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حقوق مدنی
- ۱در ملک مشاع ،هر یک از مالکان:

 )9حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند.
 )۲حق هیچگونه تصرف و انتفاع را ندارند.
 )۳برای تصرف ،نیازمند اذن دیگران هستند .
 )۴مجاز به تصرف هستند ولی باید به دیگر مالکان اجرتالمثل تصرف خود را بدهند.
- ۲در کدامیک از موارد زیر واقف میتواند از وقف منتفع گردد؟

 )9واقف خود را موقوفعلیه قرار دهد.
 )۲واقف خود را جزء موقوفعلیهم نماید.
 )۳در وقف بر مصالح عامه ،خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود  )۴.واقف پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع
موقوفه قرار دهد ،اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از وفات.
- ۳شخصی خودرو متعلق به دیگری را سرقت و رادیویی روی آن نصب کرده است ،در این صورت پس از رد خودرو به مالک:

 )9خودرو و رادیو متعلق به مالک است.
 )۲مالک باید بهای رادیو را به سارق بپردازد.
 )۳سارق حق دارد رادیو را از روی خودرو بردارد .
 )۴مالک میتواند با پرداخت بهای رادیو از استرداد آن خودداری کند.
- ۴معامله نسبت به مال غیر در حضور مالک و سکوت وی .…………… ،است.

 )9باطل
 )۲نافذ
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 )۳غیرنافذ
 )۴قابل فسخ.
- ۵شرط تاخیر در انتقال ملکیت به خریدار در عقد بیع عین معین:

 )۱صحیح است
 )۲باطل است ،اما عقد بیع صحیح است.
 )8چون موجب تعلیق در عقد است ،باطل و مبطل عقد است.
 )۴چون مخالف مقتضای ذات عقد است ،باطل و مبطل عقد است.
- ۶در عقد بیع ،حق حبس اختصاص دارد به مبیعِ:

 )9کلی در معین
 )۲عین معین
 )8کلی فیالذمه
 )۴همه موارد
- ۷اگر مالک عین مستاجره را به دیگری بفروشد:

 )9عقد اجاره باطل میشود.
 )۲عقد بیع منفسخ میشود.
 )۳عقد بیع و عقد اجاره به حال خود باقی است
 )۴هم عقد بیع منفسخ و هم عقد اجاره باطل میشود.
- ۸مغازهای در سال  ۱۳۷۵اجاره داده شده است .در اثنای مدت اجاره ،مستاجر مرتکب تعدی و تفریط شده است:

)۱موجر حق فسخ و تللیه دارد ،بدون ننهه حق سسخو و شی ه شرداخت سند  )۲موجر در صورتی حق فسخ دارد که قادر به منع
مستاجر از تعدی و تفریط نباشد.
 )8موجر فقط میتواند از طریق مراجعه به دادگاه از تعدی و تفریط مستاجر جلوگیری کند.
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 )۴موجر حق فسخ دارد و میتواند با تادیه حق کسب و پیشه و تجارت تخلیه عین مستاجره را از دادگاه بخواهد.

 - ۹در سنند قرارداد اجاره یک دسنتگاه آپارتنان که برای یک سنال به اجاره داده شده ،شخا ثالای از مستاجر ننانت تضامنی کرده است
که در صورت تخلف مستاجر ،اجارهبها را به موجر پرداخت کند .در این مورد کدام گزینه درست است؟

 )9بستانکار باید نخست به ضامن رجوع کند.
 )۲بستانکار باید نخست به مستاجر (بدهکار اصلی) رجوع کند.
 )8بستانکار میتواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع کند و هر یک از آنان مسئول پرداخت نصف اجارهبها میباشند.
 )۴بسختانهار می تواند به مسختاجر و اام متتماا رجو سرده یا ش

از رجو به یهی از ننها و عد وصول للو برای

تما یا بقیه للو به دیگری رجو سند .
 - ۱۱در قرارداد جعاله عامل تعهد کرده اسننت هاهی به عنق یکصنند متر در برابر دریاهت ده میلیون تومان حفر کند .شننخصننی در این
قرارداد ننامن جاعل میشنود که در صورت اناام دادن عنل ،مبل مزبور را به عامل پرداخت کند .در این مورد ،تعهد نامن از کدامیک
از موارد زیر است؟

 )9دین ثابت و مستقر است.
 )۲دین ثابت و متزلزل است.
 )۳دینی است سه فقط سبو نن ایتاد شده است.
 )۴دینی است که نه اصل آن و نه سبب آن ایجاد شده است.
- ۱۱در صورت تلف عین مرهونه:

 )9اگر عین مرهونه تلف شود ،راهن باید بدل آن را به رهن گذارد.
 )۲اگر عی مرهونه به واسطه عمل راه یا دیگری تلف شود ،تلفسننده باید بدل نن را بدهد و بدل نن خود به خود ره
خواهد بود .
 )8اگر عین مرهونه توسط شخص ثالث تلف شود ،عقد رهن منحل میشود ولی اگر از سوی راهن تلف شود بدل در رهن قرار میگیرد.
 )۴اگر عین مرهونه به واسطه عمل راهن تلف شود ،رهن باطل میشود ،ولی اگر از سوی شخص ثالث تلف شود ،بدل آن رهن قرار میگیرد.
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- ۱۲در صورتی که وکالتی که موکل به وکیل میدهد مطلق باشد:

 )۱اختیارات وسیل محدود به اداره اموال موسل است  )۲.وکیل میتواند هر قراردادی را از سوی موکل منعقد کند.
 )8وکیل میتواند تنها وکالت در دعاوی را از سوی موکل انجام دهد.
 )۴وکیل اختیار اداره اموال موکل و انعقاد هر گونه قراردادی را از سوی موکل دارد.
 - ۱۳شخصی برای وصول طلب خود به دیگری وکالت داده است ،اگر با مراجعه وکیل بدهکار بدهی را نپردازد:

 )۱وسیل حق لرح دعوی به لرفیت بدههار را ندارد  )۲.وکیل میتواند به طرفیت بدهکار طرح دعوی کند.
 )8اگر دالیل موکل قوی باشد وکیل حق طرح دعوی را به طرفیت بدهکار دارد.
 )۴وکیل باید به بدهکار اظهارنامه بدهد ،اگر نپرداخت میتواند به طرفیت بدهکار طرح دعوی کند.
- ۱۴صلح بالعوض:

 )9عقد جایز است.
 )۲عقد باطل است.
 )۳عقد الز است.
 )۴در حکم هبه است و تمامی احکام هبه بر آن جاری میشود.
 - ۱۵در قرارداد ودیعه ،پس از مطالبه مال از سوی مالک و امتناع سپردهگیر از رد مال ،اگر مال تلف شود:

 )9سپردهگیر در صورت تعدی و تفریط ضامن است.
 )۲سپردهگیر امین است و در هیچ صورت ضامن نیست.
 )8سپردهگیر تنها در صورت اتالف عمدی مال ضامن است.
 )۴سپردهگیر در هر حال اام است ولو ننهه تلف مستند به فال او نباشد.
- ۱۶شنخصنی هوت ننوده و ماترو وی معادل یکصد میلیون تومان و بدهی وی ده میلیون تومان است .ورثه بدون پرداخت بدهی ،اموال
را میان خود تقسیم کردهاند:
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 )9در صورتی تقسیم درست است که ورثه از وجود بدهی ناآگاه باشند.
 )۲بستانکار در صورت امتناع ورثه از پرداخت بدهی ،حق دارد از دادگاه ابطال تقسیم را درخواست کند.
 )8بستانکار در هر حال میتواند ابطال تقسیم را از دادگاه درخواست کند و طلب خود را از ماترک به دست آورد.
 )۴خواه ورثه از وجود للو نگاه باشند یا باد از تقسیم مالو شود سه بر متوفی دینی بوده است ،تقسیم درست است و
بستانهار باید برای دریافت للو خود به هر یک از ورثه به نسبت سهم او رجو سند.
- ۱۷شخصی هوت کرده و یک قطعه زمین  ۱۵۱۱متری به ورثه او که سه نفر هستند رسیده و یکی از سه وارث صغیر است:

