فني اتوبوس و عدم امكا شركت كرايه اتومبيل مي)  2   
شركت توريستي، حق فسخ ندارد.  )  3   
تسليم فرد ديگري از افراد كلي يا فسخ اجاره مخير است.  موجر بينِ )  4   

  كدام مورد، صحيح است؟ –  19

  عليه باشد، باطل است. وقف بر نفس و وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف مصداق موقوف)  1   

  چنانچه متوليِ مال موقوفه مرتكب خيانت شود، حاكم حق عزل او را ندارد.)  2   

  تواند براي انجام امور توليت، وكيل بگيرد كه در ضمن وقف، شرط شده باشد. متولي در صورتي مي)  3   

  عليه بعد از حصول منافع موقوفه و تعيين حصه، تنها با اذن متولي، حق تصرف دارد. موقوف)  4   
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شود كه در خريد  متوجه مي» الف«فروشد. يك سال بعد از معامله اول،  مي» ب«بعد از خريد يك دستگاه اتومبيل، آن را بالفاصله به » الف« –  20
كدام مورد، صحيح است؟  اتومبيل، به غبن فاحش، مغبون شده است. 

شود.   كه ذوالخيار، در مبيع تصرفات ناقله انجام داده است، خيار او ساقط مي با توجه به اين)  1   
تواند مطالبه خسارت كند.   حق فسخ ندارد و صرفاً مي» الف«با توجه به عدم امكان استرداد مبيع، )  2   
حق فسخ دارد.  » الف«)  3   
شود.   باطل و مبيع مسترد مي» ب«دارد و پس از فسخ، معامله او با حق فسخ » الف«)  4   
  

  ��� �	
 دا���
كند. يكي از دو وارث وي مجنون است. چنانچه براي مطالبه سهمي مجنون، اقامه دعوي  خانمي يكي ميليارد ريال طلبكار است و فوت مي – 21

تنظيم دادخواست، كدام مورد صحيح است؟  الزم شود، در خصوص 
  كه جنون متصل به زمان صغر نباشد. در هر حال، نام و مشخصات مجنون بايد به عنوان (خواهان) در دادخواست قيد شود، مگر آن)  1   

  كه جنون متصل به زمان صغر باشد. در هر حال، نام و مشخصات مجنون بايد به عنوان (خواهان) در دادخواست قيد شود، مگر آن)  2   

  حال، نام و مشخصات مجنون بايد به عنوان (خواهان) در دادخواست قيد شود.در هر )  3   

   4  (خاص يا قيم، بسته به مورد، بايد به عنوان (خواهان) در دادخواست قيد شود. در هر حال، نام و مشخصات ولي  

  ؟تنيساقدام وكيل دادگستري در كدام يك از موارد زير، مستلزم تصريح آن در وكالتنامه  –  22

  رد سوگند –كاهش خواسته  –تغيير خواسته  –افزايش خواسته )  2     تعيين جاعل –افزايش خواسته  –تغيير خواسته )  1   

  تغيير خواسته –تأمين خواسته  –دستور موقت )  4     افزايش خواسته –تعيين داور  –تأمين خواسته )  3   

كند. به درخواست وكيل خواهان، قرار  در دادگاه عمومي اقامه مي» ب«شخص ، دعوايي به خواسته ده ميليارد ريال عليه »الف«وكيلِ شخص  –  23
شود. در خصوص حق تقدم خواهان  به خوانده ابالغ مي 5/3/1400صادر و در تاريخ  1/3/1400تأمين خواسته نسبت به تمام خواسته در تاريخ 

  ساير بستانكاران خوانده، كدام مورد صحيح است؟مزبور بر 

  آيد. هيچ حق تقدمي به وجود نمي)  2     آيد. حق تقدم از تاريخ ابالغ قرار تأمين خواسته به وجود مي)  1   

  آيد. به وجود مي حق تقدم از تاريخ صدور قرار تأمين خواسته)  4   آيد كه خوانده، تاجر باشد.   فقط در صورتي حق تقدم به وجود مي)  3   

رغم انكار رابطه زوجيت توسط  كند. علي مردي عليه خانمي با ادعاي رابطه زوجيت شرعي، دعوي الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج اقامه مي –  24
اين حكم، دادخواست عليه در مهلت مقرر نسبت به  نمايد. محكوم خوانده، نهايتاً دادگاه تجديدنظر اصل نكاح را احراز و حكم شايسته صادر مي

عليه از اين  نمايد. در خصوص شكايت محكوم كند، اما دادگاه تجديدنظر، قرار رد دادخواست اعاده دادرسي را صادر مي اعاده دادرسي مطرح مي
  قرار، كدام مورد صحيح است؟

  جعليت مستند حكم باشد، قابل فرجام است. فقط چنانچه جهت اعاده دادرسي،)  2     فقط چنانچه نكاح دائم باشد، قابل فرجام است.)  1   

  قابل هيچ نوع شكايتي نيست.)  4       قابل فرجام است.)  3   

  شود. در خصوص حق مالك، كدام مورد صحيح است؟ له مي شود. در مزايده، مال نصيب محكوم مالي در اجراي حكم، به مزايده گذاشته مي –  25

  هاي اجرايي، مانع تواند ظرف دو ماه، با پرداخت كليه بدهي و خسارات و هزينه له آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد، مالك مي محكوماگر مال غيرمنقول باشد و )  1   

  له شود. انتقال ملك به محكوم        

  ،هاي اجرايي تواند ظرف دو ماه، با پرداخت كليه بدهي و خسارات و هزينه يله با دادن باالترين قيمت، برنده مزايده شده باشد، مالك م اگر مال غيرمنقول باشد و محكوم)  2   

  له شود. مانع انتقال ملك به محكوم        

  دهي و خسارات وتواند ظرف سه ماه، با پرداخت كليه ب له با دادن باالترين قيمت، برنده مزايده شده باشد، مالك مي كه مال منقول يا غيرمنقول باشد و محكوم اعم از آن)  3   

  له شود. هاي اجرايي، مانع انتقال ملك به محكوم هزينه        

  تواند ظرف دو ماه، با پرداخت كليه بدهي و خسارات و له آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد، مالك مي كه مال منقول يا غيرمنقول باشد و محكوم اعم از اين)  4   

  له شود. انع انتقال ملك به محكومهاي اجراييف م هزينه        

  القاعده كدام قانون به ترتيب حاكم است؟ دليل در دعواي غصب، علي» آيين به كارگيري«و » ارزش اثباتي«در مورد  –  26

  قانون زمان به كارگيري دليل –قانون زمان طرح دعوي )  2     قانون زمان طرح دعوي –قانون زمان طرح دعوي )  1   

  قانون زمان طرح دعوي –قانون زمان غصب )  4     قانون زمان غصب –قانون زمان غصب )  3   

  چنانچه وكيل دادگستري پس از اخذ پروانه وكالت، محكوميت مؤثر كيفري دارا شود، كدام مورد صحيح است؟ –  27

  كند، اما پروانه وكالت وكيل شود و اين دادگاه رأي مقتضي صادر مي رسيدگي مي موضوع و داليل آن از طرف كانون وكال به دادسراي انتظامي قضات اعالم و درخواست)  1   

تا صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود.         
  عتبر خواهد بود.شود اما پروانه وكالت وكيل تا صدور حكم قطعي م موضوع و داليل آن از طرف كانون وكال به دادسراي انتظامي كانون وكال اعالم و درخواست رسيدگي مي)  2   

  كند، اما پروانه وكالت شود و اين دادگاه رأي مقتضي صادر مي موضوع و داليل آن از طرف كانون وكال يا شاكي به دادگاه انتظامي وكال اعالم و درخواست رسيدگي مي)  3   

وكيل تا صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود.          
  كند، اما پروانه وكالت وكيل تا شود و اين دادگاه رأي مقتضي صادر مي وكاال به دادگاه انتظامي وكال اعالم و درخواست رسيدگي ميموضوع و داليل آن از طرف كانون )  4   

  صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود.        
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از تسليم آن خودداري كند، كدام  شود. چنانچه سپس مأمور اجرا مال را مطالبه نمايد و ثالث مالي در اجراي حكم، نزد ثالث بازداشت مي –  28
مورد صحيح است؟  

  تواند با ارائه دليل به شود، اما ثالث چنانچه مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه اجرا، بدون تعدي و تفريط او تلف شده، مي معادل قيمت مال از دارايي ثالث بازداشت مي)  1   

  ات اجرايي را تا تعيين تكليف در دادگاه متوقف كند.مأمور اجرا، موجب شود كه اين مأمور، عملي         

  تواند با ارائه دليل به مأمور شود، اما ثالث چنانچه مدعي باشد كه مال بعد از مطالبه اجرا، بدون تعدي و تفريط او تلف شده، مي معادل قيمت مال از دارايي ثالث بازداشت مي)  2   

  ليات اجرايي را تا تعيين تكليف در دادگاه متوف كند.اجرا، موجب شود كه اين مأمور، عم        

  تواند با اقدام قانوني در شود، اما ثالث چنانچه مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه اجرا، بدون تعدي و تفريط او تلف شده، مي معادل قيمت مال از دارايي ثالث بازداشت مي)  3   

  يرد.دادگاه، قرار توقيف عمليات اجرايي بگ       

  تواند با اقدام قانوني در شود، اما ثالث چنانچه مدعي باشد كه مال بعد از مطالبه اجرا، بدون تعدي و تفريط او تلف شده، مي معادل قيمت مال از دارايي ثالث بازداشت مي)  4   

  دادگاه، قرار توقيف عمليات اجرايي بگيرد.       

