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 موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

 80/80/8900 وکالتسواالت آزمون 

 Eدفترچه 
 حقوق مدنی

 چنانچه مدیون در موعد مقرّر، دین ریالی خود را ادا نکند، کدام مورد صحیح است؟ -8

 صورتی، حق اخذ خسارت تأخیر در تأدیه بیش از شاخص بانک مرکزی را ندارد.( طلبکار در هیچ 1

 ( دادگاه مکلف است در صورت مطالبه اصل دین، رأساً خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه را مورد حکم قرار دهد.2

 ( شرط منحصر صدور حکم به خسارت تأخیر در تأدیه، تمکّن مدیون است.3

 موجب استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیست. ( صِرف تغییر شاخص قیمت،4

 ها، در کدام صورت، حقّ رجوع به مالک را دارد؟کننده فضولی مال غیر، در فرض پرداخت هزینهاداره -2

 کننده، موجب ضرر مالک شود.( چنانچه تأخیر در دخالت اداره1

 ( چنانچه تحصیل اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است.2

 کننده، ناشی از قصد احسان و یاری نباشد، ولی به نفع مالک باشد.انچه اقدام اداره( چن3

 منظور کمال انتفاع، تغییراتی در ملک مالک ایجاد کند.( چنانچه مستأجر به4

 تقسیم اموال غایب مفقوداالثر، بر مبنای کدام مورد، صحیح است؟ -9

 وجود دارد.( با انقضای مدتی که عادتًا، احتمال فوت غایب 1

 ( با انقضای مدت یک سال پس از غیبت2

 نفع، در صورت اثبات نیاز مالی آنان با انقضای دو سال از زمان غیبت( با درخواست اشخاص ذی3

 پذیر است.( پس از صدور حکم موت فرضی، فقط تقسیم اموال منقول امکان4

 ( در نکاح منقطع، کدام مورد صحیح است؟4

 رسمی نکاح، مستحق نفقه است. ( زوجه در صورت ثبت1

 ( زوجه در صورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر اینکه زوج تمکّن مالی نداشته باشد.2

 االطالق، تمکین زوجه تأثیری در نفقه ندارد.( علی3

 ( زوجه از زمان بارداری، مستحق نفقه خواهد بود.4

 کدام مورد صحیح است؟، 8951با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  -5

 پذیر است.( تغییر شغل به درخواست مستأجر، به هرگونه شغل مشروع، با تجویز دادگاه امکان1

 تواند با پرداخت حقّ مالکانه متعارف، ولو بدون رضایت مالک، شغل مقرّر را با تجویز دادگاه تغییر دهد.( مستأجر می2

 را به شغل با ضرر کمتر تغییر دهد. نامه( مستأجر حق دارد شغل مقرّر در اجاره3

 پذیر است.( تغییر شغل به شغل مشابه، ولو با ضرر بیشتر، رأساً از سوی مستأجر امکان4

 مقامی به مفهوم جانشینی است؟کدام مورد، از مصادیق قائم -1

 1353مستأجر دوم برابر قانون روابط موجر و مستأجر  –له ( موصی2    له موصی –( ولیّ قهری 1

 متولّی موقوفه –( وصی 4    حاکم  –( امین غایب 3

 کدام مورد درخصوص احکام عقد مزارعه، صحیح است؟ -7

 ( چنانچه زمین مورد مزارعه از قابلیت انتفاع خارج شود، عامل حقّ فسخ دارد.1

 ( مستأجر، حقّ مزارعه دادن زمین موردِ اجاره را مطلقاً ندارد.2

 را که تسلیم عامل شده است، غصب کند، عامل حقّ فسخ نخواهد داشت. ( اگر شخص ثالثی، زمینی3

 ( در عقد مزارعه، اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع باشد، شرط باطل ولی عقد صحیح است.4
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 پذیر است؟یک از موارد زیر، تقسیم مال مشترک امکاندر کدام -0

 .( تقسیم به تراضی، موجب از مالیت افتادن مال شود1

 ( شرط عدم تقسیم در ضمن عقد جعاله2

 ( تقسیم برای برخی از شرکا مضر و تقاضای تقسیم از طرف غیر متضرّر باشد.3

 ( به رغم مضر بودن تقسیم، دادگاه تقسیم را ضروری تشخیص دهد.4

توزیع نهایی  قانون مسئولیت مدنی، مجتمعًا خسارتی به دیگری وارد سازند، در 82هرگاه چند کارگر مشمول ماده  -0

 مسئولیت، کدام مورد صحیح است؟

 ( مسنول نهایی جبران ضرر، در هر حال کارفرماست.1

 شود.( میزان مسئولیت آنان، با توجه به نحوه مداخله آنان تعیین می2

 ( کارگران، به تساوی مسئولیت دارند.3

 ( کارفرما و کارگران، متضامناً مسئول هستند.4

ده است که چنانچه ثمن ظرف مهلت سه ماه توسط خریدار تأدیه نشود، بایع اختیار فسخ دارد. در عقد بیعی، شرط ش -88

 کدام مورد در خصوص این شرط، صحیح است؟

 ( شرط و عقد، به علت عدم ذکر مدت حقّ فسخ، باطل است.1

 شود.( با توجه به مقرّرات حاکم، معالمه با حقّ استرداد تلقی می2

 تأخیر ثمن، بایع حقّ فسخ دارد. ( با استفاده از خیار3

 ( چنین شرطی، از احکام خیار شرط تبعیت نخواهد کرد.4

 کدام مورد، بیانگر مفهوم وکالت مطلق است؟ -88

 ( ناظر به اداره عام امور موکّل است.2   ( ناظر به مدیریت اموال موکّل است. 1

 ناظر به اداره تمام امور غیرمالی موکّل است.( 4  ( ناظر به اداره امور ماغلی و غیرمالی موکّل است. 3

 در صورتی که در وقوع عقد، تردید حاصل شود، کدام مورد صحیح است؟ -82

 موجب اصل لزوم، طرفین ملزم به قرارداد هستند.( به2  ( مطابق اصل حاکمیت اراده، عقد معتبر است. 1

 شود.ری نمی( اصل صحت جا4  ( مطابق اصل استصحاب، معامله صحیح است. 3

 شود؟یک از اشخاص زیر، از سمت خود منعزل میکدام -89

 ( متولّی منصوب از سوی واقف، چنانچه خیانت وی ثابت شود.1

 ( قیّم در صورت ابتال به جنون ادواری2

 ( ولیّ قهری در صورت عدم رعایت غبطه صغیر که منجر به ضرر وی شود.3

 علیه شود.او، ضرری متوجه مولّی( وصی در صورتی که با اقدام و تعدّی 4

که اخذ به قبل از این« الف»فروشد. می« ج»سهم خود را به « ب»، در یک قطعه زمین شریک هستند. «ب»و « الف» -84

 فروشد. کدام مورد صحیح است؟می« د»شفعه کند، سهم خود را به 

 ارد.حقّ شفعه د« الف»اقاله شود، « د»و « الف»( در صورتی که بیع میان 1

 حقّ شفعه دارد.« د»به انتقال شفعه تصریح شود، « د»و « الف»( در صورتی که در معامله میان 2

 وجود داردد.« ج»( حقّ شفعه برای 3

 شود.منتقل می« د»مقامی به ( حقّ شفعه به قائم4

 یک از موارد زیر، موجب زوال حقّ انتفاع است؟کدام -85

 ون اذن منتفع( در صورت انتقال ملک به غیر، بد1

 ( در صورت انتقال حقّ انتفاع، بدون اذن مالک2

 ( در صورت فوت مالک، اگر برای حقّ انتفاع، مدتی معین نشده باشد.3

 ( در صورت تعدّی و تفریط منتفع که موجب ضرر فاحش شود.4
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شود که گلدان مذکور از میشود. بعداً معلوم در عقد صلح مجانی، گلدانی به عنوان جنس نقره به متصالح تملیک می -81

 طال بوده است. معامله چه وضعی دارد؟

 ( عقد صلح غیرنافذ است.2     ( عقد صلح باطل است. 1

 ( به لحاظ مجانی بودن صلح، معامله صحیح است.4 ( به لحاظ تخلّف از وصف منظور، متصالح حقّ فسخ دارد. 3

 کدام یک از عقود زیر، اساساً باطل است؟ -87

 مال غیر، توسط شخصی که از سوی مالک، قبالً ممنوع از انتقال شده است.( بیع 1

 ( بیعی که طبق توافق طرفین، تعیین اجل تحویل مبیع به فروشنده محوّل شده است.2

 ( قرارداد الحاقی با شرایط ناعادالنه3

 ( انتقال مجانی ماترک، قبل از پرداخت دیون متوفی4

 خصوص نقش قبولی در معامالت، صحیح است؟کدام یک از موارد زیر در  -80

 ( قبولی باید به همان شکلی اعالم شود که ایجاب صورت گرفته است.1

 ( قبولی ایجاب پس از ردّ آن، در صورتی معتبر است که تغییری در مفاد ایجاب داده نشود.2

