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تعداد سؤال 021:
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حقوق مدنی:
-1حکم موت فرضی غایب مفقوداالثر صادر شده و اموال او میان وراث حین الفوت تقسیم شده است.اگر
پس از صدور حکم موت فرضی وتقسیم اموال ،غایب پیدا شود ،کدام مورد صحیح است؟
 )0اگر عین اموالموجود باشد ،به غایب بازمی گردد ،اما در موردعوض اموال مصرف شدنی ،غایب حقی ندارد.
 ) 2وراث درهر حال در مقابل شخص غایب ،موظف به استرداد عین اموال و منافع آن و همچنین پرداخت مثل با
قیمت اموال تلف شده هستند.
 )3اگر عین اموال موجود باشد ،به غایب باز میگردد ،والّا حقی بروراث ندارد.
 )4آنچه ازعین اموالو منافع وعوض آن که موجود باشد ،به غایب باز میگردد.
-2عقد وقف درکدام یک از موارد زیر ،باطل است؟
)0وقف مالی که نسبت به آن ،شخص دیگری حقّ ارتفاق دارد.
 )2وقفی که به موجب اراده واقف ،متضمن پرئداخت نفقه زوجه او از منافع موقوفه است.
 )3وقف مالی که نسبت به آن ،شخص دیگری حق ارتفاق دارد.
 )0وقف مالی که میان واقف و موقوف علیه ،مشاع است.
 -3شخص «الف» اتومبیل معینی را به عنوان فضولی به شخص «ب» می فروشد .اگر اتومبیل مذکور
متعلق به غیر باشد ،کدام مورد در خصوص این معامله ،صحیح است؟
)0غیر نافذ است وتنها با تنقیذ صاحب مال معتبر می شود.
 )2اگر معلوم شود «الف» از صاحب مال وکالت داشته ،معتبر است.
 )3درهر حال غیر نافذ است.
 )0غیر نافذ است و تنها باتنفیذ «الف» معتبر میشود.
 -4کدام مورد درخصوص هزینه های انجام تعهد ،صحیح است؟
)0هزینه استرداد مورد عاریه ،به عهده معیر است.
 )2هزینه استرداد مورد ودیعه ،به عهده مودع است.
 )3هزینه استرداد عین مستاجره در فرض انقضای اجاره ،برعهده موجر است.
 )0هزینه تأدیه ثمن ازسوی خریدار ،به عهده فروشنده است.
 -5بیع اعیان ترکه توسط وراث ،در فرضی که دیونی به ترکه تعلق گرفته است ،چگونه است؟
)0نافذنیست و با تنفیذ طلبکاران یا پرداخت دیون آنها ،نافذ میشود.
 )2نافذ است و طلبکاران به نسبت سهم وراث ،حقّ رجوع به آنان را دارند.
 )3نافذ نیست وتنها با تنفیذ طلبکاران،نافذ میشود.
 )0نافذ است ،اما طلبکاران می توانند معامله را فسخ کنند.
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 -6درصورتی که از نقض تعهد قراردادی ،خسارتی واردشده باشد ،کدام مورد در خصوص اختیار
متعهد،صحیح است؟
)0پیش از الزام به ایفای تعهد نیز ،حقّ مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد را دارد.
 )2فقط حق مطالبه خسارت فعلی را دارد و نسبت به خسارت آینده ،مطلقاً حقی ندارد.
 )3در صورت اثبات ،حقّ مطالبه عدم النفع محتمل را دارد.
 )0حق مطالبه توام خسارت عدم انجام تعهد و اجرای اصل تعهد را دارد پیش از الزام به ایفای تعهد نیز  ،حق
مطالبه خسارات تاخیر در انجام تعهد را دارد.
 -7کدام مورد در خصوص مسئولیت ناشی از نگهداری حیوانات ،صحیح است؟
)0صاحب هرنوع حیوان ،تنها در صورتی مسئول است که تقصیر او در نگهداری ازحیوان اثبات شود.
 )2چنانچه صاحب حیوان از خطر حمله آگاه باشد ،مسئول است ،مگر اینکه توانایی حفظ حیوان ار نداشته باشد.
 )3چنانچه صاحب حیوان از خطر حمله آگاه نباشد ،مطلقاً مسئول نیست.
 )0نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد ،فی نفسه تقصیر است.
 -8در بیمه شخص ثالث ،در کدام مورد  ،بیمه گر نمی تواند پس از جبران خسارت زیان دیده ،به راننده
مسبب حادثه رجوع کند؟
)0خسارت  ،ناشی از مستی راننده مسبب حادثه باشد.
 )2زیان دیده فاقد گواهینامه باشد.
 )3خسارت ،ناشی از استعمال مواد روانگردان توسط راننده مسبب حادثه باشد.
 )0راننده مسبب حادثه  ،از مسروقه بودن و سیله نقلیه آگاه باشد.
 -9براساس قانون مدنی ،اگر مالک به نحوی ازانحا ،حقّ خود را به یکی از غاصبان منتقل کند ،کدام
مورد درخصوص آن غاصب ،صحیح است؟
)0دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
 )2فقط می تواند به یکی از الحقین خود رجوع کند.
 )3در صورتی که انتقال مجانی باشد ،حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد.
 )0فقط می تواند به غاصبی رجوع کند که مال در ید او تلف شده است.
 -11در عقد نکاح دردو فرض زیر ،کدام مورد صحیح است؟
فرض اول -عدم رعایت مصلحت موکل
فرض دوم -خروج از حدود اختیارات توسط وکیل
)0در فرض اول ،نکاح صحیح و قابل فسخ است و در فرض دوم ،نکاح غیر نافذ است.
 )2در فرض اول ،نکاح صحیح و غیر قابل فسخ است و در فرض دوم ،نکاح غیر نافذ است.
 )3در هر دو فرض ،نکاح غیر نافذ ونوط به تنفیذ موکل است.
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 )0در فرض اول ،نکاح غیر نافذ است و درفرض دوم ،نکاح صحیح و قابل فسخ است.
 -11در صورتی که اختیار تعیین مهر به شخص ثالث داده شود .کدام مورد صحیح است؟
)0اصوالً شخص ثالث در تعیین مهر به هر میزان ،مختار است.
 )2شخص ثالث نمی تواند بیش از صدو ده سکه بهار آزادی معین کند.
 )3شخص ثالث نمی تواند بیش از مهر المثل معین کند.
 )0شخص ثالث نمیتواند بیش از مهر المتعه معین کند.
 -11در صورت تفاوت قیمت مبیع در وضعیت بی عیبی با ثمن معامله ،ارش در خیار عیب چگونه
محاسبه میشود؟
) 0قیمت حقیقی مبیع در وضعیت معیوبی و قیمت حقیقی آن دروضعیت بی عیبی تعیین می شود و فروشنده
بایداز ثمن مقرر به همان نسبت را به مشتری رد کند و مابقی را نگه دارد.
 ) 2قیمت حقیقی مبیع در وضعیت معیوبی و قیمت حقیقی آن در وضعیت بی عیبی تعیین می شود و فروشنده
باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگه داشته و بقیه را به عنوان ارش ،به مشتری رد کند.
 )3فروشنده موظف است مابه التفاوت قیمت مبیع در وضعیت بی عیبی با ثمن معامله را به عنوان ارش به مشتری
بپردازد.
 )0فروشنده موظف است مابه التفاوت قیمت مبیع در وضعیت معیوبی و وضعیت بی عیبی را به عنوان ارش به
مشتری بپردازد.
 -11کدام مورد در خصوص رجوع خریدار به فروشنده فضولی ،بابت جبران خسارت ،صحیح است؟
)0فروشندهای که به فساد بیع آگاه است ،درهر حال در مقابل خریدار ضامن است ،خواه خریدار به فساد بیع آگاه
باشد یا ناآگاه.
 )2تنها در فرضی که فروشنده از فساد بیع آگاه و خریدار از فساد بیع ناآگاه است ،فروشنده موظف به جبران
خسارت خریدار است.
 )3در صورت وقوع خسارت و اثبات آن ،درهر حال فروشنده باید خسارت خریدار را جبران کند.
 )0فروشنده موظف به جبران خسارت خریدار ناآگاه از فساد است ،خواه خود او (فروشنده) به فسادبیع آگاه باشد
یا ناآگاه
 -14با این فرض که قردارد طرفین تابع قانون پیش فروش ساختمان است .در صورت عدم پرداخت
اقساط قرارداد پیش فروش توسط پیش خریدار ،پیش فروشنده چه حقی دارد؟
)0پیش فروشنده یک ماه پساز تاریخ سررسید دین و عدم پرداخت بهادر مدت یادشده ،حق فسخ قرارداد را دارد.
 )2پیش فروشنده به محض عدم پرداخت بها ،حق فسخ قرارداد پیش فروش با الزام خریدار به ادای دین را دارد.
 )3چنانچه پیش خریدار ظرف یک ماه پس از ابالغ اخطار دفترخانه نسبت به پرداخت بها اقدام نکند .پیش
فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.
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 )0پیش فروشنده باید ابتدا دعوای الزام به پرداخت بهای قرارداد را مطرح کند و در صورت عدم امکان الزام ،پیش
فروشنده حق فسخ دارد.
 -15کدام مورد در خصوصتصرف شرکا در مال مشاع ،صحیح است؟
)0هر نوع تصرفی ،خواه مادی خواه حقوقی در جزء مشاع یا کل مال مشترک ،نیازمند اذن شریک است.
 )2هر نوع تصرف مادی منوط به اذن شریکاست ،اما تصرف حقوقی هر شریک در جزء مشاع متعلق به خود ،نیازمند
اذن شریک نیست.
 )3تصرف حقوقی نسبت به کل ،چنانچه بدون اذن شریک انجام شود ،باطل است.
 )0تصرف مادی و حقوقی هر شریک در جزء مشاع متعلق به خود ،نیازمند اذن شریک نیست.
 -16با فرض اینکه ضامن درحین عقد ضمان ،از مضمون عنه اذن گرفته باشد .هرگاه در مرحله پرداخت
 ،شخص ثالثی دین را به مضمون له پرداخت کند .کدام مورد صحیح است؟
)0اگر شخص ثالث ،تبرعا دین را پرداخت کرده باشد .ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
 )2اگر شخص ثالث  ،بااذن ضامن پرداخته باشد ،ولو به قصد تبرع ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
 )3ضامن  ،مطلقاً حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
 )0ضامن ،درهر حال حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
 -17اگر در بیع ،بایع حوال داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد و بعد بطالن بیع معلوم شود.
کدام مورد در خصوص حواله ،صحیح است؟
)0باطل است .زیرا برای صحت حواله ،الزم است محال علیه مدیون محیل باشد.
 )2صحیح است ،لکن محال علیه بری می شود.
 )3باطل است ،هرچند برای صحت حواله ،الزم نیست محال علیه مدیون محبل باشد.
 )0صحیح است ،زیرا برای صحت حواله ،الزم نیست محال علیه مدیون محیل باشد.
 -18برمبنای قانون مدنی ،کدام مورد در خصوص منافع عین مرهونه ،صحیح است؟
)0اگر منافع ،عین مستقلی را تشکیل دهد ،داخل در رهن است.
 )2منافع ،خواه متصل باشد یا منفصل ،داخل در رهن است.
 )3از آنجا که رهن منفعت باطل است .منافع عین مرهونه،داخل در رهن نیست.
 )0منافع متصل ،داخل در رهن است و منافع منفصل ،داخل در رهن نیست.
 )0منافع متصل ،داخل دررهن است و منافع منفصل ،داخل در رهن نیست.
