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 حقوق مدنی:

 :خورد کهدر صورتی عقد به علت تفاسخ به هم می – ۱

 .عوضین موجود باشند (0

 .تغییری در عوضین داده نشده باشد (۲

 .یکی از جهات قانونی برای فسخ وجود داشته باشد (9

  .شودعوضین موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند مثل یا قیمت آن تادیه می (۴

 کدام مورد صحیح است؟ – ۲

 .اقرار سفیه در امور مالی، موثر نیست (0

 .اقرار معلق، موثر نیست (۲

 .سته نسبت به اموال خود به ضرر دُیان، نافذ نیستاقرار ورشک (9

  .هر سه مورد صحیح است (۴

 .دشونمی عقد. ………در عقود، اضطرار و اکراه به ترتیب  – ۳

 موجب عدم نفوذ، بطالن (0

 تاثیری در عقد ندارد، بطالن (۲

 موجب عدم نفوذ، عدم نفوذ (9

 تاثیری در عقد ندارد، عدم نفوذ یا بطالن (۴

 :اگر عقد به علت اقاله یا فسخ به هم بخورد – ۴

 .شودشرطی که ضمن آن شده منفسخ می (0

  .شودشرطی که ضمن آن شده باطل می (۲

 .شودشرطی که ضمن آن شده نیز اقاله یا فسخ می (9

 .شود و اال اثری ندارداگر به شرط عمل نشده باشد شرط باطل می (۴
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 :معین نکرده باشداگر مالک برای حق انتفاع مدت  – ۵

 .اثر ندارد چون باید مدت معین شود (0

  .حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود (۲

 .حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا بقای مال خواهد بود (9

 .حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود (۴

 :های آپارتمانی اگر قراردادی بین مالکین وجود نداشته باشدمجتمعهای مشترک اتخاذ تصمیم برای اداره بخش – ۶

 .ها استبه آرای دو سوم مالکین آپارتمان (0

 .ها استبه آرای اکثریت مالکین آپارتمان (۲

 .ها هستندبه آرای مالکینی است که در عمل متصرف آپارتمان (9

  .های اختصاصی باشندحت تمام بخشبه آرای اکثریت مالکینی است که مالک بیش از نصف مسا (۴

 :تواندموضوع اشاعه می – ۷

 .فقط عین باشد (0

 .عین یا حق باشد (۲

 .عین یا منافع باشد (9

  .عین، منافع یا حق باشد (۴

 .حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد – ۸

 :مسئولیت شرکا نسبت به بدهی شرکت )غیر بازرگانی(در یک شرکت مدنی – ۹

 .به نسبت و به میزان آورده است (0

 .مسئولیت شرکا تضامنی است (۲

 .مسئولیت شرکا به میزان آورده آنها تضامنی است (9

  .به نسبت سهم است ولی باید همه بدهی را هر کدام به نسبت سهم خود بپردازند (۴
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با توجه به این ماده شخصی مبلغ پنج « کرده استت رد نماید امین باید عین مالی را که دریافت »قانون مدنی مقرر داشتته    ۶۱۹ماده  – ۱۱

ها را یادداشتتت کند و شتتماره چک پولهزار تومانی برای گذاردن در حستتاس ستت رده خود به بانک تستتلیم می  ۵۱میلیون تومان چک پول 

 ها را مطالبه کند؟تواند عین چک پولگذار میکند. آیا س ردهمی

 .ها را پس ندهد مرتکب خیانت در امانت شده استپولدر صورتی که بانک عین چک  (0

 .گذار رد کندها را به سپردهگذار، عین چک پولبانک موظف است در صورت مطالبه سپرده (۲

  .تواند معادل مبلغ ریالی را بازپرداخت کندها ندارد و میبانک تکلیفی به رد عین چک پول (۳

 .گذار پس بدهدهای پنجاه هزار تومانی به سپردهپرده شده را ندارد ولی موظف است چک پولهای سبانک تکلیفی به رد عین چک پول (۴

هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزا مقصود باالصاله جاعل باشد و جعاله در اثنای عمل از ناحیه عامل فسخ  – ۱۱

 :شود

 .گونه اجرتی نیستعامل مستحق هیچ (0

 .المسمی را داردل استحقاق تمام اجرتعام (۲

 .المثل عمل خود خواهد بودعامل مستحق اجرت (9

  .المسمی به نسبت عملی که انجام داده مستحق خواهد بودعامل از اجرت (۴

شتخصی از مردی ضمانت کرده که نفقه گذشته و نیز نفقه آینده همسر او را ب ردازد. ببق قانون مدنی عقد ضمان مزبور نسبت به   – ۱۲

 .است.. ………به نفقه آینده  نسبت و. ………نفقه معوقه 

 صحیح –صحیح  (0

 باطل –باطل  (۲

 باطل –صحیح  (9

 صحیح –باطل  (۴

 :دریافت کرده باشداگر کسی مالی را مِن غیر حق  – ۱۳

  .ضامن عین و منافع است (0
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 .در صورتی که جاهل به ضمان باشد ضامن نیست (۲

 .در صورتی که عالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عین و منافع است (9

 .در صورتی که عالم به عدم استحقاق خود نباشد ضامن عین است ولی ضامن منافع نیست (۴

 از موارد ذیل مانع از انتقال مالکیت به مشتری است؟ در عقد بیع کدام یک – ۱۴

 موجل بودن مبیع (0

 موجل بودن ثمن (۲

 وجود خیار فسخ برای یکی از متبایعین (9

 کدامهیچ (۴

 :نسبت به ترکه متوفی به ترتیب منوط است به« استقرار مالکیت ورثه»و « تحقق ارث»– ۱۵

 ناحیه ورثهموت حقیقی یا فرضی مورث، قبول ترکه از  (0

 موت حقیقی یا فرضی مورث، موت حقیقی یا فرضی مورث (۲

 پرداخت دیون و حقوق متعلقه به ترکه، قبول ترکه از طرف ورثه (9

  .موت حقیقی یا فرضی مورث، پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است (۴

ق ح« او تستلیم نشتده از ایفای ویایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند   تواند تا مهر بهزن می»قانون مدنی  ۱۱۸۵به موجب ماده  – ۱۶

 :حبسی که در این ماده برای زن در نظر گرفته شده است

 .اختصاص به تمکین عام دارد (0

 .اختصاص به تمکین خاص دارد (۲

  .گیردمطلق وظایف شرعی و قانونی را در بر می (۳

 .شودبه صورت موردی تعیین میمحدوده خاص نداشته و محدوده آن  (۴

اعتباری تمام مفاد ستند حکایت داشتته باشد    اگر در حاشتیه یا یهر ستندی که در دستت ابراز کننده بوده مندرجاتی باشتد که از بی     – ۱۷

 ترین پاسخ کدام است؟کامل
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 .اگر آن مندرجات به امضا رسیده و تاریخ داشته باشد معتبر است (0

 .ست اگر چه دارای تاریخ و امضا نباشدآن مندرجات معتبر ا (۲

  .آن مندرجات معتبر است مگر این که معلوم شود به نحوی باطل شده است (۳

 .آن مندرجات معتبر است مگر این که روی آن خط کشیده شده باشد (۴

 برد؟کالله امی در چه صورتی به قرابت ارث می – ۱۸

  .در صورتی که با جده جمع شود (۱

 .بر استامی همیشه فرضکالله  (۲

 .در صورتی که با اخوه ابی جمع شود (9

 .در صورتی که با برادر و خواهر ابوینی جمع شود (۴

در صورتی که وراث متوفی منحصر به یک نفر دایی امی و یک نفر خاله ابی و دو نفر خاله ابوینی باشند در این صورت ماترک متوفی  – ۱۹