 تواند پس از قبض واقع شود.( قبولی در عقد عینی، می3

 رضایی، صِرف رضا کافی است. ( در تحقق قبولی در عقد4

 های زیر نافذ است؟یک از وکالتکدام -80

 ( وکالت صغیر ممیز از غیررشید، برای قبولی هبه1

 ( وکالت صغیر غیرممیز از صغیر ممیز، برای قبولی هبه2

 ( وکالت مجنون از رشید، جهت بیع3

 ( وکالت رشید از غیررشید، جهت صلح مال4

 ، نصف ترکه است؟یک از ورثهفرض کدام -28

 ( هریک از دختر یا پسر، اگر فرزند منحصر به فرد باشد.1

 ( کالله امّی، اگر تنها باشد.2

 ( زوجه، در صورت نبودن اوالد برای متوفی، اگرچه از همسر دیگر باشد.3

 ( خواهر ابوینی یا ابی تنها، در صورتی که منحصر به فرد باشد.4

 

 آیین دادرسی مدنی
ک )محکوم علیه( انجام مزایده، در کدام صورت، مال شود پس ازاحد اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته میمالی در و -28

 های اجرایی، مانع انتقال مال شود؟ با پرداخت کلیه بدهی و هزینه تواندمی

 له با قبول بیشترین بها، برنده مزایده اعالم شده باشد. ( مال، غیرمنقول باشد و محکوم1

 له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد. ال، غیرمنقول باشد و محکوم( م2

 له آن را در مقابل خود قبول کرده باشد و یا با قبول بیشترین بها برنده مزایده اعالم شده باشد. ( مال، غیرمنقول باشد و محکوم3

 له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد. ( مال، منقول و یا غیرمنقول باشد و محکوم4

 به عین معین و غیر قابل دسترس باشد، کدام مورد صحیح است؟ اگر محکوم -22

 شود. علیه وصول می( قیمت آن صرفاً با تراضی طرفین تعیین و از محکوم1

 شود. علیه دریافت می( قیمت آن صرفاً توسط دادگاه تعیین و از محکوم2

 ماند. به تأثیری نداشته و پرونده اجرایی تا دسترسی به مال مفتوح می( عدم قابلیت دسترسی به عین معین محکوم3

 ه وصول می شود. ( قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی،توسط دادگاه تعیین و از محکوم علی4
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در مقام اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری به موانع قانونی استناد کند، کدام مورد صحیح  علیه،چنانچه محکوم -29

 است؟ 

( چنانچه شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان عدالت اداری آن را موجه تشخیص دهد، از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و پرونده 1

 شود. به هیئت عمومی دیوان ارجاع می برای رسیدگی

 علیه باید موانع قانونی را برداشته و حکم را اجرا کند. شود و محکوم( این جهت عذر موجه محسوب نمی2

شود و پرونده جهت رسیدگی به ( چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان آن را موجه تشخیص دهد، از موارد اعاده دادرسی تلقی می3

 گردد. نده رأی قطعی ارجاع میشعبه صادرکن

( چنانچه شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان عدالت اداری آن را موجه تشخیص دهد، از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و پرونده 4

 شود. برای رسیدگی به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع می

شود، چنانچه عمومی درخواست تجدیدنظر می شود و نسبت به آن در دادگاهرأیی از شورای حلّ اختالف صادر می -24

رأی شورا را به علت ردّ صالحیت شورا فسخ کند و دعوی از صالحیت دادگستری خارج نباشد، کدام مورد  دادگاه عمومی

 صحیح است؟ 

 نماید. ( پروند را جهت اعمال قواعد صالحیت، به شورای حلّ اختالف اعاده می1

 تواند با توجه به بهای خواسته، قابل تجدیدنظر باشد. ادگاه می( رسیدگی ماهوی نموده و رأی د2

 ( پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند. 3

 ( رسیدگی ماهوی نموده و رأی صادره قطعی است. 4

شود. در جهت اجرای ای با موضوع بازداشت یک میلیارد ریال از دادگاه عمومی حقوقی صادر میقرار تأمین خواسته -25

 کدام مورد صحیح است؟  قرار، مفاد

ها علیه در بانکهای محکومله، به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب( مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم1

 و .... را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.  

 تواند بهشده باشد، مرجع اجرا کننده رای میری واخواست( فقط چنانچه مستند قرار تأمین خواسته اسناد رسمی و یا اسناد تجا2

 علیه را اعالم نماید. های محکومبانک مرکزی دستور دهد که فهرست حساب

علیه در بانک ها و .... را برای های محکوماجراکننده رأی باید رأساً به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب ( مرجع3

 ر تسلیم کند. توقیف به مرجع مذکو

تواند به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست ( با توجه به اینکه حکمی علیه خوانده صادر نشده است، مرجع اجراکننده رأی نمی4

 علیه را اعالم کند. های محکومحساب

 خصوص پذیرش درخواست مهروموم ترکه از سوی طلبکار متوفی، کدام مورد صحیح است؟ در -21

 شود که وراث صریحاً ترکه را قبول کرده باشند. رتی پذیرفته می( فقط در صو1

 شود. صورت پذیرفته نمی( در هیچ2

( فقط چنانچه طلب وی مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی باشد و یا در صورتی که در مقابل طلب، رهن و یا تأمین دیگری 3

 شود.نباشد، به مقدار طلب پذیرفته می

شود، حتی اگر رهن و یا تأمین دیگری ( فقط چنانچه طلب وی مستند به حکم قطعی دادگاه باشد، به مقدار طلب پذیرفته می4

 داشته باشد. 

  شود، در خصوص تجدیدنظرخواهی رئیس کانون وکال، کدام مورد صحیح است؟رأیی از دادگاه انتظامی وکال صادر می -27

 نی،قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکال است. ( رأی مجازات ظرف مهلت قانو1

 ( رأی مجازات در هر حال در مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است. 2

 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است.  22( رأی مجازات درجه چهارم به باال، ظرف 3

 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است.  12ال، ظرف ( رأی مجازات درجه چهارم به با4
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چنانچه خوانده دو وکیل معرفی کرده باشد، در خصوص استماع دفاعیات وکیل در اولین جلسه دادرسی، کدام مورد  -20

 است؟  صحیح

 شود. می ( در صورت ارسال الیحه توسط یک وکیل و احراز عذر موجه وکیل غایب، به دفاعیات وکیل توجه1

( فقط با حضور هر دو وکیل و یا دادن الیحه توسط هر دو وکیل و یا حضور یکی و دادن الیحه توسط وکیل غایب، به دفاعیات آنها 2

 شود. توجه می

 شود. ( فقط در صورت حضور همزمان هر دو وکیل، به دفاعیات وکیل توجه می3

 د تا دادگاه به دفاعیات وکیل توجه نماید. ( کافی است یکی از وکال حاضر شده و یا الیحه ده4

نماید. چنانچه دادگاه کند. خوانده در مهلت مقرر نسبت به آن ادعای جعل میاستناد سندی اقامه دعوی میخواهان به -20

 رسیدگی به اصالت سند، نیاز به دلیلی داشته باشد که در پرونده دیگری وجود دارد، کدام مورد صحیح است؟  برای

البدل را مأمور نماید که رونوشت موارد تواند دادرس علیاگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه کیفری موجود باشد، دادگاه فقط می( 1

 استنادی را گرفته و تحویل دادگاه دهد. 

ا مدیر دفتر دادگاه ر البدل و یاتواند دادرس علی( اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه مدنی و یا کیفری موجود باشد، دادگاه فقط می2

 مأمور کند که رونوشت موارد استنادی را گرفته و تحویل دادگاه دهد. 

 کند. ( اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه کیفری موجود باشد، دادگاه رأساً پرونده را مطالبه می3

ای داده تا رونوشت موارد نفع تقاضانامهه ذیتواند ب( اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه کیفری و یا حقوقی موجود باشد، دادگاه می4

 استنادی به وی داده شود. 

شود و دادگاه حکم اعسار صادر دعوای اعسار از هزینه دادرسی، به میزان یک میلیارد ریال هزینه دادرسی اقامه می -98

 خصوص شکایت از این حکم کدام مورد صحیح است؟ کند. درمی

 ( حکم صادره در هر حال قابل تجدیدنظر است. 1

 ( حکم صادره قطعی است. 2

یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و الیحه نیز تقدیم نکرده باشد و ابالغ نیز واقعی نباشد، حکم اعسار ( چنانچه خوانده در هیچ3

 قابل واخواهی خواهد بود. 

 نشده و الیحه نیز تقدیم نکرده باشد، حکم اعسار قابل واخواهی خواهد بود.  یک از جلسات دادرسی حاضر( چنانچه خوانده در هیچ4

کند. تکلیف دادگاه نسبت به شود و خوانده نسبت به سند مذکور، ادعای جعل میاستناد سندی اقامه میدعوایی به -98

 سند چیست؟ 

 یف نسبت به سند مستلزم قطعی شدن رأی است. تکل( دادگاه مکلف است حکم راجع به ماهیت دعوی را صادر کند، اما تعیین1

 تکلیف کند. ( دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، در هر حال نسبت به سند تعیین2

لیف تک( دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، فقط اگر سند را اصیل تشخیص داد، نسبت به سند تعیین3

 کند. 