 -11اگر موصی به کلکی باشد .کدام مورد در خصوص تعیین فرد صحیح است؟
)0با ورثه است و آنان موظف به انتخاب مصداق متوسط هستند.
 )2با ورثه است و آنان باید از بینِ مصادیقی که عرفاً معیوب نباشد ،انتخاب کنند.
)3با موصی له است و او می تواند هر مصداقی را انتخاب کند.
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 )0با موصی له است و او می تواند از فرد متوسط انتخاب کند.
 -11کدام مورد در خصوص قتل به عنوان مانع ارث ،صحیح است؟
)0درتمام موارد ،تنها قتل عمد
 )2قتل عمد و شبه عمد ،مطلقاً
 )3قتل عمد ،همواره و قتل غیر عمدی ،در مورد خاصی
 )0قتل در تمام موارد ،خواه عمدی یا غیر عمدی
آیین دادرسی مدنی:
 -11چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانونِ حاکم بر دعوا را خالف شرع بداند ،کدام مورد صحیح است؟
)0باید از رسیدگی امتناع کند ،مگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد.
 )2باید از رسیدگی امتناع کند ،حتی اگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد.
 )3می تواند از رسیدگی امتناع کند ونوع دعوا اثری ندارد.
 )0فقط در دعاوی غیر مالی میتوانداز رسیدگی امتناع کند.
 -11چنانچه قاضی به علت تخلف انتظامی که در زمان قضاوت مرتکب شده ،تحت پیگرد انتظامی قرار
گیرد و در جریان رسیدگی به تخلف وی ،ازخدمت قضائی به طور دائم منفک شود .کدام مورد صحیح
است؟
)0تعقیب انتظامی موقوف میشود حتی اگر به شغل اداری منتقل شده باشد.
 )2تعقیب انتظامی درهر حال تا پایان ادامه می یابد.
 ) 3تعقیب انتظامی موقوف می شود مگر آنکه به شغل اداری منتقل شده باشدکه در این صورت ،به تخلف وی در
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود.
 )0تعقیب انتظامی موقوف می شود مگر آنکه به شغل اداری منتقل شده باشد که در این صورت ،به تخلف وی در
مراجع انتظامی قضات رسیدگی می شود.
 -13چنانچه وکیلی فاقد شرایط مقرر در قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» تشخیص داده
شود .کدام مورد صحیح است؟
)0تشخیص با کانون وکالی دادگستری است .اما باید مراتب را به دادگاه انتظامی وکال اعالم و درخواست رسیدگی
کند پروانه وکالت تا صدور حکم قطعی معتبر است ،مگر اینکه دادگاه انتظامی وکال ،حکم تعلیق وکیل را صادر
کند.
 )2تشخیص با کانون وکالی دادگستری است ،اما باید مراتب را به دادگاه عالی انتظامی قضات اعالم و درخواست
رسیدگی کند .پروانه وکالت تا صدور رأی قطعی معتبر است ،اما دادگاه انتظامی کانون می تواند حکم تعلیق وکیل
را صادر کند.
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 )3تشخیص یا کانون وکالی دادگستری است ،اما باید مراتب را به دادگاه انتظامی وکال اعالم و درخواست رسیدگی
کند  .دراین صورت ،باید حکم تعلیق وکیل تا صدور حکم قطعی صادر شود.
 )0تشخیص با کانون وکالی دادگستری است ،اما باید مراتب را به دادگاه عالی انتظامی قضات اعالم و درخواست
رسیدگی کند .دراین صورت ،باید حکم تعلیق وکیل تا صدور حکم قطعی صادر شود.
 -14در خصوص گرفتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری ،توسط کارمندان
شاغل قضائی و ارجاع امر کارشناسی توسط دادگاه به آنها ،کدام مورد صحیح است؟
)0میتواند دریافت کنند ،اما ارجاع امر کارشناسی به آنها ،فقط با توافق طرفین امکان پذیراست.
 )2نمی توانند دریافت کنند ،مگر به شغل اداری منتقل شوند.
 )3می توانند دریافت کنند ،اما دادگاه ها نمی توانند امر کارشناسی را به آنها ارجاع کنند ،مگردر آن رشته
کارشناس دیگری نباشد.
 )0می تواننددریافت کنند ،اما دادگاه ها در هیچ صورتی نمی توانند امر کارشناسی را به آنها ارجاع کنند ولی
سایرمراجع می توانند.
 -15چنانچه نسبت به موارد مشابه  ،با استنباط متفاوت از قوانین  ،آرای مختلفی صادر شود ،در چه
صورتی رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود؟
)0رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور مطلع شده و از هیئت عمومی درخواست کنند ،وکالی
دادگستری نیز می توانند از طریق این مقامات درخواست کنند.
 )2هئیت عمومی دیوان عالی کشور از هر طریقی که مطلع شود.
 ) 3رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور مطلع شده و از هئیت عمومی درخواست کنند .وکالی
دادگستری نمی توانند از طریق مقامات مزبور درخواست کنند؛اما کانون وکالی دادگستری می تواند.
 ) 0رئیس دیوان عالی کشور ویا دادستان کل کشور مطلع شده و از هئیت عمومی درخواست کنند .هر ذی نفعی
و کانون وکالی دادگستری می توانند از طریق مقامات مزبور درخواست کنند.
 -16چنانچه یکی از کارمندان شهرداری ،به تصمیم مدیر کل کارگزینی شهرداری نسبت به خود،
اعتراض داشته باشد و ضمناً مدعی باشد که اجرای تصمیم مذکور ،منجر به ورود خسارات جبران ناپذیر
خواهد شد ،کدام مورد صحیح است؟
 )0این امر در صالحیت دیوان عدالت اداری است و امکان درخواست دستور موقت نیز وجود داشته و درخواست
دستور موقت و صدور قرار دستور موقت ،مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و تودیع تأمین است.
 )2این امر در صالحیت دیوان عدالت اداری است و امکان درخواست دستور موقت نیز وجود داشته و درخواست
دستور موقت ،نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد ،ولی صدور قرار ،مستلزم تودیع تأمین است.
 ) 3این امر در صالحیت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است و هیئت در این موضوع ،حق صدور دستور موقت
ندارد.
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 )0این امر در صالحیت دیوان عدالت اداری است و امکان درخواست دستور موقت نیز وجود داشته و درخواست
دستور موقت و صدور قرار دستور موقت ،مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و تودیع تأمین نیست.
 -17راجع به رجوع در طالق میان زن و مردی ،اختالفاتی ایجاد و در دادگاه صالح مطرح میشود .در
خصوص ارجاع امر به شورای حلّ اختالف ،کدام مورد صحیح است؟
 )0این امر میتواند به شورای حلّ اختالف ،فقط برای یک بار و حداکثر برای یک ماه جهت صلح و سازش ارجاع
شود.
 )2این امر میتواند به شورای حلّ اختالف جهت صلح و سازش ارجاع شود و تا روشن شدن نتیجة صلح و سازش،
پرونده در شورای حلّ اختالف مفتوح میماند و در صورت عدم حصول صلح و سازش ،پرونده به دادگاه صالح عودت
داده میشود.
 )3این امر قابلیت ارجاع به شورای حلّ اختالف ندارد ،حتی برای صلح و سازش.
 )0این امر میتواند به شورای حلّ اختالف ،فقط برای یک بار ،جهت صلح و سازش به مدت حداکثر سه ماه ارجاع
شود.
 -18دعوایی به خواسته رفع تصرف عدوانی از ملکی اقامه میشود .خوانده دعوا در مقام پاسخ ،به
سندی عادی استناد میکند .خواهان دعوا نسبت به این سند با ذکر دلیل ،ادعای جعل میکند .در این
خصوص ،کدام مورد صحیح است؟
 )0ابالغ دعوای جعل و دلیل آن به خوانده الزم نیست ،چون در دعوای تصرف عدوانی ،تشریفات دادرسی رعایت
نمیشود.
 )2دعوای جعلیت و دلیل آن ،به تشخیص دادگاه ،به خوانده ابالغ میشود و اگر خوانده به استفاده از سند باقی
باشد ،باید ظرف  01روز ،اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
 )3در دعوای تصرف عدوانی ،استناد به سند مورد توجه دادگاه قرار نمیگیرد.
 )0دادگاه باید رسیدگی را متوقف نموده تا به دعوای جعل و دلیل آن ،در مرجع کیفری رسیدگی و نتیجه مشخص
شود.
 -11افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست ،در کدام یک از صورتهای زیر ،ممکن
است؟
 )0با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعالم شود.
 )2با دعوای طرح شده مرتبط بوده ،یا منشأ واحدی داشته باشد و تا جلسه اول دادرسی به دادگاه اعالم شود.
 ) 3با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعالم
شود.
 )0با دعوای طرح شده مربوط بوده ،یا منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعالم
شود.
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 -31یکی از وکالی دادگستری به وکالت از شرکت سهامی خاص «الف» ،به خواسته یک میلیارد ریال
اقامه دعوا میکند .طبق مصوبات شرکت ،کلیه اسناد شرکت باید به امضای مدیر عامل و مهر شرکت
باشد ،مدیر عامل وکالتنامه وکیل را امضا کرده ،اما این وکالتنامه فاقد مهر شرکت است ،دادگاه
نخستین ،خوانده را به پرداخت مبلغ مزبور محکوم کرده است .چنانچه از این رأی تجدیدنظر خواهی
شود ،دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟
 )0پرونده را به دادگاه نخستین اعاده میکند تا مدیر دفتر این دادگاه ،اخطار رفع نقص صادر کند.
 )2حکم نخستین را نقض و قرار ردّ دعوای بدوی را صادر میکند و این قرار قطعی است.
 )3حکم نخستین را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین عودت میدهد تا مدیر دفتر این دادگاه ،اخطار رفع نقص
صادر کند.
 )0پرونده را به دادگاه نخستین ارسال و دادگاه مزبور ،حکم نخستین را نقض و قرار ردّ دعوای بدوی را صادر
میکند.
 -31دعوایی به خواسته صدورحکم بر وقفیّت ملکی اقامه می شود .درجریان دادرسی نخستین ،طرفین
کتباً توافق می کنند که رأی کارشناسی که به تراضی تعیین می کنند .قاطع دعوا باشد .کارشناس رای
خود را صادر ودادگاه نیز بر همین اساس ،اقدام به صدور حکم می کند ،در خصوص قابل شکایت بودن
حکم دادگاه ،کدام مورد صحیح است؟
)0حکمدادگاه قابل تجدید نظر و فرجام نیست.
 )3حکم دادگاه فقط قابل تجدیدنظر است.