عليه به رأي  گردد. چنانچه محكوم له، اجرائيه نيز صادر و ابالغ مي د. به درخواست محكوموش ابالغ ميعليه  به محكومرأي داوري صادر و  –  29
داوري اعتراض كند، كدام مورد صحيح است؟  

  معترض، الزامي است.كه داليل اعتراض قوي باشد و دادگاه قرار توقف عمليات اجرايي را صادر كند. گرفتن تأمين از  نآاعتراض مانع اجرا نيست، مگر )  1   

  شود. كه داليل اعتراض قوي باشد و دادگاه قرار توقف عمليات اجرايي را صادر كند. در صورت اقتضا، تأمين مناسب از معترض اخذ مي اعتراض مانع اجرا نيست، مگر آن)  2   

  كه دادگاه قرار قبولي اعتراض را صادر كند. اعتراض مانع اجرا نيست، مگر آن)  3   

  له، دستور ادامه عمليات اجرايي را صادر كند. كه دادگاه با اخذ تأمين مناسب از محكوم نآاعتراض مانع اجراي رأي داور است، مگر )  4   

ايراد  كند و دادگاه نمايد. خوانده با استناد به حكم قطعي دادگاه، ايراد امر قضاوت شده مطرح مي هان، دعوايي در دادگاه عمومي اقامه مياخو –  30
شود. چنانچه وارث خواهان، همان دعوي را با همان موضوع و همان سبب، بر عليه  نمايد و قرار قطعي مي را پذيرفته و قرار رد دعوي صادر مي

همان خوانده مطرح كند، كدام مورد صحيح است؟  
  در كند.دادگاه بايد قرار رد دعوي به استناد همان حكم قطعي به سبب امر قضاوت شده صا)  1   

  دادگاه بايد به استناد همان حكم قطعي به سبب امر قضاوت شده، قرار سقوط دعوي صادر كند.)  2   

  كند. اگر همان دادگاه نباشد، به ماهيت دعوي رسيدگي مي)  3   

  دادگاه بايد به استناد قرار رد دعوي پيشين، قرار رد دعوي صادر كند.)  4   

شود. خوانده در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و اليحه نيز تقديم نكرده است. دادگاه حكم به  اقامه مي دعوايي در دادگاه عمومي –  31
كند. در خصوص  اهي ميوعليه، در مهلت مقرر، از آن تجديدنظرخ نمايد، اما محكوم كند و ذيِل رأي، آن را قطعي اعالم مي حقي خواهان صادر مي بي

م مورد صحيح است؟  تكليف دادگاه نخستين، كدا
تواند قرار رد دادخواست و يا دعوي تجديدنظر را صادر كند.   نمي)  1   
بايد قرار رد دعوي تجديدنظر را صادر كند و قرار قطعي است.  )  2   
فقط اگر دعوي غيرمالي باشد، بايد قرار رد دعوي تجديدنظر را صادر كند و قرار قابل تجديدنظر است.  )  3   
د قرار رد دعوي تجديدنظر را صادر كند و قرار قابل تجديدنظر است.  باي)  4   

عليه از حكم مورد تصحيح،  شود، اما محكوم له، حكم تصحيح مي شود. به درخواست محكوم حكمي از دادگاه نخستين صادر مي –  32
رأي مورد تصحيح بر رأي تصحيحي، كدام مورد شود. در خصوص آثار فسخ  كند و اين حكم، در دادگاه تجديدنظر فسخ مي تجديدنظرخواهي مي

صحيح است؟  
  به وجه نقد باشد، بر رأي تصحيحي اثر ندارد. فقط چنانچه محكوم)  2   به وجه نقد باشد، بر رأي تصحيحي اثر دارد.   فقط چنانچه محكوم)  1   

  تاد.رأي تصحيحي از اعتبار خواهد اف)  4       هيچ اثري بر رأي تصحيحي ندارد.)  3   

عليه با رعايت ساير شرايط، كدام  له نسبت به درخواست حبس محكوم شود. در خصوص حق محكوم االجرا مي حكمي از دادگاه صادر و الزم –  33
به صحيح است؟   مورد درباره محكوم

  سفته و وجه چكديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، وجه )  2     فقط ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و وجه هر نوع سند)  1   

  فقط ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و وجه هر نوع سند)  4   به پولي تمام احكام حقوقي   فقط ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و محكوم)  3   

شود. در  يز ميشود. رئيس قوه قضائيه آن را خالف شرع بين تشخيص داده و اعاده دادرسي تجو حكمي از دادگاه تجديدنظر صادر مي –  34
خصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن، كدام مورد صحيح است؟  

  شود كه بايد پس از رسيدگي شكلي و ماهوي، حكم قبلي را نقض و رأي مقتضي صادر كند. به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال مي)  1   

  ي شكلي و ماهوي به عمل آورده و در صورت لزوم، حكم قبلي را نقض و رأي مقتضي صادر كند.شود كه بايد رسيدگ به شعبه خاص ديوان عالي كشور ارسال مي)  2   

  له صادر كند. شود كه بايد حكم قبلي را نقض و حكم عليه محكوم به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال مي)  3   

  پس از رسيدگي شكلي و ماهوي، رأي مقتضي صادر كند.شود كه بايد حكم را نقض و  به شعبه خاص ديوان عالي كشور ارسال مي)  4   
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شود. در خصوص تصميم دادسراي  ات انتسابي وي شكايت ميفعليه يكي از وكالي دادگستري در دادسراي انتظامي وكال نسبت به تخل –  35
انتظامي چنانچه عقيده بر تخلف نداشته باشد و شكايت نسبت به آن، كدام مورد صحيح است؟  

ظرف مهلت مقرر از طرف شاكي و رئيس كانون، قابل شكايت در دادگاه انتظامي وكال است.   ،كند و اين قرار قرار منع تعقيب صادر مي)  1   
كند و اين قرار، در مهلت مقرر، از طرف شاكي و رئيس كانون، قابل شكايت در دادگاه انتظامي قضات است.   قرار منع تعقيب صادر مي)  2   
كند و اين دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاكي و رئيس كانون، قابل شكايت در دادگاه انتظامي وكال است.   بايگاني شدن پرونده را صادر ميدستور )  3   
است.  فقط از طرف شاكي قابل شكايت در دادگاه انتظامي وكال كند و اين دستور، ظرف مهلت مقرر،  دستور بايگاني شدن پرونده را صادر مي)  4   

چنانچه وكيل خوانده با دادرس دادگاهي كه دعوي در آن مطرح شده است. رابطه خويشاوندي و يا خادم و مخدومي داشته باشد، كدام مورد  –  36
  صحيح است؟

سوم باشد، وكيل از انجام وكالت ممنوع است.   هفقط چنانچه خويشاوندي نسبي يا سببي بوده و تا درجه دوم از طبق)  1   
دوم باشد يا رابطه خادم و مخدومي وجود داشته باشد، دادرس بايد از رسيدگي امتناع كند.   هچنانچه خويشاوندي نسبي يا سببي بوده و تا درجه سوم از طبق ) 2   
دوم باشد، وكيل از انجام وكالت ممنوع است.   هفقط چنانچه خويشاوندي نسبي يا سببي بوده و تا درجه سوم از طبق)  3   
دي نسبي يا سببي بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، دادرس بايد از رسيدگي امتناع كند.  فقط چنانچه خويشاون)  4   

كند. شعبه بدوي ديوان  شخصي در ديوان عدالت اداري، عليه شهرداري شهري در مورد صدور پروانه ساختماني براي ملك خود شكايت مي –  37
شود و در  نمايد. اين حكم به شهرداري ابالغ مي صدور پروانه ساختماني ميعدالت اداري با صدور حكم به ورود شكايت، شهرداري را ملزم به 

شود. پس از آن، قاضي صادركننده حكم بدوي به  ديوان ارسال ميت به آن تجديدنظرخواهي شده و پرونده به شعبه تجديدنظر مهلت مقرر نسب
به استناد قانون منسوخ صادر كرده است. در اين صورت، در مورد تكليف شعبه تجديدنظر، كدام كند كه حكم را اشتباهاً  شعبه تجديدنظر اعالم مي