لیف تکمکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، فقط اگر سند را مجعول تشخیص داد، نسبت به سند تعیین( دادگاه 4

 کند. 

چکی از حساب مشترک سه نفر به مبلغ یک میلیارد ریال در شهر شیراز عهده بانک صادرات شعبه شیراز صادر  -92

د. کنمزبور به علت فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر میعلیه، بانک شود و با مراجعه دارنده چک به بانک محالمی

چنانچه یکی از صادرکنندگان چک مقیم شیراز و دیگری مقیم اصفهان و سومی مقیم تهران باشد، خواهان برای اقامه دعوی 

 های نقاط مزبور باید مراجعه کند؟ یک از دادگاهو مطالبه وجه چک به کدام

 های شیراز یا تهران مراجعه کند. تواند به دادگاه( فقط می1

 تواند به دادگاه شیراز مراجعه کند. ( فقط می2

 های شیراز، اصفهان و یا تهران مراجعه کند. تواند به هر یک از دادگاه( می3

 های شیراز یا اصفهان مراجعه کند. تواند به دادگاه( فقط می4
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شود،در پایان اولین جلسه دادرسی، قرار تحقیق و معاینه که به خواسته خلع ید از ملکی اقامه میدادگاه در دعوایی  -99

خصوص تکلیف دادگاه به تشکیل جلسه دادرسی، پس از اجرای قرارهای شود.درکند و این قرار اجرا میمحل صادر می

 یادشده، کدام مورد صحیح است؟ 

 ه محل، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد. ( دادگاه فقط پس از اجرای قرار معاین1

 ( دادگاه فقط پس از اجرای قرار تحقیق محلی، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد.  2

 ( دادگاه مکلف نیست جلسه دادرسی تشکیل دهد. 3

 ( دادگاه پس از اجرای هر دو قرار، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد. 4

داور واحد، پس از پایان مدت داوری و پیش از پایان مهلت اعتراض به رأی داور،  درخصوص درخواست تصحیح رأی -94

 صحیح است؟  کدام مورد

گیری و ابالغ نماید. در این صورت، رسیدگی به اعتراض به رأی روز تصمیم 22( رسیدگی به درخواست با داور است که باید ظرف 1

 ماند. توقف میگیری داور یا پایان مهلت یادشده مداور تا تصمیم

گیری و ابالغ نماید. در این صورت، رسیدگی به اعتراض روز تصمیم 22( رسیدگی به درخواست به عهده دادگاه است که باید ظرف 2

 ماند. گیری دادگاه و یا پایان مهلت یادشده متوقف میبه رأی داور تا تصمیم

سیدگی به اعتراض به رأی داور نیست و دادگاه همزمان به درخواست ( رسیدگی به درخواست با دادگاه است اما این امر، مانع ر3

 کند. تصحیح رأی داور نیز رسیدگی می

بدون توجه به درخواست تصحیح  گیری و ابالغ نماید. دادگاه،روز تصمیم 22( رسیدگی به درخواست با داور است که باید ظرف 4

 کند. رأی داور به اعتراض به رأی داور رسیدگی می

کند. خوانده استناد سندی اقامه دعوی نموده و محکومیت خوانده را به تحویل مال موردهبه درخواست میخواهان به -95

تواند انجام دهد و دادگاه با توجه یک از اقدامات زیر را میمنصرف شده است ضمن دفاع در ماهیت دعوی، کدام که از هبه

 کند؟  به دفاعیات خوانده، چه تصمیمی باید اتخاذ

 د. کن( ایراد عدم جزمیت، حتی اگر مستند دعوی سند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار عدم استماع دعوی صادر می1

( ایراد عدم جزمیت، مگر اینکه مستند دعوی سند رسمی باشد، دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار عدم استماع دعوی صادر 2

 کند. می

  کند.اثر قانونی، مگر اینکه مستند دعوی سند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار ردّ دعوی صادر می( ایراد فقد 3

 کند. ( ایراد فقد اثر قانونی، حتی اگر مستند دعوی سند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار ردّ دعوی صادر می4

شود. دادگاه در پی رسیدگی، اقدام به صدور حکم نموده و آن را اقامه می دعوایی مالی در دادگاه عمومی حقوقی -91

نماید. دادگاه پس از علیه حکم را غیابی و در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی میکند، اما محکوممیحضوری اعالم 

ضوری بودن حکم را صادر جلسه دادرسی تشکیل دهد، قرار عدم استماع واخواهی به علت ح آنکهعلیه، بیواخواهی محکوم

 کند. در خصوص قابل شکایت بودن این قرار، کدام مورد صحیح است؟ می

 ( در هر حال قابل تجدیدنظر است. 1

 تواند قطعی و قابل تجدیدنظر باشد. ( حسب مورد، می2

 ( در هر حال قطعی است. 3

 ( در هر حال قابل واخواهی است. 4

شود. سازش حاصل می اه عمومی حقوقی مطرح شده، در جریان دادرسی برابر مقررات،میان طرفین دعوایی که در دادگ -97

 مرجع درخواست اجرای مفاد سازشنامه، کدام مورد صحیح است؟  درخصوص

 ( خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، دادگاه است. 1

  مختار است.« اجرای ثبت»نفع در انتخاب دادگاه و یا ( ذی2

نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ( اگر در دادگاه تنظیم شده باشد، دادگاه و اگر در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، مطابق آیین3

 االجرا است. الزم
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 است. « اجرای ثبت»( خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، 4

به  آنکهساله، زمین مزبور را بینموده برای انجام مأموریت دولتی پنجمیمالک رسمی زمینی مزروعی که بر آن زراعت  -90

شود. پس از گذشت دو سال، شخصی بدون اجازه و رضایت وی، زمین را کسی دهد، ترک نموده و عازم مأموریت می تصرف

  گیری زمین، کدام مورد صحیح است؟خصوص اقدام قانونی شخص مزبور برای بازپسکند. درتصرف می

 تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند. ( فقط می1

 تواند دعوای خلع ید اقامه کند. ( فقط می2

استناد سند رسمی مالکیت درخواست اجرای مفاد سند رسمی از ( حسب مورد، دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی اقامه نموده و یا به3

 کند.  « اجرای ثبت»

 ( حسب مورد، دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی اقامه کند. 4

خصوص تمایل طرفین به معرفی کند. دردادگاه عمومی حقوقی قرار کارشناسی صادر و کارشناس را انتخاب می -90

 کدام مورد صحیح است؟ الطرفین،مرضیکارشناس 

کارشناس انتخاب کنند که باید از کارشناسان خب، به تراضی،توانند قبل از اقدام کارشناس منت( طرفین فقط در دعاوی مالی می1

 رسمی باشد. 

 تواند از کارشناسان رسمی نباشد. توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی، کارشناس انتخاب کنند که می( طرفین می2

 لطرفین انتخاب کنند. ا توانند پس از انتخاب کارشناس منتخب توسط دادگاه، کارشناس مرضی( طرفین نمی3

 توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی کارشناس انتخاب کنند که باید از کارشناسان رسمی باشد. ( طرفین می4

شود. طرفین از دیوان عالی کشور درخواست خواهی مطرح میای در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به فرجامپرونده -48

 نمایند. درخصوص اقدام دیوان عالی کشور در این باره، کدام مورد صحیح است؟ ا میبه داوری ر ارجاع امر

خواسته ارسال کند، حتی اگر دادگاه صادرکننده رأی، دادگاه ( باید پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام1

 نخستین باشد. 

خواسته ارسال کند، البته نده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجامخواسته را نقض و پرو( باید ابتدا رأی فرجام2

 اگر دادگاه صادرکننده رأی دادگاه تجدیدنظر باشد. 

 شود.  (با توجه به صالحیت دیوان، درخواست پذیرفته نمی3

ه ارسال کند، البته اگر دادگاه صادرکننده رأی، دادگاه خواست( باید پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام4

 تجدیدنظر باشد. 

