
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

      
 

 
 
 

   
   

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 

 

 

كار كارگزارانت بنگر و آنان را با آزمودن به كار گمار و به در .......... 

 ...مشورت ديگران آنها را سرپرست كاري مكن  ميل خود و بي

 به مالك اشتر( ع)از نامه حضرت علي        

 صبح جمعه

 52/40/0044 

.نيستكتاب قانون، مجاز استفاده از   

 دقيقه 024: مدت پاسخگويي                                                 054 :الؤتعداد س

.نمره منفي دارد ،اين آزمون  
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 کد کنترل

 جمهوری اسالمی ایران
 تحقیقات و فنّاوریوزارت علوم، 

 سازمان سنجش آموزش کشور

 .شود باشد و با متخلفين برابر مقررات رفتار مي مجوز اين سازمان مجاز ميپس از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با ...( الكترونيكي و ) حق چاپ، تكثير و انتشار سؤاالت به هر روش 

 

 ها عنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره سؤال

 تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحاني رديف
 02 1 02 حقوق مدنی 1

 02 01 02 آیین دادرسی مدنی 0
 02 01 02 حقوق تجارت 3
 02 01 02 اصول استنباط حقوق اسالمی 0
 122 01 02 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5
 102 121 02 آیین دادرسی کیفری 0

 
 

 

 

 

  پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالتآزمون 

 «اسکودا»های وکالی دادگستری ایران  اتحادیه سراسری کانون

 9911سال  
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 .منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است داوطلب گرامي، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذيل، به* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :حقوق مدني

 
براساس قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، - 0

 شد؟ نخواهديك از اشخاص زير، جبران خسارت كدام
 دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه که با سپردن خودرو به شخص فاقد گواهینامه، سبب بروز حادثه و تحمل  (1 

 .زیان بدنی شده باشد    
 .ها در جاده عمومی، سبب بروز حادثه به میزان پنجاه درصد شده باشداحتیاطی که با رها کردن دامدامدار بی( 0 
 .قصد ایراد خسارت به خود را داشته باشد ای کهدیدهزیان( 3 
 .سرنشین وسیله نقلیه که خود، مسبب حادثه باشد (0 
كند و با توافق طرفين، خسارت تأخير در تحويل خريد مي پيش« ب»، آپارتماني را از شخص «الف»شخص - 5

فروش قانون پيش 5چنانچه مواد مندرج در ماده . شودميليون ريال تعيين مي 0آپارتمان، روزانه مبلغ 
در تحويل « ب»فروش تصريح شده باشد، درصورت تأخير شخص ساختمان در قرارداد رسمي پيش

 مستحق چه ميزان خسارت است؟« الف»آپارتمان، شخص 
 .المثل آپارتمان بیشتر باشدچهار میلیون ریال، مگراینکه این مبلغ از اجرت( 1 
 .ثل آپارتمان بیشتر باشدالمچهار میلیون ریال، مگراینکه اجرت( 0 
 المثل آپارتماندرهرحال، به میزان اجرت( 3 
 درهرحال، چهار میلیون ریال( 0 

 كدام مورد درخصوص مسئوليت مدني دولت، صحيح است؟- 3
 .در اعمال حاکمیتی، دولت همیشه معاف از پرداخت خسارت است( 1 
 .قانون مسئولیت مدنی خارج هستند 11شمول ماده تمام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از قلمرو ( 0 
 .چنانچه خسارت ناشی از نقص تشکیالت دولت و تقصیر کارمند دولت باشد، مسئولیت آن دو اشتراکی است (3 
 دیده توسط دولت جبران نخواهد شد، اما در مورد اصوالً درصورت تقصیر کارمند دولت، خسارت زیان (0 

 .شوددیده توسط دولت جبران میی از اشتباه کارمند دولت است، خسارت زیانخساراتی که صرفاً ناش    
 درصورت ردّ تركه توسط ورثه، تكليف ماترک چيست؟- 0
 .در حکم اموال بالوارث است( 1 
 .ترکه متعلق به طلبکاران و مدیر تصفیه ترکه است( 0 
 .پس از پرداخت دیون متوفی، مابقی متعلق به ورثه است( 3 
 .س از پرداخت دیون متوفی، مابقی درصورت درخواست ورثه، متعلق به آنان استپ( 0 
 
 
 
 

با آگاهي كامل، يكسان بودن شماره .................... .....با شماره داوطلبي .................................................... اينجانب 

صندلي خود را با شماره داوطلبي مندرج در باالي كارت ورود به جلسه، باالي پاسخنامه و دفترچه سؤاالت، نوع 

 .نمايم ام را تأييد مي شده بر روي دفترچه سؤاالت و پايين پاسخنامه و كد كنترل درج

 

 :امضا                                                                                                                    
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دهد، شخص ديگري با  اجاره مي« ب»با سند عادي در تاريخ مشخص، آپارتمان خود را به شخص « الف»- 2
 كدام مورد، صحيح است؟. ارائه سند عادي، مدعي است همان آپارتمان را با سند عادي اجاره كرده است

 .شودقراردادی که تاریخ آن معلوم است، مؤخر فرض می( 1 
 .شوددر همه موارد، قراردادی که تاریخ آن معلوم است، مؤخر فرض می( 0 
 .شوددر همه موارد، قراردادی که تاریخ آن مجهول است، مؤخر فرض می( 3 
 باشد، قراردادی که تاریخ آن کدام از دو قرارداد مشخص نچنانچه با قرائن و شواهد، تقدم و تأخر هیچ (0 

 . شودمجهول است، مؤخر فرض می    
 كدام مورد، صحيح است؟. مالك زميني به موجب قرارداد صلح، به همسايه حق عبور از ملك خود را داده است- 6
 .تغییر مالک، تأثیری در حق عبور ایجادشده ندارد( 1 
 .شودمی درصورت فوت هریک از دو همسایه، حق عبور منتفی( 0 
 .شودچنانچه مالک صریحاً عدم رضای خود را به عبور دیگران اعالم کند، حق عبور منتفی می( 3 
 .درصورت فروش هریک از دو ملک، مالک جدید با توجه به اثر نسبی قرارداد، حق عبور نخواهد داشت( 0 

ماه، به هر دليل ترک  6بيش از كه منزل مشترک را زوج ضمن عقد نكاح، به زوجه وكالت داده تا درصورتي- 7
سال منزل مشترک چنانچه زوجه در نتيجة ابتال به جنون دائمي، يك . كند، زوجه وكيل در طالق خود باشد

 را ترک نمايد، كدام مورد صحيح است؟
 .تواند براساس آن تقاضای طالق کندنظر از وکالت باقی باشد، زوجه میچنانچه اذن زوج در طالق، صرف( 1 
 .شده تقاضای طالق کند تواند براساس وکالت دادهزوجه می( 0 
 .تواند تقاضای فسخ نکاح نمایددرهرحال، زوجه می( 3 
 .شودعقد نکاح منفسخ می( 0 

زن كه . كندماه بعد، در نتيجه همان بيماري فوت مي 6دهد و زوج درحال بيماري، همسر خود را طالق مي- 8
 كدام مورد، صحيح است؟. نمايد االرث ميده است، مطالبه سهمماه پس از طالق ازدواج كر 00

 .بردزوجه مطلقه، به سبب اینکه در زوجیت مرد دیگری است، ارث نمی( 1 
 .بردزوجه مطلقه از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول ارث می( 0 
 .بردزوجه مطلقه، بعد از طالق، به علت قطع رابطه سببی ارث نمی( 3 
 .بردزوجه مطلقه از اموال منقول و بهای اعیان ارث می( 0 
به . تحويل دهد« ب»تعهد كرده است تا در موقع برداشت گندم، يك تن گندم ورامين به شخص « الف»شخص - 9

اي كه  فرض اينكه گندم ورامين از حيث كيفيت داراي شش درجه باشد و در قرارداد طرفين، درخصوص درجه
 وافقي نشده باشد، درخصوص تحويل موردِمعامله، كدام مورد صحيح است؟بايد تسليم شود، ت

 .تحویل دهد 0تا  1تواند درجه بایع می( 0 .تحویل دهد 3بایع باید درجه ( 1 
 .تحویل دهد 0و  5، 0تواند درجه بایع نمی( 0 .تحویل دهد 0تواند درجه بایع نمی( 3 

 كدام مورد، صحيح است؟- 04
 معامله در فرضی که این وصف شرط شده باشد، موجب خیار تخلف  اشتباه در وصف اساسی یا ذاتی موردِ (1 

 .شرط است    
 .اکراه و اشتباه در نوع عقد، درصورت تنفیذ عقد توسط مکرَه یا مشتَبِه، مخلّ به عقد نیست( 0 
 .اشتباه در جنس مبیع، اگر وصف اساسی آن باشد، موجب فسخ است( 3 
 .اشتباه در وصف اساسی زوج در نکاح، موجب بطالن عقد نیست (0 

 شود؟كند و طالق ثبت ميچنانچه طالق به درخواست زوج باشد، در چه صورتي دادگاه حكم طالق صادر مي- 00
 تواند حکم طالق صادر کند، اما ثبت طالق منوط به تأدیه کامل حقوق زن یا درهرحال، دادگاه می (1 

 .به استه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومرضایت زوج    
 که مرد تمام حقوق مالی زن را تأدیه نماید یا زوجه رضایت دهد یا حکم قطعی اعسار مرد تنها درصورتی (0 

 .تواند حکم طالق صادر کندصادر شده باشد، دادگاه می    
 .م حقوق مالی زن را تأدیه کند یا زوجه رضایت دهدثبت طالق تنها منوط به این است که مرد تما( 3 
 .صدور حکم طالق و ثبت آن، منوط به تأدیه کامل حقوق زن توسط مرد یا رضایت زوجه است( 0 



 0 صفحه  آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

901 A 

 كدام مورد، صحيح است؟- 05

 .مطالبه اجرای تعهد در حقوق ایران، مطلقاً شرط مسئولیت قراردادی نیست (1 
 تأخیر تأدیه وجه نقد ضمن قرارداد، چنانچه مازاد بر شاخص ساالنه بانک  هرگونه توافق در مورد خسارت (0 