 :شودبه شرح زیر تقسیم می

 .شودهای ابوینی تقسیم مییک سوم ترکه متعلق به دایی امی و بقیه بالسویه بین خاله (0

 .شودیک ششم ترکه متعلق به دایی امی و بقیه بالسویه بین هر سه خاله تقسیم می (۲

  .گرددیک ششم ترکه متعلق به دایی امی و بقیه بالمناصفه بین دو خاله ابوینی تقسیم می (۳

 .شودرسد بقیه بین سایرین به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم میبه دایی امی مییک ششم ترکه  (۴

 :چنانچه عقد وکالت به صورت بالعزل واقع شود و بعداً هر یک از وکیل یا موکل فوت نمایند عقد وکالت – ۲۱

 .شودباطل می (0

  .شودمنفسخ می (۲

 .تابع اراده وکیل است (9

 .به قوت خود باقی است (۴
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 آیین دادرسی مدنی

 :دهددر مواردی که دادگاه دعوی معترض ثالث را وارد تشخیص می – ۲۱

  .نمایدعنه غیر قابل تفکیک باشد نسبت به الغاء آن اقدام میچنانچه حکم معترض (۱

 .نمایدعنه قابل تفکیک باشد نسبت به الغاء آن اقدام میچنانچه حکم معترض (۲

 .نمایدعنه قابل تفکیک باشد نسبت به نقض آن و صدور حکم جدید اقدام میمعترضچنانچه حکم  (9

 .نمایدعنه قابل تفکیک نباشد نسبت به الغاء آن و صدور حکم جدید اقدام میچنانچه حکم معترض (۴

 .است. ………زمان س ردن تامین مناسب در اجرای حکم غیابی  – ۲۲

 زمان صدور اجراییه (0

 اجراییه زمان درخواست (۲

 زمان اعالم ختم عملیات اجرایی (9

 زمان شروع عملیات اجرایی (۴

 :درخواست ابطال رای داور – ۲۳

 .در صورت سپردن تامین مناسب از موجبات توقف اجرای رای داور است (0

  .است داور رای اجرای توقف به مکلف –دادگاه در صورت وجود جهات قانونی ابطال  (۲

 .بودن دالیل خواهان و سپردن تامین مناسب از موجبات توقف اجرای رای داور استدر صورت قوی  (9

 .در صورتی که درخواست ابطال مستند به اسناد تجاری باشد دادگاه مکلف به توقف اجرای رای داور است (۴

ریال(بیستتت و یک میلیون  ۱۱۱/۱۱۱/۲۱دادگاه بدوی در دعوی الزام به تنظیم ستند رستمی یک دستتتااه اتومبیل به ارزا خواستته     – ۲۴

 :نمایدحقی خواهان صادر میریال) حکم به بی

  .این حکم مطلقاً قابل فرجام نیست (0
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 .این حکم پس از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل فرجام است (۲

 .این حکم پس از تایید توسط دادگاه تجدیدنظر استان، قابل فرجام است (9

 .تجدیدنظر و در صورت اسقاط حق تجدیدنظر قابل فرجام استاین حکم قبل از انقضای مهلت  (۴

 :در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نشود – ۲۵

 .کند و این قرار قطعی استدادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می (0

 .کند و این قرار قابل اعتراض در همان دادگاه بدوی استت را صادر میدفتر دادگاه بدوی قرار رد دادخواس (۲

  .کند و این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استدادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می (۳

 .ه تجدیدنظر استکند و این قرار قابل اعتراض در دادگادفتر دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می (۴

 کدام عبارت صحیح است؟ – ۲۶

علیه در صورتی قابل توقیف است که دالیل و قرائن کافی بر اموال منقول خارج از محل کار یا محل سککونت محکوم  (۱

  .احراز مالکیت او در دست باشد

ی از عین یا منافع نماید این امر مانع عملیات اجرایبه غیرمنقولی در تصرف ثالث باشد و متصرف نسبت به آن ادعای حقی چنانچه عین محکوم (۲

 .نیست

شود که دالیل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در علیه باشد در صورتی توقیف میاموال منقولی که داخل محل سکونت یا محل کار محکوم (9

 .دست باشد

ل توقیف نیسرت که متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و  علیه باشرد در صرورتی قاب  مال منقولی که در تصررف کسری غیر از محکوم   (۴

 .دالیلی نیز ارائه نماید

 :قبول یا رد درخواست دستور موقت – ۲۷

 .قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام است (0

 .فقط قبول دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است (۲

 .فقط رد دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است (9

 .باشد اما ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل رای قابل اعتراض استل یا رد قابل فرجام نمیقبو (۴
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 کدام عبارت در مورد تعرض به اصالت اسناد عادی صحیح است؟ – ۲۸

 .اظهار کننده تردید بایستی بر طبق اظهار خود دلیل بیاورد (0

 .منکر اصالت سند بایستی بر طبق اظهار خود دلیل بیاورد (۲

  .در صورت انکار، ارائه کننده سند عادی بایستی برای اثبات اصالت سند دلیل بیاورد (9

 .در صورت ادعای جعل، ارائه کننده سند بایستی برای اثبات اصالت آن دلیل بیاورد (۴

 :چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد – ۲۹

 .نمایدکشور وفق مقررات به آن رسیدگی میاگر درخواست اعاده دادرسی شود دیوان عالی  (0

 .شوددرخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره از دادگاه تا زمانی که در دیوان عالی کشور رای صادر نشده پذیرفته نمی (۲

 .شوددیوان عالی کشور نمیشود ولی مانع ادامه رسیدگی در اگر درخواست اعاده دادرسی شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می (9

شود و در صورت قبول درخواست، اگر درخواست اعاده دادرسی شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می (۴

  .شودرسیدگی در دیوان تا صدور حکم متوقف می

در جلسه دادرسی حاضر نشود و الیحه هم اگر دو نفر وکیل مجتمعاً وکالت را به عهده داشتته باشتند و یکی از آنها بدون عذر موجه    – ۳۱

 :نفرستد

 .کنددادگاه جلسه دادرسی را تجدید می (0

 .کنددادگاه با استماع مدافعات وکیل حاضر، به دعوی رسیدگی می (۲

  .دهددادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه می (9

 .نمایدل الیحه اعطا میدادگاه به وکیل غایب مهلت مناسبی برای ارسا (۴

 :در دعوی مطالبه مهریه – ۳۱

 .دادگاه محل وقوع عقد نکاح صالح است (0

 .دادگاه محل اقامت زوج صالح است (۲

 .دادگاه محل اقامت زوجه صالح است (9
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  .گزینه یک و دو صحیح است (۴

تواند بدون نظر کارشناس رای صادر دادگاه نیز نمیشود و در مواردی که قرار کارشتناسی به تشخیص دادگاه تجدیدنظر صادر می  – ۳۲

 :نماید

 .شودعدم پرداخت هزینه کارشناسی موجب تایید رای بدوی به لحاظ فقد دلیل می (0

  .شودعدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه موجب توقف رسیدگی تجدیدنظر می (۲

 .شودموجب ابطال دادخواست تجدیدنظر می عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه (9

عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه موجب خروج کارشناسی از عداد دالیل تجدیدنظرخواه و صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر  (۴

 .شودمی

 :دهدچنانچه پس از ابالغ اوراق دادرسی به خوانده در نشانی معین، خوانده نشانی خود را تغییر  – ۳۳

  .خوانده مکلف است نشانی جدید خود را به دفتر دادگاه اطالع دهد و اال ابالغ اوراق به نشانی سابق معتبر خواهد بود (۱

شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر دادخواست او ابطال برای خواهان اخطار رفع نقص جهت تعیین نشرانی جدید خوانده ابال  می  (۲

 .شودمی

شرود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی قرار رد دادخواست او صادر  اهان اخطار رفع نقص جهت تعیین نشرانی جدید ابال  می به خو (9

 .شودمی

 دخواهان مکلف اسرت تغییر نشرانی را به دادگاه اطالع دهد و اال جلسه دادرسی به دلیل گواهی مامور ابال  مبنی بر تغییر نشانی تجدید خواه   (۴

 .شد

 توان به عنوان داور انتخاس نمود؟چه اشخاصی را مطلقاً نمی – ۳۴

 مدیر دفتر دادگاه (0

 .کسانی که در دعوی ذینفع باشند (۲

 کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان (9

 .کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوی باشند (۴
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 از موارد ذیل را دارد؟مقررات آیین دادرسی مدنی اقتضای کدام یک  – ۳۵

 .پس از ختم دادرسی دعوت از طرفین مجاز است (0

 .تواند رای صادر کندپس از ختم دادرسی دادگاه می (۲

 .پس از اعالم ختم مذاکرات، دادگاه تکلیفی در صدور رای ندارد (۳

 .تواند ارجاع امر به کارشناس نمایدپس از ختم دادرسی، دادگاه می (۴

 :امر مطروحهدر ایراد  – ۳۶

  .عرض باشندمحاکم باید هم (۱

 .رابطه عرضی یا طولی محاکم ارتباطی به امر مطروحه ندارد (۲

 .گرددپرونده در دادگاهی که موخر در ثبت ارجاع است رسیدگی می (9

 .تاریخ ثبت ارجاع تاثیری ندارد و باید پرونده به دادگاه عالی ارجاع شود (۴

 المثل ایام تصرف مشتری کدام دادگاه ذیصالح است؟غیرمنقول مغصوس را از غاصب بخرد در دعوی مطالبه اجرتهرگاه کسی مال  – ۳۷

 دادگاه حوزه اقامت مشتری (0

 دادگاه محل اقامت غاصب (۲

 دادگاه محل وقوع عقد بیع (9

 دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول )۴

ابالع حتاصتتتل شتتتود امتا آن مدرک در تاریخ    ۲۳/۶/۱۳۹۱علیته حکمی در تتاریخ   محکوماگر در ایران از متدرک حقتانیتت مکتوم     – ۳۸

 .است.. ………واصل گردد، آخرین موعد اقدام به اعاده دادرسی  ۲۴/۶/۱۳۹۱

0) 0۲/۷/0931 

۲) ۱۳/۷/۱۳۳۱ 

9) 0۴/۷/0931 

۴) 0۱/۷/0931 
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 :در دعاوی مالی غیرمنقول – ۳۹

 .شودصالحیت طبق ارزش معامالتی امالک تقویم و پرداخت میارزش خواسته از نظر هزینه دادرسی و  (0

  .نمایدارزش خواسته از نظر صالحیت همان است که خواهان در دادخواست تعیین می (۲

 .شودارزش خواسته از نظر صالحیت طبق ارزش معامالتی امالک در هر منطقه تقویم و پرداخت می (9

 .نمایدهمان است که خواهان در دادخواست تعیین میارزش خواسته از نظر هزینه دادرسی  (۴

 کدام عبارت در خصوص اوقات رسیدگی دادگاه صحیح نیست؟ – ۴۱

 .آیدرسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت خارج از نوبت به عمل می (0

 .آیده خارج از نوبت به عمل میالیدر صورت تشخیص رئیس دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده در شعبه مرجوع (۲

العاده به عمل رسککیدگی به قرارهای عدم صککالحیت در دادگاه تجدیدنظر اسککتان و دیوان عالی کشککور در وقت فوق (9

  .آیدمی

ادگاه اید، ددر صرورتی که خوانده به واسرطه کمی مدت نتواند در اولین جلسه دادرسی اسناد خود را حاضر نماید و تاخیر جلسه را درخواست نم   (۴

 .نمایددر صورت احراز صحت با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می
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 حقوق تجارت

 .………کسبه جزء،  – ۴۱

 .مشمول مقررات حقوق تجارت نیستند (0

  .بازرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری معافند (۲

 .باشندهمه تکالیف تجار میبازرگان محسوب شده و بدون استثنا مشمول  (9

 .شوندآمدند، اما در حال حاضر دیگر تاجر تلقی نمیدر گذشته بازرگان به حساب می (۴

التجاره در ید متصتتدی حمل و نقل استتت آن را با پرداخت مخارجی که متصتتدی مزبور کرده و تواند مادام که مالارستتال کننده می – ۴۲

 :کهخسارات او، پس بایرد مار در صورتی 

 .التجاره به مقصد نرسیده باشدمال (0

 .الیه تسلیم نشده باشدبارنامه به مرسل (۲

 .الیه ورشکسته شده باشدقبل از وصول مرسل (9

  .التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیردالیه اعالم کرده باشد که مالمتصدی حمل و نقل به مرسل (۴

 خصوص ضمانت تجاری صحیح است؟ کدام یک از موارد زیر در – ۴۳

 .شودالذمه میله، بریضامن صرفاً در صورت پرداخت دین به مضمون (0

  .شودالذمه میله از دریافت طلب، ضامن فوراً و به خودی خود بریدر صورت استنکاف مضمون (۲

 .شودالذمه نمیله از دریافت طلب ضامن به هیچ وجه بریدر صورت استنکاف مضمون (9

 کدامهیچ (۴

 :های تعریف شده در حقوق تجارت ایران عبارتند ازشرکت – ۴۴

 سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی (0

 سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی (۲
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 مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونیسهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی،  (9

 سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی، تعاونی سهامی عام (۴

 :های تجاری در نظام حقوقی ایرانادغام شرکت – ۴۵

 .هنوز به رسمیت شناخته نشده است (0

 .استهای دولتی پذیرفته شده تنها در مورد شرکت (۲

 .های تعاونی به رسمیت شناخته شده استتنها در مورد شرکت (9

  .به موجب قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی تجویز شده است (۴

 :در صورت ورشکستای شرکت نسبی – ۴۶

 .شرکا نیز ورشکسته اعالم خواهند شد (0

 .مطلقاً امکان ورشکستگی شرکا وجود ندارد (۲

ایط خاص در صکورتی که شریک یا شرکا در خارج از شرکت تاجر باشند امکان صدور حکم ورشکستگی  تحت شکر  (۳

  .آنان وجود دارد

 .صحیح است 9و  ۲گزینه  (۴

 .باشدمی. ……… محدود مسئولیت شرکت در و …………گیری در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی معیار رای – ۴۷

 حاضر آرای میزان –میزان آرای حاضر  (0

 حاضر شرکای تعداد –تعداد سهامداران حاضر  (۲

 شرکت سرمایه کل از نیمی از بیش دارندگان –اکثریت آرای حاضر  (۳

 آرای حاضر اکثریت –دارندگان بیش از نیمی از کل سرمایه شرکت  (۴

دیون توستتش شتترکت، بانک از بانک الف با اخذ وثایق ملکی به شتترکت پارس یک فقره وام اعطا نموده استتت. به علت عدم پرداخت  – ۴۸