 )2حکم دادگاه قابل تجدید نظرو فرجام است.
 )0حکم دادگاه فقط قابل فرجام است.

 -31چنانچه اصحاب دعوا ،وکیل داشته باشند ،اما دادگاه پس از اولین جلسه دادرسی ،حضور شخص
خوانده راالزم بداند و جلسه را به همین علت تجدید نموده ودر اخطاریه این امر را تصریح نماید ،کدام
مورد صحیح است؟
)0اگر خوانده ،علی رغم ابالغ اخطاریه ،در جلسه مقرر حاضر نشود ،ضمانت اجرایی ندارد؛ چون درقانون تصریح
نشده است.
 )2دادگاه نمی تواند با وجود وکیل ،به شخص خوانده برای حضور در جلسه دادرسی اخطار نماید.
)3اگر خوانده ،علی رغم ابالغ اخطاریه ،در جلسه مقرر حاضر نشود و دادگاه نتواند با توضیحات خواهان ،حکم صادر
کند .قرار ابطال دادخواست صادر می شود.
) 0اگر خوانده علی رغم ابالغ اخطاریه ،در جلسه مقرر حاضر نشود ،دادگاه باید ختم دادرسی را اعالم و مبادرت به
صدور رأی نماید.
 -33دعوایی به خواسته تحویل یک دستگاه خودرو که یک میلیارد ریال تقویم شده ،به استناد سندی
رسمی اقامه می شود .اگر خواهان درخواست دستور موقت مبتنی بر بازداشت خودرو کند ،کدام مورد
صحیح است؟
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)0درخواست قابل پذیرش است ،اما صدور قرار مستلزم دادن تأمین است که باید وجه نقد باشد.
 )2درخواست قابل پذیرش نیست .زیرا باید قرار تأمین خواسته درخواست شود.
 )3درخواست قابل پذیرش است ،اما صدور قرار مستلزم دادن تأمین است که می تواند وجه نقد نباشد.
 )0درخواست قابل پذیرش است ،اما نیاز به دادن تأمین نیست ،زیرا مستند دعوا سند رسمی است.
 -34حکم دادگاه مبنی بر تحویل عین معینی به محکوم له صادر و الزم االجرا می شود .در روز اجرای
حکم ،عین محکومٌ به در تصرف شخصی غیر از محکومٌ علیه است .کدام مورد صحیح است؟
)0اینامر مانع اقدامات اجرایی است ،اما متصرف باید ظرف یک هفته به دادگاه صالح مراجعه کرده و قرار الزم را
ظرف  01روز بگیرد.
 )2این امر مانع اقدامات اجرایی نیست ،مگر منصرف  ،مدعی حقی از عین با منافع آن بوده و دالیلی هم ارائه کند.
 )3فقط اگر مال غیر منقول باشد ،این امر مانع اقدامات اجرایی است ،اما متصرف باید ظرف یک هفته به دادگاه
صالح مراجعه کرده و قرار الزم را ظرف  01روز بگیرد.
 ) 0فقط اگر مال غیر منقول باشد ،این امر ،مانع اقدامات اجرایی است ،اما متصرف باید ظرف یک هفته به دادگاه
صالح مراجعه کرده و قرار الزم را ظرف  01روز بگیرد.
 )0فقط اگر مال غیر منقول باشد ،این امر مانع اقدامات اجرایی نیست ،مگر متصرف مدعی حقی از عین یا منافع
آن بوده و دالیلی هم ارائه کند.
 -35در دعوایی که به خواسته یک میلیارد ریال اقامه شده ،وکیل خواهان پس از پایان اولین جلسه
دادرسی ،الیحه ای مبنی بر استرداد دعوا ،تسلیم دادگاه می کند ،کدام مورد ،صحیح است؟
)0چنانچه استرداد دعوا دروکالتنامه تصریح شده باشد ،دادگاه به هر حال ،قرار ردّ دعوا صادر می کند.
 )2با توجه به پایان یافتن اولین جلسه دادرسی ،پذیش استرداد دعوا منوط به رضایت خوانده است.
 )3چنانچه دادگاه تصمیم بهتجدید جلسه دادرسی داشته باشد ،استرداد دعوا را می پذیرد ،حتی اگر در وکالتنامه
تصریح نشده باشد.
 )0چنانچه دادگاه تصمیم به تجدید جلسه دادرسی داشته باشدو استرداد دعوا در وکالتنامه تصریح شده باشد ،قرار
ردّ دعوا صادر می کند.
 -36در کدام یک از موارد زیر ،دادرسی متوقف نمی شود؟
)0عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله تجدید نظر در مواردی که اجرای قرار کارشناسی را دادگاه الزم بداند
و بدون اجرای آن ،نتواند انشای رأی کند.
 )2دردعوای واهی تا وقتی که خواهان تامین ندهد.
 )3عدم تهیه وسیله اجرای قرار تحقیق و یا معاینه محل توسط خواهان در مرحله نخستین ،درمواردی که اجرای
قرار را دادگاه الزم بداند و بدون تهیه وسیله اجرای آن ،اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه نتواند انشای رأی کند.
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 )0عدم تهیه وسیله اجرای قرار تحقیق و یامعاینه محل توسط تجدیدنظر خواه در مواردی که اجرای قرار را دادگاه
الزم بداند و بدون تهیه آن ،اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه نتواند انشای رأی کند.
 -37شخصی مبلغ یک میلیارد ریال از دیگری قرض می گیرد .و از همان ابتدا به قصد عدم تادیه دین،
از محل آن ،مسکنی خریداری می کند بااقامه دعوای داین ،مدیون با حکم الزم االجرا ،محکوم به
پرداخت مبلغ فوق می شود .کدام مورد در خصوص اجرای حکم از محل مسکن مزبور ،صحیح است؟
)0در صورتی مجاز نیست که در حدّ شان وی باشد.
 )2چنانچه موردنیاز و در حدّ شان او باشد ،مجاز نیست.
 )3مجاز است
 )0در هر حال ممنوع است.
 -38دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال ،به استناد سندی عادی ،در دادگاه عمومی اقامه می شود.
خوانده با ذکر دلیل ادعا می کند که مبلغ واقعی سند یک میلیارد ریال بوده و در اینعدد جعل شده
است .کدام مورد صحیح است؟
)0خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرربه دفتر دادگاه تسلیم کند دادگاه فوراً آن را مهر و موم می کند و چنانچه
پس از رسیدگی ،ادعای جعل را وارد تشخیص دهد .در حکمی که صادر می کند .از جمله باید مقرر نماید کلمه
مجعول تغییر داده شود.
 )2خواهان باید اصل سند رادر مهلت مقرر به دفتردادگاه تسلیم کند .اما مهر و موم سند الزم نیست و چنانچه
دادگاه پس از رسیدگی ،ادعای جعل را وارد تشخیص دهد در حکمی که صادر می کند از جمله باید مقرر نماید
کلمه مجعول تغییر داده شود.
 )3خواهان باید اصل سند رادر مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند دادگاه فوراً آن رامهرو موم می کند و چنانچه
پس از رسیدگی  ،ادعای جعل را وارد تشخیص دهد .تکلیف از بین بردن سند ،مستلزم صدور رأی از مرجع کیفری
است.
 ) 0خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند ،اما مهر و موم سند الزم نیست و چنانچه
دادگاه پس از رسیدگی ،ادعای جعل را وارد تشخص دهد .در حکمی که صادر می کند .از جمله باید مقرر نماید
سند از بین برده شود.
 -31در خصوص اطالعات حاصل از معاینه محل ،کدام مورد صحیح است؟
)0از امارات قانونی است و در هر حال به دادرس تحمیل می شود .اما بااماره مخالف بی اثر نمی شود.
 )2از امارات قضائی است و در هر حال به دادرس تحمیل می شود اما با اماره مخالف بی اثر می شود.
 )3از امارات قانونی است و در صورتی در اثبات ادعا موثر است که وجدان دادرس را اقناع کند و با اماره مخالف بی
اثر نمی شود.
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 )0از امارات قضائی است و در صورتی در اثبات ادعا موثر است که وجدان دادرس را اقناع کند .اما با اماره مخالف
بی اثر می شود.
 – 41کدام مورد در خصوص سوگند ،پساز اقامۀ بیّنه در دعوای برمیت ،صحیح است؟
)0در صورت خودداری مدعی از ادای سوگندو سه بار اخطار دادگاه و خودداری مدعی ،قرار ابطال دادخواست صادر
می شود.
 )2در صورت امتناع مدعی از ادای سوگند ،حق وی ساقط می شود.
 )3در صورت تکول مدعی از اتیان سوگند و امتناع مدعی علیه از ادای سوگند ویا ردّ آن و واگذار شدن سوگند
توسط دادگاه به مدعی و خودداری وی ،قرارعدم استماع دعوا صادر می شود.
 )0در صورت تکول مدعی از اتیان سوگند  ،سوگند به مدعی علیه رد می شود و در صورت خودداری از ادای
سوگند حکم علیه وی صادر می شود.
حقوق تجارت:
 -41کدام مورد در خصوص ناتوانی تاجر از ادای دیون ناشی از معامله با غیر تاجر ،صحیح است؟
)0صرفاً اگر برای حوائج تجاری باشد .بازرگانی محسوب می شود و می تواند به توقف تاجر منجر شود.
 )2حتی اگر برای حوائج تجاری نباشد .در هر حال تجاری محسوب شده و می تواند به توقف تاجر بینجامد.
 )3در هر حال  ،خواه برای حوائج تجاری باشد یا نباشد ،از موجبات توقف تاجر است.
)0اگر برای حوائج تجاری باشد.غیرتجاری محسوب می شود ولی می تواند به توقف تاجر منجر شود.
 -41کدام مورد صحیح است؟
)0
)2
)3
)0