 )۱تقسیم با حضور سرشرست صغیر در دادگاه انتا میشود.
 )۲تقسیم این قطعه زمین تا رسیدن صغیر به سن رشد ممنوع است.
 )8اداره ثبت محل وقوع ملک با درخواست سرپرست صغیر و دو وارث دیگر زمین را تقسیم میکند.
 )۴دادگاه بدون نیاز به نصب سرپرست برای صغیر با حضور دیگر ورثه حکم به تقسیم این ملک میدهد.
- ۱۸اگر زن از شوهر متوهای خود هرزندانی داشته باشد ،به میزان زیر ارث میبرد:

 )9یک هشتم از بهای اموال منقول و غیرمنقول.
 )۲یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از بهای اموال غیرمنقول.
 )8یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از عین اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان.
 )۴یک ه تم از عی اموال منقول و یک ه تم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان.
- ۱۹اگر در عقد نکاح مهرالنسنی ملک غیر باشد:

 )9نکاح و مهر باطل است.
 )۲به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.
 )۳زن مستحق مثل یا قیمت نن خواهد بود.
 )۴مثل آن است که مهر تعیین نشده باشد و زوجین باید با تراضی مهر را تعیین نمایند.
- ۲۱در صورت مانون شدن مرد پس از عقد نکاح دایم:
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 )۱فقط زن حق فس دارد.
 )۲زوجین حق فسخ دارند.
 )8فقط شوهر حق فسخ دارد.
 )۴هیچیک از زوجین حق فسخ ندارند.

نیی دادرسی مدنی

 - ۲۱اگر به موجب قراردادی که در اصنفهان منعقد شنده ،شخصی یک باآ آپارتنان واقع در تهران و یک دستگاه خودرو خریداری نناید و
هروشننده مقیم کر باشند ،دعوای تیویل و تسلیم آپارتنان و خودرو که به موجب یک دادخواست مطرح شده در صالحیت هه دادگاهی
است؟

 )9دادگاه عمومی اصفهان که محل وقوع عقد است.
 )۲دادگاه عمومی تهران سه محل وقو نشارتمان است.
 )8دادگاه عمومی کرج که محل اقامت فروشنده (خوانده) است.
 )۴هر یک از دادگاههای عمومی تهران و اصفهان و کرج صالح به رسیدگی هستند.
- ۲۲کدام بیان صییح است؟

 )9تنظیم قرارداد با دولت حتی به صورت موردی ممنوع است.
 )۲وکیل میتواند ضمن اشتغال به وکالت ،در استخدام دولت نیز باشد.
 )۳وسیل نمیتواند در استلدا دولت باشد ولی میتواند با دولت ،قرارداد م اوره حقوقی داشته باشد.
 )۴وکیل نمیتواند حتی به عنوان مشاور حقوقی از دولت حقوق دریافت کند اما میتواند قرارداد وکالت موردی با دولت تنظیم کند.
 - ۲۳هنانچه رای دادگاه غیابی بوده و مفاد رای از طریق آگهی در روزنامه ابالغ شده باشد ،تاریخ ابالغ هه زمانی است؟

 )9تاری انت ار نگهی
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 )۲یک هفته پس از انتشار آگهی
 )8یک ماه پس از انتشار آگهی
 )۴تاریخ اطالع محکومعلیه از مفاد رای
- ۲۴در مرحله واخواهی ،واخوانده:

 )9حق جلب شخص ثالث را ندارد.
 )۲باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ،دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند.
 )8باید ظرف سه روز از تاریخ ابالغ وقت رسیدگی به واخواهی دادخواست جلب ثالث را تقدیم دارد.
 )۴باید در اولی جلسه رسیدگی به اعتراض ،جهات و دالیل خود را اظهار سرده و ظرف سه روز دادخواست جلو ثالث را
تقدیم دارد
- ۲۵کدام عبارت صییح است؟

 )9رای رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت الزماالجرا است
 )۲رای رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت و پس از صدور اجراییه قابل اجرا است.
 )8رای رفع تصرف عدوانی قبل از قطایت و به دستور مرجع صادرسننده قابل اجرا است.
 )۴رای رفع تصرف عدوانی فقط پس از قطعیت و بعد از صدور اجراییه الزماالجرا است.
- ۲۶استرداد سند در جریان دادرسی:

 )9مطلقاً مجاز است.
 )۲در صورتی مجاز است که سند به نفع طرف مقابل باشد.
 )8در صورتی مجاز نیست که به نفع طرف مقابل دلیل نباشد و او به آن استناد نکرده باشد.
 )۴در صورتی متاز نیست سه به نفع لرف مقابل دلیل باشد و او (لرف مقابل) به نن سند استناد سرده باشد.
- ۲۷حذف و ننره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

- ۲۸دالیلی که برای اثبات ایقاعات اقامه میشود تابع قوانین هه زمانی است؟
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 )9زمان اقامه دعوا
 )۲زمان ان اء ایقا
 )8زمان رسیدگی به دعوا
 )۴تشخیص قوانین حاکم بر دعوا بر عهده دادگاه است.
- ۲۹در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول:

 )9از نظر صالحیت ،ارزش خواسته مطابق قیمت منطقهای امالک در هر منطقه خواهد بود.
 )۲از نظر صالحیت ،ارزش خواسته همان است سه خواهان در دادخواست خود تایی میسند.
 )8از نظر هزینه دادرسی و صالحیت ،ارزش خواسته باید مطابق قیمت منطقهای محاسبه شود.
 )۴از نظر هزینه دادرسی ،ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین کرده است.
- ۳۱در کدامیک از صورتهای زیر ،شخا میتواند به عنوان ثالث به حکم اعتراض کند؟

 )9در صورتی که در دادرسی منتهی به رای صادره با هیچ سمتی دخالت نداشته باشد.
 )۲در صورتی که در دادرسی منتهی به رای صادره در دادگاه حاضر نشده و الیحهای نیز تقدیم نکرده باشد.
 )8در صورتی که در دادرسی منتهی به رای صادره به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.
 )۴در صورتی سه در دادرسی منتهی به رای صادره خود یا نمایندهاش به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.
- ۳۱در مرحله تادیدنظر کدامیک از موارد زیر ادعای جدید میسوآ میشود؟

 )۱لرح دعوای مرتبط با خواسته اصلی
 )۲تغییر عنوان خواسته از اجرتالمثل به اجرتالمسمی
 )8مطالبه ضرر و زیانی که در جریان دعوا به خواسته تعلق گرفته است.
 )۴مطالبه اجارهبهای ملک که در جریان رسیدگی ،موعد آن رسیده و پرداخت نشده است.
 - ۳۲هنانچه شعبه دیوان عالی کشور قرار ابطال دادخواست تایید شده توسط دادگاه تادیدنظر را نقض نناید:

