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ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭﺍﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ:
از هم اکنون برنامه ریزی کنید و سﻌی کنید تﺤت هر شرایﻄی با برنامه های آزمونی موسسه به شرحی که در آمایﺶ دوم بیان می شود همگام باشید .نسبت به پر کردن
فرم "ﻃرﺡ سامد" حساسیت ویﮋه داشته باشید ﭼرا که درایجاد انگیزه جهت برنامه ریزی و مﻄاﻟﻌه مستمر بسیار موثر است .نسبت به تهیه "مﺤشای من" به سرعت
اقدام نمایید ﭼرا که بهترین منبﻊ مﻄاﻟﻌاتی شما در ماههای پایانی "مﺤشای من" خواهد بود .ﻃبﻖ تجربه مشاورین و دانشیاران حقوقی موسسه  ،افرادی که در تهیه
"مﺤشای من" کوتاهی کرده و یا دیر به فکر افتاده در ماههای پایانی دﭼار اﺿﻄراﺏ شده اند ﭼرا که نمیدانستند برای جمﻊ بندی میبایست ﭼه منابﻌی را مﻄاﻟﻌه کنند.
و توصیه میشود به جای آنکه به رتبه های خود(بﻌضا رتبه های باال) بیاندیشید به پیشرفت خود در فرایند یادگیری فکر کنید و به این جهت ایزد منان را شاکر باشید و
بدانید که شما با کسب رتبه های باالی  0000هم شکست نخورده اید بلکه روزی شکست خواهید خورد که از مﻄاﻟﻌه دست بشویید.

"هیچ شکستی نیست مگر دست کشیدن از تالش"
"همواره همیارتان خواهیم بود"

ﭘﻴﺎﻡ سالمت:
هر روز  00تا  50دقیقه پیاده روی کنید و به هنگام راه رفتن ﻟبخند بزنید.این بهترین راه حفظ سالمتی است.
هر روز حداقل  00دقیقه در یک مکان کامال ساکت و بی سروصدا بنشینید و سﻌی کنید به هیچ ﭼیز فکر نکنید در اینصورت میتوانید میزان انرژی زیادی را برای
خود ذخیره کنید.
برای خوردن صبﺤانه کوتاهی نکنید.قبل از اینکه مﻄاﻟﻌه خود را اغاز کنید صبﺤانه مفصلی میل کنید.با خوردن صبﺤانه کامل یادگیری و به خاﻃر سپاری بیشتر و
بهتر می گردد.

ﭘﻴﺎﻡ بﺎشگﺎه مﻮفﻘﻴت:
هر روز صبح که از خواﺏ بلند می شوید جمله زیر را تکمیل کنید:
"هدف امروز من..................................................................است".
با این سه اﻟف زندگی کنید
ﺍنرژی

ﺍشتیاق

ﺍعتماد به نفس

انرژی خود را صرف شایﻌات،موﺿوعات گذشته،افکار منفی و به ﻃور کلی ﭼیزهایی که از اختیار شما خارج است و یا سودی به حال شما ندارد نکنید در عوض
انرژی خود را مصروف جنبه های مثبت "زمان حاﺿر" سازید.
هر شب قبل از رفتن به رختخواﺏ جمله زیر را تکمیل کنید.
"من امروز به خاطر..........................................خوشحال و سپاسگزارم.
همانگونه که در آمایﺶ بیان شد رهبری جریان موفقیت با شماست ما همیار شما خواهیم بود.
(در راستای نیل به دانﺶ آزمونی در کنار دانﺶ حقوقی باشگاه موفقیت داداِستان در کنار شما می باشد توصیه می شود خالصه ای از متون و پیام های باشگاه
موفقیت را به مﺤشای من منتقل کنید)
آیا تاکنون به این اندیشیده اید که ﭼگونه میتوانید انسان موفقی شوید؟
موفقیت تا ﭼه اندازه به پارامترهای ذهنی شما نزدیک است؟
موفقیت ﭼیزی است که خیلی از انسانها دارای ان میباشند وﻟی با بی اعتنایی از کنار ان میگذرند و این باعث میشود موفقیتهای بﻌدی و شاید بزرگتری را از دست
بدهند.همین که فرصتهایی را میبینید و پیدا میکنید که دیگران آنها را نمیبینند یﻌنی موفقیت و همینکه
از مشکالت درس میگیرید ،در حاﻟی که دیگران فقط مشکالت را میبینندیﻌنی رسیدن به قله موفقیت.
روی راهحلها تمرکز کنیدو اجازه ندهیدترس از انها شما را فرا گیرد بلکه سﻌی کنید ان را کنترل کنید.بدانید که این مهارتها اکتسابی است و نه انتسابی .
شکایت کردن از اوﺿاع و احوال موجود صرفا باعث تضییﻊ انرژی مثبت شما می شود و شما را در فضای منفی بافی و بی ثمری پیﺶ میبرد و از مهمترین عوامل از
دست دادن موفقیت است پس بهتر است بجای شکایت کردن به دنبال مسیر مناسب تر بود .
همینکه مسئوﻟیت کارهایتان را برعهده میگیرید همینکه اگر تا به حال از وقت استفاده کافی نداشته اید و به آن اذعان دارید یﻌنی بخشی از موفقیت و بخشی دیگر
در گرو نیل به پیشرفت شما و تالش برای رسیدن به آن می باشد در اینصورت است که موفقیت قرین شماست.
اینکه هم اکنون ناﭼارید بیﺶ از حد ظرفیت خود استفاده کنید و راهی را برای باال بردن ظرفیت خود پیدا کرده اید تا جبران مافات بشود شما موفﻖ ترین فرد هستید.
اینکه در همین ﻟﺤظه میدانید به دنبال ﭼه هستید و برای ﭼه تالش میکنیدموفقید و یقین داشته باشید که موفقیت بﻌدی خود را رقم زده اید
بهترین آرزوها ازجمله پوشیدن ردا یک وکیل موفﻖ را برای خود تجسم کنید و به انها ایمان بیاورید و انگونه به انها بیاندیشید که گویی به زودی رخ خواهند داد
اکنون که به این جمله اخیر عمیقا فکر کردید و ارزوی خود را تصور نمودید بدانید و ایمان داشته باشید که موفﻖ ترین انسان روی زمین هستید.
موفقیت در کنار شما و در وجود شما نهفته است کافی است به آن توجه کنید و آن را دریابید.
موفقیت گرفتنی است و در گرو اراده ،تصمیم و پویﺶ شماست.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
www.dadestan.com
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«حقوق مدنی»
 .1علی که مالک زمینی کشاورزی است ،تراکتوری را از دوست خود حسن به عاریه گرفته وآن را اختصاص به امر کشاورزی می دهد .این تراکتور از
جهت صالحیت محاکم در کدام دسته از اموال قرار خواهد گرفت؟
)5غیر منقول تبﻌی.
)3در حکم منقول.
)0منقول.