شود  در بریق اجراییه ثبتی در صتدد وصتول مطالبات خویش استت. قبل از خاتمه عملیات اجرایی ثبتی، حکم ورشتکستای شرکت صادر می    

 :این صورت
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 .شود و دایره اجرا باید مراتب را به اداره تصفیه اطالع دهدعملیات اجرایی ثبتی متوقف نمی (0

 .ورشکستگی مانع ادامه عملیات اجرایی ثبت نیست، زیرا بانک طلبکار دارای وثیقه استصدور حکم  (۲

  .شود و دایره اجرا باید پرونده اجرایی را به اداره تصفیه ارسال نمایدعملیات اجرایی ثبتی متوقف می (۳

 ید و مادام که دستور موقت صادر نشده استمدیر تصرفیه شررکت باید جهت توقیف عملیات اجرایی ثبتی تقاضرای صردور دسرتور موقت نما      (۴

 .توان مانع ادامه عملیات اجرایی شدنمی

 :های تضامنی و نسبی از هر جهت تابع قواعد یکسانند مار از جهتشرکت – ۴۹

 تعداد شرکا (0

 تعداد مدیران (۲

 میزان مسئولیت شرکا (۳

 9و  ۲و  0سه مورد  (۴

 :شرایش انتخاس مشمولبازرسان شرکت سهامی عام از جهت  – ۵۱

 .باشندمی 09۴۷الیحه اصالح قانون تجارت  0۴۴نامه اجرایی تبصره ماده آیین (0

  .باشندمی ۱۳۷۲ای حسابداران نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهآیین (۲

 .باشندمی ۲و  0موارد  (9

 .باشندمی 0900قانون تجارت  (۴

 است؟کدام عبارت صحیح  – ۵۱

 .مدیرعامل شرکت تنها با مصوبه مجمع عمومی عادی حق اخذ وام از شرکت برای خود دارد (0

 .مدیرعامل در حدود اختیارات تفویضی توسط مجمع عمومی عادی نماینده شرکت محسوب شده و حق امضا دارد (۲

دگاه از سررمت خود عزل و کلیه اقدامات او ابطال دار باشررد به حکم دادر صررورتی که شررخصرری مدیریت عاملی بیش از یک شرررکت را عهده (9

 .گرددمی

مدیرعامل شکرکت در صکورت تخلف از مقررات قانونی و اسکاسکنامه در مقابل شرکت و اشخاص ثالب حسب مورد      (۴

  .مسئولیت انفرادی و اشتراکی دارد
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ی شرکا مجاز به انجام عمل حقوقی بیش از مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود که به موجب اساسنامه، بدون تصویب مجمع عموم – ۵۲

 :پانصد میلیون ریال نبوده است، باعث انعقاد قراردادی به نمایندگی از شرکت تعهد به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال نموده است

 .شرکت در برابر متعهدله هیچ مسئولیتی ندارد (0

 .باشدمدیرعامل شخصاً مسئول پرداخت مبلغ مورد تعهد می (۲

 .شرکت نسبت به کل مبلغ قرارداد در برابر متعهدله مسئول پرداخت است (9

  .شرکت تا میزان پانصد میلیون ریال مسئول بوده و نسبت به مازاد آن معامله غیرنافذ است (۴

 :در صورت صدور چک از حساس مشترک، کلیه صادرکنندگان – ۵۳

 .باشندبر پایه توافق میان خود مسئول پرداخت می (0

  .هستند مسئولیت دارای بالسویه –بالمناصفه  (۲

 .بر اساس قرارداد گشایش حساب با بانک مسئولیت دارند (9

 .به صورت تضامنی و هر یک نسبت به کل مبلغ چک مسئولیت دارند (۴

 .باشدمی. ………مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ  – ۵۴

 صدور چک (۱

 ثبت دادخواست مطالبه وجه (۲

 صدور گواهینامه عدم پرداخت (9

 مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی (۴

 :اوراق مشارکت – ۵۵

 .ها در آمده استتنها در نظریه شورای نگهبان پذیرفته شده و به صورت رویه بانک (0

 .شوددر کنار اوراق قرضه و به موجب قانون خاص جزء ابزارهای مالی محسوب می (۲

  .نی شده و در صورت تعارض، مقررات اوراق قرضه را نسخ نموده استبیدر قانون خاص پیش (۳

 .بینی و جایگزین اوراق قرضه شده استپیش 09۴۷در الیحه اصالح قانون تجارت مصوب  (۴
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 .گیرد صورت بایستی سررسید تاریخ از. ………برات یرف مدت ( اعتراض عدم پرداخت) واخواست – ۵۶

 روز ۱۱ (۱

 روز 0۱ (۲

 ماه 01 (9

 روز 91ماه و در ایران  ۶در خارج  (۴

 .نماید اقدام تواندمی. ………دارنده چک برای وصول وجه آن از بریق اجرای ثبت علیه  – ۵۷

 فقط صادر کننده (0

 صادر کننده و ضامن (۲

 صادر کننده و ظهرنویسان (9

 صادر کننده و ظهرنویس و ضامن (۴

 :مال خود نماید در صورتی که تاجر ورشکسته اقرار به وقفیت – ۵۸

 .وقف قابل فسخ است (0

 .اقرار او نافذ است (۲

 .وقف غیرنافذ است (9

  .اقرار او نافذ نیست (۴

 :به محض صدور حکم توقف تاجر – ۵۹

  .دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه و دعوای موجود نیز به طرفیت شخص اخیر ادامه خواهد یافت (0

 .یابدطرفیت ناظر تصفیه اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت مدیر تصفیه ادامه می دعاوی علیه تاجر به (۲

 .العموم اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت خود تاجر پیگیری خواهد شددعاوی علیه تاجر به طرفیت مدعی (9

 .خواهد یافت دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت خود تاجر ادامه (۴

 .……… مرور زمان دعاوی راجع به چک که از برف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد – ۶۱
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 .پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور چک است (0

 .پس از انقضای ده سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت است (۲

 .قضایی استپس از انقضای ده سال از تاریخ آخرین تعقیب  (9

پس از انقضکای پنج سکال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است مگر اینکه ظرف این مدت رسماً اقرار به دین    (۴

  .شود

 

 

 اصول استنباط 

فهمیم که ضمان دینی که می« ضتمان دینی که هنوز ستبب آن ایجاد نشده است، بابل است.  »گوید  قانون مدنی که می ۶۹۱از ماده  – ۶۱

 آن ایجاد شده، بابل نیست. این امر مصداق کدام یک از موارد زیر است؟سبب 

 مفهوم مخالف (۱

 مفهوم موافق (۲

 قیاس اولویت (9

 قیاس مساوات (۴

قوانین جزایی درباره کلیه کستتانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری »گوید  قانون مجازات استتالمی می ۳ماده  – ۶۲

این ماده، مصداق کدام یک «. گردد مار آنکه به موجب قانون، ترتیب دیاری مقرر شده باشدایران مرتکب جرم شتوند اعمال می استالمی  