 )۱شرونده به شابه بدوی صادرسننده قرار ارجا میگردد.
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 )۲شعبه دیوان راساً مبادرت به رسیدگی ماهوی مینماید.
 )8پرونده به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع میگردد.
 )۴پرونده به شعبه تجدیدنظر تاییدکننده قرار ارجاع میگردد.
- ۳۳اگر کسی که باید سوگند یاد کند ،برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ،دادگاه هه تصنینی اتخاذ خواهد کرد؟

 )9دادگاه باید به او مهلت دهد.
 )۲دادگاه نمیتواند به او مهلت دهد.
 )8دادگاه مطلقاً میتواند به او مهلت دهد.
 )۴دادگاه میتواند به او مهلت دهد ،به میزانی سه موجو ارر لرف مقابل نگردد .
- ۳۴کدامیک از عبارات زیر صییح است؟

 )9پس از انکار یا تردید نسبت به سند ،ادعای جعلیت مسموع نیست.
 )۲ش

از ادعای جالیت سند ،انهار یا تردید نسبت به نن سند ،مسمو نیست

 )8در صورت انکار یا تردید نسبت به یک سند همراه با ادعای پرداخت وجه آن ،ادعای اخیر مسموع نخواهد بود.
 )۴بعد از ادعای جعلیت سند ،در صورتی که نسبت به آن سند ،انکار یا تردید شود فقط به ادعای اخیر رسیدگی میشود.
- ۳۵حذف و ننره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

- ۳۶کدامیک از موارد زیر در خصوص دعوای اعسار( ،از پرداخت میکومبه و هزینه دادرسی) صییح نیست؟

 )9دعوای اعسار یک دعوای غیرمالی است.
 )۲امکان استفاده از حکم اعسار متوفی برای وراث وی وجود ندارد.
 )۳ماافیت از هزینه دادرسی باید برای هر مرحله به لور متزا تحصیل شود
 )۴امکان رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه قبل از حبس محکومعلیه منع قانونی ندارد.
- ۳۷کدام بیان در مورد دستور موقت صییح است؟

 )9در صورتی که طرف دعوا تامین مناسب بدهد ،دادگاه باید از دستور موقت رفع اثر نماید.
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 )۲در صورتی که طرف دعوا تامین مناسب بدهد ،دادگاه نباید از دستور موقت رفع اثر نماید.
 )۳در صورتی سه لرف دعوا تامی مناسو بدهد ،دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر مینماید.
 )۴در صوورتی که درخواسوتکننده دسوتور موقت ظرف مدت بیسوت روز از تاریخ صدور دستور موقت دعوای ماهوی طرح ننماید ،دادگاه راساً از
دستور موقت رفع اثر مینماید.
- ۳۸عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه میل یا تیقیق میلی:

 )9در صورتی که اجرای قرارهای مذکور را دادگاه الزم بداند قرار رد دعوای بدوی صادر میگردد.
 )۲در صورتی سه اجرای قرارهای مذسور را دادگاه الز بداند قرار ابطال دادخواست بدوی صادر میگردد.
 )8در صورتی که اجرای قرارهای مذکور به درخواست خواهان باشد موجب صدور قرار ابطال دادخواست بدوی میگردد.
 )۴در صورتی که اجرای قرارهای مذکور به درخواست تجدیدنظرخواه باشد قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر میگردد.
- ۳۹کدامیک از عبارات زیر صییح نیست؟

 )9فوت محکومعلیه در جریان اجرای حکم موجب توقف عملیات اجرایی میشود.
 )۲درخواست تحریر ترکه میتواند از موجبات تعلیق عملیات اجرایی در طول مدت تحریر ترکه باشد.
 )۳درخواسخت رفع اختالف نسبت به مفاد حهم تحت هی شرایطی نمیتواند از موجبات صدور قرار تاخیر اجرای حهم
توسط دادگاه باشد.
 )۴دادخواسوت شخص ثالثی که اموال محکوم علیه نزد او توقیف شده است مبنی بر تلف مال بدون تعدی و تفریط او ،میتواند از موجبات صدور
قرار توقیف عملیات اجرایی باشد.
- ۴۱اگر خواهان برای اثبات ادعای خود اقامه بیّنه نناید ،دادگاه با هه تکلیفی مواجه است؟

 )9دادگاه باید مطابق بیّنه حکم صادر نماید.
 )۲دادگاه باید در صورت عدم بیّنه معارض ،حکم صادر نماید.
 )۳دادگاه باید در صورت عد بیّنه ماارض ،چنانچه دعوا بر میّت نباشد ،حهم صادر نماید
 )۴دادگاه باید در صورت عدم بیّنه معارض ،چنانچه دعوا بر محجور نباشد ،حکم صادر نماید.
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حقوق تتارت

 – ۴۱کدام یک از عبارات ذیل صییح ننیباشد؟

 )9تسهیل نقل و انتقال اموال غیرمنقول تجاری محسوب میشود.
 )۲معامالت غیرمنقول تجاری محسوب نمیشوند ولو آنکه بین تجار انجام شود.
 )8خرید اراای و تفهیک نن توسط تاجر ،به قصد فروش تتاری محسوب میشود.
 )۴احداث ساختمان ،به منظور فروش یا اجاره توسط شرکتهای با مسئولیت محدود ،عمل تجاری است.
 – ۴۲مینولهای جهت حنل از گنرو بوشنهر به قصند ارسنال به تهران به بنگاه باربری (الف) تیویل داده شده که در مسیر تلف گردیده
است .بنا به هرض هوق کدام یک از موارد ذیل صییح است؟

 )9بنگاه باربری ضامن تلف کاال است حتی اگر تلف ناشی از حوادث قهریه باشد.
 )۲بنگاه باربری در هر حال با اثبات عدم تقصیر خود در تلف کاال ،از مسئولیت مبری است.
 )۳بنگاه باربری با اثبات اینهه تلف ساال ناشی از قصور ارسال سننده بوده از مسئولیت مبری است.
 )۴چنانچه ثابت شود تلف کاال ناشی از تقصیر راننده حامل کاال بوده ،صرفاً وی مسئول جبران خسارت است.
 – ۴۳انتشار اعالمیه پذیرهنویسی توسط شرکتهای سهامی عام ،منوط به صدور ماوز توسط ………… .میباشد.

 )9فقط اداره ثبت شرکتها.
 )۲فقط سازمان بورس و اوراق بهادار.
 )۳سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرستها.
 )۴اداره ثبت شرکتها (در مورد شرکتهای پذیرفته نشده در بورس).
 – ۴۴شنرکت با مسوولیت میدود (الف) ثبت شده به شناره  ۱۵۱۹متعهد به پرداخت یک هقره سفته در حق (آ) میباشد .در صورتی که
دارایی شرکت کفاف پرداخت سفته را ندهد ،کدام یک از موارد ذیل صییح است؟
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 )9شرکاء شرکت به نسبت سهم الشرکه خود مسئول پرداخت وجه سفته میباشند.
 )۲شرکاء شرکت به میزان آورده خود باید وجه سفته را پرداخت نمایند.
 )8مدیران شرکت بطور تضامنی با شرکت مسئول پرداخت وجه سفته میباشند.
 )۴شرساء شرست هی گونه مسئولیتی در قبال شرداخت وجه سفته نلواهند داشت.
 – ۴۵در ننانت تاارتی:

 )9مضمونله باید بدواً به مدیون اصلی و سپس به ضامن رجوع کند.
 )۲مضمونله حتی در صورت فقدان توافق میتواند بطور همزمان به مدیون اصلی و اام رجو نماید.
 )8مضمونله در صورت وجود توافق میتواند بطور همزمان به مدیون اصلی و ضامن رجوع کند.
 )۴مضمونله صرفاً با رجوع به ضامن یا مضمونعنه و عدم وصول طلب خود میتواند برای تمام یا بقیه طلب به دیگری مراجعه نماید.
 – ۴۶در خصوص مبل برات کدام عبارت صییح ننیباشد؟

 )۱در خصوص تاارض میان مبلغ به حروف و رقم ،مبلغ سمتر مالک است.
 )۲عدم قید مبلغ برات موجب خروج سند از شمول اسناد تجاری است.
 )8عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاری نیست.
 )۴در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و مبلغ به رقم ،مبلغ ذکر شده به حروف مالک است.
 – ۴۷کدام یک از موارد ذیل در خصوص استیقاق دالل به دریاهت حقالزحنه صییح ننیباشد؟

 )9دالل در صورتی که معامله با وساطت او تمام شده باشد مستحق دریافت حقالزحمه است.
 )۲هرگاه معامله مشروط به تحقق شرط باشد دالل صرفاً پس از حصول شرط مستحق دریافت حقالزحمه است.
 )8در صورتی که معامله به واسطه اعمال خیار غبن فسخ شود حق مطالبه حقالزحمه از دالل سلب نمیشود.
 )۴حقالزحمه دالل به نسبت مساوی به عهده لرفی ماامله است مگر ننهه خالف نن توافق شده باشد.
 – ۴۸یک هقره هک با ظهرنویسننی به عنوان وکالت در اختیار تاجر قرار گرهته اسننت .در صننورت ورشننکسننتگی تاجر ،کدام مورد صننییح
ننیباشد؟
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 )9در صورت وصول وجه چک توسط تاجر ،صاحب سند برای دریافت وجه آن باید در ردیف غرماء قرار گیرد.
 )۲در صورت اثبات اینکه ظهرنویسی به عنوان وکالت بوده است ،ظهرنویس حق مراجعه به مدیر تصفیه را خواهد داشت.
 )8در صورت عدم وصول وجه چک و بقاء آن در ید تاجر ،صاحب چک میتواند الشه چک را از مدیر تصفیه مسترد نماید.
 )۴در صخورت وصخول وجه چک توسخط تاجر ،صاحو چک در ردیف غرماء قرار نمیگیرد و میتواند سل مبلغ چک را از
مدیر تصفیه وصول نماید.
 – ۴۹کدام یک از موارد ذیل صییح است؟

 )9در مورد شرکتهای منحله ،دعوی باید به طرفیت مدیر تصفیه شرکت اقامه گردد.
 )۲در مورد شرکتهای ورشکسته ،دعوی باید به طرفیت شرکت ورشکسته اقامه گردد.
 )8در مورد شرکتهای ورشکسته و منحله دعوی باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه گردد.
 )۴در مورد شرستهای ورشهسته دعوی به لرفیت مدیر تصفیه و در مورد شرستهای منحله ،دعوی به لرفیت شرست
منحله باید اقامه گردد.
 – ۵۱در شرکتهای سهامی:

 )9مدیران مطلقاً حق انجام معامله شخصی با شرکت تحت مدیریت خود را ندارند.
 )۲مدیران به شرط رعایت صرفه و صالح و پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی حق انجام معامله یا شرکت تحت مدیریت خود را دارند.
 )8مدیران به شرط رعایت صرفه و صالح شرکت و با نظارت و اجازه بازرس حق انجام معامله با شرکت تحت مدیریت خود را دارند.
 )۴هیچهدا
 – ۵۱صدور برات سازشی از اموری است که:

 )9دادگاه میتواند تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقصیر نماید.
 )۲دادگاه باید تاجر را محهو به ورشهستگی به تقصیر نماید.
 )8دادگاه میتواند تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقلب نماید.
 )۴دادگاه باید تاجر را محکوم به ورشکستگی به تقلب نماید.
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 – ۵۲هنانچه زیانهای وارده در شرکت سهامی موجب از بین رهتن  ۶۱۶سرمایه شود:

 )۱متمع عمومی فوق الااده باید ت هیل شود و شرست را منحل سند یا سرمایه را به میزان موجود ساهش دهد.
 )۲هیات مدیره باید با کسب مجوز از مجمع عمومی عادی نسبت به ترمیم سرمایه تا میزان مقرر قانونی اقدام نماید.
 )8سهامداران به نسبت سهامشان باید ظرف  ۰۶روز سرمایه از دست رفته را تا حد سرمایه ثبت شده نقداً به شرکت پرداخت نمایند.
 )۴مجمع عمومی فوقالعاده باید بالفاصله جهت تکمیل و ترمیم سرمایه از بین رفته افزایش سرمایه را تا حد سرمایه ثبت شده تصویب نماید.
 – ۵۳کدام یک از موارد ذیل ،طلبکار با حق الویت میسوآ میشوند؟

 )9بانکها در خصوص مطالبه اصل وام و خسارات تاخیر تادیه ایام بعد از توقف
 )۲وزارت دارایی در مورد وصول مالیات و جرایم متعلقه تاجر ورشکسته
 )8بستانکارانی که بعد از تاریخ توقف ،اموال تاجر را توقیف نمودهاند.
 )۴هیچهدا
 – ۵۴کدام یک از عبارات ذیل صییح ننیباشد؟

 )9ضامن صرفاً با مضمونعنه خود مسئولیت تضامنی دارد.
 )۲ضمانت ضامن برات مفقود شده ،در صورت عدم تعیین مدت ضمان ،سه سال است.
 )8در صورت سقوط حق رجوع دارنده به ظهرنویس ،ضامن ظهرنویس مذکور بریالذمه میگردد.
 )۴دارنده سند تتاری موظف است ظرف یهسال از تاری اعتراض مبادرت به لرح دعوی به لرفیت اام نماید.
 – ۵۵در صورت مرور زمان تااری ،کدام یک از موارد ذیل صییح است؟

 )9دارنده حق مطالبه وجه آن را به هیچ عنوان نخواهد داشت.
 )۲دارنده صرفاً حق مراجعه به صادرکننده سند تجاری را خواهد داشت.
 )۳دارنده حق مراجاه به سسانی سه به ارر او استفاده بالجهت سردهاند را خواهد داشت.
 )۴دارنده حق مطالبه وجه آن را از تمام مسئولین سند ،به عنوان یک سند معرف دین خواهد داشت.
 – ۵۶در مورد قرارداد ارهاقی کدام عبارت صییح ننیباشد؟
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از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه بطالن نن مطلقا قابل قبول نیست.