صدور برات در وجه شخص معین ،به حواله کرد شخص دیگر یا به حواله کرد خود برات دهنده مجاز است.
صدور برات در وجه شخص معین یا به حواله کرد مجاز است ولی صدور سفته در وجه شخص معین یا به حواله
کرد مجاز نیست.
صدور برات در وجه حامل ،بالمانع ولی صدور سفته در وجه حامل ،ممنوع است.
صدور برات در وجه شخص معین ،به حواله کرد شخص دیگر یا به حواله کرد خود برات دهنده یا حامل ،مجاز
است.
 -43منظور از مواعد مقرره ،در ماده  181قانون تجارت چیست؟

«ماده  :209پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق ،دعوای دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوای هر
یک از ظهرنویسها بر بد سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد».
 )0شامل اطالع رسانی عدم نادیه از سوی وارده به واگذارنده موت طرف ده روز از تاریح اعتراض عدم عادیه به وسیله
اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه هم میشود.
 )2شامل اطالع رسانی عدم تأدیه از سوی سازنده به واگذارنده برات ظرف ده روز از تاریخ اعتراض به وسیله اظهارنامه
یا نامه سفارشی دو قضبه نمیشود.
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 )3شامل حق دارنده براتی که باید در ایران پرداخت شود ،به اقامه دعوی ظرف یک سال نمیشود.
 )0شامل حق دارنده برانی که باید در ایران با خارج پرداخت شود ،به اقامه دعوی ،به ترتیب ،ظرف یک سال یا دو
سال نمیشود.
 -44کدام مورد درخصوص مسئولیت دالل ،صحیح است؟
)0
)2
)3
)0

چنانچه معامله توسط دالل واقع و اسنادی مرتبط با معامله میان طرفین توسط وی مبادله شود ،دالل ضامن امضای
اسناد و اعتبار طرفین معامله است.
دالل در هر حال مسئولیت احراز صحت امضای طرفین معامله را بر عهده دارد.
دالل متضامنا با طرفین قرارداد ،مسئول احراز صحت امضای طرفین در استادی است که به واسطه او میان طرفین
مبادله شده استاد مشروط به اینکه معامله با وساطت وی منعقد شده باشد.
هرگاه معامله توسط دالل واقع و استادی مرتبط با معامله میان طرفین توسط وی مبادله شود ،دالل ضامن صحت
و اعتبار امضای اسناد اشخاصی است که توسط معامله کردهاند.
 -45گروه اقتصادی با منافع مشترک با کدام توصیف زیر منطبق است؟

)0
)2
)3
)0

قراردادی ثبت شده که با شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای آن در برابر اشخاص نالت تضامنی است.
شرکتی یا شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای آن در برابر اشخاص تالت ،نسبی است.
قراردادی ثبت شده و بدون شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای آن نسبت به دیون شرکت نسبی است،
مگر آنکه با اشخاص ثالث به گونه دیگری توافق شده باشد.
شرکت مدنی تست شده و بدون شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای این نسبت به دیون شرکت تضامنی
است ،مگر آنکه با اشخاص ثالت به نحو دیگری توافق شده باشد.
 -46کدام مورد در خصوص دارنده چک برگشت شده جهت مطالبه وجه چک و خسارات ،صحیح است؟

)0
)2
)3
)0

تنها حق مراجعه به دادگاه محل بانک صادر کننده دسته چک را دارد.
تنها امکان اقامه دعوی در اقامتگاه مسئولین جک را داراست.
عالوه بر حق مراجعه به دادگاه محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه ،المکان رجوع به دادگاه محل
اقامت خوانده را دارد.
تنها میتواند به دادگاه محل بانک صادر کننده دست چک با بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت مراجعه کند.
 -47در خصوص صدور چک مشروط ،کدام مورد صحیح است؟

)0
)2
)3
)0

خواه شرط در متن چک یا خارج از متن چک قید شود ،حق تعقیب کیفری دارنده از میان خواهد رفت.
بانک به شرط ،ترتیب اثر نخواهد داد و تنها حق مراجعه دارنده نه ظهرنویسان از میان خواهد رفت.
بانک باید از پرداخت جک مشروط خودداری کند.
اگر شرط صرفا در متن جک قید شود ،جنبه کیفری چک از میان خواهد رفت.
 48کدام مورد ،صحیح نیست ؟
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پاداش مدیران شرکت های سهامی عام و خاص ،به ترتیب ،از  0درسد و  3درصد سودی که در همان سال به
صاحبان سهام قابل پرداخت است ،نباید تجاوز کند.
پاداش مدیران شرکتهای سهامی عام و خاص ،به ترتیب ،از  01درصد و  1درصد سودی که در همان سال به
صاحبان سهام قابل پرداخت است ،نباید تجاوز کند.
پاداش هر مدیر غیر موظف نمیتواند از حداقل پاداش اعضای مولف هیئت مدیره تجاوز کند.
پاداش هر مدیر موظف شرکتهای سهامی در هر حال نمیتواند از معادل یک سال حقوق پایه وی بیشتر باشد.
 -41در خصوص اختیارات مدیران شرکت تعاونی سهامی عام برای انجام معامالت در حدود موضوع
شرکت ،کدام مورد صحیح است؟

)0
)2
)3
)0

جز در مورد صالحیتهای مجامع عمومی ،نامحدود است.
به موجب آیین نامه تعیین وظایف و اختیارات مدیر عامل و مدیران ،تعیین شده است.
حدود آن ،در اساسنامه تعیین میشود.
در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی عادی تعیین میشود
« -51عزل مدیران» و «تغییر اقامتگاه» در شرکت با مسئولیت محدود ،به ترتیب ،با کدام حدنصاب
مجمع صورت میگیرد؟