  مورد صحيح است؟

كند.   با توجه به محتويات پرونده، رسيدگي و رأي صادر مي)  1   
اشتباه قاضي را به رئيس ديوان اعالم كند.  بايد اعالم )  2   
بايد رأي نخستين را نقض كند و پرونده را براي رسيدگي و صدور رأي، به همان شعبه بدوي اعاده نمايد.  )  3   
عرض بدوي ارسال نمايد.   پرونده را براي رسيدگي و صدور رأي، به شعبه همبايد رأي نخستين را نقض كند و )  4   

  عليه از كشور در پرونده اجرايي مدني، كدام مورد صحيح است؟ الخروجي محكوم در خصوص صدور قرار ممنوع –  38

  ماند. القاعده، تا زمان اجراي رأي معتبر مي علي شود و فقط پس از سپري شدن يك ماه از تاريخ ابالغ اجرائيه، رأساً از سوي دادگاه صادر مي)  1   

  اما هر شش ماه يك بار بايد تمديد شود. ،شود حتي پيش از سپري شدن يك ماه از تاريخ ابالغ اجرائيه صادر مي)  2   

  ماند. ي معتبر ميأالقاعده، تا زمان اجراي ر عليشود و اين قرار  له صادر مي فقط پس از سپري شدن يك ماه از تاريخ ابالغ اجرائيه، به درخواست محكوم)  3   

  ماند. القاعده، تا زمان اجراي رأي معتبر مي شود و اين قرار علي له صادر مي حتي پيش از سپري شدن يك ماه از تاريخ ابالغ اجرائيه، به درخواست محكوم)  4   

شود. متعهد  نمايد و در قرارداد، شرط داوري نيز درج مي ي قرارداد تنظيم ميا آالت كارگاه خود، با توليدكننده براي تأمين ماشين صنعتكاري –  39
مرجع صالح  .شود كند، اما قبل از انجام تعهد، بينِ طرفين اختالف ايجاد شده و قبل از هر اقدام قانوني، متعهد محجور مي انجام قرارداد را آغاز مي

براي رسيدگي به اختالف، كدام است؟  
  چنانچه در قرارداد داور معين نشده باشد، انتخاب مرجع رسيدگي، با خواهان است.)  2     ارداد داور معين شده باشد، داورير قرچنانچه د)  1   

  دادگاه)  4       داوري)  3   

  چنانچه كارآمور وكالت، در دوران كارآموزي حسن اخالق و رفتار نداشته باشد، كدام مورد صحيح است؟ –  40

  شود. اين امر با كميسيون كارآموري است و چنانچه هيئت مديره كانون تأييد كند، با رأي دادگاه انتظامي قضات، پروانه كارآموزي ابطال ميتشخيص )  1   

  شود. ميموزي ابطال آتشخيص اين امر با رئيس كانون است و در صورت تأييد دادسرا انتظامي كانون با تأييد دادگاه انتظامي كانون، پروانه كار)  2   

  شود. كانون، پروانه كارآموزي ابطال ميوكال تأييد كند، با رأي دادگاه انتظامي تشخيص اين امر با كميسيون كارآموزي است و چنانچه رئيس كانون )  3   

  شود. كانون، پروانه كارآموزي ابطال ميتشخيص اين امر با كميسيون كارآموزي است و چنانچه هيئت مديره كانون تأييد كند، با رأي دادگاه انتظامي )  4   

  

  ���رت ���ق

، صادر شده است. صادركننده در متن چك، مبلغ آن را يك ميليارد ريال به 97چكي قبل از اجراي قانون اصالح قانون صدور چك سال  –  41
ريال  دبه صورت عددي يا حروفي، پنج ميليارحروف يا عدد، قيد نموده است. در صورتي كه صادركننده، قبل از گردش چك، مبلغ را در ظهر چك، 

؟  نوشته و امضا كند و چك پس از مراجعه دارنده به بانك، به علت فقدان موجودي برگشت بخورد، به لحاظ قانوني، كدام مبلغ مناط اعتبار است
  مبلغ يك ميليارد ريال)  2       در هر حال، مبلغ پنج ميليارد ريال)  1   

  اگر هر دو مبلغ به حروف باشند، مبلغ كمتر)  4   ه عدد و يك مبلغ به حروف باشد، مبلغ به حروف  اگر يك مبلغ ب)  3   

  در فرض درج شروط اختياري زير در متن سند تجاري، كدام مورد صحيح است؟ –  42

  كند. رجوع به امضاكنندگان معاف نمي، دارنده را از انجام اعتراض عدم تأديه به منظور اعمال حق »بازگشت برات بدون اعتراض«شرط )  1   

  اندازد. شرط عدم مسئوليت صادركننده سند، باطل و مبطل عمل حقوقي صدور است، اما در فرض گردش سند، آن را به كلي از اعتبار نمي)  2   

  شرط عدم مسئوليت ضامن، درست است.)  3   

  شود. ديل آن به سند مدني ميدر متن سند تجاري، موجب تب» غيرقابل انتقال«درج شرط )  4   
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اي توسط تاجري، در وجه تاجر ديگري صادر شده است. اگر سفته عندالمطالبه باشد و دارنده بخواهد عليه صادركننده و ضامن او  سفته –  43
  طرح دعوي نمايد، حداكثر فرصت قانوني براي طرح دعوي عليه ايشان، كدام است؟

صدور سفته  سال و ده روز از تاريخ  6تا )  1   
سال و براي دعوي عليه ضامن او، تا يك سال از تاريخ صدور   6براي دعوي عليه صادركننده تا )  2   
سال از تاريخ صدور سفته   6تا )  3   
سال از تاريخ صدور سفته   5تا )  4   

، صادر شده و به گردش 1397مصوب هايي كه مطابق قانون اصالح قانون صدور چك  در خصوص ضمانت اجراها و مزاياي قانوني چك –  44
  مده است، در فرض برگشت چك، كدام مورد صحيح است؟آدر

  الوكاله وكيل، طبق تعرفه قانوني درخواست صدور اجرائيه عليه تمامي مسئولين چك از دادگاه، نسبت به كسري مبلغ چك و حق)  1   

  كاليف مقرر در قانون صدور چك به دارنده چك، وارد شده باشد.مسئوليت بانك به جبران خساراتي كه از عدم اجراي كليه ت)  2   

  ها و مؤسسات اعتباري به ميزان كسري مبلغ چك عليه و ساير بانك هاي بانكي صادركننده و صاحب حساب در نزد بانك محال مسدود كردن وجوه كليه حساب)  3   

  پذير است. درخواست اجرائيه فقط از اجراي ثبت امكان ،»نامه مورخ ... است مبايعهبابت «در صورتي كه در متن چك قيد شده باشد )  4   

  شود؟ هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس، ثبت انتقال مالكيت سهام به نام انتقال گيرنده، به چه ترتيبي انجام مي در خصوص شركت –  45

  گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه شركت سپرده ل.ا.ق.ت. يا 40در دفتر ثبت سهام شركت، مطابق ماده )  1   

  گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ل.ا.ق.ت. و شركت سپرده 40در دفتر ثبت سهام شركت، مطابق ماده )  2   

  ل.ا.ق.ت. 40در دفتر ثبت سهام شركت، مطابق ماده )  3   

  سويه وجوهگذاري مركزي اوراق بهادار و ت در شركت سپرده)  4   

  ها و مؤسسات اعتباري توسط مالك واحد، كدام است؟ ضمانت اجراي عدم رعايت سقف مجاز قانوني مالكيت سهام بانك –  46

  باشد. نسبت به سهام مازاد، فاقد كليه حقوق مالكيت، اعم از حق رأي، استفاده از حق تقدم، دريافت سود ساليانه و حق انتقال به غير مي)  1   

  شود. شود و حق رأي سهام مازاد او در مجامع عمومي، به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار مي درصد مي 100درآمد حاصل از سود سهام مازاد، مشمول ماليات )  2   

  نسبت به سهام مازاد، فاقد حق رأي است، اما حق دريافت سود ساليانه قابل تقسيم شركت را دارد.)  3   

  و حق تقدم در خريد سهام جديد است، اما حق دريافت سود ساليانه قابل تقسيم شركت را دارد.ام مازاد، فاقد حق رأي نسبت به سه)  4   

ها هنگام صدور، نقص شكلي داشته و فاقد  كند. در صورتي كه سفته علي بابت بدهي خود به حسن، چند فقره سفته در وجه او صادر مي –  47
ها مطابق قرار، آنها را در وجه ديگري ظهرنويسي و منتقل كرده باشد، اگر دارنده فعلي، به  پس از تكميل سفته تاريخ پرداخت باشند، ليكن حسن