 )۲معامالت تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه تحت شرایطی قابل ابطال است.
 )8حکم ورشکستگی تاجر ورشکستهای که قرارداد ارفاقی را منعقد کرده تحت شرایطی قابل صدور است.
 )۴در صوورت عدم اجرای قرارداد ارفاقی توسوط تاجر ،هر یک از طلبکاران که قرارداد ارفاقی را منعقد نمودهاند از دادگاه درخواسوت فسخ قرارداد
ارفاقی را بنمایند.
 – ۵۷کدام عبارت صییح ننیباشد؟

 )9اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.
 )۲اف اء اخترا در ظرف مدت  ۶ماه قبل از تاری تقااا مانع ثبت خواهد بود.
 )8طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری ،به عنوان اختراع قابل ثبت نمیباشد.
 )۴حقوق ناشی از اختراع ثبت شده در صورت فوت صاحبان حق به ورثه منتقل میشود.
 – ۵۸کدام مورد ذیل صییح است؟

 )9در شرکتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام در اداره ثبت شرکتها به عمل میآید.
 )۲در شخرستهای سخهامی خاص نقل و انتقال سها بانا بدون دخالت اداره ثبت شرستها و توسط خود شرست صورت
میگیرد.
 )8در مورد شرکتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام بانام پس از ثبت در دفاتر شرکت ،در اداره ثبت شرکتها ثبت و آگهی میشود.
 )۴در شورکتهای سوهامی خاص نقل و انتقال سوهام بانام پس از تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی ،در اداره ثبت شرکتها ثبت و آگهی
میشود.
 – ۵۹کدام عبارت صییح ننیباشد؟

 )9مدت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی کمتر از  ۰۶روز نخواهد بود.
 )۲در شخرستهای سخهامی عا حداسثر یک دهم و در شخرستهای سهامی خاص حداسثر یک دو سود خاله به عنوان
شاداش مدیران منظور میشود.
 )8فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن در شرکتهای سهامی حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
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 )۴هیات مدیره شورکت سوهامی مکلف اسوت هر سوال یک بیسوتم از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانی که اندوخته
قانونی به یک دهم سرمایه شرکت بالغ گردد.
 – ۶۱کدام بیان صییح میباشد؟

 )۱اداره تصفیه می تواند به حساب تاجر از بانهها و موسسات اعتباری وا اخذ نماید.
 )۲اداره تصفیه به هیچ وجه حق دریافت وام به حساب تاجر از بانکها و موسسات اعتباری را ندارد.
 )8اداره تصفیه فقط میتواند به حساب تاجر وام بدون بهره از بانکها و موسسات اعتباری اخذ نماید.
 )۴اداره تصفیه بعد از صدور حکم ورشکستگی فقط حق دریافت مطالبات تاجر و پرداخت و تصفیه بدهیهای تاجر را دارد.

اصول استنباط

 – ۶۱عبارت «دائم» برای «نکاح» در ماده  ۱۱۶۹ق.م که میگوید ..…« :در نکاح دائم ،شننرط خیار نسننبت به صننداق ،جایز اسننت… »..مصننداق
کدام اصطالح میباشد؟

 )9مطلق
 )۲مقید (به فتح یاء)
 )۳مقید (به سسر یاء)
 )۴خاص
 – ۶۲طبق ماده  ۳۵۳ق.آ.د.م ،دادگاه تادیدنظر پس از نقض «قرار» ،پرونده را برای رسننیدگی ماهوی به دادگاه صننادرکننده قرار عودت
میدهد اما اگر «قرار رد دادخواسننت جلب شننخا ثالث» که توام با حکم راجع به اصننل دعوا نسننبت بدان تادیدنظرخواهی شننده – در
مرحله تادیدنظر هسخ شود ،مطابق ذیل ماده  ۱۴۱هنان قانون ،رسیدگی به آن با دعوای اصلی در دادگاهی به عنل میآید که به عنوان
تادیدنظر رسیدگی مینناید .ونعیت یاد شده ،مصداق کدام یک از موارد ذیل است؟

 )9ناسخ
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 )۲مخصص متصل
 )۳ملصه منفصل لفظی
 )۴مخصص منفصل عقلی
 – ۶۳اگر هه حاکم شنرع ،بدوا حق اجبار کسنی را بر مطلقه ننودن هنسر

ندارد اما در صورت بروز عسر و حر برای زوجه و مراجعه

وی به حاکم ،دادگاه میتواند مطابق ماده  ۱۱۳۱ق.م ،زو را اجبار به طالق نناید .عدم جواز بدوی حاکم و جواز مذکور در ماده یاد شننده
به ترتیب مصداق کدام یک از موارد ذیل است؟

 )9حکم واقعی ثانوی – حکم ظاهری
 )۲حکم واقعی اولی – حکم ظاهری
 )۳حهم واقای اولی – حهم واقای ثانوی
 )۴حکم واقعی ثانوی – حکم واقعی اولی
 – ۶۴ماده  ۱۹۸ق.آ.د.م که میگوید« :در صنورتی که حق یا دینی بر عهده کسنی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینکه خالف آن ثابت
شود ».مصداق کدام مورد است؟

 )9اصل استصحاب
 )۲ابقاء ماکان
 )8التنقض الیقین بالشّک بل انقضه بیقین آخر
 )۴هر سه مورد
 – ۶۵ماده  ۱۱۷۹ق.م که میگوید« :مهر باید بین طرهین تا حدی که رهع جهالت آنها بشود ،معلوم باشد» مصداق کدام مورد است؟

 )9قطع
 )۲شک
 )8علم تفصیلی
 )۴علم اجمالی
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 – ۶۶حذف و ننره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

 – ۶۷در ماده  ۳۵۹ق.م که میگوید« :هرگاه دخول شنیوی در مبیع عرها مشکوو باشد آن ش داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح
شده باشد ».کدام اصل اجرا شده است؟

 )9اصل عدم
 )۲استصحاب عدمی
 )8استصحاب وجودی
 )۴هر سه مورد
 – ۶۸از آناا که مطابق ماده  ۳۹آییننامه الییه قانونی اسنتقالل کانون وکال دادگسنتری ،ادای سنوگند بعد از حاننر شدن پروانه وکالت
یعنی پس از اتنام دوره کارآموزی وکالت اناام میشنود ،ماازات مربوط به «تخلف از قسنم»؛ مونوع بند  ۳ماده  ۸۱آن آییننامه شامل
حال کسی که مشغول گذراندن دوره کارآموزی است ننیگردد .این ونعیت مصداق کدام یک از موارد ذیل است؟

 )۱خروج تلصصی
 )۲خروج تخصیصی
 )8حکومت
 )۴موارد  9و 8
 – ۶۹ماده  ۱۱۴۳ق.م که میگوید« :نکاح دختر باکره اگرهه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است…» مصداق
کدام مورد است؟

 )9عام افرادی
 )۲عام استغراقی
 )۳عا بدلی
 )۴عام مجموعی
 – ۷۱حذف و ننره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.
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 – ۷۱ماده  ۵۲۹ق.آ.د.م که مقرر داشنته« :از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،قانون آیین دادرسی مدنی مصوآ سال  ۱۳۱۸و الیاقات و
اصننالحات آن و مواد  ۲۳ ،۲۱ ،۱۹ ،۱۸و  ۳۱قانون تشننکیل دادگاههای عنومی و انقالآ مصننوآ  ۱۳۷۳و سننایر قوانین و مقررات در موارد
مغایر ملغی می گردد.......».