)0
)2
)3
)0

دارندگان بیش از نصف آرای حاضر در جلسه اول -دوسوم آرای حاضر
دارندگان حداقل نصف آرای حاضر در جلسه اول -دو سوم آرای حاضر
دارندگان حداقل تحت سرمایه در جلسه اول -دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه به عالوه اکثریت عددی شرکا.
دارندگان بیش از نصف سرمایه در جلسه اول -دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه به عالوه اکثریت عددی شرکا.
 -10بازرسان قانونی یا حسابرس شرکت سهامی خاص تابعه شرکت سهامی عام ،از میان کدام اشخاص
زیر ،انتخاب میشوند؟

)0
)2
)3
)0

اشخاص مشمول آیین نامه اجرای تبصره ماده  000قانون اسالح قسمتی از قانون تجارت که نامشان توسط وزارت
امور اقتصادی و دارایی اعالم شده است.
اشخاص واجد شرایط مقرر در ماده  00۱قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت  ،030۱از جمله محجور و ورشکسته
نبودن یا نداشتن محکومیت کیفری منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی.
حسابداران حقیقی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 -12مسئولیت تضامنی شرکای شرکت تضامنی بایت دیون افزون بر دارایی آن ،چه زمانی ایجاد
میشود؟

 )0با انحالل شرکت و یا ورشکستگی یک یا چند تن از شرکا.
 )2با انحالل شرکت و احراز عدم تکافوی دارایی شرکت
آدرس :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان منیری جاوید ،کوچه نوروز ،پالک 02

تلفن66020206 :

سواالت آزمون وکالت  1397دفترچه D

موسسه آموزش عالی آزاد ندا

 )3به محض خودداری یا ناتوانی شرکت از پرداخت دین یا انجام تعهد
 )0با قطعی و حال شدن بدهی شرکت به موجب حکم دادگاه
 -13کدام یک از موارد زیر ،از مصادیق ورشکستگی به تقلب است؟
 )0نگهداری دفاتر بیترتیب
 )2ترجیح دادن یکی از طلبکارها و پرداخت طلب او
 )3نداشتن دفتر
 )0مفقود کردن دفاتر توسط ورشکسته
 -54تعقیب ورشکسته توسط مدیر تصفیه به عنوان ورشکستگی به تقصیره در کدام یک از موارد زیر،
ممکن است؟
 )0درخواست عضو ناظر از او
 )2اجازه دادگاه به او
 )3موافقت اکثریت طلبکارهای حاضر
 )0تقاضای اکثریت طلبکارها و موافقت دادگاه
 -55در دعوایی که مدیر تصفیه به جانشینی ورشکسته در دادگاه طرح میکند ،تحت کدام شرایط
زیر ،ورود ورشکسته به عنوان شخص ثالث ،ممکن است؟
 )0تاجر بخواهد و دادگاه مصلحت بدانند
 )2تاجر تقاضا کند
 )3ورشکسته بخواهد ،طرف دعوی موافقت کند و دادگاه اجازه دهد
 )0ورشکسته بخواهد و طرف دعوی نیز موافقت کند
 -56ضمانت اجرای صدور حکم ورشکستگی بدون تعیین تاریخ توقف چیست؟
 )0حکم باطل نیست و تاریخ حکم ،تاریخ توقف محسوب میشود.
 )2حکم باطل است.
 )3حکم باطل نیست ولی برای تعیین تاریخ توقف ،طرح دعوای مجدد الزم است.
 )0حکم باطل نیست و تاریخ دادخواست ،تاریخ توقف محسوب میشود.
 -57در کدام یک از فروض زیر ،معامالت بالعوض تاجر ورشکسته بعد از توقف ،باطل است؟
 )0اگر نقل و انتقال راجع به مال منقول باشد.
 )3اگر نقل و انتقال راجع به مال غیرمنقول باشد.

 )2هر نقل و انتقالی
 )0نقل و انتقالی که به زبان طلبکاران باشد.

 -58در صورتی که صادر کننده و دو ظهرنویس چک ورشکسته شوند ،کدام مورد صحیح است؟
 )0دارنده ،حقّ مراجعه به مدیر تصفیه صادر کننده برای تمام طلب خود و به هر یک از مدیران تصفیه دو ظهرنویس
ورشکسته برای نصف طلب خود را دارد.
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 )2دارنده ،حقّ مراجعه به مدیران صادر کننده و دوظهر نویس برای تمام طلب خود را دارد و مدیر اداره تصفیه
ظهرنویس ،مکلف به پرداخت کل طلب او هستند.
 ) 3دارنده ،حقّ مراجعه به مدیران تصفیه صادر کننده و هر یک از دو ظهر نویس ورشکسته برای تمام طلب خود
را دارد.
 )0اگر مدیر /اداره تصفیه ظهرنویس دوم ،نصف طلب دارنده را بپردازد ،به هیچ وجه حقّ مراجعه به مدیر /اداره
تصفیه ظهرنویس اول را ندارد.
 -51کدام مورد در خصوص مدیران شرکت سهامی که ورشکسته یا منحل شده ،صحیح است؟
 )0اگر ورشکستگی یا کافی نبودن دارایی شرکت ،به نحوی از انحا معلول تخلفات آنها باشد ،مسئولیت نسبی دارند.
 )2در صورتی که ورشکستگی یا کافی نبودن دارایی شرکت ناشی از تخلفات آنها باشد ،مسئولیت تضامنی دارند.
 )3هیچگونه مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارند.
 )0اگر ورشکستگی شرکت ناشی از تخلفات آنها باشد ،به نسبت سهام خود ،مسئول دیون شرکت هستند.
 -61کدام مورد در خصوص جعل امضای یکی از ظهرنویسان چک ،صحیح است؟
 )0در مقابل دارنده چک ،در هر حال قابل استناد نیست.
 )2صرفاً در مقابل دارندهای که با امضای مجعول ،سند را دارا شده ،قابل استناد است.
 )3در مقابل دارنده با حسن نیت ،قابل استناد نیست.
 )0در مقابل دارنده چک ،در هر حال قابل استناد است.
اصول استنباط حقوق اسالمی:
 -61ماده  154قانون مدنی مقرر میدارد« :کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و
همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است ».اگر با قیاس حالت جنون به سفه گفته شود کلیه
عقود جایز به جنون احد طرفین منفسخ میشود ،این قیاس را چه مینامند؟
 )0قیاس اولویت
 )3قیاس مستنبط العله

 )2قیاس مساوی
 )0قیاس منصوص العله

 -61در خصوص جمع تبرّعی و جمع عرفی ،کدام مورد صحیح است؟
 )0جمع تبرّعی ،مربوط به ادلّه ناظر به بیان امور غیرالزامی است؛ اما جمع عرفی ،مربوط به ادلّه ناظر به بیان احکام
الزامی است.
 ) 2جمع تبرّعی ،مربوط به تعارض دو دلیلی است که داللت آنها در حدّ ظهور است؛ اما جمع عرفی ،مربوط به
تعارض دو نصّ است.
 )3جمع تبرّعی ،جمعی دلبخواهی است که شاهدی از لفظ آن بر گواهی نمیدهد؛ اما جمع عرفی ،جمعی است
که میان دو یا چند دلیل متعارض با تکیه بر شواهد لفظی موجود در ادلّه صورت میگیرد.
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 )0جمع تبرّعی ،صرفاً با لحاظ مناسبت حکم و موضوع صورت میگیرد؛ اما در جمع عرفی ،تاکید بر معیارهای
عرفی خارج از حدود داللتهای لفظی است.
-03استصحاب قهقهرایی  ،ناظر به کدام مورداست؟
)0تقدم زمان حدوث یقین برزمان حدوث شک
)3تقدم زمان متیقن برزمان مشکوک

 )2تقدم زمان حدوث شک برزمان حدوث یقین
 )0تقدم زمان مشکوک بر زمان متقن

 -64درباره اصل استصحاب و اصل برائت ،کدام مورد صحیح است؟
)0استصحاب ،اصل غیر محرز و برائت ،اصل محرز است.
)2استصحاب ،اصل محرز و برائت ،اصل غیر محرز است.
 )3هر دو اصل محرز هستند.
 )0هر دو اصل غیر محرز هستند.
 -65در تعارض میان قاعده «قبح عقاب بالبیان» و قاعده «لزوم دفع ضرر محتمل» ،حکم تعاض چیست؟
)0قاعده قبح عقاب بالبیان  ،مخصّص قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.
 )2قاعده قبح عقاب بالبیان ،وارد بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.
 )3هر دو قاعده ،تساقط پیدا می کنند.
 )0قاعده قبح عقباب بالبیان ،حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.
 -66درستی ضمانت از شوهر نسبت به نفقه ایام آینده زوجه ،با توجه به اینکه وجود زوجیت در آینده
به عنوان سبب دین مشکوک است .بااستناد به کدام مورد ،قابل توجیه است؟
)0استصحاب مقلوب
)3استصحاب امر استقبالی

 )2قاعده یقین و شک سازی
 )0قاعده مقتضی و مانع

 -67مراد از «مقتضی» در بحث «استصحاب در موارد شک در مقتضی» کدام است؟
 )2مقتضی حکم
 )0علت حکم