 از موارد زیر است؟

 عام بدلی (0

 عام مجموعی (۲

 عام افرادی (9

 مخصص منفصل (۴
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تی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشتتده استتت  هرگاه ورثه نستتبت به اعیان ترکه معامال»گوید  قانون مدنی که می ۸۷۱ماده  – ۶۳

 باشد؟مصداق کدام یک از اقسام مخصص متصل می« توانند آن را بر هم زنند.معامالت مزبوره نافذ نبوده و دیان می

 وصفی (0

 شرطی (۲

 غایت (۳

 استثنایی (۴

اشت برد« مستتقالً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است. هر چیزی که فروا آن »گوید  قانون مدنی که می ۳۶۱از حکم ماده  – ۶۴

کدام  این برداشتت، مصداق « هر چیزی که مستتقالً قابل فروا نیستت، استتثنای آن از مبیع نیز جایز نیستت(از قبیل حق ارتفاق)    »کنیم  می

 اصطالح است؟

 مفهوم موافق (0

 مفهوم مخالف (۲

 مفهوم شرط (9

 ۳و  ۲هر دو مورد  (۴

برابر ماده واحده قانون اصتتالح مقررات مربوط به بالق، داشتتتن گواهی عدم امکان ستتازا، الزمه اجرای صتتیغه بالق استتت. گواهی  – ۶۵

 مزبور مصداق کدام مقدمه است؟

 مقدمه عقلی (0

 مقدمه قانونی (۲

 مقدمه مقارن (9

 9و  ۲هر دو مورد  (۴

« شود.اراضتی موات و مباحه، قستمتی را به قصتد تملک احیاء کند، مالک آن قسمت می   هر کس از »گوید  قانون مدنی می ۱۴۳ماده  – ۶۶

 این ماده متضمن چه داللتی است؟
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 تضمنی (0

 اشاره (۲

 اقتضاء (9

 تنبیه و ایماء (۴

همان  ۳تبصتتره قانون مجازات استتالمی، توافق بین دو یا چند نفر مبنی بر دریافت و پرداخت ربا جرم استتت و ببق   ۵۹۵برابر ماده  – ۶۷

 ماده، ربای بین پدر و فرزند یا زن و شوهر، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. بین ماده و تبصره مذکور چه نسبتی وجود دارد؟

 ورود (0

 حکومت (۲

 تخصص (9

 تخصیص (۴

ب ثابت نشتتود، حکم موت فرضتتی او هرگاه یک ستتال از تاریخ اولین اعالن باذرد و حیات غای»دارد  قانون مدنی مقرر می ۱۱۲۳ماده  – ۶۸

جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین »گوید  قانون امور حستبی می  ۱۵۵ماده « شتود. داده می

 :قانون مدنی ۱۱۲۳مذکور در ماده  آگهی اولین احتساس نظر از اخیر ماده «…گرددمی

 ناسخ آن است (0

 .مخصص آن است (۲

 .مبیّن آن(به کسر یاء) است (9

 .مقیّد آن(به کسر یاء) است (۴

 مصداق کدام اصطالح است؟« موجب ارث دو امر است  نسب و سبب»گوید  قانون مدنی که می ۸۶۱عبارت ماده  – ۶۹

 نص (0

 محکم (۲

 متشابه (9

 ۲و  ۱هر دو مورد  (۴
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بیهوشتی یا در خواس معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد بابل  اگر کستی در حال مستتی یا   »قانون مدنی   ۱۹۵ببق ماده  – ۷۱

 اگر با عنایت بدین ماده، درباره معامله مکره  وقتی که به سرحد فقدان قصد برسد، حکم به بطالن دهیم، این حکم مصداق چیست؟« است

 قیاس خفی (0

 قیاس اولویت (۲

 العلهقیاس مستنبط (9

 العلهقیاس منصوص (۴

 قانون مجازات اسالمی، کیفر تهدید، شالق یا زندان است. چنین کیفری مصداق چه نوع تخییری است؟ ۶۶۹ببق ماده  – ۷۱

 تخییر بین محذورین (0

 تخییر بین دو حکم متزاحم (۲

 تخییر بین دو دلیل متعارض (9

 تخییر بین افراد واجب مخیّر (۴

کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیاری است اعم از آنکه محصور هر »گوید  قانون مجازات استالمی می  ۶۹۱ماده  – ۷۲

 موارد زیر است؟ از یک کدام مصداق «اینکه از اعم» از بعد عبارات «…شودشش ماه حبس محکوم می تا یک به …باشد یا نباشد

 مخصص (0

 قرینه لفظیه (۲

 قرینه متصله (9

 (به فتح یاء) مُبیَّن (۴

در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات »قانون مجازات استالمی مقرر داشته است    ۴۶ماده  – ۷۳

 ای دارد؟مجازات قصاص، حدود و دیات نسبت به این حکم چه رابطه« شود که مجازات آن اشد است.جرمی داده می

 تقیید (0

 ورود (۲
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 تخصص (۳

 تخصیص (۴

کلمه « پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد – ۱اند  برند سه ببقهاشتخاصی که به موجب نسب ارث می »گوید  قانون مدنی می ۸۶۲ماده  – ۷۴

 :در این بند نسبت به متوفی« اوالد»

 .صحت سلب دارد و مجاز است (0

 .صحت سلب دارد و حقیقت است (۲

 .عدم صحت سلب دارد و مجاز است (9

  .ب دارد و حقیقت استعدم صحت سل (۴

 :ماده این در مندرج حکم «…مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن بابل است»قانون مدنی   ۶۷ببق ماده  – ۷۵

  .حکم وضعی است چون مستقیماً ارتباط با افعال مکلفین ندارد (0

 .حکم تکلیفی است چون مستقیماً با افعال مکلفین ارتباط دارد (۲

 .ظاهری است چون ظهور عبارت در بطالن چنین عملی استحکم  (9

 .حکم تکلیفی از نوع حرمت است چون هیچ کس نباید چنین مالی را وقف کند (۴

عیوس زن و مرد در عقد نکاح نیز موجد « شتتود.هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می»گوید  قانون مدنی می ۴۴۵ماده  – ۷۶

 مذکور، مطلق است یا مقید؟ خیار فسخ است. ماده

 .چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد، مطلق است (0

 شود.(مطلق است)به خیارات موجود در معامالت، انصراف بدوی است چنین انصرافی مانع اطالق لفظ نمی« خیارات»چون انصراف لفظ  (۲

انع اطالق لفظ باشررد این انصررراف مدلیل کثرت وجود مصررداق در خارج میبه خیارات موجود در معامالت به « خیارات»چون انصررراف لفظ  (9

 (مطلق نیست) شود.می

به خیارات موجود در معامالت، ناشکی از کثرت اسکتعمال لف  در بعضی از مصادیق آن   « خیارات»چون انصکراف لف    (۴

 (مطلق نیست) شود.انع اطالق لف  میاست، م



 0931 سال وکالت آزمون پاسخنامه و سواالت

 93از  29صفحه 

MoshaveranTBZ.ir 

مقاربت زوجین منحل شده و زن در زمانی ازدواج مجدد کند که بفل متولد از او بتواند به هر یک در صتورتی که عقد نکاح پس از   – ۷۷

قانون مدنی، بفل ملحق به شتتوهر دوم خواهد بود مار آنکه امارات قطعیه بر  ۱۱۶۱از دو شتتوهر اول و دوم ملحق شتتود مطابق ماده  