ها اقدام به طرح دعوي عليه امضاكنندگان كند، كدام مورد صحيح است؟   علت واخواست سفته
راجع به اسناد تجاري، همانند اصل عدم توجه ايرادات و مسئوليت تضامني ظهرنويس، در آنها  ها فاقد يكي از شرايط اساسي سفته بوده، احكام  كه سفته با توجه به اين)  1   

جاري نيست.          
رابر دارنده  ها هنگام صدور، فاقد يكي از شرايط اساسي سفته بوده، مشمول احكام راجع به اسناد تجاري نبوده و ايرادات مربوط به روابط پيشين، در ب كه سفته با توجه به اين)  2   

نيز مسموع است.          
ايرادات مربوط به رابطه معامالتي ميان صادركننده و ظهرنويس، در برابر دارنده فعلي مسموع نيست.  )  3   
ه ظهرنويس مسموع نيست.  نبوده و دعوي دارنده عليها فاقد يكي از شرايط اساسي سفته بوده، مشمول احكام راجع به اسناد تجاري  كه سفته با توجه به اين)  4   

يك شركت سهامي با مصوبه مجمع عمومي منحل شده است. در صورتي كه مدير تصفيه به وظيفه خود مبني بر دعوت مجمع عمومي عمل  -  48
تواند  مي حلي ركت بوده است، قانوناً از چه راهدرصد سهام ش 20نكند و ناظري هم تعيين نشده باشد، سهامدار شركت در حال تصفيه كه داراي 

  استفاده كند؟ 

) صدور حكم به تشكيل مجمع عمومي را از دادگاه تقاضا كند.    2   ) دعوت مجمع عمومي را از مرجع ثبت شركت ها تقاضا كند.   1   
  ) خود، رأساً اقدام به دعوت از مجمع عمومي نمايد.  4     ) تعيين مدير تصفيه جديد را از دادگاه بخواهد. 3   

  در خصوص مسئوليت دالل، كدام مورد صحيح است؟  – 49

  ) در فرض اعالم انتفاع خود در معامله به طرف جاهل به اين موضوع، دالل مسئول خسارات نيست.  1   

  ) در فرضي كه يك طرف معامله به اعتبار تعهد دالل معامله كرده باشد دالل ضامن است.  2   

  دالل مسئوليت اجراي تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد. ) در فرض سهيم بودن در معامله،  3   

  ) در فرض سهيم بودن در معامله دالل مسئوليت تضامني اجراي تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد.  4   

 ز اعالم ختم تصفيه در تاريخگيرد و مدير تصفيه پس ا به تراضي تمام شركا صورت مي 10/8/1399انحالل يك شركت تضامني در تاريخ  – 50
كند كه باقيمانده ديون شركت، به واسطه عدم كفايت دارايي، قابل پرداخت نيست. در صورتي كه ورشكستگي شركت و  اعالم مي 30/1/1400

شود كدام مورد صحيح است؟    طي دادخواستي از دادگاه تقاضا ميشركاي آن توسط يكي از طلبكاران، 
  تواند به ورشكستگي شركت و هيچ يك از شركا حكم بدهد.  ) دادگاه نمي 2   ورشكستگي شركت و شركا را ضمن يك رأي اعالم نمود.  توان  ) مي 1   

  ) دادگاه فقط به ورشكستگي شركت حكم مي دهد.  4     توان به ورشكستگي شركت رأي داد. ) نمي 3   
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  در صورت عدم وصول مطالبات طلبكاران شخصي شركاي شركت تضامني كدام مورد صحيح است؟  – 51

  توانند طلب خود را از محل سهم سود مديون (شريك) در شركت تضامني وصول كنند.  ) مي 1   

   كنند. توانند تقاضاي انحالل شركت را تقديم  فقط در صورت عدم وصول طلب خود از دارايي شخص مديون مي)  2   
  ) مي توانند طلب خود را از دارايي شركت وصول كنند.  3   

  ) بالفاصله مي توانند تقاضاي انحالل شركت را براي وصول طلب خود تقديم كنند.  4   

  لعمل كار كدام مورد صحيح است؟ ا در خصوص حقوق و اختيارات حق – 52

  تواند طرف معامله واقع شود.  ر حال مي) در تمامي مواردي كه كاال، قيمت مشخص بازاري دارد، در ه 1   

  ها حق حبس دارد.  مطالبات مربوط به مخارج و هزينه كار فقط نسبت به العمل ) حق 2   

  العمل خود را از ثمن برداشت كند.  تواند حق د ميواقع شود، فقط در برخي موار ) در صورتي كه به موجب قانون مجاز باشد طرف معامله 3   

  العمل خود را از ثمن برداشت كند.  تواند حق تواند طرف معامله واقع شود، مي يانون مواردي كه به موجب ق) در همه م 4

اند،  رسيدگي حضور نداشتهد نفع يا بستانكاران مقيم ايران كه در رون ض به حكم ورشكستگي توسط اشخاص ذيدر خصوص مهلت اعترا – 53
كدام مورد صحيح است؟   

) تابع مقررات اعتراض ثالث در قانون آيين دادرسي مدني هستند.    1   
) پس از گذشت يك ماه از درج آگهي حكم ورشكستگي در روزنامه ديگر حق اعتراض ندارند.    2   
) حق واخواهي در هر زمان را دارا هستند.    3   
ن به عنوان معترض ثالث، حق اعتراض دارند.   ) در هر زما 4   

قانون  413مطابق رويه قضايي و تفسير دكترين از مقررات قانون تجارت، اگر تاجر ورشكسته پس از گذشت مهلت قانوني مقرر در ماده  – 54
تجارت، توقف خود را به دادگاه اعالم كند تكليف دادگاه چيست؟   

  ) بايد وارد ماهيت شده و حكم ورشكستگي به تقصير ورشكسته را صادر كند.  2   ت ياد شده، حكم به بطالن دعوي صادر كند.   ) بايد به دليل عدم رعايت مهل 1   

  كند.  ) قرار عدم استماع دعوي صادر مي 4       شود.  ) وارد رسيدگي ماهوي مي 3   

  در كدام مورد زير، دادگاه بدون اعطاي مهلت، حكم انحالل شركت سهامي را صادر مي كند؟  –  55

  ) سمت تمام اعضاي هيأت مديره در مدتي زايد بر شش ماه بالمتصدي مانده باشد.  1   

  هاي شركت، در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد.  فعاليت)  2   

  الم انحالل، تشكيل نشده باشد. العاده براي اع و مجمع عمومي فوق رممكن شده باشد) موضوع شركت غي 3   

  ) مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف ده ماه از مهلت مقرر در اساسنامه تشكيل نشود.  4   

  شوند؟ در دعوي ابطال مصوبه مجمع عمومي عادي شركت سهامي به دليل عدم رعايت قواعد آمره، چه اشخاصي بايد خوانده دعوي واقع  –  56

  ) شركت و اعضاي هيأت مديره و مديرعامل 1   

  ) شركت به عنوان شخص حقوقي  2   

  اند.  مع عمومي مورد اختالف حضور داشته) شركت و سهامداراني كه در جلسه مج 3   

  اند.  صميم موضوع دعوي، رأي موافق داده) شركت و سهامداراني كه به ت 4   

درصد سهام داراي حق رأي حضور به هم رسانده و  87سهامدار داراي  2العاده شركت سهامي در دعوت نخست  در جلسه  مجمع عمومي فوق –  57
  ، كدام مورد صحيح است؟ هاي سهامي اند بر اساس مقررات شركت ه گرفتهمطابق دستور آگهي شده در روزنامه، تصميم به كاهش سرماي

  قت دو سوم آراي حاضر، جلسه و مصوبه داراي اعتبار است. ) مشروط به قرائت گزارش بازرس قانوني و مواف 1   

  ، جلسه و مصوبه معتبر است. اه درصد سهام در جلسه مجمع عمومي) با توجه به حضور دارندگان بيش از پنج 2   

  ) به دليل فقدان شرايط قانوني جلسه مجمع عمومي معتبر نيست.  3   

  مايه رأي مثبت دهند جلسه و مصوبه داراي اعتبار است. ه دوسوم آراي حاضر به كاهش سرچ) چنان 4   

  كاري و وكالت در كدام مورد زير، با يكديگر تفاوت دارند؟  العمل حق –  58

  ) مسئوليت در اجراي قرارداد  4   ) جايز بودن قرارداد    3   ) امكان انتفاع در اصل معامله    2   ) اماني بودن يد شخص   1   

  در خصوص تأثير ورشكستگي شركت اصلي و شركت فرعي، كدام مورد صحيح نيست؟  –  59

  تواند منجر به انحالل شركت فرعي شود.  سبي باشد ورشكستگي شركت اصلي، مي) اگر شركت فرعي، شركت تضامني يا ن 1   

  تواند منجر به انحالل شركت اصلي شود.  خاص) قانوناً مي ركت فرعي (سهامي) در صورتي كه شركت اصلي، شركت تضامني يا نسبي باشد ورشكستگي ش 2   