)0استعداد بقای حکم
 )3سبب حکم

 -68در خیار تبعض صفقه ،چناچه صاحب خیار در زمان اول ،خیار خود را اعمال نکند و سپس تردید
به وجود آید که آیا خیار مزبور باقی است یا خیر .این شک و تردید مربوط به کدام مورد زیر است؟
)0راقعیت امر موجود
 )3وجود رافع

 )2مقتضی
 )0رافع

 -61بنابر عدم اعتبار اصل عقبت  ،کدام یک از آثار زیر ،بر مستصحب بار می شود؟
)0آثار شرعی و حقوقی بی واسطه یا با یک یا چند واسطه شرعی ،حقوقی یا عقلی
)2آثار شرعی و حقوقی بی واسطه یا با یک یا چند واسطه شرعی ،حقوقی ،عقلی یا عادی
 )3فقط آثار شرعی و حقوقی بی واسطه
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 )0آثار شرعی و حقوقی بی واسطه یا با یک یا چند واسطه شرعی و حقوقی
 -71با توجه به تعریف تاجر در ماده  1قانون تجارت که مقرر می دارد« :تاجر کسی است که شغل
معمولی خود را معامالت تجاری قرار دهد، ».کدام یک از موارد زیر را می توان گفت؟
)0تاجر  ،حقیقت قانونی است و بنابراین هرگاه قانونگذار این واژه را به کار ببرد .باید بر همین معنای قانونی حمل
شود.
 )2در موارد مشکوک ،تاجر در متن قانونی بر معنای متعارف نزد تجّار و بازرگانان حمل می شود .که مخاطبان این
قانون هستند ،نه بر معنای مذکور در متن قانون.
 )3به رغم تعریف فوق ،در موارد مشکوک ،تاجر بر معنای لغوی آن حمل می شود.
 )0این تعریف ،تنها شرح اسم است پس در موارد مشکوک ،تاجر بر معنای معروف نزد عرف عام ،حمل می شود.
 -71در کدام مورد ،باانتفای یکی از شروط  ،حکم در جزا منتفی نمی شود؟
)0اگر در طرف مصالحه و یادر مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد .صلح باطل نیست.
 )2در صورت تعدد وارث و عدم توافق بینِ آنها ،مال ودیعه به حاکم رد می شود.
)3هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخصی ،در حال فرار ،خود را از جای بلندی پرت
کند و بمیرد ترساننده ضامن است.
 )0هرگاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود ،خطای محض است.
 -71کدام مورد ،حکم واقعی اوّلی است؟
 )0جواز اختیار مسکن توسط زوجه در صورت خوف ضرر
 )2جواز استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت در موارد ضرورت
 )3وجوب تیمم در حالت اضطرار
 )0باطل بودن معامالت در حالت جنون
 -73تفاوت باب تعارض و تزاحم ،در کدام مورد است؟
 )0در تعارض ،داللت دلیل ،مجمل است ،ولی در باب تزاحم ،دو حکم که ضرورتاً یکی اهم و دیگری مهم است ،با
هم تزاحم مینمایند.
 )2در تعارض ،ناسازگاری در ناحیه داللت دو یا چند دلیل است؛ ولی در تزاحم ،مشکل در ناحیه اجرا و امتثال
حکم است.
 )3در باب تعارض ،دو دلیل مطلقاً حتی در صورت ترجیح یکی بر دیگری ،از اعتبار ساقط میشوند؛ ولی در تزاحم،
همواره تکلیف اهم مقدّم میشود.
 )0در باب تزاحم ،معیار شناسایی حکم اهم از مهم ،عقلی و بدیهی است؛ ولی در باب تعارض ،معیارهای ترجیح،
مبهم و اختالفی است.
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 -74در خصوص ماده  161قانون مدنی که مقرر میدارد« :هیچ کس نمیتواند از خود سلب حرّیت کند».
چه میتوان گفت؟
« )0هیچ کس» ،مصداق لفظ عام و «حرّیت» ،اصطالحاً مطلق است.
 )2داللت «هیچ کس» بر شمول بر مبنای مقدمات حکمت است؛ اما داللت «حریّت» بر شمول ،مستند به خود
لفظ حرّیت است.
« )3هیچ کس» و «حریّت» هر دو از الفاظ عموم هستند.
« )0هیچ کس» و «حریّت» ،هر دو از الفاظ مطلق هستند.
 -75مقصود از اجماع مدرکی که در فقه معتبر نیست ،چیست؟
 )0همان اجماع منقول است که شماری از فقیهان آن را نقل کردهاند؛ اما وثوقی به آن نیست.
 )2همان اجماع تعبدی است که دلیل خاصی ندارد؛ اما فقیهان تعبداً آن را پذیرفتهاند.
 ) 3اجماع بر حکمی است که دالیل خاص خود را دارد و بنابراین مالک در پذیرش یا عدم پذیرش آن ،کفایت یا
عدم کفایت همان ادّله است ،نه اجماع.
 )0اجماعی است که مستندات آن در منابع شیعی یافت نمیشود و فقیه خود آن را تحصیل نکرده است.
 -76در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی،کدام مورد صحیح است؟
 )0کاربرد این دو اصطالح تنها اعتباری است .هر حکمی به اعتباری تکلیفی و به اعتباری دیگر ،دقیقاً وضعی است.
 )2حکم تکلیفی مربوط به قلمرو عبادات است ،ولی حکم وضعی به باب معامالت و عرفیات مربوط میشود.
 )3هر حکم تکلیفی ،ضرورتاً مستلزم یک حکم وضعی متناسب با آن است ،مانند اینکه از نهی از یک نوع معامله
(حکم تکلیفی) ،بطالن آن (حکم وضعی) استنتاج میشود.
 )0حکم تکلیفی ،ناظر به بیان تکلیف الزامی یا غیرالزامی است اما حکم وضعی،وضعیت شیء یا امری را توصیف
میکند.
 -77مقصود از قید که فقدان آن ،یکی از مقدمات حکمت و از شرایط تمسک به اطالق دلیل است،
چیست؟
 )0تنها قیود لفظی است که در متن همان دلیل ،به عنوان قید حکم یا موضوع ذکر میشود.
 )2تنها قیود عقلی ،مراد است.
 )3اعم از قید لفظی و عقلی است و اعم است از اینکه قید در متن دلیل ذکر شود یا در موقعیت و مقام صدور
دلیل ،موجود باشد.
 )0تنها قیود لفظی است و قید عقلی نمیتواند مصداق قیدی باشد که دلیل لفظی را مقید نماید.
 -78کدام مورد در خصوص استعمال واژه وکیل ،درباره کسی که به زودی پروانه وکالت خود را از مراجع
مربوط دریافت میکند ،صحیح است؟
 )0مصداق استعمال مجازی است که عرف اهل زبان ممکن است آن را استعمال مقبول قلمداد کنند.
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 )2مصداق استعمال لفظ در معنای حقیقی است و در هر حال استعمالی مقبول است.
 )3بنابر وضع واژهها ،برای اعم از صحیح و فاسد ،مقبول است ،اما بنابر اینکه الفاظ ،برای مفاهیم صحیح وضع شده
باشند ،استعمال مقبولی نخواهد بود.
 )0استعمال لفظ در این مورد و موارد مشابه ،نه از باب استعمال حقیقی و نه از باب استعمال مجازی ،عرفاً مقبول
نیست.
 -71در خصوص تخصیص عموم مستفاد از لفظ ،با مفهوم ،کدام مورد صحیح است؟
 )0با توجه به قوت داللت لفظی و ضعف مفهوم ،مفهوم مطلقاً توان تخصیص عام را ندارد.
 )2تخصیص عام با مفهوم ،نوعاً مستلزم تخصیص اکثر است که عرفاً مقبول نیست.
 )3تخصیص عموم لفظی تنها با مفهوم مخالف ،آن هم در صورتی صحیح است که عام ،آبی از تخصیص نباشد.
 )0هرگاه مفهوم در شمار مفاهیم معتبر و حجت باشد ،میتواند عموم لفظی را تخصیص بزند.
 -81ماده  11قانون تجارت مقرر میدارد« :در شرکتهای سهامی عام ،مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده
هزار ریال بیشتر باشد ،».ماده مزبور ،در مقام بیان کدام مورد زیر است؟
 )0حکم وضعی و سکوت از بیان حکم تکلیفی
 )2حکم تکلیفی صریح و الزامی
 )3جمله انشایی در قالب و ساختار جمله اخباری که متضمن تأکید بیشتری است.
 )0صرفاً توصیه و پیشنهاد است ،به دلیل عدم ذکر ضمانت اجرا برای تخلف از آن.
حقوق جزای عمومی و اختصاصی:
« -81الف» با کشیدن سالح و ایجاد رعب ،دیگری را به استرداد گوشی همراه متعلق به خود وادار کرده
است« .الف» به چه جرمی ،قابل تعقیب کیفری است؟
 )0محاربه

 )2هیچ جرمی

 )3تهدید

 )0اخاذی

« -81الف» ،حینِ عبور از خیابان ،کیفی را در مسیر خود پیدا میکند و با تصرف آن ،به سرعت از محل
فرار میکند ،مالک در آن لحظه و در تعقیب او موفق نمیشود کیف را به علت مقاومت متصرف از او
بازپس بگیرد« .الف» به چه اتهامی ،قابل تعقیب کیفری است؟
 )0تحصیل مال از طریق نامشروع

 )2هیچ اتهامی

 )3خیانت در امانت

 )0سرقت
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« -83الف» ،کارمند بانک ،با باز کردن حساب واهی به نام شخصی که وجود خارجی ندارد و جعل امضا
موفق میشود از همان بانک وام بگیرد و اقساط بانک را همه ماهه پرداخت میکند .عمل کارمند بانک
به لحاظ کیفری ،چه وصفی دارد؟
 )0کالهبرداری

 )2جعل و استفاده از سند مجعول

 )3اختالس

 )0وصفی ندارد.