 

 حقوق تجارت

 افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق باالبردن مبلغ اسمی موجود شرکت، در کدام مورد مجاز است؟ -48

 رداخت شود.درصد سرمایه، تعهد و بقیه آن پ 35( حداقل 2  درصد سرمایه، نقداً پرداخت شود. 35( حداقل 1

 ( کلیه افزایش سرمایه، نقداً پرداخت شود.4   ( کلیه افزایش سرمایه، تعهد شود.3

 حساب دارایی و دفاتر تجارتی توسط تاجر متقاضی ورشکستگی، دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟در صورت عدم ارائه صورت -42

 کند. ( به دالیل دیگر ورشکستگی تاجر رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر1

 ( درخواست صدور حکم ورشکستگی را رد کند.2

 ( پرونده را برای رسیدگی به دادسرا ارسال تا دادسرا عنداالقتضا برای متقاضی، کیفرخواست ورشکستگی به تقصیر صادر کند.3

 کند. دارایی و دفاتر تجارتی ظرف سه روز ارائه نشده باشند، درخواست متقاضی را رد حساب( در صورتی که صورت4

 شود که در آن، ..................... .از دیدگاه قانون بازار اوراق بهادار ایران، بازار مشتقّه به بازاری گفته می -49

 دهند.( کارگزاران خاص، معامالت راجع به کاال را انجام می1

 شوند.( اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، دادوستد می2
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 شود.معامله مبتنی بر اوراق بهادار و کاال معامله می ( قراردادهای آتی و اختیار3

 شوند.( اوراق بهادار و کاالها، پس از عرضه اولیه، دادوستد می4

 ؟نیستالعمل کاری، کدام مورد صحیح در خصوص حق -44

 باشد.میهایی که برای انجام معامله الزم و به نفع آمر بوده است، العمل کار مستحق دریافت هزینه( حق1

 نمودن اموال موضوع معامله مسئولیت ندارد، مگر آنکه آمر دستور داده باشد. عنوان در بیمههیچالعمل کار به( حق2

 ( آمر حق رجوع از معامله و امر خود را دارد.3

 الزحمه را دارد، خواه کار انجام شده یا نشده باشد.العمل کار حق دریافت حق( در هر صورت، حق4

 ا صدور حکم ورشکستگی، کدام مورد در خصوص مهروموم اموال تاجر ورشکسته، صحیح است؟ب -45

 ( دادگاه حکم به مهروموم اموال تاجر را با پیشنهاد عضو ناظر خواهد داد.1

 ( پس از قطعیت حکم ورشکستگی، با پیشنهاد عضو ناظر دادستان دستور مهروموم اموال را خواهد داد.2

 جز مستثنیات دین بدهد.به مهروموم اموال را به ( دادگاه باید حکم3

 ( دادگاه حکم به مهروموم اموال، از جمله مسثنیات دین را خواهد داد.4

 در خصوص صدور و ظهرنویسی چک در صورتی که میان دو تاجر باشد، کدام مورد صحیح است؟ -41

 جاری است.( اگر برای رفع حوائج تجاری باشد، ت2   ( در هر صورت تجاری است.1

 ( فقط در معامالت غیرمنقول تجاری نیست.4   ( به هیچ وجه تجاری نیست.3

تاجر، مالی را برای دیگری خریداری کرده و سپس ورشکسته شده است. در صورتی که عین مال نزد ورشکسته موجود باشد،  -47

 کدام مورد صحیح است؟

 آن را دارد. ( اگر قیمت مال پرداخت شده باشد، خریدار حق استرداد1

 ( در هر حال، مال متعلق به خریدار است.2

( اگر بهای مال از طرف خریدار به تاجر ورشکسته داده شده باشد، ولی فروشنده بهای مال را دریافت نکرده باشد، شخص اخیر حقّ استرداد 3

 مال را دارد.

 را به خریدار مسترد کند. ( اگر تاجر ورشکسته قیمت مال را پرداخت کرده باشد، مکلّف نیست تا آن4

منحل شده و مجمع عمومی، مدیران تصفیه را برای تصفیه امور شرکت انتخاب کرده است. اگر مدیران « برنا»شرکت سهامی  -40

 شدن، نصاب قانونی را اخذ نکرده باشند، کدام مورد صحیح است؟تصفیه در هنگام انتخاب

 برابر اشخاص ثالث، به این بطالن استناد کرد.توان در ( انتخاب آنان باطل است، اما نمی1

 ( اعمال آنان در هر صورت باطل است.2

 ( در صورتی که بازرس شرکت، اعمال مدیران را تأیید کند، در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد است.3

 جلسه را از دادگاه درخواست کرد.توان بطالن صورت( انتخاب آنان صحیح است، اما می4

 ام مورد در خصوص مسئولیت تضامنی در حقوق ایران، صحیح است؟کد -40

 بینی مسئولیت تضامنی در روابط قراردادی، در حقوق مدنی منع و در حقوق تجارت تجویز شده است.( پیش1

 .صورت مشترک، مسئولیت تضامنی، ولی در امور مدنی، مسئولیت نسبی است( در امور تجاری، از جمله صادرکنندگان چک به2

 ( اصل بر مسئولیت نسبی است، مگر آنکه مجوز قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد.3

 ( در حقوق مدنی، اصل بر مسئولیت نسبی و در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت تضامنی است.4

 قانون تجارت موسوم به شرکت عملی، کدام مورد صحیح است؟ 228در خصوص شرکت موضوع ماده  -58

 پردازد.امی که اقدامات مربوط به تأسیس آن انجام شده، ولی هنوز ثبت نشده و به فعالیت تجاری می( شرکتی سه1

 پردازد.عنوان شرکت به امور تجاری میهای مقرر در قانون تشکیل نشده، لکن به( شرکتی که در قالب2

 های قانونی مربوط به شرکت تجاری را رعایت نکرده است.ها، قالب( شرکتی مدنی با فعالیت تجاری که در هنگام ثبت در مرجع ثبت شرکت3

 پردازد.قانون تجارت، بدون ثبت به تجارت می 22گانه ماده های هفت( شرکتی تجاری که با استفاده از ساختار یکی از شرکت4
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 ت؟چنانچه صادرکننده سفته، وجه سند را پیش از سررسید به دارنده تأدیه کند، کدام مورد صحیح اس -58

 ( پرداخت غیرمعتبر است و صادرکننده در برابر اشخاصی که نسبت به سفته حقی دارند، مسئول است.1

 وده باشد.مانده، از مبلغ کسر نم( پرداخت معتبر نیست مگر آنکه صادرکننده بر اساس تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی و به نسبت مدت باقی2

 ( عمل وی معتبر است و مسئولیتی ندارد.3

 ( پرداخت معتبر است، ولی صادرکننده در برابر اشخاصی که نسبت به سفته حقی دارند، مسئول است.4

عنوان ضامن احمد، پشت سند را امضا عنوان دارنده، با ظهرنویسی، چکی را به علی منتقل و شخصی به نام شاهین بهاحمد به -52

 ده، کدام مورد صحیح است؟کند. چنانچه بعداً اثبات گردد که امضای احمد جعل شمی

 ( مسئولیت احمد منتفی، لکن ضمانت شاهین از مسئولین قبلی، از جمله صادرکننده، باقی است.1

بودن امضای احمد، مسئولیت تضامنی احمد و شاهین های بعد از شاهین از جعلیاطالعی ظهرنویس پیش از احمد و ظهرنویس( در صورت بی2

 باقی است.

 هیچ مسئولیتی به وجه سند ندارند. ( احمد و شاهین،3

 های پس از ظهرنویسی احمد، فاقد اعتبار است.( کلیه اقدامات و ظهرنویسی4

چنانچه شخصی که کارمند رسمی سازمان دولتی است، به سمت مدیر شرکت سهامی خاص انتخاب شود، کدام مورد صحیح  -59

 است؟

 اشخاص ثالث، معتبر است.( مدیر یادشده عزل و اعمال حقوقی او در برابر 1

 ( مدیر مزبور قابل عزل و اعتبار اعمال حقوقی او در برابر اشخاص ثالث، منوط به تنفیذ ایشان است.2

 ( مدیر مزبور قابل عزل و کلیه اعمال وی قابل ابطال است.3

 شده و اعمال حقوقی او در برابر اشخاص ثالث، باطل است.یاد( انتخاب مدیر4

عمومی سالیانه، بر پایه تأیید شخص حقیقی عضو جامعه حسابداران سهامی عام در مجمع های مالی شرکتتچنانچه صور -54

 ای چه اثری دارد؟عنوان بازرس شرکت تصویب شود، چنین مصوبهرسمی به

ها کهای دولتی، بانی، شرکتها، مؤسسات دولت( مصوبه منوط به تنفیذ سازمان حسابرسی است؛ در غیر این صورت، در هیچ یک از وزارتخانه1

بور، باشد و به نفع اشخاص مزها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمیو بیمه

 قابل استناد نخواهد بود.

ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار یمهها و بهای دولتی، بانکها، مؤسسات دولتی، شرکت( در هیچ یک از وزارتخانه2

 باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود.و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی

 باشد، ولی مصوبه معتبر است.عنوان بازرس قابل ابطال می( انتخاب شخص مزبور به3

های را دارا باشد، تصویب صورت 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  147ایط مذکور در ماده ( چنانچه بازرس موصوف، شر4

 مالی معتبر است.

 ؟نیستکدام مورد صحیح  -55

ابل ق های سهامی عام غیربورسیتبدیل به سهام با سهام شرکت ناشر و اوراق مشارکت قابل تعویض تنها با سهام شرکت( اوراق مشارکت قابل1

 تعویض هستند.

های سهامی عام، مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و قابل های سهامی خاص، تنها مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و شرکت( شرکت2

 تبدیل و تعویض با سهام هستند.