 .مرکزی باشد، باطل و بالاثر است    
 درخواست خسارت عدم اجرای تعهد در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد یا تسلیم مالی کلی است، منوط  (3 

 .به مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهد است    
 زام برای جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بیش از شاخص ساالنه بانک مرکزی، تعیین وجه الت (0 

 .درصورتی معتبر است که مغایر قوانین و مقررات امری نباشد    
 شده چه حكمي دارد؟ له، مال مورد وصيت را بفروشد، بيع انشاءاگر موصي بعد از قبول موصي- 03

 .له، غیرقابل استناد استمعامله در مقابل موصی( 0 .استله صحت آن، منوط به تنفیذ موصی( 1 
 .صحت آن، منوط به تنفیذ ورثه است( 0  .صحیح است( 3 

 درخصوص حقوق مادي پديدآورنده اثر ادبي و هنري، كدام مورد صحيح است؟- 00
 .تواند حقوق مادی اثر را بدون ذکر مدت، به دیگری واگذار کندپدیدآورنده می( 1 
 .سال پس از واگذاری، از این حق استفاده کند 5تواند تا الیهِ حق مادی پدیدآورنده، می لٌمنتق( 0 
 .گیردای نداشته باشد، استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده در اختیار عموم قرار می چنانچه پدیدآورنده ورثه( 3 
 خص حقوقی باشد، این حقوق از تاریخ نشر یا عرضه، به مدت چنانچه حقوق مادی پدیدآورنده متعلق به ش( 0 

 .سال مورد حمایت خواهد بود 5    
صورت موقت از قابليت انتفاع خارج شود، عقد مزارعه چه  هرگاه در عقد مزارعه، زمين موضوع قرارداد به- 02

 كند؟وضعيتي پيدا مي
 .شودبرای عامل، حق فسخ ایجاد میطبق مقررات باب مزارعه، ( 1 
 .شودطبق مقررات باب مزارعه، برای مزارع، حق فسخ ایجاد می( 0 
 .شودمنفسخ نمی( 3 
 .شودمنفسخ می( 0 

پرداخت كرده است، « ب»به سبب باختن در گروبندي، مبلغ ده ميليون تومان به شخص « الف»شخص - 06
 ، كدام مورد صحيح است؟«ب»شده به لغ پرداختبابت مبا« الف»درخصوص دعواي استرداد شخص 

 باطل بودن قمار و )قانون مدنی  050نسبت به حکم ماده « ب»موضوع بستگی به علم یا جهل شخص  (1 
 .دارد( گروبندی و مسموع نبودن دعوای مربوط به آن    

 باطل بودن قمار و )قانون مدنی  050نسبت به حکم ماده « الف»موضوع بستگی به علم یا جهل شخص  (0 
 .دارد( گروبندی و مسموع نبودن دعوای مربوط به آن    

 .شودبا توجه به اینکه قمار و گروبندی باطل و دعوای راجع به آن مسموع نیست، دعوای استرداد پذیرفته نمی (3 
 .مکلف به استرداد آن است« ب»شده را نماید و شخص تواند تقاضای استرداد مبلغ پرداختیم« الف»شخص  (0 

 درخصوص حقوق عيني و حقوق ديني، كدام مورد صحيح است؟- 07
 .الذمه اشخاص هستند، لیکن قابل اسقاط نیستندحقوق دینی برخالف حقوق عینی، ناظر به مافی( 1 
 .ند، لیکن حقوق دینی متضمن و موجد حق تعقیب نیستندحقوق عینی متضمن حق تعقیب هست( 0 
 .حقوق عینی برخالف حقوق دینی، ناظر به اعیان اموال و همچنین تمامی حقوق مالی است( 3 
 .حقوق عینی و حقوق دینی، در موضوع و متعلق، کامالً یکسان هستند( 0 

دهد و در زمان ركت توريستي اجاره مييك شركت كرايه اتومبيل، اتوبوسي را با اوصاف مشخص، به يك ش- 08
دليل نقص  ولي اتوبوس مذكور به. دهدمقرّر، يك دستگاه اتوبوس تعيين و به شركت توريستي تحويل مي

 كدام مورد، صحيح است؟. بوده و قادر به حركت نيست فني معيوب
 .شرکت توریستی، حق فسخ ندارد( 1 
 .کلی یا فسخ اجاره مخیّر استموجر بینِ تسلیم فرد دیگری از افراد ( 0 
 .بها را از موجر درخواست کندتواند پس از آن، استرداد اجارهشرکت توریستی، حق فسخ دارد و می  (3 
 دلیل نقص فنی اتوبوس و عدم امکان تهیه وسیله نقلیه جایگزین، قرارداد  تواند بهشرکت کرایه اتومبیل می (0 

 .را فسخ کند    
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 صحيح است؟كدام مورد، - 09
 .تواند برای انجام امور تولیت، وکیل بگیرد که در ضمن وقف، شرط شده باشدمتولّی درصورتی می( 1 
 .علیه بعد از حصول منافع موقوفه و تعیین حصه، تنها با اذن متولّی، حق تصرف داردموقوف( 0 
 .شد، باطل استعلیه با وقف بر نفس و وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف مصداق موقوف( 3 
 .چنانچه متولّیِ مال موقوفه مرتکب خیانت شود، حاکم حقّ عزل او را ندارد( 0 

يك سال بعد از معامله اوّل، . فروشد مي« ب»بعد از خريد يك دستگاه اتومبيل، آن را بالفاصله به « الف»- 54
 ام مورد، صحيح است؟كد. شود كه در خريد اتومبيل، به غبن فاحش، مغبون شده است متوجه مي« الف»

 . حق فسخ دارد« الف»( 1 
 .شود باطل و مبیع مسترد می« ب»معامله او با  حق فسخ دارد و پس از فسخ،« الف»( 0 
 .شود با توجه به اینکه ذوالخیار، در مبیع تصرفات ناقله انجام داده است، خیار او ساقط می( 3 
 .تواند مطالبه خسارت کند ق فسخ ندارد و صرفاً میح« الف»با توجه به عدم امکان استرداد مبیع، ( 0 
 

 :آيين دادرسي مدني
 

چنانچه براي . يكي از دو وارث وي مجنون است. كند خانمي يك ميليارد ريال طلبكار است و فوت مي- 50
 مطالبه سهمي مجنون، اقامه دعوي الزم شود، درخصوص تنظيم دادخواست، كدام مورد صحيح است؟

 .در دادخواست قید شود( خواهان)عنوان  نام و مشخصات مجنون باید بهدرهرحال، ( 1 
 .در دادخواست قید شود( خواهان)عنوان  ، بسته به مورد، باید بهولیّ خاص یا قیّم درهرحال، نام و مشخصات (0 
 در دادخواست قید شود، مگرآنکه جنون متصل ( خواهان)عنوان  درهرحال، نام و مشخصات مجنون باید به (3 

 .به زمان صغر نباشد    
 در دادخواست قید شود، مگرآنکه جنون متصل ( خواهان)عنوان  درهرحال، نام و مشخصات مجنون باید به (0 

 .به زمان صغر باشد    
 ؟نيستيك از موارد زير، مستلزم تصريح آن در وكالتنامه  اقدام وكيل دادگستري در كدام- 55

 تأمین خواسته ـ تعیین داور ـ افزایش خواسته( 1 
 دستور موقت ـ تأمین خواسته ـ تغییر خواسته( 0 
 تغییر خواسته ـ افزایش خواسته ـ تعیین جاعل( 3 
 خواسته ـ ردّ سوگند افزایش خواسته ـ تغییر خواسته ـ کاهش( 0 

. كند در دادگاه عمومي اقامه مي« ب»، دعوايي به خواسته ده ميليارد ريال عليه شخص «الف»وكيلِ شخص - 53
14به درخواست وكيل خواهان، قرار تأمين خواسته نسبت به تمام خواسته در تاريخ  صادر و در  3/1/

14تاريخ  درخصوص حق تقدم خواهان مزبور بر ساير بستانكاران . شود به خوانده ابالغ مي 3/5/
 خوانده، كدام مورد صحيح است؟

 .آید که خوانده، تاجر باشد وجود می فقط درصورتی حق تقدم به( 1 
 .آید وجود می حق تقدم از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته به( 0 
 .آید وجود می مین خواسته بهحق تقدم از تاریخ ابالغ قرار تأ( 3 
 . آید وجود نمی هیچ حق تقدمی به( 0 

. كند مردي عليه خانمي با ادعاي رابطه زوجيت شرعي، دعوي الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج اقامه مي- 50
رغم انكار رابطه زوجيت توسط خوانده، نهايتاً دادگاه تجديدنظر اصل نكاح را احراز و حكم شايسته  علي
كند، اما  عليه در مهلت مقرر نسبت به اين حكم، دادخواست اعاده دادرسي مطرح مي محكوم. نمايد ر ميصاد

عليه از  درخصوص شكايت محكوم. نمايد دادگاه تجديدنظر، قرار ردّ دادخواست اعاده دادرسي را صادر مي
 اين قرار، كدام مورد صحيح است؟

 .قابل فرجام است( 1 
 .تی نیستقابل هیچ نوع شکای( 0 
 .فقط چنانچه نکاح دائم باشد، قابل فرجام است( 3 
 .فقط چنانچه جهت اعاده دادرسی، جعلیت مستند حکم باشد، قابل فرجام است( 0 
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درخصوص حق . شود له مي در مزايده، مال نصيب محكوم. شود مالي در اجراي حكم، به مزايده گذاشته مي- 52
 مالك، كدام مورد صحيح است؟

 له با دادن باالترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالک  از آنکه مال منقول یا غیرمنقول باشد و محکوماعم ( 1 
 .له شود های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم تواند ظرف سه ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه می    

 له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، مالک  اعم از اینکه مال منقول یا غیرمنقول باشد و محکوم (0 
 .له شود های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه می    

 تواند ظرف دو  لب خود قبول کرده باشد، مالک میله آن را در مقابل ط اگر مال غیرمنقول باشد و محکوم (3 
 .له شود های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه    

 تواند ظرف  له با دادن باالترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالک می اگر مال غیرمنقول باشد و محکوم (0 
 .له شود های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم اخت کلیه بدهی و خسارات و هزینهدو ماه، با پرد    