 -84اگر کسی قاتل عمد را فرار دهد و مرتکب پیش از دستگیری فوت کند ،در صورت مطالبه دیه از
طرف اولیای دم ،دیه مقتول از چه منبعی پرداخت میشود؟
 )0اموال قاتل یا فرار دهنده
 )2اموال نزدیکترین خویشان قاتل به نحو «االقرب فاالقرب»
 )3بیت المال
 )0اموال عاقله
 -85اگر کسی مبلغ هنگفتی از دیگری قرض گرفته باشد تا به یک انجمن خیریه کمک کند ،لیکن این
مبلغ را در شرط بندی فوتبال ببازد ،رفتار او از حیث جزایی ،چه وصف (اوصافی) دارد؟
 )0قماربازی

 )2خیانت در امانت

 )3انتقال مال غیر

 )0خیانت در امانت و قماربازی

 -86مدیر آموزشگاه برای خرید یک دستگاه تلفن همراه ،یک فقره چک بدون تاریخ ،در وجه
پیشخدمت خود صادر میکند ،لیکن دارنده چک با گذاشتن تاریخ و خرید کاال ،مبلغی را به عنوان
درصدانه از فروشنده دریافت میکند .با مطالبه اصل کاال ،پیشخدمت به دروغ در دادگاه اظهار میدارد
که تلفن همراه از او به سرقت رفته و حاضر است وجه چک را به مدیر مسترد دارد .چه اتهام (اتهاماتی)
متوجه پیشخدمت است؟
 )0فروش مال غیر

 )2سوءاستفاده از سفیدامضا

 )3خیانت در امانت

 )0جعل و اخذ پورسانت

 -87سارق به قصد ورود به مغازه جواهر فروشی ،تونلی از محلّ سکونت خود در زیرزمین حفر میکند،
لیکن در انتهای مسیر تونل ،اشتباهاً سر از خانه همسایه درمیآورد که بالفاصله دستگیر میشود،
متهم ،به ارتکاب چه جرم (جرایمی) ،قابل تعقیب کیفری است؟
 )0در حکم شروع به سرقت
 )2تخریب و ورود به عنف به منزل دیگری و شروع به سرقت
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 )3تخریب عمدی
 )0شروع به سرقت
 -88شخصی در حین کاشتن درخت در باغچه حیات مسکونی خود ،تعدادی اشیای تاریخی -فرهنگی
کشف میکند و با علم به ارزش تاریخی اشیای مذکور ،آنها را مخفی میکند .رفتار او واجد چه وصفی
است؟
 )0امتناع از تحویل اشیای مکشوفه به دولت

 )2فاقد وصف کیفری است.

 )3اختفای اشیای تاریخی

 )0حفاری و کاوش

 -81در صورتی که رفتار غیرعمدی مرتکب ،نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود
در بدن برجای گذارد ،کدام مورد صحیح است؟
 )0توهین عملی محسوب میشود.
 )2ضمان منتفی است.
 )3در صورت عدم تصالح ،مرتکب به حبس یا شالق تعزیری درجه  ۱محکوم میشود.
 )0در صورت تصالح ،ضمان منتفی است.
 -11در کدام صورت ،شخص حقوقی تنها به مجازات انحالل محکوم میشود؟
 )0با انحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
 )2برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشد یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خود را منحصراً در جهت
ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
 )3برای ارتکاب جرم ،تشکیل شده باشد.
 )0در هیچ صورتی ،امکان صدور چنین مجازاتی وجود ندارد.
 -11چنانچه یک تبعه ایرانی ،در خارج از کشور مرتکب جرم حدّی شود و در ایران یافت شود ،کدام
شرط برای محاکمه و مجازات او ضروری نیست؟
 )0طبق قوانین ایران ،موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب نباشد.
 )2به موجب قوانین ایران ،موجبی برای موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
 )3رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران ،جرم باشد.
 )0متهم در محل وقوع جرم ،محاکمه و تبرئه نشده باشد.
 -11کدام مورد در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس ،صحیح است؟
 )0در جرایم عمدی متعدّد که مجازات قانونی هیچ یک از آنها بیش از یک سال نباشد ،دادگاه میتواند به مجازات
جایگزین حبس حکم دهد.
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 )2مرتکبان جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی تا یک سال حبس ،چنانچه فاقد سابقه محکومیت کیفری
قطعی به حبس بیش از شش ماه باشند ،به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند.
 )3چنانچه مجازات قانونی جرم عمدی بیش از یک سال حبس باشد با تخفیف مجازات به کمتر از یک سال از
سوی دادگاه اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.
 )0مرتکبان جرایم غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است ،یا اختیار
دادگاه ممکن است به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
« -13الف» به قصد آدمربایی،اتوبوسی را که دارای  11مسافر است میرباید .کدام مورد در خصوص
رفتار وی صحیح است؟
 )0تعدّد مادی است و شخص به حداکثر مجازات آدمربایی محکوم میشود.
 )2تعدّد مادی است و شخص به حداکثر مجازات آدمربایی به عالوه تا یک دوم آن محکوم میشود.
 )3مصداق تعدّد مادی و معنوی نیست.
 )0تعدّد معنوی است و شخص به مجازات اشد محکوم میشود.
 -14کدام یک از جرایم زیر،قابل تعویق است؟
 )0معاونت در اسیدپاشی
 )3ایجاد مزاحمت با چاقو

 )2شروع به آدمربایی
 )0قاچاق عمده مواد مخدر

« -15الف» مرتکب جرم قذف نسبت به شخص «ب» و مرتکب جرم افترا نسبت به شخص «ج» میشود.
مرتکب پس از دستگیری ،به چه نحو مجازات میشود؟
 )0به مجازات قذف و افترا محکوم میشود ،ولی تنها مجازات حدّی نسبت به وی اجرا میگردد.
 )2به مجازات قذف و افترا محکوم میشود و بدون رعایت ترتیب ،هر دو مجازات در مورد وی اجرا میگردد.
 )3فقط به مجازات حدّی محکوم میشود.
 )0به قذف و افترا محکوم میشود و ابتدا حد اجرا میگردد.
 -16اگر کسی با ضربههای متعدد عمدی ،موجب جنایات متعدّد و قتل مجنیعلیه شود و قتل نیز
مشمول مجازات عمدی باشد ،کدام مورد در خصوص مرتکب ،صحیح است؟
 )0اگر قتل در اثر مجموع جنایات پدید آید ،در صورتی که ضربات به صورت غیرمتوالی وارد شده باشد به قصاص
یا دیه عضوی که جنایت آن بر متصل به فوت نبوده است نیز محکوم میشود.
 )2اگر قتل در اثر مجموع جنایات پدید آید ،در صورتی که ضربات به طور متوالی وارد شده باشد ،به قصاص یا دیه
عضوی که جنایت بر آن متصل نبوده است نیز محکوم میشود.
 )3اگر برخی جنایات موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل بیتاثیر باشد ،تنها به قصاص نفس محکوم میشود.
 )0اگر قتل در اثر مجموع جنایات پدید آید ،در صورتی که ضربات به صورت غیرمتوالی وارد شده باشد ،تنها به
قصاص یا دیه محکوم خواهد شد.
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 -17در فرض ثابت بودن لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردّد در قتل ،کدام مورد صحیح است؟
)0با درخواست اقامه قسامه از سوی شاکی و خودداری چند نفر از اقامه قسامه ،با ادای سوگند آنان بر برائت خود،
دیه ساقط میشود.
 ) 2چنانچه شاکی از آنها درخواست اقامه قسامه کند و همگی اقامه قسامه کنند ،پرداخت دیه به نسبت مساوی
میان آنها تقسیم میشود.
 )3با اقامه قسامه از سوی همه متهمان به درخواست شاکی ،دیه به نسبت مساوی میان آنها تقسیم میشود.
 )0با درخواست شاکی مبنی بر اقامه قسامه و خودداری همه ،پرداخت دیه به نسبت مساوی میان ممتنعان تقسیم
میشود.
 -18یک جهانگرد خارجی اتومبیلی را کرایه میکند .در پایان گشت و گذار ،کیف پر از پول خود را
جلوی راننده میگیرد تا کرایه خویش را از کیف بردارد ،اما راننده با علم به ناآگاهی توریست از ارزش
پولهای رایج و یا سوءنیت ،مبلغ هنگفتی را از کیف میبردارد .رفتار وی مصداق چه جرمی است؟
 )0سرقت
 )3خیانت در امانت

 )2فاقد عنوان مجرمانه است.
 )0تحصیل مال از طریق نامشروع

 -11هرگاه دفتردار دفترخانه اسناد رسمی ،قسمتی از دفاتر تیت را آتش بزند ،رفتار وی ،مصداق چه
جرمی است؟
 )0خیانت در امانت
 )3در حکم جعل در اسناد رسمی