)4غیر منقول حکمی.

.1چند نفر در کندن یک چاه با همدیگر شریک شده اند ،در این صورت نحوه تقسیم آب بین آنها به چه صورت است؟
)0به نﺤو تساوی است.
)3اصوال بر اساس قرارداد خصوصی است.
)5قرارداد خصوصی نمی تواند قاعده تفاوت عمل شرکا را زیر سوال ببرد.
)4اصوال به نسبت عمل و مخارجی است که متﺤمل شده اند.
.3کدام یک از عقود ذیل از حیث لزوم و جواز با دیگر گزینه ها متفاوت است؟
)5ﺿمان
 )3وصیت تملیکی
)0وقف

)4هیچ کدام

.9آقای علوی برای خرید هدیه سالگرد ازدواج برای همسرش ،به فروشگاه زیورهای بدل میرود و دستبندی میخرد .چندی بعد آقای علوی به دلیل
اشتباه در جنس معامله و اینکه دستبند طال مدنظرش بوده ،معامله را خالف انگیزه خود میداند .حکم معامله چیست؟
)0صﺤیح است.

)3قابل ابﻄال است.

)4غیر نافذ است.

)5قابل فسخ است.

.5مریم خودروی مینا را فضوال به امیر میفروشد .در صورتی که مریم خودرو را به نام خودش و نه به نام مینا فروخته باشد و مینا معامله را تنفیذ نماید...
 )0خودرو متﻌلﻖ به میناست.

)3خودرو متﻌلﻖ به مریم است)5 .مﻌامله باﻃل است.

 )4خودرو متﻌلﻖ به مینا و مریم است.

 .6شخصی  199کیلو عدس معین خریداری می کند .بعد از خرید متوجه می شود  19کیلو از عدس ها فاسد شده و مابقی نیز معیوب است .در این صورت،
خریدار چه حقی دارد؟
)0بیﻊ نسبت به  30کیلو باﻃل است و نسبت به مابقی نیز مشتری خیار عیب دارد.
)3مشتری نسبت به همه ی مبیﻊ ،خیار عیب دارد.
)5بیﻊ نسبت به  30کیلو باﻃل است و نسبت به مابقی ،مشتری خیار تبﻌض دارد نه عیب.
)4مشتری نسبت به همه مبیﻊ خیار تبﻌض دارد.
.2در جریان دعوی خسارت معنوی خوانده متوجه میشود که نتیجه دادرسی به زیان اوست و به منظور جلوگیری از اجرای حکم مال خود را با سند
رسمی به دیگری انتقال میدهد .این معامله چه حکمی دارد؟
 )0صﺤیح وغیرقابل فسخ