 )9متضمن نسخ شخصی است.
 )۲متضمن نسخ نوعی است.
 )8متضمن نسخ غیرصریح است.
 )۴متضم نس صریح ،شلصی و نوعی ،هر سه است.
 – ۷۲بند  ۲ماده  ۵۱ق.آ.د.م که اقامتگاه مدعیعلیه را با قول مدعی احراز میکند مصداق کدام مورد است؟

 )9دلیل به معنای اخص
 )۲اصل
 )۳اماره
 )۴موارد  9و 8
 – ۷۳برابر ماده  ۶۵۱ق.م« :مقترض باید مال مالی را که قرض کرده اسننت رد کند اگرهه قینتا ترقی یا تنزل کرده باشنند… »..رد مال مال
مقرونه ،هه نوع واجبی است؟

 )9مشروط
 )۲مطلق
 )8کفایی
 )۴تبعی
 – ۷۴ماده  ۷۷۸ق.م که مقرر داشنته« :اگر شرط شده باشد که مرتهن حق هرو

عین مرهونه را ندارد باطل است ».مصداق کدام مورد

است؟

 )۱متمل
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 )۲مبیّن (به فتح یاء)
 )8محکم
 )۴مبیّن (به کسر یاء)
 – ۷۵طبق ماده  ۸۶۱ق.م که میگوید« :موجب ارث دو امر اسننت :نسننب و سننبب» و ماده  ۹۴۱ق.م که میگوید« :زوجین که زوجیت آنها
داینی بوده و مننوع از ارث نباشنند ،از یکدیگر ارث میبرند ».نکاح موجب ارث اسنت .از این دو ماده اسنتنباط میشنود که نکاح نسبت به
ارث ،هه نوع مقدمهای است؟

 )۱سبو
 )۲شرطی
 )8نفوذ
 )۴وجود
 – ۷۶ماده  ۶۱۸قانون ماازات اسننالمی که مقرر داشننته :توهین به اهراد از قبیل هیاشننی و اسننتعنال الفان رکیک هنانچه موجب حد قذف
نباشد به ماازات شالق تا  ۷۴نربه و یا پنااه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود ».مصداق هه نوع واجبی است؟

 )9تعیینی
 )۲تلییری
 )8کفایی
 )۴عینی
 – ۷۷ماده  ۷۹۵ق.م میگوید« :هبه عقدی اسننت که به موجب آن یک نفر مالی را ماانا به کس دیگری تنلیک میکند…» در میان احتناالت
راجع به معنای این عبارت ،معنایی که زودتر به ذهن میآید این اسننت که تعریف ناظر به تنلیک رایگان عین ،دین و منفعت اسننت و شننامل
انتقال رایگان حقوق (مال حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تیایر) که مرتبهای نننعیفتر از مالکیت میباشنند ننیشننود .داللت ماده بر این معنا
مصداق کدام مورد است؟

 )9نص
 )۲ظاهر
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 )8ماوّل
 )۴متشابه
 – ۷۸اصنل  ۲۵قانون اسناسنی که مقرر داشنته« :بازرسی و نرساندن نامهها ،نبط و ها

کردن مکالنات تلفنی ،اهشای مخابرات تلگراهی و

تلکس ،سنانسنور ،عدم مخابره و نرسناندن آنها ،اسنتراق سننع و هرگونه تاسس مننوع است مگر به حکم قانون ».بیانگر هه نوع مفهومی
است؟

 )۱حصر
 )۲قیاس مساوات
 )8شرط
 )۴قیاس اولویت
 – ۷۹در ماده  ۸۷۶ق.م هنین آمده اسننت«:با شننک در حیات حین والدت حکم وراثت ننیشننود – ».وقتی در حیات حین والدت طفل شننبهه
باشد ،هه شبههای بوجود آمده است؟

 )9حکمیه
 )۲مواوعیه
 )8مصداقیه تحریمیه
 )۴مفهومیه تحریمیه
 – ۸۱عام در ماده  ۱۱۷۱ق.م« :هر یک از زن و مرد میتواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد ،».عام……… .است.

 )9مجموعی
 )۲بدلی
 )۳استغراقی
 )۴بدلی و افرادی
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حقوق جزا
- ۸۱در حقوق کیفری ایران،جهل حکنی:

 )9رافع مسئولیت کیفری است.
 )۲رافع مسئولیت کیفری نیست.
 )۳استثنائا رافع مسئولیت سیفری است.
 )۴استثنائاً رافع مسئولیت کیفری نیست.
 - ۸۲شخصی مرتکب هندین هقره سرقت و دو هقره خیانت در امانت شده است .ماازات وی:

)۱قابل تلفیف یا تبدیل میباشد .
 )۲قابل تخفیف یا تبدیل نمیباشد.
 )8قابل تخفیف است ولی قابل تبدیل نیست.
 )۴به کمتر از حداقل مقرر قابل تخفیف و تبدیل نیست.
- ۸۳در حالت تعدد مادی جرایم مشابه:

 )9قاعده جمع مجازاتها اعمال میشود.
 )۲جمع حداکثر مجازاتها اعمال میشود.
 )۳متازات واحد با وصف اختیار دادگاه در ت دید متازات اعمال میشود.
 )۴مجازات واحد با وصف تکلیف دادگاه در تعیین حداکثر مجازات اعمال میشود.
 - ۸۴در نظام کیفری ایران ،اگر یک ایرانی ،در خار از ایران مورد کالهبرداری قرار گیرد:

 )9دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند.
 )۲دادگاههای ایران صالح به رسیدگی نیستند.
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 )8در صورت یافت شدن مجرم در ایران دادگاههای ایران صالح به رسیدگیاند.
 )۴اگر در کشور محل وقوع جرم ،مجازات نشده باشد ،دادگاههای ایران صالح به رسیدگیاند.
- ۸۵آیا مقنن میتواند با تصویب قانونی ،جرم تعزیری یا بازدارنده را ونع کرده و در آن قانون تصریح به عطف بناسبق شدن آن نناید؟

 )9بستگی به نظر دادگاه صادر کننده حکم دارد.
 )۲خیر ،چنی مصوبهای خالف قانون اساسی است.
 )8آری ،اگر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد.
 )۴آری ،یکی از استثنائات اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی ،تصریح مقنن است.
- ۸۶اگر پزشنکی به عنل جراحی مشنروع با رننایت شخا و تیصیل اذن و برائت از او و یا اولیا و سرپرستان وی اقدام کند ،در صورت
وقوع حادثه:

 )9ضامن است.
 )۲ضامن نیست.
 )۳در صورت تقصیر اام است.
 )۴فاقد مسئولیت کیفری است.
- ۸۷میکومیت به ماازات شالق در جرایم تعزیری:

 )۱موجو هی گونه محرومیتی از حقوق اجتماعی نمیشود.
 )۲موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت یک سال پس از اجرای حکم است.
 )8موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت دو سال پس از اجرای حکم است.
 )۴در صورت داشتن یک فقره سابقه محکومیت به مجازات شالق حدی موجب محرومیت دو سال است.
« - ۸۸الف» با تااوز به عنف مرتکب ازاله بکارت و مرگ دختر هفت سالهای میگردد ،ماازات وی کدام است؟

 )9به مجازات جرمی که اشد است محکوم میگردد.
 )۲صرفاً به مجازات جرم اول محکوم میگردد.
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 )۳برای هریک از دو جر  ،متازات جداگانه تایی میگردد.
 )۴چون جرم اول مقدمه جرم دوم بوده فقط مجازات جرم دوم تعیین میگردد.
- ۸۹شخصی ،دیگری را تیریک به ارتکاآ جرمی میکند ،اما هرد اخیر جرم مورد نظر را اناام ننیدهد ،تیریککننده:

 )9به عنوان معاون قابل مجازات است.
 )۲در هیچ حالتی قابل مجازات نیست.
 )8به عنوان شروع به معاونت در جرم قابل مجازات است.
 )۴قابل متازات نیست ،مگر اینهه در قانون تصریح شده باشد.
- ۹۱مبنای عامل موجهه به شنار آمدن دهاع مشروع هیست؟

 )۱زائل شدن رس قانونی جر
 )۲مخدوش شدن رکن روانی جرم
 )8ضرورت حفظ نظم عمومی
 )۴وجوه انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
- ۹۱جرم پولشویی از حیث رکن مادی در حقوق کیفری ایران:

 )9جرمی مرکب و مقید است.
 )۲جرمی ساده و مطلق است.
 )8جرمی مرکب و مطلق است.
 )۴جرمی به عادت و مقید است.
- ۹۲شنخصنی به کرات از طریق دسنتکاری و مداخله در نیوه کار دسنتگاههای تلفن کارتی مبادرت به تناس تلفنی کرده است ،بدون اینکه
وجهی از کارت او کم شود .عنل نامبرده:

 )9جعل است.
 )۲سرقت است.
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 )8کالهبرداری است.
 )۴سالهبرداری رایانهای است.
« - ۹۳الف» ،مشننابه هندین عدد لوح تاریخی زمان شنناه عباس صننفوی را سنناخته و آنها را به قصنند هرو

به عنوان اصننل نزد خود نگه

میدارد ،عنل نامبرده:

 )9جرم جعل است.
 )۲فاقد عنوان مجرمانه است.
 )8شروع به جرم کالهبرداری است.
 )۴جر ساخت نمونه تقلبی نثار فرهنگی – تاریلی است.
« -۹۴الف» ،برای گرهتن انتقام از خانواده «آ» ،به روسنتای «آ» رهته و با شلیک رگبار به منزل وی موجب ایااد رعب و وحشت بین اهالی
روستا میشود .اقدام وی:

 )9محاربه است.
 )۲افساد فیاالرض است.
 )8شروع به جرم محاربه است.
 )۴دارای متازات تازیری است.
- ۹۵اگر ولی دم بدون اذن ولی امر میکوم به قصاص را بکشد:

 )۱فاقد عنوان مترمانه است.
 )۲مرتکب قتل موجب قصاص شده است.
 )8مرتکب قتل در حکم شبه عمد گردیده است.
 )۴عاقله وی محکوم به پرداخت دیه میشود.
 - ۹۶هردی در ایران به نفع دولت پاکستان و به نرر دولت اهغانستان مرتکب یکی از جرایم جاسوسی میشود ،عنل وی:

 )9به شرط معامله متقابل جرم است.
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 )۲در صورتی که تبعه ایران باشد ،جرم است.
 )۳در صورتی سه به امنیت ملی ایران صدمه وارد سند ،جر است.
 )۴در هر حالت عمل مزبور جرم و قابل مجازات است.
- ۹۷کارمند دولت ،بدون اینکه از وجوه دولتی در اختیار منتفع شنده باشند ،به علت اهنال ،موجب تضنییع اموال دولتی گردیده است .عنل
وی:

 )9فاقد عنوان مجرمانه است.
 )۲در حکم خیانت در امانت است.
 )8در حکم تخریب است.
 )۴در حهم جر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
- ۹۸کسنی که موجبات تیقق ارتشنا از قبیل مذاکره ،جلب مواهقت ،وصنول یا ایصنال وجه را هراهم میکند و خود ذینفع در ارتشا نیست،
عنل او:

 )۱در حهم رشاء است.
 )۲معاونت در ارتشاء است.
 )8معاونت در رشاء است.
 )۴فاقد عنوان مجرمانه است.
 - ۹۹عکسنبرداری از اوراق هویت شخصی ،مانند گواهینامه رانندگی ،در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود ،باید منهور به مهر یا عالمتی
باشد که نشان دهد مدارو مزبور رونوشت یا عکس است ،در غیر اینصورت:

 )9فاقد وصف جزایی است.
 )۲در حهم جال است.
 )8تصدیق خالف واقع است.
 )۴عمل مزبور جرم فریب مامورین دولتی است.
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- ۱۱۱شنخصنی ملک خود را با سنند عادی به دیگری منتقل میکند .سپس هنان ملک را با تفویض وکالت به ثالث میهروشد .شخا ثالث
به استناد وکالت مذکور ،ملک را به صورت رسنی به خود منتقل میکند .اقدام وی:

 )9کالهبرداری است.
 )۲انتقال مال غیر است.
 )8معامله معارض است.
 )۴فاقد وصف جزایی است.

نیی دادرسی سیفری
 – ۱۱۱دادگناه عنومی کیفری متهنی را به حبس تعزیری و پرداخت هزینه دادرسنننی میکوم مینناید ،در زمان اجرای حکم ،میکومعلیه
هوت مینناید ،هزینه دادرسی:

 )9از شخص ورثه مطالبه میشود.
 )۲از بیتالمال دریافت میگردد.
 )۳از ما ترک محهو علیه وصول میشود.
 )۴به علت فوت محکومعلیه منتفی است.
 – ۱۱۲شنخصنی در شنهر بابک به اتهام قاهاق کاال و ارز دستگیر میشود ،در شهر بابک دادگاه انقالآ اسالمی تشکیل نگردیده است ،دادگاه
صالح برای رسیدگی:

 )9دادگاه عمومی کیفری کرمان است.
 )۲دادگاه عمومی سیفری شهر بابک است.
 )8دادگاه کیفری استان کرمان است.
 )۴دادگاه انقالب اسالمی کرمان (نزدیکترین دادگاه انقالب محل وقوع جرم) است.
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 – ۱۱۳بازپرس قرار تامین کیفری وثیقه صنادر میکند که به لیان عاز از تودیع وثیقه منار به بازداشنت متهم میشنود ،دادستان به این
قرار اعتراض و با نظر بازپرس مخالفت میکند ،در این صورت:

 )9حل اختالف با دادگاه تجدیدنظر استان است.
 )۲بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان میباشد.
 )8از موارد اختالف بوده و حل اختالف با دادگاه عمومی کیفری است.
 )۴از موارد اختالفی نیست و بازشرس مهلف به تبایت از نظر دادستان نمیباشد
 – ۱۱۴شخصی در تهران مرتکب رباخواری گردیده است ،مرجع صالح برای رسیدگی به این بزه ،کدام یک از مراجع ذیل است؟

 )۱دادگاه عمومی سیفری تهران
 )۲دادگاه انقالب اسالمی تهران
 )8سازمان تعزیرات حکومتی تهران
 )۴دادگاه کیفری استان تهران
 – ۱۱۵قرار منع تعقیب متهنی از سنوی دادسنرا صنادر گردیده ،شناکی به قرار صنادره اعتراض و دادگاه عنومی کیفری پس از رسیدگی،
قرار منع تعقیب را تایید کرده است .رای دادگاه عنومی کیفری:

 )۱قابل تتدیدنظرخواهی نیست.
 )۲قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه کیفری استان است.
 )8قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
 )۴با موافقت دادستان کل کشور قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
 – ۱۱۶راننده اتوبوسنی که از شنیراز عازم تهران بوده ،دسنتگاه ثبت سنرعت وسنیله نقلیه خود را عندا تغییر داده است تا دستگاه سرعتی
کنتر از سننرعت واقعی را نشننان دهد ،ماازات بزه مذکور حبس از  ۱۱روز تا  ۲ماه و یا جزای نقدی از پنااه تا پانصنند هزار ریال یا هر دو
ماازات است .مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم:

)۱شورای حل اختالف تهران است.