ترتيب  القاعده كدام قانون به دليل در دعواي غصب، علي« كارگيري آيين به»و « ارزش اثباتي»در مورد - 56
 حاكم است؟ 

 قانون زمان غصب ـ قانون زمان غصب( 1 
 دعویقانون زمان غصب ـ قانون زمان طرح ( 0 
 قانون زمان طرح دعوی ـ قانون زمان طرح دعوی( 3 
 کارگیری دلیل قانون زمان طرح دعوی ـ قانون زمان به( 0 

 چنانچه وكيل دادگستري پس از اخذ پروانه وكالت، محكوميت مؤثر كيفري دارا شود، كدام مورد صحيح است؟- 57
 موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال یا شاکی به دادگاه انتظامی وکال اعالم و درخواست رسیدگی  (1 

 .کند، اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می می    
 شود و این  عالم و درخواست رسیدگی میموضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال به دادگاه انتظامی وکال ا (0 

 .کند، اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود دادگاه رأی مقتضی صادر می    
 و شود موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال به دادسرای انتظامی قضات اعالم و درخواست رسیدگی می (3 

 .ند، اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بودک این دادگاه رأی مقتضی صادر می    
 موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال به دادسرای انتظامی کانون وکال اعالم و درخواست رسیدگی  (0 

 .شود اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود می    
چنانچه سپس مأمور اجرا مال را مطالبه نمايد و ثالث از . شود اشت ميمالي در اجراي حكم، نزد ثالث بازد- 58

 تسليم آن خودداري كند، كدام مورد صحيح است؟
 شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال قبل از مطالبه  معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می (1 

 .تواند با اقدام قانونی در دادگاه، قرار توقیف عملیات اجرایی بگیرد می ،اجرا، بدون تعدّی و تفریط او تلف شده    
 شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال بعد از  معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می (0 

 ملیات تواند با اقدام قانونی در دادگاه، قرار توقیف ع می ،مطالبه اجرا، بدون تعدّی و تفریط او تلف شده    
 .اجرایی بگیرد    

 شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال قبل از  معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می (3 
 تواند با ارائه دلیل به مأمور اجرا، موجب شود که این  می ،مطالبه اجرا، بدون تعدّی و تفریط او تلف شده    
 .کند تکلیف در دادگاه متوقف مأمور، عملیات اجرایی را تا تعیین     

 شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال بعد از  معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می (0 
 تواند با ارائه دلیل به مأمور اجرا، موجب شود که این  می ،مطالبه اجرا، بدون تعدّی و تفریط او تلف شده    
 .کند ین تکلیف در دادگاه متوقف مأمور، عملیات اجرایی را تا تعی    
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. گردد له، اجرائيه نيز صادر و ابالغ ميبه درخواست محكوم. شودعليه ابالغ ميرأي داوري صادر و به محكوم- 59
 عليه به رأي داوري اعتراض كند، كدام مورد صحيح است؟چنانچه محكوم

 .اعتراض را صادر کنداعتراض مانع اجرا نیست، مگرآنکه دادگاه قرار قبولی  (1 
 له، دستور ادامه عملیات اعتراض مانع اجرای رأی داور است، مگرآنکه دادگاه با اخذ تأمین مناسب از محکوم (0 

 .اجرایی را صادر کند    
 اعتراض مانع اجرا نیست، مگرآنکه دالیل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر  (3 

 .رفتن تأمین از معترض، الزامی استگ. کند    
 اعتراض مانع اجرا نیست، مگرآنکه دالیل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر  (0 

 .شود درصورت اقتضا، تأمین مناسب از معترض اخذ می. کند    
به حكم قطعي دادگاه، ايراد امر خوانده با استناد . نمايد خواهان، دعوايي در دادگاه عمومي اقامه مي- 34

. شود نمايد و قرار قطعي مي كند و دادگاه ايراد را پذيرفته و قرار ردّ دعوي صادر مي شده مطرح مي قضاوت
چنانچه وارثِ خواهان، همان دعوي را با همان موضوع و همان سبب، بر عليه همان خوانده مطرح كند، كدام 

 مورد صحيح است؟
 .کند ه نباشد، به ماهیت دعوی رسیدگی میاگر همان دادگا( 1 
 .دادگاه باید به استناد قرار ردّ دعوی پیشین، قرار ردّ دعوی صادر کند( 0 
 .شده صادر کند دادگاه باید قرار ردّ دعوی به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت( 3 
 .قرار سقوط دعوی صادر کندشده،  دادگاه باید به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت( 0 

يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و اليحه نيز  خوانده در هيچ. شود دعوايي در دادگاه عمومي اقامه مي- 30
نمايد، اما  كند و ذيلِ رأي، آن را قطعي اعالم مي حقي خواهان صادر مي دادگاه حكم به بي. تقديم نكرده است

درخصوص تكليف دادگاه نخستين، كدام مورد . كند يدنظرخواهي ميعليه، در مهلت مقرر، از آن تجد محكوم
 صحيح است؟

 .فقط اگر دعوی غیرمالی باشد، باید قرار ردّ دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قابل تجدیدنظر است( 1 
 .باید قرار ردّ دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قابل تجدیدنظر است( 0 
 .دادخواست و یا دعوی تجدیدنظر را صادر کند تواند قرار ردّ نمی( 3 
 .باید قرار ردّ دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قطعی است( 0 

عليه از  شود، اما محكوم له، حكم تصحيح مي به درخواست محكوم. شود حكمي از دادگاه نخستين صادر مي- 35
درخصوص . شود ه تجديدنظر فسخ ميكند و اين حكم، در دادگا تصحيح، تجديدنظرخواهي مي حكم موردِ

 تصحيح بر رأي تصحيحي، كدام مورد صحيح است؟ آثار فسخ رأي موردِ
 .هیچ اثری بر رأی تصحیحی ندارد( 1 
 .رأی تصحیحی از اعتبار خواهد افتاد( 0 
 .به وجه نقد باشد، بر رأی تصحیحی اثر دارد فقط چنانچه محکوم( 3 
 .باشد، بر رأی تصحیحی اثر نداردبه وجه نقد  فقط چنانچه محکوم( 0 

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

 به پولی تمام احکام حقوقی فقط ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و محکوم( 1 
 فقط ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و وجه هر نوع سند( 0 
 فقط دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و وجه هر نوع سند( 3 
 دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، وجه سفته و وجه چک( 0 
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اعاده رئيس قوه قضائيه آن را خالف شرع بيّن تشخيص داده و . شود حكمي از دادگاه تجديدنظر صادر مي- 30
 درخصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن، كدام مورد صحيح است؟. شود دادرسي تجويز مي

 .له صادر کند شود که باید حکم قبلی را نقض و حکم علیه محکوم به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می( 1 
 از رسیدگی شکلی و ماهوی،  شود که باید حکم را نقض و پس به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارسال می( 0 

 .کند رأی مقتضی صادر     
 شود که باید پس از رسیدگی شکلی و ماهوی، حکم قبلی را  به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می (3 

 .نقض و رأی مقتضی صادر کند    
 آورده و عمل  شود که باید رسیدگی شکلی و ماهوی به به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارسال می (0 

 .درصورت لزوم، حکم قبلی را نقض و رأی مقتضی صادر کند    
. شودعليه يكي از وكالي دادگستري در دادسراي انتظامي وكال نسبت به تخلفات انتسابي وي شكايت مي- 32

درخصوص تصميم دادسراي انتظامي چنانچه عقيده بر تخلف نداشته باشد و شكايت نسبت به آن، كدام 
 است؟مورد صحيح 

 کند و این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی و رئیس  دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می( 1 
 .کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکال است    

 کند و این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی قابل  دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می (0 
 .شکایت در دادگاه انتظامی وکال است     

 کند و این قرار، ظرف مهلت مقرر از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در  قرار منع تعقیب صادر می( 3 
 .دادگاه انتظامی وکال است    

 ایت در کند و این قرار، در مهلت مقرر، از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شک قرار منع تعقیب صادر می( 0 
 .دادگاه انتظامی قضات است    

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

 نجام وکالت فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، وکیل از ا (1 
 .ممنوع است    

 فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، دادرس باید از رسیدگی ( 0 
 .امتناع کند    

 فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه دوم از طبقه سوم باشد، وکیل از انجام وکالت  (3 
 .ممنوع است    

 نانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد یا رابطه خادم و مخدومی چ( 0 
 .وجود داشته باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند    

شخصي در ديوان عدالت اداري، عليه شهرداري شهري در مورد صدور پروانه ساختماني براي ملك خود - 37
ي ديوان عدالت اداري با صدور حكم به ورود شكايت، شهرداري را ملزم به صدور شعبه بدو. كند شكايت مي

شود و در مهلت مقرر نسبت به آن  اين حكم به شهرداري ابالغ مي. نمايد پروانه ساختماني مي
پس از آن، قاضي صادركننده . شود تجديدنظرخواهي شده و پرونده به شعبه تجديدنظر ديوان ارسال مي

. كند كه حكم را اشتباهاً به استناد قانون منسوخ صادر كرده است شعبه تجديدنظر اعالم ميحكم بدوي به 
 صورت، در مورد تكليف شعبه تجديدنظر، كدام مورد صحيح است؟ دراين

 .باید رأی نخستین را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به همان شعبه بدوی اعاده نماید( 1 
 .عرض بدوی ارسال نماید نخستین را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به شعبه همباید رأی ( 0 
 .کند با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی و رأی صادر می( 3 
 .باید اعالم اشتباه قاضی را به رئیس دیوان اعالم کند( 0 
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 در پرونده اجرايي مدني، كدام مورد صحيح است؟عليه از كشور الخروجي محكومدرخصوص صدور قرار ممنوع- 38
 شود و این قرار له صادر میفقط پس از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه، به درخواست محکوم (1 

 .ماندالقاعده، تا زمان اجرای رأی معتبر می علی    
 شود و این قرار له صادر میمحکوم حتی پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه، به درخواست (0 

 .ماندالقاعده، تا زمان اجرای رأی معتبر می علی    
 القاعده، تا  شود و علی فقط پس از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه، رأساً از سوی دادگاه صادر می( 3 