 )3باﻃل

)5صﺤیح بین ﻃرفین و غیر قابل استناد در مقابل ﻃلبکاران

)4صﺤیح و قابل فسخ

 .8درصورتیکه ضمن عقد بیع شرط شده باشد که خانه ام را در صورتی به تومیفروشم که عقد رهنی بین خودمان منعقد کنیم ،اگر عقد اصلی به علتی
اقاله گردد ،سرنوشت شرط چه خواهد شد ؟
)0شرط باﻃل میگردد.
)3اگر به شرط عمل شده باشد شرط باﻃل نمیشود.
)5شرط به حال خود باقی میماند.
 )4اگر به شرط عمل شده باشد شرط باﻃل میگردد وﻟی میتواند عوض آن را ازمشروط ﻟه بگیرد.
 .9الف موتورسیکلت ب را سرقت می کند و به منزلش می برد و چنین وانمود می کند که آن را خریده است .اگر در نبود الف ،برادر وی از موتورسیکلت
استفاده کند و موتورسیکلت در نتیجه تصادف تلف شود ،کدام گزینه در مراجعه ب به الف و برادر الف صحیح است؟
)0ﺏ تنها می تواند قیمت را از برادر اﻟف بگیرد.
) 3ﺏ می تواند قیمت را از اﻟف و برادرش بگیرد وﻟی منافﻊ زمان تصرف برادر اﻟف را تنها از خود وی می تواند بگیرد.
) 5ﺏ می تواند قیمت و منافﻊ زمان تصرف برادر اﻟف را از هر کدام از اﻟف و برادر وی که می خواهد دریافت کند.
) 4ﺏ می تواند قیمت را از برادر اﻟف و منافﻊ زمان تصرف برادر اﻟف را از اﻟف دریافت کند.
 .19کدام گزینه صحیح است؟
)0در بیﻊ از روی نمونه باید تمام مبیﻊ مﻄابﻖ نمونه باشد و اال نسبت به قسمتی که مﻄابﻖ نمونه نیست حﻖ فسخ دارد.
)3در بیﻊ از روی وصف اگر مبیﻊ دارای اوصاف ذکر شده نباشد ،میتواند بیﻊ رافسخ کند یا به همان صورت قبول نماید.
)5در بیﻌی که بﻌض از مال به وصف خریده شده باشد وآن بﻌض مﻄابﻖ وصف نباشد نسبت به همان قسمت حﻖ فسخ دارد.
)4دربیﻌی که به اعتماد رویت سابﻖ باشدبﻌداز رویت مشخص شود مال اوصاف سابﻖ را ندارد به همان نسبت حﻖ فسخ خواهد داشت یا میتواند به همان صورت قبول
کند.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
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 .11شخصی در سال  61ملک تجاری را به مدت یک سال اجاره می کند .او بعد از یک سال که میبیند کار تجاری سودی ندارد ،مغازه را تخلیه می کند،
ولی مالک برای تحویل گرفتن حاضر نمی شود .در این صورت...
)0از تاریخ تخلیه ،مستاجر تکلیفی نسبت به بنا ندارد.
) 3مستاجر می بایست به وسیله اظهارنامه رسمی از موجر یا نماینده قانونی او تقاﺿا کند تا برای تﺤویل حاﺿر شود.
)5مستاجر باید بدوا به دادگاه مﺤل وقوع ملک مراجﻌه نماید.
)4مستاجر باید بدوا اظهار نامه به موجر بدهد و سپس در صورت عدم مراجﻌه به دادگاه مراجﻌه کند.
 .11کدام یک از گزینه های زیر مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب  56است؟
)0مﻄب دندانپزشک
)3دفتروکاﻟت
)5شرکت پخﺶ مواد غذایی
)4غرفه واقﻊ در پایانه مسافربری
 .13در صورت فوت یا حجر متهب بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض ،وضعیت عقد به ترتیب چگونه خواهد بود؟
)0باﻃل،باﻃل

)3صﺤیح،صﺤیح

)5باﻃل،صﺤیح

)4صﺤیح ،باﻃل

 .19در کدام یک از گزینه های زیر ،سبب انفساخ عقد اثر صریح اراده است؟
)0از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین در مزارعه
)3قراردادن شرط فاسخ در عقد
)5تلف مال موﺿوع انتفاع
)4گزینه 0و .5
 .15ماده  610قانون مدنی مقرر داشته« :امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید» با توجه به این ماده شخصی مبلغ پنج میلیون تومان
چک پول  59هزارتومانی برای گذاردن در حساب سپرده خود به بانک تسلیم میکند و شماره چک پولها را یادداشت میکند .آیا سپردهگذار میتواند
عین چک پولها را مطالبهکند؟
 ) 0در صورتی که بانک عین ﭼک پولها را پس ندهد مرتکب خیانت در امانت شده است.
 ) 3بانک موظف است در صورت مﻄاﻟبه سپردهگذار ،عین ﭼک پولها را به سپردهگذار رد کند.
 ) 5بانک تکلیفی به رد عین ﭼک پولها ندارد و میتواند مﻌادل مبلغ ریاﻟی را بازپرداخت کند.
 ) 4بانک تکلیفی به رد عین ﭼک پولهای سپرده شده را ندارد وﻟی موظف است ﭼک پولهای پنجاه هزار تومانی به سپردهگذار پس بدهد.
 .16آیا وکیل برای دریافت مطالبات ناشی از اجرای وکالت ومضمون له برای دریافت طلب از ضامن ورشکسته جزء غرما محسوب میشوند؟
)0جزء غرما نمی آید/جزء غرما نمی آید.
)3جزء غرما می آید /جزءغرما می آید.
)5جزءغرما می آید /جزء غرما نمی آید.
)4جزءغرمانمی آید/جزء غرما می آید.
 .12در صورتی که زوجین بر عدم وجود جنین درهنگام طالق توافق داشته باشند...
)0ارائه گواهی پزشک به دادگاه برای ثبت ﻃالق اﻟزامی است.
)3ارائه گواهی پزشک به دادگاه و مﺤضر برای ثبت ﻃالق اﻟزامی نیست.
)5ارائه گواهی پزشک به مﺤضر برای ثبت اﻟزامی است.
 )4ارائه گواهی پزشک به مﺤضر برای ثبت اﻟزامی نیست.
 .18بعد از یکسال از ازدواج ،مرد مبتال به عنن می گردد .در این صورت زن کدام یک از حقوق زیر را دارد؟
)3در صورت وجود عسر و حرج می تواند تقاﺿای ﻃالق کند.
)0زن می تواند عقد را فسخ کند.
) 5زن می تواند از مقاربت با مرد خودداری کند و این امتناع مسقط حﻖ نفقه نخواهد بود)4 .گزینه  0و 3
 .10اگر یکی از دوشریک مال مشترک ،مال رابفروشد و قبل از اخذ به شفعه  ،بیع با یکی از خیارات فسخ شود ،در این حالت آیا حق شفعه توسط
شریک دیگر قابل اعمال است؟
)0اگر بیﻊ با خیاری که سبب آن هنگام عقد موجود بوده ،فسخ شده باشد حﻖ شفﻌه وجود دارد.
)3اگر بیﻊ با خیاری که سبب آن بﻌد از عقد موجود بوده ،فسخ شده باشد حﻖ شفﻌه وجود دارد.
)5در هر حال حﻖ شفﻌه وجود دارد و این خیار در مقابل شفیﻊ قابل استناد نیست.
)4در هر حال حﻖ شفﻌه از بین خواهد رفت برخالف اقاﻟه.
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(رهبران جهان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند).