صفحه  21از 88

سواالت و پاسخنامه آزمون وکالت سال 9831

MoshaveranTBZ.ir

 )۲اداره راهنمایی و رانندگی تهران است.
 )8دادسرا و دادگاه عمومی کیفری تهران است.
 )۴دادسرای دادگاه انقالب اسالمی تهران است.
 – ۱۱۷آقای «الف» به اتهام کالهبرداری به تینل حبس تعزیری میکوم گردیده اسنت ،پس از قطعیت حکم ،شاکی از شکایت خود صرهنظر
ننوده است( .حکم دادگاه بدوی در دادگاه تادیدنظر عینا تایید گردیده است) در این صورت میکومعلیه میتواند با ارائه رنایتنامه:

 )9از دادگاه بدوی صدور حکم برائت خود را تقاضا کند.
 )۲از دادگاه صادر کننده رای قطعی برائت خود را تقاضا کند.
 )۳از دادگاه صادر سننده حهم قطای تلفیف متازات را تقااا سند.
 )۴در جرم کالهبرداری باتوجه به نص صریح قانون گذشت شاکی پس از قطعیت حکم تاثیری در تخفیف مجازات حبس ندارد.
 – ۱۱۸در پرونده کیفری میکومعلیه پس از صندور حکم دادگاه بدوی حق تادیدنظرخواهی خود را ساقط ننوده است ،در این صورت با
درخواست میکومعلیه:

 )9در کلیه جرایم موجب تخفیف مجازات میباشد.
 )۲در برخی از جرایم دادگاه متازات مندرج در حهم را تلفیف میدهد.
 )8چون تجدیدنظرخواهی از قواعد آمره بوده ،اساساً قابل اسقاط نمیباشد.
 )۴در تعدادی از جرایم و با گذشت شاکی از موجبات تخفیف مجازات میباشد.
 – ۱۱۹آقنای «الف» بنه علت ارتکاآ جرمی به تینل حبس تعزیری و پرداخت ننننرر و زیان ناشنننی از جرم میکوم شنننده و متعاقب این
میکومیت تقانای تادیدنظرخواهی ننوده است ،در خصوص نرر و زیان ناشی از جرم:

 )9هزینه دادرسی را باید بپردازد.
 )۲از شرداخت هزینه دادرسی مااف است.
 )8میتواند تقاضای تقسیط هزینه دادرسی را از دادگاه بنماید.
 )۴مطابق قواعد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی رفتار میشود.
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 – ۱۱۱دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال ،پس از صدور حکم:

 )۱میتواند در تصمیمات قبلی خود یهبار تتدیدنظر نماید.
 )۲با توجه به قاعده فراغ دادرس حق تغییر تصمیم قبلی خود را ندارد.
 )8فقط در صورت تجدیدنظرخواهی دادستان یکبار حق تغییر تصمیم قبلی خود را دارد.
 )۴فقط در صورت تجدیدنظرخواهی ولی یا سرپرست طفل یکبار حق تغییر تصمیم قبلی خود را دارد.
 – ۱۱۱آقای «الف» که ایرانی اسنت در هرانسنه مرتکب قتل عند مسنلنانی شنده است ،اولیا دم مقتول که اهل و ساکن شیراز هستند در
آناا شنکایت خود را مطرح میننایند ،متهم پس از مراجعت به ایران در آبادان دسنتگیر میشود ،در این صورت دادگاه صالح به رسیدگی
به جرم وی:

 )9دادگاه عمومی کیفری آبادان است.
 )۲دادگاه کیفری استان تهران است.
 )8دادگاه کیفری استان فارس است.
 )۴دادگاه سیفری استان خوزستان است.
 – ۱۱۲آقای «الف» که هردی نظامی است مرتکب بزه هرار از خدمت شده است ،دادگاه نظامی در حال رسیدگی است که بزه کالهبرداری
نامبرده نیز کشف میگردد ،دادگاه نظامی به جرم اخیر نیز رسیدگی مینناید .وکیل متهم به صالحیت دادگاه نظامی در رسیدگی به جرم
کالهبرداری اعتراض دارد ،اعتراض وکیل:

 )۱وارد نیست و دادگاه نظامی میتواند به هر دو جر رسیدگی نماید.
 )۲وارد است و دادگاه نظامی حق رسیدگی به جرایم عمومی را ندارد.
 )8وارد نیست چرا که اصوالً تشخیص صالحیت با خود دادگاه میباشد.
 )۴وارد است و هر دو جرم باید در دادگاه عمومی که جرم مهمتر در صالحیت او میباشد رسیدگی شود.
 – ۱۱۳رسیدگی به جرم وارد کردن و نگهداری مشروبات الکلی در صالحیت کدام مرجع است؟

 )9دادگاه انقالب اسالمی
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 )۲دادگاه عمومی سیفری
 )8اتهام وارد کردن مشروبات الکلی در صالحیت دادگاه انقالب و حمل آن در دادگاه عمومی کیفری است.
 )۴اتهام وارد کردن مشووروبات الکلی در صووالحیت تعزیرات حکومتی یا گمرک حسووب مورد و نگهداری در صووالحیت رسوویدگی دادگاه کیفری
عمومی است.
 – ۱۱۴آقای «الف» که هردی نظامی اسنت با ارتکاآ جرم خاص نظامی باعث ورود خسنارت به اموال متعلق به نیروهای مسنلح شده است،
در خصوص ایراد خسارت مذکور کدام مورد صییح است؟

 )۱دادگاه نظامی بدون نیاز به تقدیم دادخواست صالح به رسیدگی میباشد.
 )۲دادگاه نظامی فقط با تقدیم دادخواست صالح به رسیدگی میباشد.
 )8دادگاه نظامی در هیچ شرایطی صالح به رسیدگی نمیباشد.
 )۴دادگاه صالح اصوالً دادگاه عمومی حقوقی میباشد.
 – ۱۱۵حذف و ننره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

 – ۱۱۶کدام یک از موارد ذیل جز موارد اعاده دادرسی در امر کیفری میباشد؟

 )9نسخ مجازات قانونی
 )۲در صورتی که حداقل دو تن از شهود از شهادت خود عدول نمایند.
 )8رسیدگی دادگاه کیفری بدون توجه به اعتبار امر مختومه
 )۴جالی بودن اسناد سه مبنای حهم صادر شده بوده است ،ثابت گردد.
 – ۱۱۷بازپرس در خصنوص قتل عند برای متهم قرار منع تعقیب صادر ننوده و این قرار مورد مخالفت دادستان قرار گرهته است ،مرجع
حل اختالف:

 )۱دادگاه عمومی سیفری است
 )۲دادگاه کیفری استان میباشد.
 )8بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان میباشد.
 )۴با توجه به اهمیت بزه حل اختالف با دیوانعالی کشور است.
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 – ۱۱۸هنانچه دادگاه قرار اناطه صننادر نناید و ذینفع در موعد قانونی گواهی طرح دعوی در مرجع صننالح را به دادگاه صننادرکننده قرار
اناطه ارائه نکند:

 )9دادگاه پرونده را بایگانی میکند.
 )۲دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
 )8دادگاه قرار ترک تعقیب صادر مینماید.
 )۴قرینهای خواهد بود بر بیگناهی متهم و حکم برائت صادر خواهد شد.
 – ۱۱۹در صورت حدوث اختالف بین مراجع قضایی و غیرقضایی در امر صالحیت ،کدام عبارت صییح است؟

 )9مرجع غیرقضایی مکلف به تبعیت از تصمیم مرجع قضایی است.
 )۲پرونده جهت حل اختالف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود.
 )8چنانچه مرجع غیرقضایی خود را صالح نداند پرونده را جهت تصمیمگیری به دیوانعالی کشور ارسال میدارد.
 )۴چنانچه مرجع قضایی خود را صالح نداند شرونده را جهت تصمیمگیری به دیواناالی س ور ارسال میدارد.
 – ۱۲۱کدام یک از قرارهای ذیل قطعی و غیر قابل اعتراض است؟

 )9قرار اناطه
 )۲قرار ترک محاسمه
 )8قرار رد ایراد رد دادرس
 )۴قرار عدم خروج متهم از کشور
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