 .ماند زمان اجرای رأی معتبر می    
  .شود، اما هر شش ماه یک بار باید تمدید شود تاریخ ابالغ اجرائیه صادر می حتی پیش از سپری شدن یک ماه از( 0 

نمايد و در قرارداد،  اي قرارداد تنظيم مي آالت كارگاه خود، با توليدكننده صنعتكاري براي تأمين ماشين- 39
د، بينِ طرفين كند، اما قبل از انجام تعه  متعهد انجام قرارداد را آغاز مي. شود شرط داوري نيز درج مي

مرجع صالح براي رسيدگي به اختالف، . شود اختالف ايجاد شده و قبل از هر اقدام قانوني، متعهد محجور مي
 كدام است؟

 داوری( 1 
 دادگاه( 0 
 چنانچه در قرارداد داور معین شده باشد، داوری( 3 
 .واهان استچنانچه در قرارداد داور معین نشده باشد، انتخاب مرجع رسیدگی، با خ( 0 

 چنانچه كارآموز وكالت، در دوران كارآموزي حُسن اخالق و رفتار نداشته باشد، كدام مورد صحيح است؟- 04
 تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه رئیس کانون وکال تأیید کند، با رأی دادگاه  (1 

 .شودانتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال می    
 مدیره کانون تأیید کند، با رأی دادگاه یص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه هیئتتشخ (0 

 .شودانتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال می    
 مدیره کانون تأیید کند، با رأی دادگاه تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه هیئت (3 

 .شودانتظامی قضات، پروانه کارآموزی ابطال می    
 تشخیص این امر با رئیس کانون است و درصورت تأیید دادسرای انتظامی کانون با تأیید دادگاه انتظامی  (0 

 .شود کانون، پروانه کارآموزی ابطال می    
 

 :حقوق تجارت

 
صادركننده در متن چك، مبلغ . صادر شده است، 97چكي قبل از اجراي قانون اصالح قانون صدور چك سال - 00

كه صادركننده، قبل از گردش چك، مبلغ درصورتي. آن را يك ميليارد ريال به حروف يا عدد، قيد نموده است
صورت عددي يا حروفي، پنج ميليارد ريال نوشته و امضا كند و چك پس از مراجعه دارنده را در ظهر چك، به

 موجودي برگشت بخورد، به لحاظ قانوني، كدام مبلغ مناط اعتبار است؟به بانك، به علت فقدان 

 اگر یک مبلغ به عدد و یک مبلغ به حروف باشد، مبلغ به حروف( 1 
 اگر هر دو مبلغ به حروف باشند، مبلغ کمتر ( 0 
 درهرحال، مبلغ پنج میلیارد ریال( 3 
 مبلغ یک میلیارد ریال( 0 

 زير در متن سند تجاري، كدام مورد صحيح است؟در فرض درج شروط اختياري - 05
 .درست استشرط عدم مسئولیت ضامن،  (1 
 .شود در متن سند تجاری، موجب تبدیل آن به سند مدنی می« غیرقابل انتقال»درج شرط  (0 
 ه منظور اِعمال حق رجوع ب ، دارنده را از انجام اعتراض عدم تأدیه به«بازگشت برات بدون اعتراض»شرط  (3 

 .کندامضاکنندگان معاف نمی    
 شرط عدم مسئولیت صادرکننده سند، باطل و مبطل عمل حقوقی صدور است، اما در فرض گردش سند،  (0 

 .اندازدآن را به کلی از اعتبار نمی    
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بخواهد عليه اگر سفته عندالمطالبه باشد و دارنده . اي توسط تاجري، در وجه تاجر ديگري صادر شده استسفته- 03
 صادركننده و ضامن او طرح دعوي نمايد، حداكثر فرصت قانوني براي طرح دعوي عليه ايشان، كدام است؟

 سال از تاریخ صدور سفته 0تا ( 1 
 سال از تاریخ صدور سفته 5تا ( 0 
 سال و ده روز از تاریخ صدور سفته 0تا ( 3 
 ی علیه ضامن او، تا یک سال از تاریخ صدورسال و برای دعو 0برای دعوی علیه صادرکننده تا ( 0 

هايي كه مطابق قانون اصالح قانون صدور چك مصوب درخصوص ضمانت اجراها و مزاياي قانوني چك- 00
 ، صادر شده و به گردش درآمده است، در فرض برگشت چك، كدام مورد صحيح است؟0397

 علیه و سایر  حب حساب در نزد بانک محالهای بانکی صادرکننده و صامسدود کردن وجوه کلیه حساب (1 
 ها و مؤسسات اعتباری به میزان کسری مبلغ چکبانک    

 ، درخواست اجرائیه فقط «است... نامه مورخ بابت مبایعه»که در متن چک قید شده باشد  درصورتی  (0 
 .پذیر استاز اجرای ثبت امکان    

 الوکاله مسئولین چک از دادگاه، نسبت به کسری مبلغ چک و حقدرخواست صدور اجرائیه علیه تمامی  (3 
 وکیل، طبق تعرفه قانونی    

 مسئولیت بانک به جبران خساراتی که از عدم اجرای کلیه تکالیف مقرر در قانون صدور چک به دارنده  (0 
 .چک، وارد شده باشد    

گيرنده، به  انتقال مالكيت سهام به نام انتقال شده در بورس، ثبت هاي سهامي عام پذيرفتهدرخصوص شركت- 02
 شود؟ چه ترتيبي انجام مي

 ت.ق.ا.ل 4در دفتر ثبت سهام شرکت، مطابق ماده ( 1 
 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهدر شرکت سپرده( 0 
 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهت یا شرکت سپرده.ق.ا.ل 4در دفتر ثبت سهام شرکت، مطابق ماده ( 3 
 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهت و شرکت سپرده.ق.ا.ل 4در دفتر ثبت سهام شرکت، مطابق ماده ( 0 

مؤسسات اعتباري توسط مالك واحد، ها و ضمانت اجراي عدم رعايت سقف مجاز قانوني مالكيت سهام بانك- 06
 كدام است؟

 .نسبت به سهام مازاد، فاقد حق رأی است، اما حق دریافت سود سالیانه قابل تقسیم شرکت را دارد( 1 
 نسبت به سهام مازاد، فاقد حق رأی و حق تقدم در خرید سهام جدید است، اما حق دریافت سود سالیانه ( 0 

 .قابل تقسیم شرکت را دارد    
 نسبت به سهام مازاد، فاقد کلیه حقوق مالکیت، اعم از حق رأی، استفاده از حق تقدم، دریافت سود سالیانه ( 3  

 .باشدغیر میو حق انتقال به    
 شود و حق رأی سهام مازاد او در مجامع درصد می 1درآمد حاصل از سود سهام مازاد، مشمول مالیات ( 0 

 .شودعمومی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می   
ها هنگام صدور، كه سفتهدرصورتي. كندعلي بابت بدهي خود به حسن، چند فقره سفته در وجه او صادر مي- 07

ها مطابق قرار، آنها را در نقص شكلي داشته و فاقد تاريخ پرداخت باشند، ليكن حسن پس از تكميل سفته
ها اقدام به طرح علت واخواست سفتهي ظهرنويسي و منتقل كرده باشد، اگر دارنده فعلي، بهوجه ديگر

 كند، كدام مورد صحيح است؟ امضاكنندگاندعوي عليه 

 .ایرادات مربوط به رابطه معامالتی میان صادرکننده و ظهرنویس، در برابر دارنده فعلی مسموع نیست( 1 
 قد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، مشمول احکام راجع به اسناد تجاری ها فابا توجه به اینکه سفته (0 

  .نبوده و دعوی دارنده علیه ظهرنویس مسموع نیست    
 ها فاقد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، احکام راجع به اسناد تجاری، همانند اصل با توجه به اینکه سفته (3 

 .ظهرنویس، در آنها جاری نیست عدم توجه ایرادات و مسئولیت تضامنی    
 ها هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط اساسی سفته بوده، مشمول احکام راجع به با توجه به اینکه سفته (0 

 .اسناد تجاری نبوده و ایرادات مربوط به روابط پیشین، در برابر دارنده نیز مسموع است    
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كه مدير تصفيه به وظيفه خود درصورتي. شده استعمومي، منحل  يك شركت سهامي با مصوبه مجمع- 08
تصفيه كه  عمومي عمل نكند و ناظري هم تعيين نشده باشد، سهامدار شركت درحالِ بر دعوت مجمعمبني

 تواند استفاده كند؟حلي ميدرصد سهام شركت بوده است، قانوناً از چه راه 2داراي 
 .جدید را از دادگاه بخواهد تعیین مدیر تصفیه( 1 
 .عمومی نماید خود، راساً اقدام به دعوت از مجمع( 0 
 .ها تقاضا کندعمومی را از مرجع ثبت شرکت دعوت مجمع( 3 
 .عمومی را از دادگاه تقاضا کند صدور حکم به تشکیل مجمع( 0 

 درخصوص مسئوليت دالل، كدام مورد صحيح است؟- 09
 .معامله، دالل مسئولیت اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد در فرض سهیم بودن در( 1 
 .در فرض سهیم بودن در معامله، دالل مسئولیت تضامنی اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود دارد( 0 
 .در فرض اعالم انتفاع خود در معامله به طرف جاهل به این موضوع، دالل مسئول خسارات نیست( 3 
 .فرضی که یک طرف معامله به اعتبار تعهد دالل معامله کرده باشد، دالل ضامن استدر ( 0 

/ انحالل يك شركت تضامني در تاريخ- 24 /1399 8 1 گيرد و مدير تصفيه به تراضي تمام شركا صورت مي 
/ پس از اعالم ختم تصفيه، در تاريخ  /14 1 واسطه عدم  باقيمانده ديون شركت، به كند كهاعالم مي3

كه ورشكستگي شركت و شركاي آن، توسط يكي از  درصورتي. كفايت دارايي، قابل پرداخت نيست
 شود، كدام مورد صحيح است؟ طلبكاران، طي دادخواستي از دادگاه تقاضا 

 . توان به ورشکستگی شرکت رأی دادنمی( 1 
 .دهدمی دادگاه فقط به ورشکستگی شرکت حکم( 0 
 .توان ورشکستگی شرکت و شرکا را ضمن یک رأی اعالم نمودمی( 3 
 .یک از شرکا حکم بدهد تواند به ورشکستگی شرکت و هیچدادگاه نمی( 0 