 .19درصورتیکه وراث متوفی منحصربه یک نفر دایی امی و یک نفر خاله ابی و دو نفر خاله ابوینی باشند دراین صورت ماترک متوفی به شرح زیر تقسیم
میشود:
 ) 0یک سوم ترکه متﻌلﻖ به دایی امی و بقیه باﻟسویه بین خاﻟههای ابوینی تقسیم میشود.
 ) 3یک ششم ترکه متﻌلﻖ به دایی امی و بقیه باﻟسویه بین هر سه خاﻟه تقسیم میشود.
 ) 5یک ششم ترکه متﻌلﻖ به دایی امی و بقیه باﻟمناصفه بین دو خاﻟه ابوینی تقسیم میگردد.
 ) 4یک ششم ترکه به دایی امی میرسد بقیه بین سایرین به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم میشود.
«آیین دادرسی مدنی»
 .11در ارتباط با جلسه دادرسی کدام گزینه صحیح می باشد؟
 )0جلسه دادرسی ممکن است در خارج از دادگاه تشکیل شود.
 )3تکلیف به حضور در جلسه دادرسی به مﻌنای جلب در صورت عدم حضور است.
 ) 5جلسه دادرسی خارج از نوبت با توجه به ترتیب دفتر اوقات وﻟی نزدیک تر از جلسه دادرسی عادی تشکیل می شود.
 )4همه گزینه ها غلط می باشد.
 .11با توجه به مقررات کنونی آیین دادرسی مدنی ،افزایش خواسته .....................
 )0به شرط آنکه خواسته جداگانه ای باشد ،می بایست در قاﻟب دادخواست مﻄرﺡ شود.
 )5می بایست با دعوای ﻃرﺡ شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد.

 )3می بایست تا اوﻟین جلسه دادرسی مﻄرﺡ شود.
 )4همه موارد صﺤیح می باشد.

 .13کدامیک از موارد ذیل با توجه به جواز تاخیر جلسه توسط اصحاب دعوا صحیح می باشد؟
 )3جواز تاخیر جلسه با رعایت شرایط آن تنها برای یک مرتبه
 )0درخواست یکی از اصﺤاﺏ دعوا

 )5گزینه  0و 3

 )4هیچکدام

 .19چنانچه در جلسه دادرسی وکالی اصحاب دعوا موجب اختالل نظم جلسه شوند ،کدام یک از ضمانت اجراهای ذیل متصور است:
 )4گزینه  3یا 5
 )5اخراج از جلسه دادرسی
 )3بیست و ﭼهار ساعت حبس
 )0حبس از یک اﻟی پنج روز
 .15در ارتباط با استرداد دادخواست یا دعوا کدام گزینه صحیح می باشد؟
 )0استرداد دادخواست واخواه در مقررات آیین دادرسی مدنی پیﺶ بینی نشده است.
 )3وکیل در صورتی می تواند دادخواست را مسترد کند که یا خ ود دادخواست را تقدیم نموده باشد یا اینکه در وکاﻟت نامه وی تصریح شده باشد.
 ) 5استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصﺤاﺏ دعوا امکان پذیر نمی باشد.
 )4هیچکدام
 .16در کدام یک از موارد ذیل برای صدور قرار تامین خواسته ،نیازی به سپردن خسارت احتمالی نمی باشد؟
 )3ﭼنانچه خواسته در مﻌرض تضییﻊ یا تفریط باشد.
 )0دعاوی مستند به اسناد عادی الزم االجرا
 )4گزینه  0و 5
 )5دعاوی مستند به اسناد درحکم سند رسمی
 .12در کدامیک از موارد ذیل در دعوای ورود ثالث تبعی دادگاه ،دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک و به طور جداگانه رسیدگی می کند؟
 )0دعوای ورود ثاﻟث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی مﻄرﺡ شده باشد.
 )5گزینه  0و 3

 )3رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثاﻟث نباشد.
 )4هیچکدام

 .18در دعوای متقابل کدام گزینه صحیح می باشد؟
 )0دعوای متقابل در مرحله تجدیدنظر و بدوی تا اوﻟین جلسه دادرسی قابل ﻃرﺡ می باشد.
 ) 5ﻃرﺡ دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل امکان پذیر می باشد.

 )3استرداد دادخواست دعوای اصلی تاثیری بر دعوای متقابل ندارد.
 )4هیچکدام

 .10چنانچه فردی با تابعیت بیگانه دعوایی به خواسته استرداد یک فقره چک را بر علیه فردی ایرانی اقامه نماید،
 )0با درخواست ﻃرف ایرانی برای رسیدگی می بایست تامین مناسب بسپارد.
 ) 3حتی بدون درخواست ﻃرف ایرانی جهت ادامه رسیدگی می بایست تامین مناسب بسپارد.
 )5به شرط واخواست ﭼک فوق اﻟذکر از دادن تامین مﻌاف است.
 )4حتی بدون واخواست ﭼک فوق اﻟذکر از دادن تامین مﻌاف است.
 .39اظهارنامه به معنی واقعی کلمه چه نوع سندی می باشد؟
 )3سند رسمی
 )0سند عادی

 )5سند در حکم اسناد رسمی

 )4گزینه  0و3

 .31با فرض اینکه شخصی دعوای تصرف عدوانی کیفری را مطرح نمایدو دعوای کیفری اخیر الذکر منتج به صدور رای به نفع شاکی به دلیل عدم احراز
مالکیت شاکی نشود،اصوال ...............
 )0ﻃرﺡ دعوای تصرف عدوانی حقوقی امکان پذیر نمی باشد.
 )5ﻃرﺡ دعوای تصرف عدوانی حقوقی امکان پذیر می باشد.