 ند.های سهامی خاص، سهامی عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی هست( شرکت3

 های سهامی خاص و سهامی عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار هر نوع اوراق مشارکت هستند.( کلیه شرکت4

 در خصوص ورشکستگی شرکت تضامنی، کدام مورد صحیح است؟ -51

 شوند.( شرکای شرکت دارای مسئولیت تضامنی بوده، ولی به تبع شرکت، ورشکسته قلمداد نمی1

 شوند.کت، ورشکسته و دارای مسئولیت تضامنی می( شرکا به تبع شر2

 شوند، لکن ورشکستگی مدیران، به تبع شرکت، منوط به تاجربودن آنان است.( شرکا به تبع شرکت، ورشکسته تلقی می3
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 شوند.( مدیران و شرکای شرکت دارای مسئولیت تضامنی بوده، لکن به تبع شرکت، ورشکسته نمی4

 ؟نیسترارداد ارفاقی، صحیح کدام مورد در خصوص ق -57

 شود.( با تاجر حقیقی و شرکت تجاری منعقد می1

 شود.( با تاجر ورشکسته به تقصیر هم منعقد می2

 شود.( قرارداد ارفاقی میان تاجر و بستانکاران، با تصدیق دادگاه و بدون دخالت ناظر منعقد می3

 شود.ته منعقد میای بستانکاران تاجر ورشکس( با اکثریت عددی و سرمایه4

 ، کدام است؟8907دو نوآوری مهم قانون اصالح قانون صدور چک سال  -50

 کاهش مسئولیت کیفری-نیاز از صدور حکم( صدور اجرائیه از دادگاه بی1

 ایجاد چک موردی-نیاز از صدور حکم( درخواست صدور اجرائیه از دادگاه بی2

 ایجاد چک موردی -الوکالهخسارات تأخیر و حق( مطالبه صرفاً اصل وجه بدون حق مطالبه 3

 های صادرکنندهتوقیف حساب -( مطالبه اصل و خسارات تأخیر بدون حکم دادگاه4

 کدام مورد در خصوص فروش کاالهای تجاری و اثاث البیت تاجر ورشکسته، صحیح است؟ -50

 د.رس( از سوی مدیر تصفیه، با اجازه دادستان و نظارت ناظر به فروش می1

 ( به هیچ عنوان، بدون اجازه تاجر ورشکسته قابل فروش نیست.2

 رسد.وسیله مدیر تصفیه، با اجازه دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی و نظارت ناظر به فروش می( به3

 وسیله مدیر تصفیه و با اجازه دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی، قابل فروش است.( به4

 شود؟گیری میها تصمیمترتیب، با کدام حدّ نصابلیت محدود و شرکت تضامنی، بهانحالل شرکت با مسئو -18

 اتفاق آرای شرکا –چهارم سرمایه و اکثریت عددی شرکا ( دارندگان سه1

 چهارم سرمایه و اکثریت عددی شرکادارندگان سه -العاده( دوسوم آرای حاضر در مجمع عمومی فوق2

 رای شرکااتفاق آ –( اتفاق آرای شرکا 3

 اتفاق آرای شرکا –( دارندگان اکثریت سرمایه 4
 

 یاصول استنباط حقوق اسالم
 در فرض تزاحم دو یا چند حکم، معیار ترجیح کدام است؟ -18

 تقدّم زمان صدور حکم( 2    نزدیک بودن حکم به واقعیت( 1

 اهمیت حکم( 4     تخییر به طور مطلق( 3

 ، کدام مورد صحیح است؟«حقوقی )تمثیل( -قیاس فقهی »و « یتقیاس اولو»در خصوص دو مفهوم  -12

 حقوقی، به علت حکم تصریح شده است ولی در قیاس اولویت، علتِ حکم، ظنّی است. -در قیاس فقهی( 1

 گردد.یحقوقی، به استنباط ظنّی یا قطعی با تکیه بر علت حکم بازم -شود ولی قیاس فقهی( قیاس اولویت، به داللت لفظی مربوط می2

 ( این دو مفهوم، دو تعبیر برای یک چیز است که هر دو اعتبار یکسان دارند.3

 باشد.می العلةحقوقی، مستنبط -است ولی قیاس فقهی العلة( قیاس اولویت، قیاس منصوص 4

نده کنهرت، جبرانیک از انواع شبنا بر اینکه مبنای حجّیّت خبر واحد، وثوق به صدور روایت از معصوم )ع( باشد، کدام -19

 ضعف سند خبر واحد است؟

 ( فتوایی4   ( عملی3   ( فتوایی و عملی2  ( روایی1

 توان از رفتار ایشان، استنباط کرد؟اگر معصوم )ع( عملی را ترک کند، چه چیزی را می -14

 است.( عمل، حرام 4  مکروه است.( عمل،3 معنای خاص است.( عمل، مباح به2 ( عمل، واجب نیست.1

دانیم بیع بوده یا کند؛ ولی نمیموجب قراردادی، یکی از دو شریک مال غیرمنقول، سهم خود را به ثالث منتقل میبه -15

 صلح معوّض، چنانچه در مجلس عقد، قرارداد مزبور توسط یکی از طرفین فسخ شود، کدام مورد صحیح است؟

 طور کلی جاری است.( استصحاب عقد به2    ( استصحاب عقد بیع جاری است.1
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 ( استصحاب عقد صلح معوّض، جاری است4    شده دانست.( قرارداد را باید فسخ3

منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طالق و رجوع، طبق مقررات قانون مجازات اسالمی، به 145برابر ماده  -11

 ، کدام مورد صحیح است؟«طالق»الزامی است. درخصوص واژه 

 های مختلف است.( واژه طالق، فقط دارای اطالق احوالی است و فقط ناظر به طالق در حالت1

 شود.( شمول واژه طالق نسبت به انواع طالق، مشکوک است و بنابراین بر نوع غالب که طالق رجعی است، حمل می2

 گیرد.( واژه طالق، لفظًا عام است و همه افراد و انواع طالق را دربرمی3

 است.« طالق»شمول واژه طالق نسبت به انواع طالق، از باب اطالق لفظ  (4

 یک از موارد زیر، احتیاط الزم است؟در کدام -17

 ( بعضی از اطراف علم اجمالی، از ابتدا مورد ابتالی مکلّف نباشد.1

 ( علم اجمالی، به علم تفصیلی و به تکلیف و شک بدوی تجزیه شود.2

 اجمالی، از ابتالی مکلّف خارج شود.( بعضی از اطراف علم 3

 ( ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی، از باب اضطرار الزم باشد.4

 ؟ندارددر کدام مورد، تعارض حتی از نوع غیرمستقر آن نیز وجود  -10

 ( یکی از دو دلیل، حاکم یا وارد بر دلیل دیگر باشد.1

 د.( یکی از دو دلیل، قطعی و یقینی و دیگری ظنّی باش2

 ( بین دو دلیل، نسبت عام و خاص برقرار باشد.3

 ( بینِ دو دلیل، نسبت مطلق و مقیّد برقرار باشد.4

 درخصوص جمع داللی )عرفی( و تبّرعی، کدام مورد صحیح است؟ -10

 گیرد.( جمع عرفی برخالف جمع تبرّعی، بر پایة شاهد و قرینة لفظی صورت می1

 هستند. ( جمع تبرّعی و عرفی، به یک معنی2

 ( جمع تبرّعی، مربوط به احکام غیرالزامی و جمع عرفی، مربوط به احکام الزامی است.3

 ( کاربرد جمع تبرّعی، در احکام مدنی و کاربرد جمع داللی، در احکام کیفری است.4

 گیری است؟های زیر، قابل مفهومیک از عبارتکدام -78

 ت ابدی است.شود، موجب حرم( تفریقی که با لعان حاصل می1

 ( تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است.2

 شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند.( عقد، محقق می3

 عنه ندارد.( ضامنی که به قصد تبرّع ضمانت کرده باشد، حقّ رجوع به مضمون4

 ؟کندنمیدر کدام مورد، اجمال مخصّص، به عام سرایت  -78

 در شبهه مفهومیه، در موارد دوران میان اقل و اکثر، اگر مخصّص باشد، منفصل باشد.( 1

 ( در شبهه مفهومیه، در موارد دوران میان متباینین، اگر مخصّص، منفصل باشد.2

 ( در شبهه مفهومیه، اگر مخصّص، منفصل باشد.3

 ( در شبهه مصداقیه، خواه مخصّص، متصل باشد یا منفصل.4

 یک از موارد زیر، مطلق را باید بر مقیّد حمل کرد؟در کدام -72

 صلح به اکراه، نافذ نیست. -( رضای حاصل در نتیجة اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. 1

 تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است. -( تدلیس در معامله موجب خیار فسخ است. 2

 نده مال دیگری به عمد، به حبس محکوم خواهد شد.کنتلف -کننده مال دیگری، ضامن آن است. ( تلف3