 است؟ خالف آن، داللت کند. این ماده متضمن کدام یک از موارد زیر

 تزاحم دو اماره فراش (0

 اصل تاخر حادث (۲

 اصل عدم (9

 ۲و  ۱هر دو مورد  (۴

هر کس »گوید  آن قانون نیز می ۳۲۸ماده « بفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شتوهر است »گوید  قانون مدنی می ۱۱۵۸ماده  – ۷۸

هر یک از این دو ماده به ترتیب مصتتداق کدام یک از موارد زیر « مال غیر را تلف کند ضتتامن آن استتت و باید مثل یا قیمت آن را بدهد 

 است؟

 دلیل قطعی و دلیل ظنی (0

 حکم ظاهری و حکم واقعی (۲

 حکم واقعی و حکم ظاهری (9

 دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی (۴

همان قانون، تاریخ صتتدور حکم  ۱۱۱۸قانون مدنی، مرگ ببیعی را پایان اهلیت استتتحقاق انستتان شتتمرده استتت ولی ماده  ۹۵۶ماده  – ۷۹

قانون مزبور مصداق  ۹۵۶نستبت به ماده   ۱۱۱۸موت فرضتی را(در مورد غایب مفقودالخبر) پایان آن اهلیت شتمرده استت. رابطه ماده    

 کدام مورد است؟

 حکومت (0

 ورود (۲

 تخصیص (9

 تخصص (۴
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 «…لوغ رستیده باشتد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است  نکاح دختر باکره اگر چه به ستن ب »گوید  قانون مدنی می ۱۱۴۳ماده  – ۸۱

 ازدواج دختر باکره مصداق کدام اصطالح است؟ به نسبت پدر اجازه

 سبب (0

 علت (۲

 شرط نفوذ (9

 شرط صحت (۴

 

 

 حقوق جزا 

 

 :کند. در این صورتمیسال تمام هجری شمسی دارد استفاده  ۱۴الف که فردی عاقل و بالغ است برای سرقت از آقای س که  – ۸۱

 .الف در حکم مباشر است (0

 .الف در حکم مباشر و ب فاقد مسئولیت کیفری است (۲

 .گرددالف معاون در جرم تلقی و ب نیز تعزیر می (9

  .الف در حکم مباشر نیست و ب نیز فاقد مسئولیت کیفری است (۴

 :تحریک یا ترغیب به خودکشی – ۸۲

 .جرم نیست (0

 .شودقتل تلقی میتسبیب در  (۲

 .آیدمعاونت در قتل به حساب می (9

  .گرددای یا مخابراتی صورت گیرد جرم تلقی میهای رایانهدر صورتی که از طریق سامانه (۴

 تغییر دادهها را ای یا مخابراتی یا تراشههای رایانههای حافظه یا قابل پردازا در سامانهها یا عالیم موجود در کارتاگر شخصی داده – ۸۳

 های متقلبانه به آنها وارد کند، مرتکب چه جرمی شده است؟و یا اینکه داده
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 جعل (۱

 ایکالهبرداری رایانه (۲

 ایهای رایانهتخریب داده (9

 ایکاری غیر مجاز در سیستم رایانهدست (۴

از یک نفر تشکیل و در این جلسه با توجه به  العاده یک شرکت سهامی خاص با حضور همای سهامداران غیرجلسته مجمع عمومی فوق  – ۸۴

شود که سهامدار غایب با فروا سهام خود از شرکت ادعای یکی از ستهامداران دایر بر خرید سهم سهامدار غایب چنین تصمیم گرفته می 

ت نموده  به نظر شما اقدام خارج و سهامدار مدعی خرید وارد شرکت شود. بعد از ابالع سهامدار غایب از این موضوع، وی اقدام به شکای

 :سهامداران

 .جعل است (0

 .کالهبرداری است (۲

  .باشدجرم نمی (9

 .از جرایم خاص مندرج در قانون تجارت است (۴

 کدام عبارت صحیح است؟ – ۸۵

 .گرددشروع به سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی، جرم محسوب می (0

 .ات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی، جرم استشروع به سرقت از وسایل و متعلق (۲

  .گرددشروع به راهزنی، جرم محسوب می (۳

 .هر سه مورد صحیح است (۴

 باشد؟پذیر میتعلیق اجرای مجازات در کدام یک از جرایم زیر امکان – ۸۶

 خرید مواد مخدر (0

 معاونت در ساختن مواد مخدر (۲

 صدور چک از حساب مسدود (9

 لیتر) ۲1نگهداری مشروبات الکلی کمتر از بیست( (۴
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اید  نمآقای الف در خارج از کشتور با تراشتیدن چندین ستکه مسی دوران سلجوقی از وزن آنها کاسته و س س آنها را وارد کشور می    – ۸۷

 :عمل نامبرده

 .قلب سکه است (0

 .تخدیش سکه است (۲

 .کالهبرداری است (9

  .فاقد عنوان مجرمانه است (۴

و یکی را  ۶۱۶هرگاه در اثر برخورد دو وستیله نقلیه سرنشین یا سرنشینان آنها کشته شوند و کارشناس تصادفات یکی از رانندگان را   – ۸۸

 :مقصر اعالم نماید ۴۱۶

 .رانندگان به تناسب تقصیر خود مسئولیت دارند (0

 .گرددالمال پرداخت میدر صورت فوت رانندگان، دیه از بیت (۲

 .تقصیر رانندگان به هر میزان که باشد مسئولیت آنها به طور مساوی خواهد بود (۳

 .نامه، رانندگان به تناسب تقصیر خود مسئولیت دارنددر صورت داشتن بیمه (۴

تازیانه قانون مجازات اسالمی هر کدام به تحمل هشتاد  ۶۳۷آقای الف و خانم س مرتکب رابطه نامشتروع گردیده و مستتند به ماده    – ۸۹

 :محکوم و حکم صادره قطعی و اجرا گردیده است  نامبردگان

 .محرومیت از حقوق اجتماعی ندارند (0

 .باشندتا یک سال پس از صدور حکم قطعی از حقوق اجتماعی محروم می (۲

 .باشندتا دو سال پس از اجرای مجازات از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می (9

 .باشندی مجازات از بعضی از حقوق اجتماعی محروم میتا یک سال پس از اجرا (۴

آقتای الف بته آقای س مراجعه تا برای معافیت وی از خدمت نظام وییفه گواهی پزشتتتکی به استتتم ببیب جعل نماید. فرد س عمل    – ۹۱

 :دهد، در این صورتموصوف را انجام می

  .گرددعمل هر دو مباشرت تلقی می (0
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 .گرددب معاون محسوب می آقای الف جاعل و آقای (۲

 .گرددآقای الف معاون و آقای ب جاعل محسوب می (9

 .آقای ب جاعل تلقی و عمل آقای الف فاقد وصف مجرمانه است (۴

 :لیتر مشروس الکلی با خودروی متعلق به پدرا نموده است ۳۱آقای الف مبادرت به حمل  – ۹۱

 .گرددخودروی مزبور به نفع دولت ضبط می (0

 .گرددخودروی مزبور به مالک آن مسترد می (۲

  .شودچنانچه حمل مشروب بدون اطالع مالک باشد مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می (۳

 .شودچنانچه حمل مشروب با اطالع مالک خودرو باشد، خودرو ضبط و مرتکب نیز به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می (۴

ستتال حبس تعزیری محکوم و این  ۱۱ای الف به اتهام قتل عمد و با توجه به گذشتتت اولیای دم در دادگاه کیفری استتتان به تحمل آق – ۹۲