 درصورت عدم وصول مطالبات طلبكاران شخصيِ شركاي شركت تضامني، كدام مورد صحيح است؟- 20
 .وصول کنندتوانند طلب خود را از دارایی شرکت می( 1 
 .توانند تقاضای انحالل شرکت را برای وصول طلب خود، تقدیم کنندبالفاصله می( 0 
 .در شرکت تضامنی وصول کنند( شریک)توانند طلب خود را از محل سهم سود مدیون می( 3 
 .م کنندتوانند تقاضای انحالل شرکت را تقدیفقط درصورت عدم وصول طلب خود از دارایی شخصی مدیون، می( 0 

 كار، كدام مورد صحيح است؟العملدرخصوص حقوق و اختيارات حق- 25
 خود را از  العملتواند حقموجب قانون مجاز باشد طرف معامله واقع شود، فقط در برخی موارد میکه به درصورتی( 1 

 .ثمن برداشت کند    
 خود را از ثمن  العملتواند حقشود، می تواند طرف معامله واقعموجب قانون میکه به در همه مواردی (0 

 .برداشت کند    
 .تواند طرف معامله واقع شودکه کاال، قیمت مشخص بازاری دارد، درهرحال، می در تمامی مواردی( 3 
 .ها، حق حبس داردکار فقط نسبت به مطالبات مربوط به مخارج و هزینهالعملحق (0 

نفع يا بستانكاران مقيم ايران كه در روند  شكستگي توسط اشخاص ذيدرخصوص مهلت اعتراض به حكم ور- 23
 اند، كدام مورد صحيح است؟رسيدگي حضور نداشته

 .حق واخواهی در هر زمان را دارا هستند( 1 
 .عنوان معترض ثالث، حق اعتراض دارنددر هر زمان به( 0 
 .هستندتابع مقررات اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی ( 3 
 .پس از گذشت یک ماه از درج آگهی حکم ورشکستگی در روزنامه، دیگر حق اعتراض ندارند( 0 

مطابق رويه قضائي و تفسير دكترين از مقررات قانون تجارت، اگر تاجر ورشكسته پس از گذشت مهلت - 20
 دادگاه چيست؟ قانون تجارت، توقف خود را به دادگاه اعالم كند، تكليف 003قانوني مقرر در ماده 

 .شودوارد رسیدگی ماهوی می( 1 
 .کند قرار عدم استماع دعوی صادر می( 0 
 .دلیل عدم رعایت مهلت یادشده، حکم به بطالن دعوی صادر کند باید به( 3 
 .باید وارد ماهیت شده و حکم ورشکستگی به تقصیر ورشکسته را صادر کند( 0 
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 كند؟اي مهلت، حكم انحالل شركت سهامي را صادر ميدر كدام مورد زير، دادگاه بدون اعط- 22
 .العاده برای اعالم انحالل، تشکیل نشده باشدعمومی فوق موضوع شرکت غیرممکن شده باشد و مجمع( 1 
 .عمومی عادی سالیانه ظرف ده ماه از مهلت مقرر در اساسنامه تشکیل نشود مجمع( 0 
 .ماه بالمتصدی مانده باشدد بر شش مدیره در مدتی زایسمت تمام اعضای هیئت( 3 
 .های شرکت، در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشدفعالیت( 0 

دليل عدم رعايت قواعد آمره، چه اشخاصي  عمومي عادي شركت سهامي به در دعوي ابطال مصوبه مجمع- 26
 بايد خوانده دعوي واقع شوند؟

 .انداختالف حضور داشته وردِعمومی م شرکت و سهامدارانی که در جلسه مجمع( 1 
 .اندشرکت و سهامدارانی که به تصمیم موضوع دعوی، رأی موافق داده( 0 
 مدیره و مدیرعاملشرکت و اعضای هیئت( 3 
 عنوان شخص حقوقیشرکت به( 0 

درصد سهام  87سهامدار داراي  5العاده شركت سهامي در دعوت نخست، عمومي فوق در جلسه مجمع- 27
شده در روزنامه، تصميم به كاهش سرمايه هم رسانده و مطابق دستور آگهيق رأي، حضور بهداراي ح

 هاي سهامي، كدام مورد صحيح است؟ براساس مقررات شركت. اندگرفته
 .عمومی معتبر نیست دلیل فقدان شرایط قانونی، جلسه مجمع به( 1 
 .ند، جلسه و مصوبه دارای اعتبار استچنانچه دوسوم آرای حاضر، به کاهش سرمایه رأی مثبت ده( 0 
 .مشروط به قرائت گزارش بازرس قانونی و موافقت دوسوم آرای حاضر، جلسه و مصوبه دارای اعتبار است( 3 
 .عمومی، جلسه و مصوبه معتبر است با توجه به حضور دارندگانِ بیش از پنجاه درصد سهام در جلسه مجمع( 0 

 كدام مورد زير، با يكديگر تفاوت دارند؟كاري و وكالت در العملحق- 28
 مسئولیت در اجرای قرارداد  ( 0  جایز بودن قرارداد( 1 
 امکان انتفاع در اصل معامله( 0  امانی بودن ید شخص( 3 

 ؟نيستدرخصوص تأثير ورشكستگي شركت اصلي و شركت فرعي، كدام مورد صحيح  -29
 .با ورشکستگی شرکت دیگر نداردورشکستگی هریک از آنها، مالزمه قانونی  (1 
 .اگر هر دو شرکت، سهامی باشند، ورشکستگی شرکت اصلی، قاعدتاً تأثیری در بقای شرکت فرعی ندارد( 0 
 تواند منجر به انحالل اگر شرکت فرعی، شرکت تضامنی یا نسبی باشد، ورشکستگی شرکت اصلی، می (3 

 .شرکت فرعی شود    
 ، قانوناً (سهامی خاص)که شرکت اصلی، شرکت تضامنی یا نسبی باشد، ورشکستگی شرکت فرعی درصورتی (0 

 .تواند منجر به انحالل شرکت اصلی شود می    
 با صدور حكم ورشكستگي، كدام مورد صحيح است؟- 64

 ن مهریه برای جز تعیی شود، لکن اعمال حقوقیِ شخصیِ تاجر، به کلیه معامالت توسط مدیر تصفیه انجام می( 1 
 .شود همسر تاجر ورشکسته، به وسیله خود تاجر انجام می    

 به طرفیت خودِ ورشکسته ادامه یافته و عملیات اجرایی جدید علیه مدیر به،  وصول محکومعملیات اجرایی  (0 
 .شود تصفیه آغاز می    

 .شود ه مدیر یا اداره تصفیه اعالم میبه علیه ورشکسته، متوقف شده و مراتب ب عملیات اجرایی وصول محکوم (3 
 .کلیه اعمال حقوقی تاجر، باید با نظارت مدیر تصفیه انجام شود( 0 

 
 :اصول استنباط حقوق اسالمي 

 

 در كدام مورد زير، عام، مصداق عام بدلي است؟- 60
 .عقد فاسد، اثری در تملّک ندارد (1 
 .مدیره الزم استبرای رسمیت یافتن جلسه، حضور همة اعضای هیئت( 0 
 تواند آن را شود و هریک از ورثه میجز زن و شوهر منتقل می حق مطالبه حدّ قذف به همه وارثان به (3 

 .مطالبه کند، هرچند دیگران عفو کرده باشند    
 در جرایم قابل گذشت، حق گذشت به ورّاث قانونی متضرّر از جرم منتقل و درصورت گذشت همگی وراث، ( 0 

 .شود تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می    
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 با توجه به دو عبارت زير، كدام مورد صحيح است؟- 65
 .الف ـ حدّ مصرف مسكر، هشتاد ضربه شالق است 
 .شودب ـ غيرمسلمان تنها درصورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد مي 
 .مقیّد نیستمطلق و مقیّد غیرهمسان و موردی برای حمل مطلق بر ( 1 
 .و باید مطلق را حمل بر مقیّد کرد( متّفقین)مطلق و مقیّد همسان ( 0 
 .و باید مطلق را حمل بر مقیّد کرد( مختلفین)مطلق و مقیّد غیرهمسان ( 3 
 .و موردی برای حمل مطلق بر مقیّد نیست( متّفقین)مطلق و مقیّد همسان ( 0 

وشتم آنان را استنباط كنيم، مورد از مصاديق والدين، حرمت ضرباگر با استناد به حرمت اهانت به - 63
 يك است؟  كدام

 .العله است و فاقد حجّیّتقیاس مستنبط( 0 .العله است و دارای حجّیّتقیاس منصوص( 1 
 .قیاس اولویّت است و دارای حجّیّت( 0 .فحوای خطاب است و فاقد حجّیّت( 3 

اي هم اي بيايد و قرينهر ارتباط با منابع و ادلّه فقهي، چنانچه وصفي در جملهمطابق با نظر بيشتر اصوليان د- 60
 نباشد، كدام مورد درخصوص قيد، صحيح است؟

 .قید موضوع حکم است و دارای مفهوم است( 0 .قید موضوع حکم است و فاقد مفهوم است( 1 
 . م استقید حکم است و دارای مفهو( 0 . قید حکم است و فاقد مفهوم است( 3 

 در ماده زير، اطاعت طفل از پدر و مادر، مصداق كدام واجب است؟- 62
 «.طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سنّي كه باشد، بايد به آنها احترام كند»: قانون مدني 0077ماده  
 موّسع کفایی ـ تخییری ـ تعبّدی ـ موقّت ـ( 0 کفایی ـ تعیینی ـ تعبّدی ـ غیرموقت ـ غیرفوری( 1 
 عینی ـ تخییری ـ توصلی ـ موقّت ـ مضیّق( 0 عینی ـ تعیینی ـ توصلی ـ غیرموقت ـ فوری( 3 

 زند، كدام مورد صحيح است؟درخصوص روايتي كه عموم آية قرآن مجيد را تخصيص مي- 66
 .دتواند عموم آیة قرآن را تخصیص بزنمصداق روایتی است که دارای مرّجح مضمونی است، ولی نمی( 1 
 .تواند آیة قرآن را تخصیص بزندبنا به نظر معروف، با وجود برخورداری از شرایط اعتبار، می( 0 
 .های دیگر هم شده باشدمعتبر است، اگر عموم آیة قرآن، دچار تخصیص( 3 
 .شود و باید کنار گذاشته شودمخالف با قرآن قلمداد می( 0 