  ) ورشكستگي هر يك از آنها مالزمه قانوني با ورشكستگي شركت ديگر ندارد.  3   

  دو شركت سهامي باشند ورشكستگي شركت اصلي، قاعدتاً تأثيري در بقاي شركت فرعي ندارد. هر ) اگر  4   

  با صدور حكم ورشكستگي، كدام مورد صحيح است؟  –  60

  شود.  به مدير يا اداره تصفيه اعالم ميبه عليه ورشكسته متوقف شده و مراتب  عمليات اجرايي وصول محكوم)  1   

  ) كليه اعمال حقوقي تاجر بايد با نظارت مدير تصفيه انجام شود.  2   

  شود.  كسته به وسيله خود تاجر انجام ميتاجر، به جز تعيين مهريه براي همسر تاجر ورش يشود لكن اعمال حقوقي شخص يم) كليه معامالت توسط مدير تصفيه انجام  3   

  شود.  يي جديد عليه مدير تصفيه آغاز ميبه ، به طرفيت خود ورشكسته ادامه يافته و عمليات اجرا عمليات اجرايي وصول محكوم)  4   
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����ط ���ق ا�����  ا��ل ا

  در كدام مورد زير، عام مصداق عام بدلي است؟  –  61

  تواند آن را مطالبه كند، هرچند ديگران عفو كرده باشند.  شود و هر يك از ورثه مي وارثان به جز زن و شوهر منتقل مي) حق مطالبه حد قذف به همه  1   

  شود.  منتقل و در صورت گذشت همگي وراث، تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات متوقف مي ) در جرايم قابل گذشت، حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم 2   

  ) عقد فاسد اثري در تملك ندارد.  3   

  ) براي رسميت يافتن جلسه حضور همه اعضاي هيأت مديره الزم است.  4   

  با توجه به دو عبارت زير، كدام مورد صحيح است؟  –  62

  ضربه شالق است. : حد مصرف مسكر، هشتاد الف

  شود.  هر به مصرف مسكر، محكوم به حد مي: غيرمسلمان تنها در صورت تظاب

  ) مطلق و مقيد همسان (متفقين) و موردي براي حمل مطلق بر مقيد نيست.  2   ) مطلق و مقيد غيرهمسان (مختلفين) و بايد مطلق را حمل بر مقيد كرد.   1   

  ) مطلق و مقيد همسان (متفقين) و بايد مطلق را حمل بر مقيد كرد.  4   ) مطلق و مقيد غيرهمسان و موردي براي حمل مطلق بر مقيد نيست.   3   

  اگر با استناد به حرمت اهانت به والدين، حرمت ضرب و شتم آنان را استنباط كنيم مورد از مصاديق كدام يك است؟  –  63

  ) قياس اولويت است و داراي حجيت  2       ب است و فاقد حجيت) فحواي خطا 1   

  العله است و فاقد حجيت  قياس مستنبط)  4     العله است و داراي حجيت قياس منصوص)  3   

اي هم نباشد، كدام مورد در خصوص  اي بيايد و قرينه ادله فقهي، چنانچه وصفي در جمله مطابق با نظر بيشتر اصوليان در ارتباط با منابع و –  64
قيد، صحيح است؟   

  ) قيد حكم است و داراي مفهوم است.  2       ) قيد حكم است و فاقد مفهوم است. 1   

  ) قيد موضوع حكم است و داراي مفهوم است.  4     ) قيد موضوع حكم است و فاقد مفهوم است. 3   

  داق كدام واجب است؟ در ماده زير، اطاعت طفل از پدر و مادر مص –  65

  » طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند.: «قانون مدني 1177ماده 

  مضيق  موقت – توصلي – تخييري – ) عيني – 2     فوري غيرموقت – توصلي – تعييني – ) عيني – 1   

  موسع  موقت – تعبدي – تخييري – ) كفايي – 4     غير فوري غيرموقت – تعبدي – تعييني – ) كفايي – 3   

  زند كدام مورد صحيح است؟  عموم آيه قرآن مجيد را تخصيص مي در خصوص روايتي كه –  66

  هاي ديگر هم شده باشد.  ت، اگر عموم آيه قرآن دچار تخصيص) معتبر اس 1   

  شود و بايد كنار گذاشته شود.  مخالف با قرآن قلمداد مي)  2   

  تواند عموم آيه قرآن را تخصيص بزند.  داراي مرجح مضموني است، ولي نمي ) مصداق روايتي است كه 3   

  تواند آيه قرآن را تخصيص بزند.  اري از شرايط اعتبار مي) بنا به نظر معروف، با وجود برخورد 4   

  است؟  در خصوص اجماع مدركي، كدام مورد صحيح –  67

  ) اجماعي است كه فقيه با جستجو در مدارك و منابع فقهي، به وجود آن پي برده است.  1   

  ت كه مدرك آن، نزد فقيهان متقدم موجود بوده است ولي اكنون آن مدرك در دسترس نيست. س) اجماعي ا 2   

  ت. ) اجماعي است كه چون داراي مستند است، از اعتبار بيشتري برخوردار اس 3   

  ) مشهور آن است كه به خودي خود اعتباري ندارد و بايد اعتبار مدرك اجماع را سنجيد.  4   

  مقصود از شهرت عملي يا استنادي چيست؟  –  68

  ) در عمل، روايتي حتي اگر ضعيف باشد در منابع روايي متعدد ذكر شده باشد.  1   

  ) در عمل يك فتوا با يك روايت منطبق و هماهنگ باشد، حتي اگر مستند فتوا، روايت نباشد.  2   

  ) فقيهان در مقام فتوا، به روايتي اعتماد نموده باشند.  3   

  ) شهرتي است كه به مرز اجماع عملي فقيهان نزديك شده باشد.  4   

  سخن بر سر كدام مورد است؟ » جزاءا«در مبحث  –  69

  ) در واجبات مركب، تكليف تنها با انجام تمام اجزاي مركب، ساقط خواهد شد.  1   

  شود. ) هرگاه مكلف تكليف خود را آنگونه كه مقرر بوده است انجام دهد تكليف از وي ساقط مي 2   

   كند. ) تكليف فرض اضطرار، تكليف فرض اختيار را ساقط نمي 3   
  ) قطع به انجام تكليف در هر حال از اسباب سقوط تكليف است. 4   

  العله چگونه قياسي است؟  قياس مستنبط –  70

  ) علت حكم از مقيس عليه به مقيس با ظن قريب به علم سرايت داده شده باشد.  2   ولي از ادله لفظي استنباط شده باشد.    ،) مالك و مناط حكم قطعي است 1   

  به طور ظني از منابع مربوط برداشت شده باشد.  ،) مالك حكم در آن 4   مربوط باشد.    ،به حوزه عباديات كه قياس در آن راه ندارد)  3   
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  مقصود از مالزمه ميان حكم شرع و حكم عقل، كدام مورد است؟  –  71

  ) در تمام احكام معامالت و عبادات، حكمي كه مغاير با عقل عرفي باشد، وجود ندارد.  1   

  توان همه احكام شرع را استنباط كرد.  هاي عقل عرفي مي ) با تكيه بر داوري 2   

  حكمي مخالف با عقل ندارد.  ع،) در احكام بديهي عقل مانند قبح ظلم و حسن عدالت، شر 3   

  آن برآيد.  عقليابتدا بايد حكم شرع را استنباط كند، سپس درصدد توجيه  ،در هر مورد) فقيه  4   

  كدام مورد است؟ » عدم تداخل اسباب«مقصود از اصل  –  72

  آورد.  به طور مستقل آن اثر را پديد مي ) هرگاه دو سبب، منشأ اثر شرعي يا حقوقي باشند هر سبب 1   

  كنند.  جداگانه را در پي داشته باشند، آن دو نتيجه با يكديگر تداخل نمي) هرگاه دو سبب، دو نتيجه  2   

  كنند.  ) هم دو عامل حقوقي اثرگذار و هم نتيجه آن دو با يكديگر تداخل نمي 3   

  اي صرفاً فلسفي است و به اجماع دانشمندان اصولي، در فقه و حقوق مطلقاً كاربرد ندارد.  ) قاعده 4   

  نمازگزاردن در زمين غصبي، مصداق كدام مورد است؟  –  73

  ) تكليف به محال عرفي است و در شرع مورد ندارد.  1   

  ) بحث اجتماع امر و نهي  2   

  ) تزاحم دو تكليفي است كه تنها عمل به يكي از آن دو ممكن است و مكلف در عمل كردن به هر يك از آنها مخير است.  3   

  ) تعارض دو دليل است و بايد به دليل اقوي عمل كرد.  4   

  مقتضاي قاعده در مورد دو دليل متعارض، كدام مورد است؟  –  74

  شوند اگر يكي بر ديگري ترجيح نداشته باشد.  دو دليل از درجه اعتبار ساقط مي ) هر 1   

  لف در عمل به هر يك از آنها مخير است. ) هر دو شرعاً از درجه اعتبار خارجند، اما به حكم عقل، مك 2   