 اگر قتل عمد به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مانع ارث نخواهد بود. -( قتل عمد از موانع ارث است. 4

 ، کدام مورد صحیح است؟«تخییر به عنوان اصل عملی»و « تخییر در واجب تخییری»در مقایسه میان  -79

 لی یا شرعی است ولی دومی، یک حکم ظاهری عقلی است.( اولی، یک حکم ظاهری عق1
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 ( اولی، یک حکم واقعی شرعی است، ولی دومی، یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.2

 ی عقلی یا شرعی است.ع( تخییر در هر دو، صرفاً یک حکم واق3

 ( تخییر در هر دو، صرفاً یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.4

که یقینًا چند تخته فرش در آن انبار وجود داشته است، زند. درصورتیی را به عمد آتش میشخصی انبار فرش دیگر -74

دام اند یا نه، کهای مزبور به انبار دیگری منتقل شدهسوزی، فرشولی اکنون شک داشته باشیم که آیا قبل از وقوع آتش

 شود؟مورد به کمک استصحاب ثابت می

 ، اتالف آنها و حکم به ضمانسوزیها تا لحظه آتش( بقای فرش1

 حکم به ضمان و حبس،سوزی، اتالف آنها ها تا لحظه آتش( بقای فرش2

 سوزیها تا لحظه آتش( فقط بقای فرش3

 زنندهها و عمدی بودن عمل آتش( بقای فرش4

حاکمیت زمینی، دریایی قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو »قانون مجازات اسالمی:  9برابر ماده  -75

در این ماده، مصداق کدام « کلیه اشخاص»، عبارت «شود.و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می

 مورد زیر است؟

 ( عاّم استغراقی4  ( عاّم مجموعی3  ( اطالق احوالی2  ( عاّم بَدَلی1

حبس، در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا های جایگزینزاتاِعمال مجا»قانون مجازات اسالمی:  78موجب ماده به -71

 کدام مورد درخصوص حکم مذکور در این ماده، صحیح است؟«. خارجی کشور ممنوع است

 ( از آنجا که در قالب صیغه نهی نیست، حکم تکلیفی نیست.1

 ( از جنس فرمان ارشادی است.2

 وضعی هم باشد.( یک حکم تکلیفی است که ممکن است مستلزم حکم 3

 ( صرفاً حکم وضعی است و ماده از بیان حکم تکلیفی ساکت است.4

دو نسخه متعارض از یک قرارداد، درباره تعهد معینی وجود دارد. یکی از قراردادها، داللت روشنی بر موضوع تعهد  -77

ی بودن است، اما داللت آن بر موضوع دارد، اما شائبه اکراهی بودن آن هم در میان است. قرارداد دیگر، فاقد شائبه اکراه

 باشد. کدام مورد زیر درخصوص این دو قرارداد، صحیح است؟تعهد، مبهم می

 ( یکی از قراردادها، دارای مرجّح جهت صدوری و دیگری، دارای مرجّح داللی است.1

 ت.( هر دو قرارداد، مرجّح صدوری را دارند، ولی یکی از آنها دارای مرجّح داللی نیز هس2

 ( هر دو قرارداد، دارای مرجّح مضمونی و جهت صدوری یکسان هستند.3

 ( یکی از قراردادها، دارای مرجّح مضمونی و دیگری، دارای مرجّح سندی است.4

ر حلّ بناب«. ب»بدهد یا « الف»داند باید این مبلغ را به داند مبلغ دو میلیون تومان بدهکار است، ولی نمیشخصی می -70

 تکیه بر اصول عملی، نوع شبهه و اصل جاری در این مورد، کدام است؟ مسئله با

 اصل احتیاط -«شبهه موضوعیه -شبهه میان متباینین( »1

 اصل تخییر -«شبهه حکمیه -شبهه میان متباینین( »2

 اصل احتیاط -«شبهه موضوعیه -شبهه میان اقل و اکثر استقاللی( »3

 اصل تخییر -«شبهه حکمیه -شبهه میان اقل و اکثر استقاللی( »4

ای تردید داشته باشد که آیا رسیدگی به آن، در قلمرو صالحیت قضائی او است یا هرگاه دادرس درخصوص پرونده -70

 رسیدگی به آن، ممنوع است و در قلمرو صالحیت او نیست، این امر، مصداق کدام مورد است؟

 دوران امر میان محذورین( 2   ( دوران امر میان متباینین و لزوم احتیاط 1

 به و اجرای اصل برائت( شک در مکلّف4  ( شبهه تحریمی ناشی از فقدان نصّ و لزوم احتیاط3

 ، کدام مورد صحیح است؟«االباحه اصالة»و « البرائه اصالة»در خصوص  -08

 شوند.( هر دو، در شبهات تحریمی و وجوبی جاری می1
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 ( هر دو، بیانگر حکم ظاهری هستند.2

 شود.( اولی، در شبهات تحریمی و وجوبی و دومی، در شبهات وجوبی جاری می3

 ( اولی، مفید حکم ظاهری و دومی، بیانگر حکم واقعی است.4

 

 یو اختصاص یعموم یحقوق جزا
یک ایرانی، در خارج از کشور، مرتکب جرمی شده و پیش از تعقیب و محاکمه در آنجا، در ایران یافت شده و تحت  -08

ه ادامه رسیدگی به رقانون محل وقوع جرم نسخ شده است. کدام مورد دربا ،قیب قرار گرفته است. در جریان رسیدگیتع

 اتهام وی، صحیح است؟

 یابد.رسیدگی در هر حال ادامه می( 1

 گردد.( رسیدگی موقوف می2

 یابد.گردد وگرنه ادامه میام تعزیری باشد، رسیدگی موقوف میاگر اته( 3

 شود.بسته به مورد، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می( 4

 بر ضبط ارز، صحیح است؟کدام مورد در خصوص مجازات شروع به قاچاق ارز، عالوه -02

 ( اگر ارزش قاچاق ده میلیارد ریال یا کمتر باشد، حبس درجه پنج و چنانچه بیشتر باشد، حبس درجه چهار1

 ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی درجه پنج و چنانچه بیشتر باشد، جزای نقدی درجه چهار( اگر ارزش قاچاق ده میلیارد 2

 ( حبس تعزیری و جزای نقدی درجه پنج3

 ( حداقل مجازات مقرّر برای اصل عمل قاچاق4

شرافت خطاب کرده است. کدام ای دزد و بیمدیره را مجموعهعمومی، اعضای هیئتکارمند شرکت در جلسه مجمع -09

 مورد در خصوص وصف جزایی رفتار وی، صحیح است؟

 ( از نظر عنوان، جرم واحد و از حیث نتیجه، مشمول مقرّرات تعدّد مادی است.1

 ( از نظر عنوان، متعدّد و از حیث نتیجه مجرمانهف مشمول مقرّرات تعدّد مادی است.2

 ( از نظر عنوان و نتیجه مجرمانه، جرم واحد است.3

 متعدّد و از حیث نتیجه، جرم واحد است. ( از نظر عنوان،4

 یک از مرتکبان زیر است؟نگهداری در کانون اصالح و تربیت، مجازات الزامی کدام -04

 ساله مرتکب جرم حدّی( پسر چهارده2  ساله مرتکب جرم تعزیری درجه پنج( پسر شانزده1

 له مرتکب جرم مستوجب قصاصسا( دختر ده4  ساله مرتکب جرم تعزیری درجه چهار( دختر سیزده3

 یک از مقرّرات زیر است؟تعدّد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدّر، مشمول کدام -05

 ( درخصوص جرایم موضوع ماده هشت، قانون مجازات اسالمی و در خصوص جرایم موضوع ماده چهار، قانون مبارزه با موادمخدّر1

 ون مجازات اسالمی و در خصوص جرایم موضوع ماده هشت، قانون مبارزه با موادمخدّر( درخصوص جرایم موضوع ماده چهار، قان2

 ( مقرّرات عمومی قانون مجازات اسالمی3

 ( مقرّرات خاص قانون مبارزه با موادمخدّر4

شخصی در جلسه سخنرانی رسمی یکی از وزرا، به قصد حمایت از منافع ملّی، او را به تضییع اموال عمومی متهم  -01

 کند. کدام مورد درباره عنوان اتهامی او، صحیح است؟می

 ( افترای مشمول جرایم عمومی2    ( افترای مشمول جرایم سیاسی1

 ( نشر اکاذیب مشمول جرایم سیاسی4   ( نشر اکاذیب مشمول جرایم عمومی3

است. وصف عمل مجرمانه زدن امنیت کشور، به جنگ و کشتار تحریک کرده شخصی، اهالی منطقه را به قصد برهم -07

 وی چیست؟

 ( جرم مستقل و مقیّد به نتیجه است.1
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 ( جرم مستقلو مطلق است.2

 ( سردستگی است، خواه تحریک مؤثر واقع شود، خواه نشود.3

 ( معاونت است، اگر تحریک مؤثر واقع شود.4

را در فرجه قانونی به خریدار اطالع  با عمل به موضوع، مالکیت خود« ب»را فروخته است. « ب»مال متعلّق به « الف» -00