گیرد. چنانچه پس از ستت ری شتتدن نیمی از مجازات حبس، تقاضتتای آزادی مشتتروط رای در نهایت مورد تایید دیوان عالی کشتتور قرار می

 :شود، این تقاضا در نهایت

 .گرددشمول آزادی مشروط نمیم (0

 .گیرددر دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می (۲

 .گیردچنانچه سابقه قبلی محکومیت به حبس نداشته باشد در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می (9

  .گیرددر دادگاه کیفری استان مورد بررسی قرار می (۴

 باشد؟الزم برای تحقق سقش جنین قانونی نمیکدام یک از موارد زیر جزء شرایش  – ۹۳

 رضایت پدر و تجویز دادگاه (0

 وقوع سقط جنین قبل از ولوج روح (۲

 .الخلقه بودن جنین که موجب حرج مادر استناقص (9

 تشخیص قطعی سه پزشک و تایید پزشکی قانونی (۴
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شتتود. احمد از بالق علت حدوث اختالف، حکم بالق صتتادر و ثبت میاحمد و مریم مبادرت به ازدواج دائم نموده پس از ثبت عقد به  – ۹۴

 :کندرجوع لکن این رجوع را ثبت نمی

 .شودعمل زوجین جرم تلقی می (0

  .شودتنها عمل احمد جرم تلقی می (۲

 .عمل نامبردگان فاقد وصف مجرمانه است (9

 .در صورت شکایت مقامات ذیصالح قابل تعقیب و رسیدگی است (۴

علیه هتای حرام اقتدام به جرح غیرعمدی س نموده که در نهایت موجب کوری کامل هر دو چشتتتم مجنی  آقتای الف در یکی از متاه   – ۹۵

 :گردیده است، در این صورت مرتکب باید

 .دیه کامل پرداخت نماید (۱

 .دیه کامل به اضافه ارش پرداخت نماید (۲

 .دیه کامل به اضافه نصف دیه پرداخت نماید (9

 .دیه کامل به اضافه ثلث دیه کامل پرداخت نماید (۴

د با عابری باشآقای الف که فاقد پروانه رانندگی است لکن تخلف دیاری مرتکب نشده است در محلی که عبور عابر پیاده ممنوع می – ۹۶

 :شود، در این صورتتصادف و باعث مرگ وی می

  .راننده ضامن نیست (0

 .راننده ضامن است (۲

 .شودننده ضامن است و به علت فقدان گواهینامه رانندگی مجازات وی تشدید میرا (9

 .شودالمال و راننده فقط به مجازات رانندگی بدون پروانه محکوم میپرداخت دیه به عهده بیت (۴

 :انداگر زانی یا زانیه ادعا کنند به زنا اکراه شده – ۹۷

 .برسانندالزم است مدعیان اکراه، آن را به اثبات  (0

 .دهدچنانچه دادگاه احتمال دهد این ادعا خالف واقع است به آن ترتیب اثر نمی (۲
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  .صرف چنین ادعایی برای سقوط حد کافی است مگر یقین بر خالف آن وجود داشته باشد (۳

 .شودچنانچه برای ادعای خود دلیل اقامه نمایند حد ساقط می (۴

نماید  مقداری لوازم یدکی خودرو در نتیجه اختالس حاصتتتل گردیده، مبادرت به خرید اموال مذکور میآقتای الف بتا علم به اینکه    – ۹۸

 :عمل وی

 .وصف مجرمانه ندارد (0

 .در هر حال جرم است (۲

 .چنانچه اموال مذکور از اموال نیروهای مسلح باشد، جرم است (9

 .گرددداده باشد، جرم تلقی میچنانچه خریدار حرفه خود را خرید اینگونه اموال قرار  (۴

دهد و موجبات آشنایی و برقراری ارتباط نامشروع و زنا را آقای الف منزل مسکونی خود را جهت عمل زنا در اختیار دیاران قرار می – ۹۹

 :آورد  عمل ویفراهم می

  .مستوجب حد قوادی و تعزیر است (۱

 .مستوجب حد قوادی است (۲

 .تعزیر دارد مستوجب حد نیست و فقط (9

 .گردددارای دو عنوان مجرمانه حدی و تعزیری بوده و تعدد معنوی محسوب و تنها مجازات اشد اعمال می (۴

 کدام یک از عبارات زیر در مورد قسامه صحیح نیست؟ – ۱۱۱

 .توان با آن نوع قتل را مشخص کردمی (0

 .توان با استناد به آن نوع جرح را مشخص کردمی (۲

 .ان با استناد به آن معاونت در قتل را ثابت نمودتومی (9

 .توان با استناد به آن قصاص عضو را اثبات نمودمی (۴
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 آیین دادرسی کیفری

 

های قانونی دو یا چند جانبه در خاک ایران نامهالمللی مواد مخدر که در چارچوس موافقترستتتیتدگی بته اتهتامتات قاچاقچیان بین     – ۱۱۱

 باشد؟در مرحله دادرسی به عهده کدام مرجع قضایی میشوند دستایر می

 یکی از مراجع قضایی، به انتخاب رئیس دادستان کل کشور (0

 یکی از مراجع قضایی، به انتخاب رئیس قوه قضائیه (۲

 یکی از مراجع قضایی، به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور (9

 قضائیهیکی از مراجع قضایی تهران به انتخاب رئیس قوه  (۴

 پیشایری ومقابله با جرایم سازمان یافته امنیتی در مقام ضابش دادگستری به عهده کدام یک از مراجع زیر است؟ – ۱۱۲

 وزارت اطالعات (۱

 نیروی انتظامی (۲

 نیروی مقاومت بسیج (9

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی (۴

ه ها و استخرها نموده و اقدام بهای اختصاصی بانوان نظیر حمامعکس از محلرسیدگی به اتهام اشخاصی که مبادرت به تهیه فیلم یا  – ۱۱۳

 کنند در صالحیت کدام مرجع قضایی است؟تکثیر و توزیع آنها می

 دادگاه انقالب (۱

 دادگاه کیفری استان (۲

 دادگاه عمومی جزایی (9

 حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقالب (۴



 0931 سال وکالت آزمون پاسخنامه و سواالت

 93از  90صفحه 

MoshaveranTBZ.ir 

ماید. نبریق تلفن ثابت شرکت خود واقع در کرج اقدام به ایجاد مزاحمت تلفنی برای رضا ساکن تهران میاحمد ستاکن شتهریار از    – ۱۱۴

نماید. به پرونده اتهامی مذکور در کدام حوزه قضتایی  بدین نحو که به کرات با محل کار رضتا در قزوین تماس گرفته و به وی توهین می 

 شود؟رسیدگی می

 کرج (0

 تهران (۲

 قزوین (۳

 شهریار (۴

دارنده چک بالمحل بر علیه صتتادر کننده آن شتتکایت و پس از رستتیدگی در دادگاه عمومی جزایی حکم محکومیت غیابی مبنی بر   – ۱۱۵

نماید و شاکی پرونده نیز قبل از اعالم علیه اقدام به واخواهی میشود. پس از ابالغ دادنامه، محکومتحمل یک ستال حبس تعزیری صتادر می  

 :کند  در این صورتسی در مرحله واخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان میختم دادر

 .کنددادگاه به دعوی ضرر و زیان رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر می (0