 )3شاکی صرفا می تواند اقدام به ﻃرﺡ دعوای ماﻟکیت نماید.
 )4گزینه  0و 3
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 .31مال موضوع دعوای تصرف عدوانی الزاما می بایست..........................
 )0مفروز باشد

 )3غیرمنقول باشد

 )5گزینه  0و 3

 )4هیچکدام

 .33چنانچه به هر دلیل اثبات شود سند نزد طرف مقابل است لیکن نامبرده با وجود اعتراف به وجود سند از ابراز آن خود داری نماید ،دادگاه .......
 ) 0مکلف است این موﺿوع را از جمله قرائن مثبته قرائن قرار دهد.
 ) 3می تواند این موﺿوع را از جمله قرائن مثبته قرار دهدکه در صورت فقد دﻟیل دیگر می تواند دعوا را اثبات نماید.
 )5می تواند این موﺿوع را از جمله قرائن مثبته قرار دهدکه حتی در صورت فقد دﻟیل دیگر نمی تواند دعوا را اثبات نماید.
 ) 4می تواند این موﺿوع را از جمله دالیل قرائن مثبته قراردهد که در صورت فقد دﻟیل دیگر می تواند حتی دعوا را اثبات نماید.
 .39چنانچه تا قبل از جلسه اول رسیدگی نسبت به سند عادی ادعای جعل شود و سپس بعد از آن و در موعد مقرر ادعای انکار یا تردید شود....
 )0صرفا به ادعای جﻌل رسیدگی می شود.
 ) 3ﭼنانچه قبل از رسیدگی به ادعای جﻌل باشد ،به ادعای انکار یا تردید رسیدگی می شود.
 )5حتی اگر پس از رسیدگی به ادعای جﻌل باشد ،به ادعای انکار یا تردید رسیدگی می شود.
 )4هر دو ادعا ساقط و به هیچکدام رسیدگی نمی شود.
 .35در ارتباط با تعیین کارشناس با تراضی اصحاب دعوا کدام گزینه صحیح است؟
 )0تراﺿی به انتخاﺏ کارشناس می بایست قبل از تﻌیین کارشناس توسط دادگاه باشد.
 ) 5نظر کارشناس مورد تراﺿی ،بین اصﺤاﺏ دعوا قاﻃﻊ مﺤسوﺏ و غیر قابل اعتراض است.
 .36سوگند استظهاری ..........
 )0مستلزم درخواست متقاﺿی است
 )5قابلیت رد به ﻃرف مقابل را ندارد

 )3کارشناس مورد تراﺿی می تواند از بین کارشناسان رسمی نباشد.
 )4همه موارد صﺤیح است.

)3مستلزم عدم وجود دﻟیل یا اماره ای در پرونده است.
 )4همه موارد

 .32عدم رعایت صالحیت محلی در مرحله بدوی با کدام یک از شرایط ذیل از اسباب نقض رای در مرحله تجدیدنظر می باشد؟
 )3استناد به این جهت در دادخواست تجدیدنظر
 )0ایراد خوانده در اوﻟین جلسه دادرسی
 )4گزینه  0و  3به ﻃور توامان
 )5عدم صالحیت مﺤلی در هر صورت از اسباﺏ نقض رای می باشد.
 .38فرجام تبعی ...............
 )0فقط از فرجام خوانده پذیرفته می شود.
 )5مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی است.

 )3مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.
 )4همه موارد

 .30پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی ...............
 ) 0ﭼنانچه مﺤکوم به ماﻟی باشد ،با اخذ تامین مناسب اجرای حکم متوقف می شود )3 .ﭼنانچه مﺤکوم به غیرماﻟی باشد ،اجرای حکم متوقف می شود.
 )4گزینه  0و  3پاسخ می باشد.
 )5مﻄلقا اجرای حکم متوقف می شود
 .99در ارتباط با داوری کدام گزینه صحیح می باشد؟
 ) 0داوران ملزم هستند که در صورت نیاز به کارشناسی،کارشناس را از میان کارشناسان رسمی دادگستری برگزینند.
 )3تﺤقیﻖ مﺤلی از سوی داور با مانﻊ قانونی روبروست
 )5داور می تواند درخواست فرستادن اسناد از ادارات دوﻟتی را بنماید.
 )4همه موارد صﺤیح است.
«حقوق تجارت»
 .91کدام یک از گزینه های زیر عمل تجاری نیست؟
)0صدور ﭼک توسط تاجر برای پرداخت بدهی اش به تاجر دیگر
)5صدور برات توسط کارمند دوﻟت

)3خرید زمین توسط شرکت ساختمان سازی به منظور ساخت آپارتمان و فروش آنها
)4هیچ کدام

 .91در چه صورت دفتر تجارتی تاجر نمی تواند در دادگاه مستند دعوا قرار گیرد؟
)0در صورتی که تاجر بخواهدبرعلیه غیرتاجر آن رامستندقراردهد
)5در صورتی که دفتر مﻄابﻖ قانون تنظیم نشده باشدوبخواهدبرعلیه خودتاجرمورداستناد قرارگیرد

)3در صورتی که خوانده غیر تاجر باشد و به دفتر تاجر استناد کند
)4همه گزینه ها

 .93کدام گزینه درباره دالل درست(صحیح) می باشد؟
)0اگر سندی درﺿمن مﻌامله تﺤویل دالل شود دالل نسبت به آن امین مﺤسوﺏ شده درصورتی که آن سندتلف شوددالل ﺿامن نیست مگر مرتکب تﻌدی و تفریط
)3دالل نمی تواند برای ﭼند آمر در آن واحد دالﻟی کند
گردیده باشد
) 4دالل می تواند بجای یکی از ﻃرفین مﻌامله تﻌهدات آنها را به اجرا گذارد
)5دالل ﺿامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دالﻟی می کند نیست
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(رهبران جهان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند).