  ) مكلف در عمل به هر يك از آنها مطلقاً مخير است.  3   

  ) مكلف در عمل به هر يك از آنها مخير است اگر احتياط ممكن نباشد.  4   

ن پرداخت نفقه يكي از آنها را دارد النفقه خود ناتوان باشد و تنها توا كدام مورد در خصوص فرضي كه كسي از پرداخت نفقه دو فرد واجب –  75
  صحيح است؟ 

) مصداق تزاحم است و مكلف در پرداخت نفقه به هر يك از آنها مطلقاً مخير است.    1   
) مصداق اجتماع امر و نهي است و بايد جانب نهي را مقدم نمود.    2   
كليف اهم عمل شود.   ) مصداق تزاحم است و در فرض اهم بودن يكي از دو تكليف بايد به ت 3   
) مصداق تعارض دو حكم است و بايد به حكمي كه دليل آن اظهر است عمل نمود.    4   

  كدام مورد است؟ » احدثيت«در تعارض مقصود از ترجيح به  –  76

  ) در فرض تعارض حكم شرعي يا قانوني كه متضمن نوآوري و ابتكار عرفي باشد مقدم است.  1   

  خر مقدم خواهد شد. ؤخر يا قانون مؤدو حكم شرعي يا قانوني، حكم شرعي م ) در فرض تعارض 2   

  ) در دو واقعه حقوقي همواره ابتدا واقعه جديدتر بايد رسيدگي و حل و فصل شود.  3   

  ) براي حل تعارض همواره بايد حكمي را كه منشأ حدوث حكم ديگر است، مالك قرار داد.  4   

  ترجيح نص بر ظاهر مصداق كدام مورد است؟  –  77

  شود.  تري دارد بر دليلي كه چنين نيست مقدم مي دليلي كه داللت قوي)  2   شوند.   ) عموميات قرآني مطلقاً بر معناي ظاهر روايات مقدم مي 1   

  شود.  اهر حال مقدم مي) اصلي كه مقتضاي نص باشد بر ظ 4     شود. ) در همه موارد منطوق بر مفهوم مقدم مي 3   

  در كدام مورد بايد حكم به وقوع قرارداد كرد؟  –  78

  دهد: رد ايجاب و قبولي آن، تاريخ رد معلوم و تاريخ قبول مجهول است.  ) بعد از ايجاب، دو حادثه روي مي 1   

  دهد: رد ايجاب و قبولي آن تاريخ هر دو مجهول است.  ) بعد از ايجاب دو حادثه روي مي 2   

  دهد: رجوع از ايجاب و قبولي آن تاريخ رجوع از ايجاب، مجهول و تاريخ قبول، معلوم است.  ) بعد از ايجاب دو حادثه روي مي 3   

  دهد: رجوع از ايجاب و قبول آن تاريخ رجوع و قبول، هر دو مجهول است.  ) بعد از ايجاب دو حادثه روي مي 4   

  كدام مورد از شرايط جريان اصل استصحاب نيست؟  –  79

  ) وحدت متعلق يقين و شك  2       ) تقدم زمان يقين بر شك 1   

  ) تقدم زمان متيقن بر زمان مشكوك  4       ) تعدد زمان متيقن و مشكوك 3   

  هاي زير تقدم استصحاب از باب حكومت است؟  مورد از تعارضدر كدام  –  80

  ) تعارض استصحاب با اصل احتياط  2       ) تعارض استصحاب با اصل تخيير 1   

  ) تعارض استصحاب با اصل برائت شرعي  4     ) تعارض استصحاب با اصل برائت عقلي 3   
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  )ا' &%��� و ا#"!� � ���ق

شود و در همان كشور، بابت اين جرم به دو سال حبس محكوم و مجازات اجرا شده  مرتكب قوادي مي» ب«تبعه ايران، در كشور » الف« – 81
است. كدام مورد صحيح است؟   

  در ايران قابل كيفر نيست. » الف«) طبق قاعده منع مجازات مضاعف  1   

  ت شخصي محاكم ايران صالح به رسيدگي هستند. به ايران بنا به صالحي» الف«) پس از مراجعه  2   

  در ايران قابل كيفر است. » الف«) بنا به صالحيت واقعي  3   

  در ايران قابل مجازات است. » الف«) ضمن رعايت قاعده احتساب  4   

  كدام مورد صحيح است؟  –  82

   ) مجازات شخص حقوقي بايد هم درجه با مجازات نماينده قانوني باشد. 1   
  هاي شخص حقوقي، قابل تخفيف نيست.  ) هيچ يك از مجازات 2   

  ) شخص حقوقي براي شروع به جرم ارتكابي نماينده قانوني كه در راستاي منافع آن انجام شده مسئوليت كيفري دارد.  3   

  ) جزاي نقدي قابل اعمال بر شخص حقوقي همواره دو تا چهار برابر عوايد حاصل از جرم است.  4   

  شود. كدام مورد صحيح است؟  ساله مرتكب شروع به جرم عليه امنيت با مجازات سه تا ده سال حبس مي 17» الف« –  83

  شود.  ب، قابل گذشت محسوب ميك) اين جرم به جهت نوجوان بودن مرت 2   ) امكان برخورداري از مزاياي جرم سياسي براي وي وجود دارد.   1   

  ) تعليق اجراي تمام مجازات وي ممكن است.  4       ) مجازات وي قابل تخفيف نيست 3   

ه و با توسل به با معرفي كذب خود به عنوان وكيل دادگستري، دسته چكي غيرمتناسب با وضعيت مالي و اعتباري خود از بانك گرفت» الف« –  84
  همان شيوه دريافت دسته چك توسط ديگري را نيز تسهيل كرده است. كدام مورد در خصوص عناوين اتهام وي صحيح است؟ 

معاونت در ارتكاب جرم خاص در حكم كالهبرداري    ) مباشرت در جرم خاص در حكم كالهبرداري – 1   
معاونت در جرم اخذ دسته چك غيرمتناسب    ته چك غيرمتناسب –) مباشرت در مداخله در امر وكالت و دريافت دس 2   
فاقد عنوان مجرمانه    ) فاقد عنوان مجرمانه – 3   
مباشرت در تسهيل دريافت دسته چك غيرمتناسب    ) مباشرت در دريافت دسته چك غيرمتناسب – 4   

  م مورد صحيح است؟ مرتكب جرم توهين با مجازات جزاي نقدي درجه شش شده است، كدا» الف« –  85

  ) انتشار حكم محكوميت به عنوان مجازات تكميلي براي اين جرم ممكن نيست.  1   

  ) دادگاه ملزم است حداقل مجازات جزاي نقدي درجه شش را تعيين كند مگر با ذكر داليل كه امكان تعيين بيش از حداقل وجود دارد.  2   

  ) شروع به اين جرم داراي كيفر درجه هفت يا هشت است.  3   

ب دادگاه ملزم به اعمال مقررات تخفيف است.   ك) در صورت احراز توبه مرت 4   
  شود؟  ضبط مالي ناشي از جرم در كدام مورد اعمال مي –  86

  ) كالهبرداري  4     ) ارتشا 3     ) اختالس 2     ) ربا 1   

شود. در مورد  جعل مهر (با مجازات قانوني شش ماه تا سه سال حبس) و تخريب (با مجازات قانوني دو تا ده سال حبس) ميمرتكب » الف« –  87
در ديگر او مرتكب عدم رعايت حجاب شرعي (با مجازات قانوني ده روز تا دو ماه حبس و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي) و معاونت در خيانت 

شود؟    شود. مجازات وي چگونه تعيين مي يوني سه ماه تا يك سال و نيم حبس) مامانت (با مجازات قان
كند.    ) دادگاه براي دو جرم اول، حداكثر مجازات را تا يك چهارم افزايش داده و براي دو جرم دوم نيز طبق همين ضابطه مجازات تعيين مي 1   
كند.    مي) دادگاه براي دو جرم اول ، حداقل مجازات را بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر و براي دو جرم دوم نيز طبق همين ضابطه مجازات تعيين  2   
كند.    دهد و همان مجازات را اجرا مي ) دادگاه تنها مجازات اشد قانوني را تا يك چهارم افزايش مي 3   
تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات قانوني تا يك چهارم تعيين كند.    بيش از سه جرم، دادگاه مي ) به علت ارتكاب 4   

» الف«معاون جرم محسوب و مجرميت هر دو احراز شده است اگر مجازات قانوني جرم ارتكابي » ب«مباشر و » الف«در پرونده اتهامي  –  88
  كدام مورد خواهد بود؟ » ب«جازات انفصال دائم از خدمات دولتي باشد م