 ست؟درخصوص اجماع مدركي، كدام مورد صحيح ا- 67
 .اجماعی است که چون دارای مستند است، از اعتبار بیشتری برخوردار است( 1 
 .خود اعتباری ندارد و باید اعتبار مدرک اجماع را سنجیدمشهور آن است که به خودیِ( 0 
 .وجو در مدارک و منابع فقهی، به وجود آن پی برده استاجماعی است که فقیه با جست( 3 
 .مدرک آن، نزد فقیهان متقدّم موجود بوده است، ولی اکنون آن مدرک در دسترس نیستاجماعی است که ( 0 

 مقصود از شهرت عملي يا استنادي چيست؟- 68
 .فقیهان در مقام فتوا، به روایتی اعتماد نموده باشند( 1 
 .شهرتی است که به مرز اجماع عملی فقیهان نزدیک شده باشد( 0 
 .ضعیف باشد، در منابع روایی متعدّد ذکر شده باشددر عمل، روایتی حتی اگر ( 3 
 .در عمل، یک فتوا با یک روایت منطبق و هماهنگ باشد، حتی اگر مستند فتوا، روایت نباشد( 0 

 سخن بر سر كدام مورد است؟ ،«اِجزاء»در مبحث - 69

 .کندتکلیف فرض اضطرار، تکلیف فرض اختیار را ساقط نمی( 1 
 .تکلیف، درهرحال از اسباب سقوط تکلیف استقطع به انجام ( 0 
 .در واجبات مرکّب، تکلیف تنها با انجام تمام اجزای مرکّب، ساقط خواهد شد( 3 
 .شودگونه که مقرر بوده است انجام دهد، تکلیف از وی ساقط می هرگاه مکلف، تکلیف خود را آن( 0 
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 چگونه قياسي است؟ العلة،قياس مستنبط- 74

 .وزه عبادیات که قیاس در آن راه ندارد، مربوط باشدبه ح( 1 
 .مالک حکم در آن، به طور ظنّی از منابع مربوط برداشت شده باشد( 0 
 .مالک و مناط حکم قطعی است، ولی از ادلّة لفظی استنباط شده باشد( 3 
 .علیه به مقیس با ظنّ قریب به علم سرایت داده شده باشد علت حکم از مقیس( 0 

 مقصود از مالزمه ميان حكم شرع و حكم عقل، كدام مورد است؟- 70
 .در احکام بدیهی عقل مانند قُبح ظلم و حُسن عدالت، شرع، حکمی مخالف با عقل ندارد( 1 
 .فقیه در هر مورد، ابتدا باید حکم شرع را استنباط کند، سپس در صدد توجیه عقلی آن برآید( 0 
 .عبادات، حکمی که مغایر با عقل عرفی باشد، وجود ندارددر تمام احکام معامالت و ( 3 
 .توان همه احکام شرع را استنباط کردهای عقل عُرفی، میبا تکیه بر داوری( 0 

 ، كدام مورد است؟«عدم تداخل اسباب»مقصود از اصل - 75
 .کننددو، با یکدیگر تداخل نمی هم دو عامل حقوقی اثرگذار و هم نتیجه آن( 1 
 .ای صرفاً فلسفی است و به اجماع دانشمندان اصولی، در فقه و حقوق، مطلقاً کاربرد نداردعدهقا( 0 
 .آوردطور مستقل، آن اثر را پدید می هرگاه دو سبب، منشأ اثر شرعی یا حقوقی باشند، هر سبب به( 3 
 .کنندگر تداخل نمیهرگاه دو سبب، دو نتیجه جداگانه را در پی داشته باشند، آن دو نتیجه با یکدی( 0 

 نمازگزاردن در زمين غصبي، مصداق كدام مورد است؟- 73
 تزاحم دو تکلیفی است که تنها عمل به یکی از آن دو ممکن است و مکلف، در عمل کردن به هریک از آنها ( 1 

 .مخیّر است    
 .تعارض دو دلیل است و باید به دلیل اقوی عمل کرد( 0 
 .است و در شرع، موردی نداردتکلیف به محال عرفی ( 3 
 بحث اجتماع امر و نهی( 0 

 مقتضاي قاعده در مورد دو دليل متعارض، كدام مورد است؟- 70
 .مکلف، در عمل به هریک از آنها، مطلقاً مخیّر است( 1 
 .مکلف، در عمل به هریک از آنها مخیّر است، اگر احتیاط ممکن نباشد( 0 
 .شوند، اگر یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشدساقط می هر دو دلیل از درجه اعتبار( 3 
 .هردو شرعاً از درجه اعتبار خارجند؛ اما به حکم عقل، مکلف، در عمل به هریک از آنها مخیّر است( 0 

النفقه خود ناتوان باشد و تنها توان كدام مورد درخصوص فرضي كه كسي از پرداخت نفقة دو فرد واجب- 72
 از آنها را دارد، صحيح است؟پرداخت نفقه يكي 

 .مصداق تزاحم است و در فرض اهم بودن یکی از دو تکلیف، باید به تکلیف اهم عمل شود( 1 
 .مصداق تعارض دو حکم است و باید به حکمی که دلیل آن اظهر است، عمل نمود( 0 
 .ستمصداق تزاحم است و مکلّف در پرداخت نفقه به هریک از آنها، مطلقاً مخیّر ا( 3 
 .مصداق اجتماع امر و نهی است و باید جانب نهی را مقدم نمود( 0 

  ، كدام مورد است؟«احدثيّت»در تعارض، مقصود از ترجيح به - 76
 .در دو واقعه حقوقی، همواره ابتدا واقعه جدیدتر باید رسیدگی و حلّ و فصل شود( 1 
 .حکم دیگر است، مالک قرار دادبرای حلّ تعارض، همواره باید حکمی را که منشأ حدوث ( 0 
 .در فرض تعارض، حکم شرعی یا قانونی که متضمن نوآوری و ابتکار عرفی باشد، مقدّم است( 3 
 .در فرض تعارض دو حکم شرعی یا قانونی، حکم شرعی مؤخر یا قانون مؤخر، مقدم خواهد شد( 0 

 ترجيح نصّ بر ظاهر، مصداق كدام مورد است؟- 77
 .شودموارد، منطوق بر مفهوم مقدم میدر همه ( 1 
 .شوداصلی که مقتضای نصّ باشد، بر ظاهر حال مقدم می( 0 
 .شوندعمومات قرآنی، مطلقاً بر معنای ظاهر روایات مقدم می( 3 
 .شودتری دارد، بر دلیلی که چنین نیست، مقدم میدلیلی که داللت قوی( 0 
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 رداد كرد؟دركدام مورد، بايد حكم به وقوع قرا- 78
 تاریخ رجوع از ایجاب، مجهول و تاریخ . رجوع از ایجاب و قبولی آن: دهدبعد از ایجاب، دو حادثه روی می( 1 

 .قبول، معلوم است    
 .تاریخ رجوع و قبول، هر دو مجهول است. رجوع از ایجاب و قبول آن: دهدبعد از ایجاب، دو حادثه روی می( 0 
 .تاریخ رد، معلوم و تاریخ قبول، مجهول است. ردّ ایجاب و قبولی آن: دهدثه روی میبعد از ایجاب، دو حاد( 3 
 .تاریخ هر دو، مجهول است. ردّ ایجاب و قبولی آن: دهدبعد از ایجاب، دو حادثه روی می( 0 

 ؟نيستكدام مورد، از شرايط جريان اصل استصحاب - 79
 تیقّن بر زمان مشکوک تقدّم زمان م( 0 تعدّد زمان متیقّن و مشکوک( 1 
 وحدت متعلق یقین و شک ( 0 تقدّم زمان یقین بر شک( 3 
 هاي زير، تقدّم استصحاب از باب حكومت است؟در كدام مورد از تعارض- 84 
 تعارض استصحاب با اصل برائت شرعی( 0 تعارض استصحاب با اصل برائت عقلی( 1 
 استصحاب با اصل احتیاطتعارض ( 0 تعارض استصحاب با اصل تخییر( 3 
  

 :حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
 

شود و در همان كشور، بابت اين جرم به دو سال حبس  مرتكب قوادي مي« ب»، تبعه ايران، در كشور «الف»- 80
 كدام مورد، صحيح است؟. محكوم و مجازات اجرا شده است

 .در ایران قابل کیفر است« الف»بنا به صالحیت واقعی، ( 1 
 .در ایران قابل مجازات است« الف»ضمن رعایت قاعدة احتساب، ( 0 
 .در ایران قابل کیفر نیست« الف»طبق قاعده منع مجازات مضاعف، ( 3 
 .به ایران، بنا به صالحیت شخصی، محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند« الف»پس از مراجعه ( 0 

 مورد، صحيح است؟ كدام- 85
 ع به جرم ارتکابی نماینده قانونی که در راستای منافع آن انجام شده، مسئولیت شخص حقوقی برای شرو( 1 

 .کیفری دارد    
 .اِعمال بر شخص حقوقی، همواره دو تا چهار برابر عواید حاصل از جرم است جزای نقدی قابل ( 0 
 .درجه با مجازات نماینده قانونی باشدمجازات شخص حقوقی، باید هم( 3 
 .های شخص حقوقی، قابل تخفیف نیستاز مجازاتیک هیچ( 0 

كدام مورد، . شودساله، مرتكب شروع به جرم عليه امنيت با مجازات سه تا ده سال حبس مي 07، «الف»- 83
 صحيح است؟

 .مجازات وی، قابل تخفیف نیست( 1 
 .تعلیق اجرای تمام مجازات وی، ممکن است( 0 
 .یاسی برای وی وجود داردامکان برخورداری از مزایای جرم س( 3 
 .شوداین جرم، به جهت نوجوان بودن مرتکب، قابل گذشت محسوب می( 0 

چكي غيرمتناسب با وضعيت مالي و اعتباري  عنوان وكيل دادگستري، دسته با معرفي كذب خود به« الف»- 80
. تسهيل كرده استچك توسط ديگري را نيز  خود از بانك گرفته و با توسل به همان شيوه، دريافت دسته