 ، صحیح است؟«ب»نداده و پس از انقضای فرجه مذکور، علیه او طرح دعوا کرده است. کدام مورد درباره وصف رفتار 

 ( وصف جزایی ندارد.2    ( مشارکت در کالهبرداری1

 ( معاونت در کالهبرداری4   ( معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع3

 کنند، چه عنوانی دارند؟ورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری میمأم -00

 ( معاون در ارتکاب جرم قاچاق1

 ( عمل، عنوان مجرمانه ندارد و مرتکب، تخلّف انتظامی کرده است.2

 ( در حکم مختلس3

 ( مساعدت در فرار مجرمین4

از ضوابط دولتی، کاالهایی را که برای توزیع به وی سپرده شده، به قیمتی بیش از  داری با حیله و تقلّب و با تخلّفمغازه -08

 قیمت مصوب فروخته است. عنوان اتهامی عمل وی چیست؟

 ( تحصیل مال از طریق نامشروع2     ( در حکم کالهبرداری1

 ( خیانت در امانت4      ( تخلّف صنفی3

مال و عواید ناشی از آن، به مبلغ بیست میلیارد ریال محرز شده است. جرم پولشویی شخصی با توجه به اصل ارزش  -08

 یک از موارد زیر است؟کدام مجازات محکوم،

 جزای نقدی معادل میزان پولشویی و حبس تعزیری درجه چهار –( مصادره مبلغ پولشویی 1

 جزای نقدی معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج  –( مصادره مبلغ پولشویی 2

 چهارم آن( مصادره مبلغ پولشویی و جزای نقدی معادل یک3

 ( مصادره اموال معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج4

د عاقباً طی سنشده خود را برای مدت دو سال به دیگری تملیک کرده و متموجب سند عادی، منافع ملک ثبتبه« الف» -02

رسمی، منافع همان ملک را در همان مدت، به شخص ثالثی واگذار و وجوهی از او دریافت کرده است. کدام مورد در خصوص 

 وصف قانونی عمل وی، صحیح است؟

 ( وصف کیفری ندارد.2    ( تحصیل مال از طریق نامشروع1

 ( معامله معارض4     ( انتقال مال غیر3

« ب»شلیک کرده، ولی به واسطه بُعد مسافت، گلوله به هدف اصابت نکرده است. « ب»قتل، به سمت به قصد « الف» -09

 ، صحیح است؟«الف»گذشت کرده است. کدام مورد در خصوص مجازات 

 ( در حکم شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه چهار 2 ( در حکم شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه پنج1

 ( شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه چهار 4   غیرقابل مجازات ( جرم محال است و3

 کدام مورد در خصوص انتقال مال با انگیزه فرار از دین، صحیح است؟ -04

 ( چنانچه بعد از صدور حکم بدوی صورت گرفته باشد، جرم است.1

 گرفته باشد، جرم است.( چنانچه پس از طرح دعوی در مراجع قضائی یا تقاضای صدور اجرائیه ثبتی صورت 2

 االجرا باشد، جرم است.( اگر دین، موضوع سند الزم3

 به حکم قطعی باشد، جرم است.( اگر دینف محکوم4ٌ

دهنده یک از موارد زیر، جزو معاذیر قانونی تخفیفدر جرم مساعدت برای خالصی مجرم از محاکمه و محکومیت، کدام -05

 مجازات است؟

 ( نسبت به مجرم اصلی، حکم برائت صادر شود.2  تعزیر درجه هشت تا پنج باشد.( مجازات مجرم اصلی، 1
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 ( مرتکب، از اقارب درجه اوّل متهم باشد.4  گناهی متهم داشته باشد.( مرتکب، یقین به بی3

شخصی، عضو یک گروه مجازی خصوصی است و اعضای گروه را به پیوستن به یک سایت مروّج محتویات مستهجن  -01

 رفتار مجرمانه وی چیست؟ کند. وصفب میترغی

 ( با توجه به خصوصی بودن گروه، وصف جزایی ندارد.1

 ای علیه عفت و اخالق عمومی( جرم رایانه2

 االرضهای مستهجن را حرفه خود قرار داده باشد، افساد فی( چنانچه ترغیب به پیوستن به سایت3

 ای علیه عفت و اخالق عمومیرایانه ( صرفاً اگر ترغیب مؤثر باشد، معاونت در جرم4

ر د« ب»را اکراه کرده تا بر خالف واقع به ارتکاب چنین جرمی اقرار کند. « ب»با علم به مجازات زنای به عنف، « الف» -07

 اجرای حکم مستند به اقرار، اعدام شده است. کدام مورد درخصوص مسئولیت ناشی از این واقعه، صحیح است؟

 شود.المال پرداخت میاست و دیه شخص، از بیت ( اشتباه قضائی1

 شود.المال پرداخت می، از بیت«ب»شود و دیه به حبس ابد محکوم می« الف( »2

 است.« ب»، مسئول قتل عمد «الف( »3

 است.« ب»عمد ، مسئول قتل شبه«الف( »4

را با خدعه و نیرنگ به داخل کشور آورده ، او «ج»، به قصد برداشتن عضوی از اعضای بدن «ب»با هماهنگی با « الف» -00

 چیست؟« ب»و « الف»او را تحویل گرفته است. وصف جزایی عمل « ب»و 

 ، معاونت در آن«ب»، شروع به جنایت بر عضو و «الف( »1

 ( هر دو، مباشرت در قاچاق انسان2

 ، عبور دادن غیرمجاز از مرز«ب»، شروع به جنایت بر عضو و «الف( »3

 ، مباشرت در آن«ب»عاونت در قاچاق انسان و ، م«الف( »4

 ای شده است. در کدام فرض، مؤسسه دارای مسئولیت کیفری است؟کارمند یک مؤسسه، مرتکب جرم رایانه -00

 ( اگر مرتکب نفع شخصی نداشته باشد.2   ( صرفاً اگر به نام مؤسسه مرتکب شده باشد.1

 ( اگر در اثر عدم نظارت مدیر، مرتکب شده باشد.4 شده باشد.( صرفاً اگر در راستای منافع مؤسسه مرتکب 3

 یک از جرایم زیر، قابل تعلیق است؟کدام -888

 ( معاونت در قتل عمل2     ( جعل اسناد رسمی 1

 ( حمله به آمران به معروف و ناهیان از منکر4  ( صدور چک با عمل به مسدود بودن حساب 3

 

 آیین دارسی کیفری
 کند؟یک از شرایط زیر، مبادرت به صدور حکم غیابی میدادگاه تحت کدام ،فاقد جنبه حق اللهی در جرایم -888

 د.نیک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا الیحه دفاعیه نفرستاده باش( هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ1

ک از جلسات دادگاه یا دادسرا حضور پیدا نکرده یق.آ..د.ک در هیچ 322( هرگاه متهم یا وکیل او ،صرفاً در جرایم مذکور در ماده 2

 باشند.

 ( چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده، هرچند وکیل او حضور داشته باشد.3

 ( در صورتی که متهم در جلسه دادگاه حاضر نباشد، هرچند وکیل او الیحه دفاعیه داده باشد.4

اتهام وی به دلیل کفایت ادلّه، قرار منع تعقیب صادر و در داگاه در کدام فرض، در مورد متهمی که قبالً درخصوص  -882

  برای همان اتهام وجود دارد؟ دامکان تعقیب مجدّ ،طعی شده استق

 موافقت دادستان -( کشف دلیل جدید 1

 موافقت دادگاه -( کشف دلیل جدید 2

 اجازه دادگاه -درخواست دادستان -( کشف دلیل جدید 3

 اجازه دادستان-درخواست شاکی -( کشف دلیل جدید 4
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گذشت، در فرضی که پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال پرونده به دادگاه، شاکی رضایت در جرایم غیرقابل -889

 کدام مورد صحیح است؟ ،قطعی خود را اعالم کند

 ن کیفیت مخفّفه در نظر بگیرد.عنواتواند رضایت را به( در هرحال، امکان عدول از کیفرخواست وجود ندارد و دادگاه می1

از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس،کیفرخواست دادستان  ،( در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند2

 کند.جدید صادر می

 ( صرفا چنانچه امکان تعلیق تعقیب باشد، دادستان باید از کیفرخواست عدول کند.3

 اکی، دادستان مکلّف به عدول از کیفرخواست و صدور کیفرخواست جدید است.( پس از اعالم رضایت ش4

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم و کفیل در خصوص دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام و وجه الکفاله  -884

 کدام دادگاه است؟

 ( کیفری دو4  یک( کیفری 3  ( تجدیدنظر استان2 ( کیفری صالح برای رسیدگی به اتهام1

 شود؟در کدام فرض پذیرفته می ،های مردم نهاد دارای مجوزاعالم جرم از سوی سازمان -885

ها توسط مراجع رسمی این سازمان یگذشت که نسبت به موضوع مورد حمایت آنان ارتکاب یافته و اسام( فقط در جرایم غیرقابل1

 اعالم شده باشد.