  ) بنا به نظر قاضي حسب مورد انفصال موقت يا جزاي نقدي  2       ) مجازات جايگزين حبس 1   

  سال  5) انفصال موقت تا  4       ) جزاي نقدي 3   

اند. در خصوص اقدام آنان كدام  دهاعضاي هيأت مديره شركت سهامي، قبل از تأمين تمام سرمايه شركت، صدور اوراق قرضه را اجازه دا – 89
مورد صحيح است؟   

  ) شروع به جرم صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت سرمايه  2   ) جرم تام اجازه صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت سرمايه   1   

  ) معاونت در كالهبرداري از طريق صدور اوراق قرضه 4     ) شروع به تحصيل مال از طريق نامشروع 3   

  پذير است؟   در كدام مورد اعمال مجازات جايگزين حبس امكا –  90

  ) جرايم عليه امنيت داخلي با مجازات يك تا شش ماه حبس  1   

  ) جرايم غيرعمد با مجازات قانوني بيش از سه سال حبس  2   

  ) تعدد جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها به ترتيب سه ماه حبس و دو سال حبس است نسبت به سه ماه حبس  3   

  ) جرايم عمدي با مجازات قانوني بيش از يك سال حبس، در صورت تخفيف به كمتر از يك سال  4   
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اي كه در جاده افتاده  ام نداده و در اثر برخورد خودرو به صخرهدستگاه مسئول رفع آثار ايجاد شده در اثر زلزله، وظيفه خود را انج –  91
شوند در كدام صورت دستگاه مربوط ضامن است؟    سرنشينان آن كشته و مجروح مي

) چون منشأ واقعه زلزله است، مطلقاً مسئوليتي متوجه دستگاه نيست.   1   
) فقط در صورت عمد دستگاه در عدم رفع آثار ضامن است.    2   
) اگر دستگاه از نهادهاي دولتي باشد مسئوليتي ندارد و در غير اين صورت مسئول است.    3   

) در صورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه دستگاه ضامن است.    4   
  در كدام  مورد، جنايت عمدي، موجب قصاص قاتل نيست؟  –  92

  ) جنايت عمدي غيرمسلمان مستأمن نسبت به غيرمسلمان تابع ايران  2     ي) جنايت عمدي غيرمسلمان معاهد نسبت به ذم 1   

  ) جنايت عمدي نسبت به مجنون  4       ) جنايت عمدي نسبت به نابالغ 3   

كند  متصل مي ماني كه آن را به رايانهبرد. ز آن را از روي ميز برداشته و به خانه مي» ب«اي داخل كارت حافظه ه داده نبه قصد برداشت» الف« –  93
  شود كه كامالً خالي است. وي به چه عنوان يا عناويني قابل مجازات است؟  سريعاً كارت حافظه باز شده و معلوم مي

  اي ترسي غيرمجاز و سرقت محال رايانه) دس 2       اي ) سرقت رايانه 1   

  زاي و دسترسي غيرمجا ) شروع به سرقت رايانه 4       اي ) سرقت غيررايانه 3   
شود مجازات  كند و در اثر آن ضربه جنين سقط مي مردي به قصد سقط جنين دختر چهارساله خود را تحريك به ايراد ضرب به مادرش مي –  94

  پدر نسبت به سقط جنين چيست؟ 

  ) تعزير و ديه به عنوان مباشر معنوي  2       ) فقط تعزير به عنوان معاون 1   

  ) تعزير به عنوان معاون و ديه به عنوان عاقله دختر  4       ) فقط تعزير به عنوان مباشر معنوي 3   

  شود؟  مورد، پولشويي محسوب نمي مكدا –  95

  ) مرتكب اختالس كه وجه موضوع جرم را براي خريد يك خودرو بپردازد.  1   

  الرشا بخرد.  ) شريك جرم ارتشا كه سهم شريك خود را از مال 2   

  ) شخصي كه با اذن كالهبردار و با علم به كالهبرداري براي مدتي از مال موضوع جرم استفاده كند.  3   

  ) شخصي كه با آگاهي از عدم مالكيت انتقال دهنده مال غير را از او بخرد.  4   

  شود؟  كدام رفتار، جرم محسوب نمي –  96

  موجب تضييع اموال سپرده شده آن بانك به وي  ي) اهمال كارمند بانك خصوص 2   ) استفاده از پااليه شكن (فيلتر شكن) براي ورود به تارنماهاي فيلتر شده   1   

  ) اهمال مأمور دولتي منجر به سرقت اسناد دولتي توسط ديگري  4     دار شدن ) عدم ثبت ازدواج موقت پس از بچه 3   

نمايند.  وراث شخص متوفي با علم به سلب مالكيت وي از يك قطعه زمين تقاضاي صدور سند مالكيت قطعه زمين مذكور به نام خود مي –  97
  كدام مورد در خصوص رفتار ارتكابي آنان صحيح است؟ 

  ) شروع به معامله معارض است.  2       ) شروع به كالهبرداري است. 1   

  شود.  ) معامله معارض محسوب مي 4       شود. مي كالهبرداري محسوب)  3   

  چيست؟ » الف«كند. عنوان رفتار  درخواست مبلغي پول مي» ب«او از  به افشاي تعدد زوجات» ب«با تهديد » الف« –  98

  ) فاقد عنوان مجرمانه  4   اسرار   ي) شروع به افشا 3   ) شروع به اخاذي   2   ) جرم مستقل تهديد   1   

النبي و  كند. نسبت به عنوان سب النبي است به شخص ديگري ارسال مي به او ارسال شده و متضمن سب» ب«پيامي را كه از سوي » الف« –  99
كدام مورد صحيح است؟   » الف«مجازات رفتار 

  النبي نيست ولي مجازات تعزيري دارد.  ) سب 2     النبي و داراي مجازات اعدام است. ) شركت در سب 1   

  النبي و داراي مجازات اعدام است.  معاونت در سب)  4   النبي و داراي حبس درجه دو يا سه است.   ) معاونت در سب 3   

  توهين به يك قوميت ايراني، در چه صورتي جرم است؟  –  100

  ) تنها اگر در قالب گروه مجرمانه سازمان يافته باشد و منجر به خشونت يا تنش شود.  1   

  شود مگر اينكه افراد معيني از قوميت را مخاطب قرار دهد.  رم محسوب نمي) ج 2   

  ) با علم به وقوع خشونت يا تنش در جامعه باشد هرچند منجر به خشونت يا تنش نشود.  3   

  ) با قصد ايجاد خشونت يا تنش در جامعه باشد و ضرورتاً به خشونت يا تنش منجر شود.  4   

  

')*+, �	
 دا���  

انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به جرم تصرف عدواني در امالك و اراضي متعلق به اشخاص حقوق خصوصي، به ترتيب، در صالحيت  –  101
كدام مرجع قضايي است؟   

  دادگاه كيفري دو   ) دادسراي عمومي و انقالب – 2     دادگاه انقالب ) دادسراي عمومي و انقالب – 1   

  دادگاه كيفري دو  ) دادگاه كيفري دو – 4       دادگاه انقالب ) دادگاه انقالب – 3   
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  استفاده از دادرسي الكترونيكي جهت طرح دعوا، چه مزيت قانوني از نظر هزينه دادرسي دارد؟  –  102

  ف در پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوي است. ) از موجب تخفي 2   ) از موجبات معافيت از پرداخت هزينه دادرسي در مرحله بدوي است.   1   

  ) از موجبات تخفيف يا معافيت از پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوي است.  4   ) از موجبات تخفيف در پرداخت هزينه دادرسي مراحل بدوي و تجديدنظر است.   3   

  هاي كشور، كدام مورد صحيح است؟  دانشگاه در خصوص تفتيش و بازرسي محل كار و منزل رئيس دانشكده حقوق يكي از –  103

  شود.  ) در صورت تأييد مجوز تفتيش و بازرسي از جانب رئيس كل دادگستري استان و با حضور بازپرس انجام مي 1   

  شود.  ) در همه جرايم در صورت تأييد مجوز تفتيش و بازرسي از جانب رئيس كل دادگستري استان و با حضور مقام قضايي انجام مي 2   

  شود.  ) به دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده انجام مي 3   

  شود.  استان انجام مي) در صورت تأييد مجوز تفتيش و بازرسي از جانب رئيس كل دادگستري  4   

  در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش استعفا يا عزل وكيل تعييني در دادگاه كيفري يك كدام مورد صحيح است؟  –  104

  شود.  ) پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذرفته مي 2     شود. ) پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي 1   

  ذيرش است.لقاً قابل پ) مط 4       .) مطلقاً قابل پذيرش نيست 3   

اگر فردي به اتهام سرقت خودرو عليه همكار خود با استناد به يك فقره سند اعالم شكايت كند و همكار وي نيز با استناد به يك سند  – 105
  ديگر نسبت به خودروي مورد نظر شاكي، ادعاي مالكيت نمايد، بازپرس پرونده چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟ 