 .99معامله ای که توسط حق العملکار واقع شود باید توسط چه کسی اجرا شود؟
)0آمر

)5آمر و حﻖ اﻟﻌملکار به اﻟمناصفه

)3حﻖ اﻟﻌملکار

)4آمر و حﻖ اﻟﻌملکار به تضامن

 .95نسبت به تلف شدن کاال ،ارسال کننده و متصدی حمل و نقل....
) 0می توانند برای میزان خسارت ،مبلغی کمتر از قیمت واقﻌی کاال مﻌین نمایند
)5نمی توانند برای میزان خسارت ،مبلغی بیشتر از قیمت واقﻌی کاال مﻌین نمایند

)3نمی توانند برای میزان خسارت ،مبلغی کمتر از قیمت واقﻌی کاال مﻌین نمایند
)4نمی توانند برای میزان خسارت مبلغی مﻌین نمایند

 .96شرکت سهامی عام چه هنگام تشکیل می گردد؟
) 0پس از ثبت در دفتر ثبت شرکتها و پذیرش آن از سوی سازمان بورس اوراق بهادار
)3پس از تشکیل مجمﻊ عمومی مؤسس و تصویب اساسنامه و قبول سمت کتبی از سوی مدیران
)5پس از پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار
)4گزینه های  3و 5
 .92چه هنگام شرکت سهامی خاص می تواند گواهینامه موقت بی نام صادر نماید؟
)0شرکت سهامی خاص حﻖ صدور سهام بی نام ندارد
)3پیﺶ از ثبت شرکت ،صدور گواهینامه موقت سهام ﭼه با نام و ﭼه بی نام مجاز می باشد
)5پس از ثبت شرکت و پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام
)4پس از ثبت و پرداخت حداقل  53درصد از مبلغ اسمی سهام
 .98کدام گزینه نادرست(غلط) می باشد؟
)0در مجمﻊ عمومی مؤسس،اگر یکی از سهامداران  000سهم داشته باشد دارای  000رأی می باشد
)3شرکت سهامی خاص می تواند مجمﻊ عمومی مؤسس را برگذار نماید
)5در مجمﻊ عمومی فوق اﻟﻌاده ممکن است برخی از سهام،حﻖ رأی نداشته باشند
)4در مجمﻊ عمومی عادی شرکت سهامی عام ،هیچ سهمی نباید بدون حﻖ رأی باشد
 .90اگر مدیر شرکت سهامی عام ،هنگام انتخاب شدن به سمت مدیریت شرکت،تعداد سهام الزم برای وثیقه را دارا نباشد....
) 0انتخابﺶ مﻌتبر نیست و باید سریﻌا استﻌفا دهد تا عضو علی اﻟبدل جایگزین او شود
)3انتخابﺶ مﻌتبر نیست و باید وﺿﻌیت خود را سریﻌا به بازرس شرکت اﻃالع دهد
)5انتخابﺶ مﻌتبر است و باید مﻌادل آن ،وجه نقد در حسابی متمرکز واریز و رسید آن را به شرکت بدهد
) 4انتخابﺶ مﻌتبر است وﻟی اگر ظرف یک ماه تﻌداد سهام الزم را تهیه نکند مستﻌفی مﺤسوﺏ خواهد شد
 .59برای افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق صدور سهام جدید،کدام یک از روشهای زیر غیرقانونی است؟
)3انتقال سود تقسیم نشده به سرمایه شرکت برای سهام جدید
)0تبدیل مﻄاﻟبات نقدی به سهام جدید
)4همه گزینه ها
)5انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت برای سهام جدید
 .51تا خاتمه امر تصفیه،شخصیت حقوقی شرکت سهامی پابرجا است....
)0وﻟی انجام هرگونه مﻌامله جدید ممنوع می باشد
)3ﻟذا مدیر تصفیه می تواند مﻌامالت جدیدی را که برای اجرای تﻌهدات شرکت الزم است انجام دهد
) 5ﻟذا اگر برای اجرای تﻌهدات شرکت مﻌامالت جدیدی الزم باشد مدیر تصفیه می تواند با اجازه سهامداران آن مﻌامالت را انجام دهد
)4وﻟی انجام مﻌامالت جدید با اجازه دادستان امکانپذیر است
 .51برای انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود....
)0تنظیم سند رسمی شرط صﺤت می باشد )3رﺿایت همه شرکا شرط می باشد

)5تنظیم سند رسمی الزم نمی باشد )4تنظیم سند رسمی شرط بنایی می باشد

 .53در چه صورت یکی از شرکای شرکت تضامنی می تواند شرکت را فسخ کند؟
)3در صورتی که حﻖ فسخ ساقط نشده باشد
)4در صورتی که حداقل  3سال تمام از تاریخ تأسیس شرکت گذشته باشد