ها توسط مراجع رسمی وع موردِحمایت مندرج در اساسنامه آنان ارتکاب یافته و اسامی این سازمان( در هر جرمی که نسبت به موض2

 اعالم شده باشد.

 دیده خاص است، هرچند بدون رضایت وی باشد.( در جرم قابل گذشت که دارای بزه3

 آنها درج نشده باشد.( در جرمی که نسبت به موضوع موردِحمایت آنان ارتکاب یافته، هرچند در اساسنامه 4

، شوددر مورد متهم، قرار تعلیق تعقیب صادر شده و متهم مجدداً در مدت تعلیق، مرتکب جرم تعزیری درجه هفت می -881

 شود؟در کدام یک از فروض زیر، قرار مزبور لغو می

 محض شروع به تعقیب کیفری در مورد اتهام جدید( به1

 را در مورد اتهام جدیدمحض صدور قرار نهایی از دادس( به2

 ( صدور کیفرخواست در مورد اتهام جدید3

 ( صدور قرار تأمین کیفری در مورد اتهام جدید4

موجب طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به -887

 ی زیر است؟یک از اصول جزایقانون باشد. این حکم،متضمن کدام

 «قانونی بودن دادرسی»و « قانونی بودن مجازات( »1

 «شخصی بودن مسئولیت کیفری»و « قانونی بودن جرم و مجازات( »2

 «قانونی بودن جرم»و« قانونی بودن دادرسی( »3

 «شخصی بودن مجازات»و « فردی کردن کیفر( »4

علیه که شهادت شرعی وی موجب محکومیت محکومچنانچه پس از صدور حکم و در مرحله اجرای احکام، شاهدی -880

 ترتیب با کدام تکلیف زیر مواجه هستند؟شده است، از شهادت خود رجوع کند، قاضی اجرای احکام و دادستان به

 دادرسی توسط دادستان هتقاضای اعاد -( اعالم مراتب به دادستان1

 پیگیری موضوع در دیوان عالی کشور -دادرسی ه( تقاضای اعاد2

 دادرسی پس از موافقت دادگاه هتقاضای اعاد -( اعالم مراتب به دادگاه صادرکننده حکم قطعی3

 تقاضای اعاده دادرسی پس از موافقت دادگاه -( اعالم مراتب به دادستان4

 شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدّد است.درخصوص صدور قرار تأمین کیفری، کدام مورد صحیح است؟-880

 کند.یک از اتهامات با لحاظ صالحیت محلی، قرار تامین مستقل صادر می( در مورد هر1

 شود.( در هر صورت، در مورد وی قرار تأمین واحد صادر می2

 های مختلف باشد.ت در صالحیت ذاتی یا محلی دادگاهاشود، مگر اینکه رسیدگی به اتهام( درمورد وی قرار تامین واحد صادر می3
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 های مختلف باشد.شود، مگر اینکه رسیدگی به اتهامات در صالحیت ذاتی دادگاهمین واحد صادر میدرمورد وی قرار تأ( 4

 ، در کدام صورت قابل مطالبه است؟لالحصومنافع ممکن -888

 در صورتی که صدق اتالف نماید. ( در غیر جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه،1

 در صورتی که حصول آن امکان داشته باشد. دیه، ( در غیر جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و2

 ( در تمام جرایم، در صورتی که صدق اتالف نماید.3

 ( در تمام جرایم، در صورتی که حصول آن امکان داشته باشد.4

 ؟شودنمیدر احضاریه، به تشخیص مقام قضائی، کدام یک از موارد زیر درج  -888

 ( تاریخ حضور4 ( نتیجة عدم حضور3  ( علت احضار2  ( امضای مقام قضائی1

به جرایم مشمول صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلّح، ارتکابی توسط نظامیان دارای درجه سرتیب دوّمی شاغل  -882

 شود؟های زیر رسیدگی مییک از دادگاهدر محل سرلشکری، در کدام

 دادگاه نظامی یک مرکز استان محلّ وقوع جرم (1

 امی یک تهران( فقط دادگاه نظ2

 بر حسب نوع جرم ( دادگاه نظامی یک یا دو مرکز استان محلّ وقوع جرم،3

 ( دادگاه نظامی یک یا دو تهران، بر حسب نوع جرم4

علیه را مستحق تخفیف مجازات در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان، اساس حکم بدوی را صحیح بداند، اما محکوم -889

 کند؟تشخیص دهد، چه اقدامی می

 ( صرفاً چنانچه محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر و اعمال تخفیف کرده باشد، امکان تخفیف وجود دارد.1

 امکان اعمال تخفیف وجود ندارد. ( با توجه به صحت اساس حکم،2

 ده باشد.علیه تقاضای تجدیدنظر نکرتواند مجازات را طبق قانون تخفیف دهد، هر چند محکوم( ضمن تأیید اساس حکم، می3

 ( در فرضی که دادستان یا شاکی تجدیدنظرخواهی کرده باشند، امکان اعمال تخفیف مجازات وجود ندارد.4

علیه به اتهام ارتکاب آن چنانچه شعبه دیوان عالی کشور، در مقام رسیدگی فرجامی احراز نماید عملی که محکوم -884

 کند؟اتخاذ میمحکوم شده است، به فرض ثبوت، جرم نیست، چه تصمیمی 

 دهد.عرض ارجاع میو پرونده را به دادگاه هم( رأی را نقض 1

 د.کن( رأی صادره را نقض بالارجاع می2

 دهد.( رأی را نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می3

 دهد.عرض ارجاع می( پرونده را برای رسیدگی مجدّد به دادگاه هم4

 دادگاه مکلّف است چه اقدامی انجام دهد؟ ده با کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارجاع شود،هرگاه پرون -885

 ( متعاقب بررسی پرونده، در هر صورت باید دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و طرفین را دعوت کند.1

 د.( بدون بررسی پرونده، باید بالفاصله دستور تعیین وقت رسیدگی داده و طرفین را دعوت کن2

( بدون تعیین وقت رسیدگی، حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد 3

 اتخاذ تصمیم کند. منع یا موقوفی تشخیص دهد، باید حسب مورد،

ت، باید دستور تعیین وقت رسیدگی داده و ( صرفاً در صورت عدم احراز صالحیت، باید قرار عدم صالحیت صادر و در غیر این صور4

 طرفین را به دادرسی دعوت کند.

 تحقیقات دادگاه بدوی را ناقص تشخیص دهد، کدام مورد صحیح است؟ در صورتی که دادگاه تجدید نظر، -881

 فرستد.می ( صرفاً قرار رفع نقص صادر و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی1

 فرستد.( قرار رفع نقص صادر و پرونده را صرفاً نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می2

کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده ( رأساً مبادرت به تحقیق کرده یا قرار رفع نقص صادر می3

 فرستد.رأی می

 فرستد.ه یا با صدور قرار رفع نقص، صرفاً پرونده را نزد دادگاه صادرکننده رأی می( رأساً مبادرت به تحقیق کرد4
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حقّ  موجب حکم بدوی محکوم شده و قبل از مهلت تجدیدنظرخواهی،شخصی به اتهام خیانت در امانت، به -887

 نماید. کدام مورد صحیح است؟تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط می

 .کندشده را کسر میدادگاه با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین مجازات،( با تقاضای تخفیف 1

 کند.شده را کسر میچهارم مجازات تعیین( با تقاضای تخفیف مجازات، دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی کرده و یک2

 تواند مجازات را عنداالقتضا به تشخیص خود تخفیف دهد.کرده و میعلیه، دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی ( به درخواست محکوم3

تواند مجازات را عنداالقتضا به تشخیص خود تخفیف علیه، دادگاه با حضور دادستان رسیدگی کرده و می( به درخواست محکوم4

 دهد.

کم قطعی، اختیار تبدیل یک از علل زیر، مرجع صادرکننده حبراساس اصل فردی کردن قضائی کیفر، طبق کدام -880

 مجازات مرتکب را به مجازات مناسب دیگری دارد؟

 ( تأخیر در بهبودی بیمار در اعمال مجازات شالق 1

 ها( عدم امید به بهبودی بیمار در کلیه مجازات2

 های تعزیری( تشدید بیماری جسمی یا روانی در اعمال مجازات3

 های تعزیریزات( عدم امید به بهبودی بیمار در اعمال مجا4

 یکهای تلقینی از سوی بازپرس در حین بازجویی از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی کدامدر صورت طرح پرسش -880

 صحیح است؟ از موارد زیر،

 ( موجب بطالن تحقیقات و محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.1

 محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. تواند به بازپرس تذکر دهد و همچنین، موجب( وکیل متهم می2

 تواند به بازپرس تذکر دهد.( صرفاً وکیل متهم می3

 ( صرفاً موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.4

دادسرای ویژه در تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صالحیت دادسرا، در صورت ارتکاب توسط کدام یک از افراد زیر  -828

 د؟شونوجوانان انجام می
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