  ) مكلف به صدور قرار اناطه است.  2     به رسيدگي يا صدور قرار اناطه است. ) مخير 1   

  ) مكلف به رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي است.  4   ) بايد با اخذ نظر دادستان، اقدام به صدور قرار اناطه نمايد.   3   

  تواند اعالم شكايت نمايد؟  اگر كسي به يك فرد سفيه توهين كند. آيا آن فرد سفيه، شخصاً مي –  106

  توانند طرح شكايت كنند.  ) فقط ولي يا قيم سفيه مي 1   

  عنه كنند.  توانند اقدام به طرح شكايت و تعقيب متشكي ) صرفاً ولي يا قيم سفيه يا دادستان مي 2   

  تواند طرح شكايت كند.  ) شخصاً نمي 3   

  تواند طرح شكايت كند.  ) شخصاً مي 4   

  رسيدگي به جنايت قطع عضو عمدي چهار انگشت يك دست، در صالحيت كدام مرجع قضايي است؟  –  107

  ) دادگاه كيفري يك  4   ) دادگاه انقالب با قضات متعدد   3   ) دادگاه كيفري دو   2   ) دادگاه انقالب با قاضي واحد   1   

جرم در زمان صدور آن قابل فرجام در ديوان عالي كشور باشد، كاهش  چنانچه رأي دادگاه كيفري با توجه به درجه مجازات قانوني –  108
مجازات به موجب قانون جديد چه تأثيري در قابليت فرجام رأي دارد؟   

  ثر است. ؤ) در قابليت فرجام رأي م 2       ) تأثيري در قابليت فرجام رأي ندارد. 1   

  ) تأثيري در قابليت فرجام رأي ندارد و قابل فرجام نيست.  4   تجديدنظر است.  ثر نيست ولي قابل ؤ) در قابليت فرجام رأي م 3   

صدور قرار بازداشت موقت در خصوص يك فرد نظامي متهم به ايراد ضرب و جرح عمدي در حال انجام وظيفه در كدام صورت الزامي  – 109
است؟   

  د. ) در زمان جنگ باش 2       ) با سالح و در زمان جنگ باشد. 1   

  ) نسبت به مافوق و در زمان جنگ باشد.  4     ) با سالح و نسبت به مافوق و در زمان جنگ 3   

سيدگي به جرايم رايانه –  110
سال در چه  18اي ............ سوءاستفاده از اشخاصي كمتر از  ر

  هاي ايران است؟  ورتي در صالحيت دادگاهص

  ديده يا مرتكب ايراني باشد.  ) صرفاً در صورتي كه بزه 2   ي باشد هرچند در ايران يافت نشود.  غيرايرانديده يا مرتكب ايراني يا  ) بزه 1   

  ديده يا مرتكب ايراني يا غيرايراني باشد مرتكب در ايران يافت شود.  بزه)  4   ديده يا مرتكب ايراني يا غيرايراني باشد و جرح در ايران واقع شود.   بزه)  3   

  ر كدام مرجع قضايي حضور مشاور الزامي است؟ د –  111

  در رسيدگي با جرايم مستوجب سلب حيات و حبس ابد  1) دادگاه كيفري  2     و دادگاه انقالب با تعدد قضات 1) دادگاه كيفري  1   

  در تمامي جرايم  1) دادگاه كيفري  4       ) دادگاه اطفال و نوجوانان 3   

كند، محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگري باشد  محل تجديد مبادرت به صدور قرار معاينه محل و تحقيقدر صورتي كه دادگاه  –  112
كدام صحيح است؟   

  شود.  ) توسط رئيس دادگاه يا با تعيين او قرار توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي 1   

  شود.  ) با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه نخستين محل درخواست اجراي قرار مي 2   

  شود.  ) با اعطاي نيابت قضايي از دادسراي عمومي و انقالب محل درخواست اجراي قرار مي 3   

  شود.  ) با اعطاي نيابت قضاي به دادگاه تجديدنظر استان محل درخواست اجراي قرار مي 4   

  رت و ارائه تعليمات الزم به دادگاه بخش از حيث حسن اجراي آراء كيفري به عهده كدام يك از مقامات قضايي است؟ نظا –  113

  ) دادستان شهرستان مركز استان  4   ) رئيس دادگاه بخش همان حوزه   3   ) رئيس كل دادگستري استان   2   ) رئيس دادگستري شهرستان   1   

ي از تحقيقات را از بازپرس دادسراي عمومي و انقالب ا ي و انقالب تهران با صدور قرار نيابت قضايي انجام پارهبازپرس دادسراي عموم –  114
  شود؟  كند؟ تحقيقات بازپرس اخير تحت نظارت چه مقامي انجام مي شيراز درخواست مي

  ) رئيس كل دادگستري استان فارس  4   رئيس حوزه قضايي شيراز  )  3   ) دادستان تهران   2   ) دادستان شيراز   1   
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  شود؟  كند. ادامه دادرسي چگونه انجام مي كند در جريان تعقيب راننده متخلف نيز فوت مي عابر پياده در اثر برخورد خودرو باري فوت مي –  115

  شود.  ) قرار موقوفي تعقيب صادر و در صورت تقديم دادخواست ضرر و زيان، پرونده به دادگاه ارسال مي 1   

  ) قرار موقوفي تعقيب صادر و اولياء دم متوفي بايد براي مطالبه ديه به دادگاه حقوقي مراجعه كنند.  2   

  شود.  ت صدور حكم مقتضي در مورد ديه به دادگاه ارسال مي) قرار موقوفي تعقيب صادر و پرونده به دستور دادستان جه 3   

  كند.  ) پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه با صدور قرار موقوفي تعقيب در مورد ديه نيز حكم مقتضي صادر مي 4   

شود  هاي تهران كشف مي كه در شهر كرج ساكن است پس از چند روز مفقود شدن نهايتاً جنازه وي در يكي از خيابان »الف«شخص  –  116
متعاقباً تعقيب كيفري موضوع بازپرس دادسراي عمومي و انقالب تهران با چه تكليفي مواجه است؟   

  كند.  ) ضمن انجام تحقيقات سعي در كشف محل وقوع جرم كرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود در خصوص موضوع اظهارنظر مي 1   

  تحقيقات سعي در كشف محل وقوع جرم كرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت) ضمن انجام  2   

شود.    بايگاني مي        
  كند. ) از همان ابتدا قرار عدم صالحيت به شايستگي دادسراي عمومي كرج صادر مي 3   

  كه مشخص شود جرم در حوزه قضايي او اتفاق افتاده است.  دارد مگر اين) حق اظهارنظر نهايي ن 4   

  كند؟  در كدام مورد زير بازپرس قرار تأمين كيفري صادر مي –  117

  ) پس از تفهيم اتهام و تحقيق الزم در صورت وجود داليل كافي  2   كه بيم فرار متهم باشد.   ) پس از تفهيم اتهام و فقط در صورتي 1   

  ) در صورت وجود داليل كافي بدون لزوم تفهيم اتهام  4       ) مطلقاً پس از تفهيم اتهام 3   

  در صورتي كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضايي را رعايت كند اين امر چه اثر حقوقي دارد؟  –  118

  را تخفيف دهد.  تواند با رعايت موازين قانون مجازات وي ) به درخواست متهم دادگاه مي 1   

  ) دادگاه بايد با رعايت مقررات قانوني مجازات وي را تخفيف دهد.  2   

  تواند با رعايت مقررات قانوني مجازات وي را تخفيف دهد.  ) بنا به درخواست وي و تأييد يا پيشنهاد دادستان دادگاه مي 3   

  ررات قانوني مجازات وي را تخفيف دهد. تواند با رعايت مق ) بدون لزوم درخواست متهم دادگاه مي 4   

در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد بازپرس ضمن رد نظر كارشناس به طور  –  119
دهد.    مستدل چه اقدامي انجام مي

  كند.  ) طبق نظر خود اقدام مي 2     دهد. ) موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي 1   

  كند.  ) براي تعيين تكليف پرونده را نزد دادستان ارسال مي 4     دهد. ) با اخذ موافقت دادستان به كارشناس ديگر ارجاع مي 3   

  م مورد صحيح است؟ با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم در خصوص مالقات وكيل با وي و درج مالحظات كتبي، وكيل در پرونده كدا –  120

  ) مالقات با متهم ظرف مدت معقول و درج مالحظات كتبي در پرونده اختياري است.  1   

  ) مالقات با متهم ظرف مدت معقول و درج مالحظات كتبي در پرونده الزامي است.  2   

  ) حداكثر به مدت يك ساعت اختياري ولي درج مالحظات كتبي الزامي است.  3   

  كثر به مدت يك ساعت الزامي ولي درج مالحظات كتبي اختياري است. ) حدا 4   

  

  