 كدام مورد درخصوص عناوين اتهام وي، صحيح است؟
 فاقد عنوان مجرمانه ـ فاقد عنوان مجرمانه( 1 
 چک غیرمتناسب چک غیرمتناسب ـ مباشرت در تسهیل دریافت دسته مباشرت در دریافت دسته( 0 
 حکم کالهبرداریمباشرت در جرم خاص در حکم کالهبرداری ـ معاونت در ارتکاب جرم خاص در  (3 
 چک  چک غیرمتناسب ـ معاونت در جرم اخذ دسته مباشرت در مداخله در امر وکالت و دریافت دسته (0 

 غیرمتناسب    
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 كدام مورد، صحيح است؟. ، مرتكب جرم توهين با مجازات جزاي نقدي درجه شش شده است«الف»- 82
 .استشروع به این جرم، دارای کیفر درجه هفت یا هشت ( 1 
 .درصورت احراز توبه مرتکب، دادگاه ملزم به اِعمال مقررات تخفیف است (0 
 .عنوان مجازات تکمیلی برای این جرم، ممکن نیستانتشار حکم محکومیت به( 3 

 دادگاه ملزم است حداقل مجازات جزای نقدی درجه شش را تعیین کند، مگر با ذکر دالیل که امکان  (0 
 .تعیین بیش از حداقل وجود دارد    

 شود؟ ضبط مال ناشي از جرم در كدام مورد، اِعمال مي- 86
 کالهبرداری( 0  ارتشا( 1 
 اختالس( 0  ربا( 3 

با مجازات قانوني دو تا )و تخريب ( با مجازات قانوني شش ماه تا سه سال حبس)، مرتكب جعل مهر «الف»- 87
با مجازات قانوني ده روز تا دو )ديگر، او مرتكب عدم رعايت حجاب شرعي در مورد . شود مي( ده سال حبس

ماه تا  سهبا مجازات قانوني )و معاونت در خيانت در امانت ( ماه حبس و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي
 شود؟ مجازات وي چگونه تعيين مي. شود مي( يك سال و نيم حبس

 .کند دهد و همان مجازات را اجرا می چهارم افزایش می تا یک دادگاه تنها مجازات اشدّ قانونی را( 1 
 تواند مجازات هریک را بیشتر از حداکثر مجازات قانونی تا  به علت ارتکاب بیش از سه جرم، دادگاه می (0 

 .کند چهارم تعیین  یک    
 دو جرم دوم نیز، طبق همین چهارم افزایش داده و برای  دادگاه برای دو جرم اول، حداکثر مجازات را تا یک (3 

 .کند ضابطه، مجازات تعیین می    
 دادگاه برای دو جرم اول، حداقل مجازات را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر، و برای دو جرم دوم  (0 

 .کند نیز، طبق همین ضابطه، مجازات تعیین می    
اگر مجازات . و مجرميت هر دو، احراز شده استمعاون جرم محسوب « ب»مباشر و « الف»در پرونده اتهامي، - 88

  مورد خواهد بود؟  كدام« ب»انفصال دائم از خدمات دولتي باشد، مجازات « الف»قانوني جرم ارتكابي 
 جزای نقدی( 1 
 سال 5انفصال موقت تا ( 0 
 مجازات جایگزین حبس( 3 
 بنا به نظر قاضی، حسب مورد، انفصال موقت یا جزای نقدی( 0 

. اند مديره شركت سهامي، قبل از تأمين تمام سرمايه شركت، صدور اوراق قرضه را اجازه داده اعضاي هيئت- 89
 درخصوص اقدام آنان، كدام مورد صحيح است؟ 

 شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع( 1 
 معاونت در کالهبرداری از طریق صدور اوراق قرضه( 0 
  قبل از پرداخت سرمایهجرم تام اجازة صدور اوراق قرضه ( 3 
 شروع به جرم صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت سرمایه( 0 

 پذير است؟ در كدام مورد، اِعمال مجازات جايگزين حبس امكان- 94
 ترتیب سه ماه حبس و دو سال حبس است، نسبت به سه ماه حبس تعدّد جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها به( 1 
 زات قانونی بیش از یک سال حبس، درصورت تخفیف به کمتر از یک سالجرایم عمدی با مجا (0 
 جرایم علیه امنیت داخلی با مجازات یک تا شش ماه حبس( 3 
 جرایم غیرعمد با مجازات قانونی بیش از سه سال حبس( 0 

اي  خودرو به صخره دستگاه مسئول رفع آثار ايجادشده در اثر زلزله، وظيفه خود را انجام نداده و در اثر برخورد- 90
 شوند، در كدام صورت، دستگاه مربوطه ضامن است؟ كه در جاده افتاده، سرنشينان آن كشته و مجروح مي

 .صورت مسئول است اگر دستگاه از نهادهای دولتی باشد، مسئولیتی ندارد و در غیراین( 1 
 .استاستناد در انجام وظیفه، دستگاه ضامن  درصورت تقصیر یا قصور قابلِ( 0 
 .چون منشأ واقعه زلزله است، مطلقاً مسئولیتی متوجه دستگاه نیست( 3 
 .فقط درصورت عمد دستگاه در عدم رفع آثار، ضامن است( 0 
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 ؟نيستمورد، جنايت عمدي، موجب قصاص قاتل  در كدام- 95
 جنایت عمدی نسبت به نابالغ( 1 
 جنایت عمدی نسبت به مجنون( 0 
 ان معاهد نسبت به ذمّیجنایت عمدی غیرمسلم( 3 
 جنایت عمدی غیرمسلمان مستأمن نسبت به غیرمسلمان تابع ایران( 0 

. برد، آن را از روي ميز برداشته و به خانه مي«ب»هاي داخل كارت حافظه به قصد برداشتن داده« الف»- 93
. شود كه كامالً خالي استكند، سريعاً كارت حافظه باز شده و معلوم ميكه آن را به رايانه متصل مي زماني

 وي به چه عنوان يا عناويني، قابل مجازات است؟
 ای و دسترسی غیرمجازشروع به سرقت رایانه( 0  ایسرقت غیررایانه( 1 
 ایدسترسی غیرمجاز و سرقت محال رایانه( 0  ایسرقت رایانه( 3 

كند و در اثر آن  ضرب به مادرش مي جنين، دختر چهارساله خود را تحريك به ايراد  مردي به قصد سقط- 90
 مجازات پدر نسبت به سقط جنين چيست؟. شود ضربه، جنين سقط مي

 عنوان عاقلة دختر عنوان معاون و دیه به تعزیر به( 0 عنوان مباشر معنوی فقط تعزیر به( 1 
 عنوان مباشر معنوی تعزیر و دیه به( 0 عنوان معاون فقط تعزیر به( 3 

 ؟شودنميولشويي محسوب كدام مورد، پ- 92
 .شخصی که با اذن کالهبردار و با علم به کالهبرداری، برای مدتی از مال موضوع جرم استفاده کند( 1 
 .دهنده، مال غیر را از او بخردشخصی که با آگاهی از عدم مالکیت انتقال( 0 
 .مرتکب اختالس که وجه موضوع جرم را برای خرید یک خودرو بپردازد( 3 
 .الرشا بخردشریک جرم ارتشا که سهم شریک خود را از مال( 0 

 ؟شودنميكدام رفتار، جرم محسوب - 96
 دار شدنعدم ثبت ازدواج موقت، پس از بچه( 1 
 اهمال مأمور دولتی منجر به سرقت اسناد دولتی توسط دیگری( 0 
 هبرای ورود به تارنماهای فیلترشد( فیلترشکن)شکن استفاده از پاالیه( 3 
 شده آن بانک به وی اهمال کارمند بانک خصوصی موجب تضییع اموال سپرده( 0 

زمين  زمين، تقاضاي صدور سند مالكيت قطعه ورّاث شخص متوفي با علم به سلب مالكيت وي از يك قطعه- 97
 كدام مورد درخصوص رفتار ارتكابي آنان، صحيح است؟. نمايند مذكور به نام خود مي

 .شود معامله معارض محسوب می( 0 .شود محسوب میکالهبرداری ( 1 
 .شروع به معامله معارض است( 0 .شروع به کالهبرداری است( 3 

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

 فاقد عنوان مجرمانه( 0  شروع به افشای اسرار( 1 
 شروع به اخاذی( 0  جرم مستقل تهدید( 3 

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

 .النبی و دارای حبس درجه دو یا سه استمعاونت در سبّ( 1 
 .النبی و دارای مجازات اعدام استمعاونت در سبّ( 0 
 .النبی و دارای مجازات اعدام استشرکت در سبّ( 3 
 .النبی نیست، ولی مجازات تعزیری داردسبّ( 0 

 توهين به يك قوميت ايراني، در چه صورتي جرم است؟- 044
 .شونت یا تنش نشودبا علم به وقوع خشونت یا تنش در جامعه باشد، هرچند منجر به خ( 1 
 .با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه باشد و ضرورتاً به خشونت یا تنش منجر شود( 0 
 .یافته باشد و منجر به خشونت یا تنش شودتنها اگر در قالب گروه مجرمانه سازمان( 3 
 .شود، مگر اینکه افراد معینی از قومیت را مخاطب قرار دهدجرم محسوب نمی( 0 
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 :دادرسي كيفري آيين
 

انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به جرم تصرف عدواني در امالک و اراضي متعلق به اشخاص حقوق - 040
 ي است؟ئترتيب، در صالحيت كدام مرجع قضاخصوصي، به

 دادگاه کیفری دو ـ دادگاه کیفری دو( 0 دادگاه انقالب ـ دادگاه انقالب( 1 
 دادسرای عمومی و انقالب ـ دادگاه کیفری دو( 0 دادگاه انقالبدادسرای عمومی و انقالب ـ ( 3 

 استفاده از دادرسي الكترونيكي جهت طرح دعوا، چه مزيت قانوني از نظر هزينه دادرسي دارد؟- 045
 .از موجبات تخفیف در پرداخت هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر است( 1 
 .هزینه دادرسی مرحله بدوی است از موجبات تخفیف یا معافیت از پرداخت( 0 
 .از موجبات معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی است( 3 
 .از موجبات تخفیف در پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی است( 0 