 .شوددادخواست به جهت عدم تقدیم تا پایان جلسه اول دادرسی رد می (۲

 .نمایدسیدگی و حکم مقتضی صادر میدادگاه با صدور قرار رسیدگی توامان به موضوع ر (9

  .شودچون دادخواست پس از اعالم ختم دادرسی مرحله بدوی تقدیم شده است رد می (۴

 شود؟به جرایم امنیتی مسئولین و کارکنان اداره کل ابالعات استان در کدام مرجع قضایی رسیدگی می – ۱۱۶

 دادگاه کیفری استان تهران (0

 ن مرکز استانمحاکم انقالب شهرستا (۲

 تهران استان انقالب محاکم –حسب مورد دادگاه کیفری استان تهران  (9

 استان مرکز شهرستان انقالب محاکم –حسب مورد دادگاه کیفری استان تهران  (۴

دستایر  ۱۳۸۶مرتکب قاچاق کاال شده و به علت متواری بودن در سال  ۱۳۷۵شتخصی به موجب مدارک و مستندات کافی در سال   – ۱۱۷

 نماید؟گردیده است. مرجع قضایی صالحه در خصوص اتهام وارده به وی، کدام یک از تصمیمات قضایی ذیل را اتخاذ می
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 قرار مجرمیت (0

 قرار منع تعقیب (۲

 قرار موقوفی تعقیب (۳

 قرار ترک تعقیب در صورت استرداد کاالی قاچاق (۴

 های سیار قرار دارد؟صالحیت دادگاهرسیدگی به کدام یک از جرایم زیر در  – ۱۱۸

  .جرایمی که کیفر قانونی آنها شالق حدی است (۱

 .جرایمی که کیفر قانونی آنها حداکثر تا دو سوم دیه کامل است (۲

 .باشدسال حبس می 0۱جرایمی که کیفر قانونی آنها حداکثر تا  (9

 .جزای نقدی استجرایمی که کیفر قانونی آنها حداکثر تا سی میلیون ریال  (۴

 .حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد – ۱۱۹

دار نظامی مرتکب سترقت از منزل مستکونی در شتهر ساری می شود و پس از تعقیب قضایی برای وی به اتهام سرقت    احمد درجه – ۱۱۱

صورت به پرونده مذکور در کدام مرجع  گردد. در اینمستتوجب حد کیفرخواستت صتادر و از دادگاه تقاضای اعمال مجازات قطع ید می   

 شود؟قضایی رسیدگی می

 دادگاه نظامی (0

 دادگاه انقالب (۲

 دادگاه عمومی جزایی (۳

 دادگاه کیفری استان (۴

 های کثیراالنتشار و عنداللزوم محلی در کدام یک از موارد زیر وانتشار خالصه متن حکم محکومیت قطعی کیفری در یکی از روزنامه – ۱۱۱

 باشد؟حسب دستور چه مرجعی الزم می

 دادستان –جرم علیه حقوق مالی شخص حقوقی به شرط آنکه عواید حاصل از جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد  (0

 دادستان –جرم علیه حقوق مالی شخص حقیقی به شرط آنکه عواید حاصل از جرم بیش از یکصد میلیون ریال باشد  (۲

 قطعی رای کننده صادر دادگاه –جرم علیه حقوق مالی دولت به شرط آنکه عواید حاصل از جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد  (9
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 ادرص دادگاه –جرم علیه حقوق مالی دولت به شکرط آنکه عواید حاصکل از جرم یکصکد میلیون ریال یا بیشتر باشد     (۴

 قطعی رای کننده

قانون مجازات اسالمی به  ۶۶۱جهت استفاده غیرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاس از برق به استناد ماده به  ۱۳۸۷شخصی در سال  – ۱۱۲

تحمل یک ستال حبس محکوم و دادگاه تجدیدنظر استتان نیز رای مزبور را تایید نموده است. قبل از اجرای حکم مذکور در نیمه دوم سال   

علیه چه و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل گردیده استتت  در این صتتورت محکومماده یاد شتتده قانون مجازات استتالمی اصتتالح  ۱۳۸۷

 تواند انجام دهد؟اقدامی می

 تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور (۱

 تقاضای اعاده دادرسی از دادگاه تجدیدنظر استان (۲

 تقاضای تخفیف مجازات از دادگاه تجدیدنظر استان (9

 مجازات از دادگاه بدویتقاضای تخفیف  (۴

 :های مستوجب حد به لحاظ حصول توبه مشمول عفو مقام رهبری قرار گیرند  در این صورتچنانچه محکومین به مجازات – ۱۱۳

 .شودمجازات حدی ساقط و پرونده مختومه می (0

 .مجازات حدی ساقط شده و دادگاه ملزم به تعیین مجازات تعزیری است (۲

 .شودساقط شده و آثار محکومیت کیفری نیز به طور کامل زایل میمجازات حدی  (9

  .مجازات حدی ساقط شده و در صورت صالحدید دادگاه، تعیین مجازات تعزیری جایز است (۴

ای علیه اقامه نموده، آثار و تبعات احکام قطعی مورد تقاضتتتای اعاده دادرستتتی در چه مرحلهبا فرض قوی بودن دالیلی که محکوم – ۱۱۴

 شود؟علیه متوقف مینسبت به محکوم

 بالفاصله پس از تقاضای اعاده دادرسی (0

 بالفاصله پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی (۲

 بالفاصله پس از شروع به رسیدگی مجدد به پرونده توسط دادگاه هم عرض (۳

 تقاضای اعاده دادرسیبالفاصله پس از صدور رای از دادگاه هم عرض مبنی بر نقض دادنامه مورد  (۴
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باشتد رسیدگی نموده و حکم محکومیت صادر کرده  دادگاه نظامی یک به جرمی که حداکثر مجازات قانونی آن پنج ستال حبس می  – ۱۱۵

 است. مرجع تجدیدنظر از حکم مذکور کدام است؟

 دیوان عالی کشور (0

 دادگاه تجدیدنظر استان (۲

 دادگاه کیفری استان تهران (9

 ه نظامی یک هم عرضدادگا (۴

 ربایی و مصادره اموال در غیر از جرایم مربوط به مواد مخدر کدام است؟مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در جرایم آدم – ۱۱۶

 هر دو دیوان عالی کشور (0

 هر دو دادگاه تجدیدنظر استان (۲

 کشور عالی دیوان –دادگاه تجدیدنظر استان  (9

 استان تجدیدنظر دادگاه –دیوان عالی کشور  (۴

 کدام یک از قرارهای زیر قطعی و غیر قابل اعتراض است؟ – ۱۱۷

 قرار تامین خواسته صادره از دادگاه (۱

 قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه (۲

 قرار تامین خواسته صادره از دادسرا (9

 قرار عدم صالحیت صادره از دادسرا (۴

 باشد؟دادگاه کیفری استان به عهده کدام یک از مراجع زیر می اجرای احکام قطعی صادره از – ۱۱۸

 اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان مرکز استان (۱

 اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان محل وقوع جرم (۲

 .شودمرجعی که توسط دادگاه صادر کننده رای تعیین می (9

 .کیفرخواست صادر کرده است اجرای احکام کیفری دادسرایی که در خصوص پرونده (۴
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 .حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد – ۱۱۹

مرجع صتالح برای رستیدگی به اختالف صتالحیت میان دادسرای نظامی با دادسرای عمومی و انقالس واقع در شهرستان مرکز استان     – ۱۲۱

 کدام است؟

 دیوان عالی کشور (۱

 دادستان کل کشور (۲

 تجدیدنظر استاندادگاه  (9

 دادسرای دیوان عالی کشور (۴

 