)0شرکت تضامنی قابل فسخ نیست
)5شریک حتی بدون دﻟیل هم می تواند شرکت را فسخ کند

 .59ورشکستگی شریک بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی،چه تأثیری برشرکت می گذارد؟
)0باعث انﺤالل شرکت می گردد
)5سبب انﺤالل شرکت نمی شود

)3ظرف مهلت  7ماه اگر از شرکت اخراج نشود شرکت منﺤل می گردد
)4سبب انﺤالل می شود وﻟی دادگاه  7ماه مهلت می دهد تا موجبات انﺤالل برﻃرف گردد

 .55در شرکت مختلط سهامی هیأت نظار....
)0در صورتی تشکیل می گردد که عده شرکای سهامی به  03نفر برسد
)5برای اوﻟین بار به مدت دو سال انتخاﺏ می گردند

)3مدیر شرکت را انتخاﺏ می نماید
)4الاقل مرکب از سه نفر از شرکا می باشد

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
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(رهبران جهان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند).

 .56شرکت تعاونی درصورتی تجاری محسوب می شود که....
)0موﺿوع عملیات آن انجام امور تجاری باشد
)5موﺿوع عملیات آن فروش اجناس الزم برای زندگانی باشد

)3موﺿوع عملیات آن توﻟید کاال باشد
)4همه گزینه ها

 .52کدام یک از گزینه های زیر درست می باشد؟
)0اگر دارنده برات ظرف مهلت  00روز از تاریخ سررسید برات برای عدم پرداخت اعتراض نکند حﻖ مراجﻌه به ظهرنویس ها را از دست خواهد داد
) 3کسی که در نهایت ،پرداخت وجه برات بر عهده اوست(مدیون اصلی) براتگیر می باشد
)5در برات مدیون اصلی ،صادرکننده می باشد
)4گزینه های  0و 3
 .58وجود چک در دست صادرکننده....
)0اماره قضایی مبنی بر پرداخت وجه آن می باشد
)5اماره قانونی بر بی اعتباری ﭼک می باشد

) 3اماره قانونی بر پرداخت وجه آن است
)4اماره قضایی بر بی اعتباری ﭼک می باشد

 . 50اگر طلبکاران تاجر ورشکسته برای تشخیص طلب خود در موعد مقرر مدارک طلب خود را به دفتر دادگاه ارائه نکنند قانونگذار چه ضمانت اجرایی
را پیش بینی کرده است؟
)0ﭼنانچه پیﺶ از حضور او ماﻟی تقسیم گردد از این مال حصه ای نمی برد
)5نصف حصه ای که به ﻃلب او تﻌلﻖ می گیرد را از دست می دهد

)3تا پایان عملیات تصفیه حﻖ ورود به غرما را از دست می دهد
)4ﺿمانت اجرایی پیﺶ بینی نشده است

 .69قرارداد ارفاقی با موافقت....منعقد می گردد.
)0نیمی از ﻃلبکاران که دو سوم مﻄاﻟبات را دارا باشند
)3سه ﭼهارم از ﻃلبکارانی که حداقل نیمی از مﻄاﻟبات تشخیص شده را دارا باشند
)5نصف به عالوه یک نفر از ﻃلبکارانی که الاقل سه ﭼهارم مﻄاﻟباتی را که تشخیص شده یا موقتا قبول شده است دارا باشندو تصدیﻖ دادگاه
)4یک پنجم از ﻃلبکارانی از مﻄاﻟبات تشخیص شده را دارا باشند
«اصول فقه»
.61چنانچه وجود غایب مفقود االثر مورد تردید باشد و وجود او برای بقای زوجیت همسرش استصحاب شود ،اگر مرد دیگری با زن او رابطه نامشروع
برقرار کرده ،در صورتی که این عمل ،ارتباط با زن شوهر دار تلقی شود ،کدام گزینه صحیح است؟
 ) 0اصل مثبت است و حجت نیست ،ﭼون استصﺤاﺏ نمی تواند مثبت آثار و ﻟوازم عقلی احکام یا موﺿوعاتی که ثابت کرده است باشد.
 ) 3اصل مثبت است و حجت است ،ﭼون استصﺤاﺏ می تواند مثبت آثار و ﻟوازم عقلی احکام یا موﺿوعاتی که ثابت کرده است باشد.
 )5اصل مثبت نیست و حجت است ،ﭼون استصﺤاﺏ نمی تواند مثبت آثار و ﻟوازم عقلی احکام یا موﺿوعاتی که ثابت کرده است باشد.
 ) 4اصل مثبت نیست و حجت نیست ،ﭼون استصﺤاﺏ نمی تواند مثبت آثار و ﻟوازم عقلی احکام یا موﺿوعاتی که ثابت کرده است باشد.
 .61در ماده  688ق  .م امده است که ضمانت از ضامن ممکن است  .اگر این حکم را با علم به عدم تاثیر نقاط افتراق اصل و فرع در مورد کفیل نیز جاری
کنیم از چه قیاسی استفاده نموده ایم ؟
 ) 0قیاس جلی

 )3قیاس خفی

 )5قیاس مساوات

 )4قیاس مﻊ اﻟفارق

.63با توجه به ماده  331ق.م( :هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد )...حکم و دلیل موجود در ماده به ترتیب:
 )3حکم واقﻌی و دﻟیل فقاهتی
 )4حکم ظاهری و دﻟیل اجتهادی

 )0حکم واقﻌی و دﻟیل اجتهادی
 )5حکم ظاهری و دﻟیل فقاهتی

 .69با توجه به ماده  1ق.ش.س (شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی
سهام آنهاست) وضع اصطالح شرکت سهامی ...
 )0تﻌیینی است ﭼون دالﻟت ﻟفظ بر مﻌنا ناشی از کثرت استﻌمال است.
 )5تﻌیینی است ﭼون دالﻟت ﻟفظ بر مﻌنا ناشی از جﻌل و تخصیص قانونگذار است.