 )2احراق
 )0تخریب

 -111شخصی به قصد سرقت ،وارد منزل دیگری میشود و در اثنای جمعآوری اموال ،با شنیدن صدای
آژیر خودروی پلیس ،با رها کردن اموال در محل ،پا به فرار میگذارد و در کوچه دستگیر میشود .رفتار
وی مشمول کدام عنوان است؟
 )0شروع به سرقت
 )3جرم عقیم

 )2شروع به سرقت و ورود به عنف به منزل دیگری
 )0ورود به عنف به منزل دیگری

آیین دادرسی کیفری:
 -111آیا دادگاه کیفری یک میتواند پس از شروع به رسیدگی ،قرار عدم صالحیت صادر کند؟
 )0بلی ،مطلقاً
)3بلی ،در صورت عدم صالحیت ذاتی

 )2خیر ،مطلقاً
 )0بلی ،در صورت عدم صالحیت محلی

 -111در کدام یک از موارد زیر ،تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه الزامی است؟
 ) 0در جرایم احصا شده توسط قانونگذار ،هر گاه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه
در دادگاه حاضر نشود
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 )2در همه جرایم به استثنای جرایم درجه  ۱و  ،0هرگاه متهم خود وکیل معرفی نکنند یا وکیل او بدون اعالم
عذر موجه در دادگاه حاضر نشود.
 )3در جرایم خاص ،هر گاه متهم خود وکیل معرفی نکند.
 )0در همه جرایم به استثنای جرایم درجه  ۱و  ،0هرگاه متهم خود وکیل معرفی نکند.
 -113در کدام صورت ،رای دادگاه تجدیدنظر استان غیابی تلقی میشود؟
 )0متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه
هم نداده ،اعم از آنکه رای دادگاه تجدیدنظر دایر بر محکومیت یا برائت باشد.
 )2متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه
هم نداده و رای دادگاه تجدیدنظر نیز دایر بر محکومیت متهم باشد.
 )3متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده
باشد.
 ) 0متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده و رای
دادگاه تجدیدنظر دایر بر محکومیت متهم باشد.
 -114در کدام یک از موارد زیر ،محاکمات دادگاه غیرعلنی خواهد بود؟
 )0در جرایم غیرقابل گذشت و در صورت درخواست شاکی
 )2در جرایم غیرقابل گذشت و در صورت درخواست طرفین
 )3در جرایم قابل گذشت و در صورت درخواست متهم
 )0در جرایم قابل گذشت و در صورت درخواست شاکی
 -115در جرایم مذکور در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح ،احاله پرونده در کدام یک از موارد
زیر صورت میگیرد؟
 )0شاکی یا بیشتر شاکیان ،در حوزه قضائی دادگاه دیگر اقامت داشته باشند.
 )2شاهد یا بیشتر شهود ،در حوزه قضائی دادگاه دیگر اقامت داشته باشند.
)3رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح به منظور حظم نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح،
پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.
 )0احاله ندادن پرونده به حوزه قضائی دیگر ،موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.
 -116به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم میشوند
و مطابق قانون ،دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به آنها را دارند ،در کدام دادگاه رسیدگی میشود؟
 )0در دادگاه محل دستگیری ،در صورتی که از اتباع خارجی باشند.
 )2در دادگاه محل دستگیری ،در صورتی که از اتباع ایران باشند.
 )3در دادگاه محل دستگیری ،اعم از اینکه از اتباع ایران یا کشور خارجی باشند.
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 )0در دادگاه تهران ،اعم از اینکه از اتباع ایران یا کشور خارجی باشند.
 -117اثر پذیرش اعاده دادرسی پس از شروع به محاکمه جدید ،بر آثار و تبعات حکم مورد اعاده
دادرسی چیست؟
 )0به صرف تجویز اعاده دادرسی ،آثار و تبعات حکم اولی متوقف میشود.
 )2مطلقاً تغییری در آثار و تبعات حکم اولی صورت نمیپذیرد.
 )3در صورتی که دالیل اقامه شده قوی باشد ،یا صدور قرار ،آثار و تبعات حکم اولی متوقف میشود.
 )0در صورتی که دالیل اقامه شده قوی باشد ،آثار و تبعات حکم اولی متوقف میشود.
 -118آرای کدام یک از دادگاههای زیر ،در تمامی موارد قابل تجدیدنظر خواهی است؟
 )0اطفال و نوجوانان
 )3کیفری دو

 )2اطفال و نوجوانان ،صرفاً در خصوص افراد نابالغ
 )0انقالب ،به جز جرایم موارد مخدر

 -111اگر طرفین دعوا با توافق کتبی ،حقّ تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را اسقاط کنند ،اثر حقوقی
آن چیست؟
 )0تجدیدنظر یا فرجام خواهی آن مسموع نیست.
 )2درخواست تجدیدنظر آنان مسموع نیست.
 )3به جز در خصوص صالحیت قاضی صادر کننده رأی ،تجدیدنظر با فرجام خواهی آنان ،مسموع نیست.
 )0تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان ،جز در خصوص صالحیت دادگاه با قاضی صادر کننده رأی مسموع نیست.
 -111به استنساخ دادنامه توسط ذی نفع ،در کدام دسته از جرایم تصریح شده است؟
 )0در مطلق جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
 )2جرایم منافی عفت مشروط به حرمت اطالع شاکی از مطالب آن و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
 )3فقط جرایم منافی عفت
 )0صرفاً جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
 -111در کدام دسته از جرایم ،به امکان ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی تصریح شده است؟
 )0جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی
 )2جرایم قابل گذشت
 )3جرایم غیر قابل گذشت ،در صورت درخواست کتبی طرفین
 )0جرایم قابل گذشت ،در صورت درخواست کتبی طرفین
 -111اگر دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب ،تحقیقات دادسرا را
ناقص تشخیص دهد ،تکلیف چیست؟
 )0بدون نقض قرار ،میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود ،اقدام به تکمیل تحقیقات کند.
 )2قرار را نقض میکند و حسب مورد ،خود ،تحقیقات را تکمیل میکند یا تکمیل تحقیقات را از دادسرا میخواهد.
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 )3قرار را نقض میکند و خود ،تحقیقات را تکمیل میکند.
 )0قرار را نقض میکند و تکمیل تحقیقات را از دادسرا میخواهد.
 -113گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ،پس از صدور حکم قطعی ،چگونه
موجب تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازات مناسبتر به حال محکوم علیه توسط دادگاه صادر
کننده حکم قطعی میشود؟
 )0عنداالقتضا ،حسب درخواست دادستان
 )3عنداالقتضا ،حسب درخواست محکومٌ علیه

 )2الزاماً ،حسب درخواست دادستان
 )0الزاماً ،حسب درخواست محکومٌ علیه

 -114محاکمات دادگاه کیفری یک ،در چه صورت ،ضبط صوتی و تصویری میشود؟
 )0بنا به تشخیص رئیس حوزه قضائی است.
 )2ضبط صوتی الزاماً و ضبط تصویری در صورت تشخیص دادگاه
 )3به تشخیص دادگاه واگذار شده است.
 )0در صورتی که رسیدگی دادگاه علنی باشد.
 -115ضابطان دادگستری ،در کدام یک از جرایم زیر ،میتوانند رأساً متهم را بازداشت کنند؟
 )0در جرایم مشهود موضوع بندهای «الف»« ،ب»« ،پ» و «ت» ماده  312ق.آ.د.ک
 )2در جرایم مشهود ،مطلقاً
 )3در جرایم غیر مشهود ،در صورتی که قراین و امارات قوی دالّ بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
 )0در جرایم مشهود ،در صورتی که قراین و امارات قوی دالّ بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
 -116در خصوص قرار نظارت قضائی ،کدام مورد صحیح نیست؟
 )0قابل اعتراض نیست.
 )3اختیاری است.

 )2شامل یک یا چند دستور نظارت قضائی است.
 )0دارای مدت معین است.

 -117دادگاه کیفری متعاقب واخواهی ،مکلف به رعایت کدام یک از موارد زیر است؟
 )0دعوت طرفین با تعیین وقت رسیدگی ،بررسی ادلّه و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی
 )2در صورت اقتضا ،دعوت طرفین با تعیین وقت رسیدگی ،بررسی ادلّه و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی
 )3صرفاً بررسی ادلّه و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی
 )0صرفاً دعوت واخواه با تعیین وقت رسیدگی ،بررسی ادلّه و دفاعیات وی و اتخاذ تصمیم مقتضی
 -118چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط وثیقه ،حکم محکومیت کیفری اجرا شود ،تکلیف دستور
ضبط وثیقه چیست؟
 )0کان لم یکن تلقی میشود.
 )2اجرا میشود.
 )3دستور ضبط تا یک چهارم وثیقه صادر میشود.
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 )0دستور ضبط یک چهارم وثیقه صادر میشود.
 -111در کدام یک از موارد زیر ،بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان است؟
 )0قرار اناطه در مورد جرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک
 )2قرارهای نهایی مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک
 )3عدم احراز مالئت کفیل توسط بازپرس
 )0قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت
 -111فرماندار یکی از شهرستانهای غیرمرکز استان ،مرتکب بزه تصرف غیر قانونی در اموال دولتی
میشود .رسیدگی به جرم وی در صالحیت کدام مرجع قضائی است؟
 )0دادگاه کیفری دو تهران
 )3دادگاه کیفری یک مرکز همان استان

 )2دادگاه کیفری یک تهران
 )0دادگاه کیفری دو مرکز همان استان
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