هاي كشور، كدام مورد درخصوص تفتيش و بازرسي محل كار و منزل رئيس دانشكده حقوق يكي از دانشگاه- 043
 صحيح است؟

 .شودبه دستور بازپرس و با قید جهات ظنّ قوی در پرونده انجام می( 1 
 .شوددرصورت تأیید مجوز تفتیش و بازرسی از جانب رئیس کل دادگستری استان انجام می( 0 
 .شوددرصورت تأیید مجوز تفتیش و بازرسی از جانب رئیس کل دادگستری استان و با حضور بازپرس انجام می( 3 
 مه جرایم، درصورت تأیید مجوز تفتیش و بازرسی از جانب رئیس کل دادگستری استان و با حضور در ه (0 

 .شودمقام قضائی انجام می    
 درخصوص پذيرش يا عدم پذيرش استعفا يا عزل وكيل تعييني در دادگاه كيفري يك، كدام مورد صحيح است؟- 040

 .پذیرش استمطلقاً قابل ( 0 .مطلقاً قابل پذیرش نیست( 1 
 .شودپس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته می( 0 .شودپس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی( 3 

اگر فردي به اتهام سرقت خودرو عليه همكار خود با استناد به يك فقره سند اعالم شكايت كند و همكار - 042
ي، ادعاي مالكيت نمايد، بازپرس وي نيز با استناد به يك سند ديگر، نسبت به خودروي موردنظر شاك

 پرونده چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟
 .باید با اخذ نظر دادستان، اقدام به صدور قرار اناطه نماید( 1 
 .مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی است( 0 
 .مخیّر به رسیدگی یا صدور قرار اناطه است( 3 
 .مکلف به صدور قرار اناطه است( 0 

 تواند اعالم شكايت نمايد؟كسي به يك فرد سفيه توهين كند، آيا آن فرد سفيه، شخصاً مياگر - 046
 .تواند طرح شکایت کندشخصاً نمی( 1 
 .تواند طرح شکایت کندشخصاً می( 0 
 .توانند طرح شکایت کنندفقط ولیّ یا قیّم سفیه می( 3 
 .عنه کنند به طرح شکایت و تعقیب متشکی توانند اقدامصرفاً ولیّ یا قیّم سفیه یا دادستان می( 0 

 رسيدگي به جنايت قطع عضو عمدي چهار انگشت يك دست، در صالحيت كدام مرجع قضائي است؟- 047
 دادگاه کیفری یک( 0 دادگاه انقالب با قضات متعدد( 1 
 دادگاه کیفری دو( 0 دادگاه انقالب با قاضی واحد( 3 

وجه به درجه مجازات قانوني جرم در زمان صدور آن، قابل فرجام در ديوان چنانچه رأي دادگاه كيفري با ت- 048
 عالي كشور باشد، كاهش مجازات به موجب قانون جديد، چه تأثيري در قابليت فرجام رأي دارد؟

 .در قابلیت فرجام رأی مؤثر نیست، ولی قابل تجدیدنظر است( 1 
 .ام نیستتأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد و قابل فرج( 0 
 .تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد( 3 
 .در قابلیت فرجام رأی مؤثر است( 0 
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انجام   صدور قرار بازداشت موقت درخصوص يك فرد نظامي متهم به ايراد ضرب و جرح عمدي درحالِ- 049
 وظيفه، در كدام صورت الزامي است؟

 .با سالح و نسبت به مافوق و در زمان جنگ باشد( 1 
 .نسبت به مافوق و در زمان جنگ باشد( 0 
 .با سالح و در زمان جنگ باشد( 3 
 .در زمان جنگ باشد( 0 

سال، در چه صورتي در صالحيت  08استفاده از اشخاص كمتر از اي متضمن سوءرسيدگي به جرايم رايانه- 004
 هاي ايران است؟دادگاه

 .د و جرم در ایران واقع شود، هرچند که مرتکب در ایران یافت نشوددیده یا مرتکب، ایرانی یا غیر ایرانی باشبزه( 1 
 .دیده یا مرتکب، ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب، در ایران یافت شودبزه( 0 
 .دیده یا مرتکب، ایرانی یا غیرایرانی باشد، هرچند در ایران یافت نشودبزه( 3 
 .انی باشددیده یا مرتکب، ایرکه بزهصرفاً درصورتی( 0 

 يك از مراجع قضائي زير، حضور مشاور الزامي است؟ در كدام- 000
 دادگاه اطفال و نوجوانان( 1 
 دادگاه کیفری یک در تمامی جرایم( 0 
 دادگاه کیفری یک و دادگاه انقالب با تعدّد قاضی( 3 
 دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم مستوجب سلب حیات و حبس ابد( 0 

كه دادگاه تجديدنظر استان مبادرت به صدور قرار معاينه محل و تحقيق محلي كند و محل اجراي رتيدرصو- 005
 قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد، كدام مورد زير، صحيح است؟

 .شودبا اعطای نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقالب محل، درخواست اجرای قرار می( 1 
 .شودئی به دادگاه تجدیدنظر استان محل، درخواست اجرای قرار میبا اعطای نیابت قضا( 0 
 .شودتوسط رئیس دادگاه یا با تعیین او، قرار توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می( 3 
 .شودبا اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار می( 0 

يك از مقامات بخش از حيث حُسن اجراي آراي كيفري، بر عهده كدام نظارت و ارائه تعليمات الزم بر دادگاه- 003
 قضائي است؟

 دادستان شهرستان مرکز استان( 0 رئیس دادگاه بخش همان حوزه( 1 
 رئیس کل دادگستری استان( 0 رئیس دادگستری شهرستان( 3 

اي از تحقيقات را از بازپرسي پاره بازپرس دادسراي عمومي و انقالب تهران با صدور قرار نيابت قضائي، انجام- 000
 شود؟تحقيقات بازپرس اخير، تحت نظارت چه مقامي انجام مي. كنددادسراي عمومي و انقالب شيراز درخواست مي

 رئیس کل دادگستری استان فارس( 0 رئیس حوزه قضائی شیراز( 1 
 دادستان تهران( 0  دادستان شیراز( 3 

. كنددر جريان تعقيب، راننده متخلف نيز فوت مي. كندخودرو با وي فوت مي عابر پياده، در اثر برخورد- 002
 شود؟ادامه دادرسي چگونه انجام مي

 قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده به دستور دادستان جهت صدور حکم مقتضی در مورد دیه متوفی، به دادگاه  (1 
 .شودارسال می    

 .کنداه با صدور قرار موقوفی تعقیب، در مورد دیه نیز حکم مقتضی صادر میپرونده به دادگاه ارسال و دادگ( 0 
 .شودقرار موقوفی تعقیب صادر و درصورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان، پرونده به دادگاه ارسال می( 3 
 .دقرار موقوفی تعقیب صادر و اولیای دم متوفی باید برای مطالبه دیه، به دادگاه حقوقی مراجعه کنن( 0 
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روز مفقود شدن، نهايتاً جنازه وي در يكي از  كه در شهر كرج ساكن است، پس از چند« الف»شخص - 006
متعاقب تعقيب كيفري موضوع، بازپرس دادسراي عمومي و انقالب تهران، . شودهاي تهران كشف مي خيابان

 با چه تكليفي مواجه است؟
 .کندگی دادسرای عمومی و انقالب کرج صادر میاز همان ابتدا، قرار عدم صالحیت به شایست (1 
 .حق اظهارنظر نهایی ندارد، مگراینکه مشخص شود جرم در حوزه قضائی او اتفاق افتاده است( 0 
 ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم کرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات  (3 

 .کندمشخص نشود، درخصوص موضوع اظهارنظر می    
 ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم کرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات  (0 

 .شود طور موقت بایگانی می مشخص نشود، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به    
 كند؟مورد زير، بازپرس قرار تأمين كيفري صادر مي كدام در- 007

 مطلقاً پس از تفهیم اتهام( 1 
 درصورت وجود دالیل کافی، بدون لزوم تفهیم اتهام( 0 
 که بیم فرار متهم باشدپس از تفهیم اتهام و فقط درصورتی( 3 
 پس از تفهیم اتهام و تحقیق الزم، درصورت وجود دالیل کافی( 0 

 قي دارد؟كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضائي را رعايت كند، اين امر چه اثر حقودرصورتي- 008
 تواند با رعایت مقررات قانونی مجازات وی را بنا به درخواست وی و تأیید یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می (1 

 .تخفیف دهد    
 .تواند با رعایت مقررات قانونی، مجازات وی را تخفیف دهدبدون لزوم درخواست متهم، دادگاه می( 0 
 .با رعایت موازین قانونی، مجازات وی را تخفیف دهدتواند به درخواست متهم، دادگاه می( 3 
 .دادگاه باید با رعایت مقررات قانونی، مجازات وی را تخفیف دهد( 0 

كه نظر كارشناس، با اوضاع و احوال محقق و معلوم موردِ كارشناسي مطابقت نداشته باشد،  درصورتي- 009
 دهد؟ انجام ميطور مستدل چه اقدامي  بازپرس ضمن ردّ نظر كارشناس به

 .دهدبا اخذ موافقت دادستان، به کارشناس دیگر ارجاع می( 1 
 .کندبرای تعیین تکلیف، پرونده را نزد دادستان ارسال می( 0 
 .دهدموضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می( 3 
 .کند طبق نظریه خود اقدام می( 0 

وكيل با وي و درج مالحظات كتبي وكيل در پرونده، نظر قرار گرفتن متهم درخصوص مالقات  با شروع تحتِ- 054
 كدام مورد صحيح است؟

 .حداکثر به مدت یک ساعت اختیاری است، ولی درج مالحظات کتبی در پرونده الزامی است( 1 
 .حداکثر به مدت یک ساعت الزامی است، ولی درج مالحظات کتبی در پرونده اختیاری است( 0 
 .ت معقول و درج مالحظات کتبی در پرونده اختیاری استمالقات با متهم، ظرف مد( 3 
 .مالقات با متهم، ظرف مدت معقول و درج مالحظات کتبی در پرونده الزامی است( 0 
 

 

 

 
 
 