 )3تﻌینی است ﭼون دالﻟت ﻟفظ بر مﻌنا ناشی از کثرت استﻌمال است.
 ) 4تﻌینی است ﭼون دالﻟت ﻟفظ بر مﻌنا ناشی از جﻌل و تخصیص قانونگذار است.

 .65در ماده  183ق.م مقرر شده است که(بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند) .استعمال لفظ «منفسخ» در خصوص
معامله ای که طرفین قصد بر هم زدن آن را دارند...
 )0حقیقت است ﭼون مﻌامله هم اکنون متلبس به انفساخ است.
 )5حقیقت است ﭼون مﻌامله در آینده متلبس به انفساخ می شود.

 )3مجاز است ﭼون مﻌامله در آینده متلبس به انفساخ می شود.
 )4مجاز است ﭼون مﻌامله هم اکنون متلبس به انفساخ است.

 .66الف و ج اقدام به بیع می نمایند و در قرارداد بصورت شرط ضمن عقد خیارشرط برای الف قرار میدهند .اکنون اختالف حاصل شده است که مدت
خیارشرط دو روز بوده یا بیشتر .اگر بقاء خیار استصحاب شود در واقع ..........؟
 ) 0شک در رافﻊ

 )3شک در مقتضی

)5شبهه مصداقیه

 )4شک در رافﻌیت موجود

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا موسسات
دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط)
www.dadestan.com
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(رهبران جهان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند).

 .62کدام گزینه حکم تکلیفی نیست؟
)0موظف بودن تجار به داشتن دفاتر تجارتی

)3جواز تصرف مستقل زن در اموال خود

)5ﻟزوم استرداد اموال حاصل از جرم

)4جواز عقد عاریه

 .68با توجه به ماده  659ق.م ( مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده رد کند) وجوب رد مثل..
 ) 0واجب غیری است ﭼون وجوﺏ رد مثل مقدمه تامین حقوق مقترض است مانند وجوﺏ وﺿو برای نماز
 ) 3واجب عینی است ﭼون این وجوﺏ متﻌلﻖ به بﻌضی از مکلفین است و با انجام آنها از عهده دیگران ساقط می شود.
 )5واجب تخییری است ﭼون وجوﺏ رد مثل هم عرض واجب دیگری است که مکلف در انجام هریک مخیر است.
 ) 4واجب نفسی است ﭼون رد مثل برای خودش واجب است و مقدمه واجب دیگری نیست.
 .60محل نزاع در مفهوم شرط کجاست؟
 )0جایی است که بدون شرط ،مﺤقﻖ شدن جزا قابل تصور نیست مثل  553ق.م در صورت تصادم بین دو کشتی مسئوﻟیت متوجه ﻃرفی است که تصادم در نتیجه عمد
یا مسامﺤه او حاصل شده باشد.
 )3جایی است که بدون مﺤقﻖ شدن شرط ،جزا قابل تصور نیست مثل  579ق.م :اگر مشتری ملزم شده باشد که برای ثمن ﺿامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند
بایﻊ حﻖ فسخ خواهد داشت.
 )5جایی است که بدون مﺤقﻖ شدن شرط ،جزا قابل تصور است مثل  579ق.م :اگر مشتری ملزم شده باشد که برای ثمن ﺿامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایﻊ
حﻖ فسخ خواهد داشت.
 )4جایی است که بدون مﺤقﻖ شدن شرط ،جزا قابل تصور است مثل  553ق.م :در صورت تصادم بین دو کشتی مسئوﻟیت متوجه ﻃرفی است که تصادم در نتیجه عمد
یا مسامﺤه او حاصل شده باشد.
 .29بر اساس اصل  22قانون اساسی قراردادها وموافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد  .اما شورای نگهبان در نظریه خود اورده است
معامله با شرکت های خارجی که دارای شخصیت حقوقی هستند مشمول این اصل نیست و نیاز به تصویب مجلس ندارد .
قرارداهای مذکور به دلیل  .........از اصل  22ق  .ا خارج هستند.
 )3ورود
 ) 0حکومت

 ) 5تخصص

 )4تخصیص

.21کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
 ) 0آیه شریفه (و اسئل اﻟقریه) از باﺏ دالﻟت اقتضاست ﭼون برای صﺤت این جمله خبریه باید کلمه (اهل) را در تقدیر گرفت.
 )3ماده  934ق.م (کلیه عقود جایزه به موت احد ﻃرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد مﻌتبر است) از باﺏ دالﻟت اقتضاء است ﭼون جمﻊ بین
موت و سفه در یک حکم و ماده کامال بی ربط است و کالم اقتضاء می کند که کلمه (جنون) پس از موت در تقدیر گرفته شود تا تناسب بین اجزا رعایت شود.
 ) 5روایت (الیقضی اﻟقاﺿی و هو غضبان) از باﺏ دالﻟت اقتضاء است ﭼون از این عبارت فهمیده می شود که علت حکم نکردن ،خشم و عصبانیت است.
 )4ماده  130ق.م ( حﻖ شفﻌه فوری است) از باﺏ دالﻟت اقتضاء است ﭼون صﺤت این جمله انشایی مقتضی در تقدیر گرفتن کلمه (اعمال) است ،یﻌنی اعمال حﻖ شفﻌه
فوری است.
 .21کدام یک عام بدلی است؟
) 0مخارج پدری که فقیرباشدبه عهده هریک از فرزندان اوست .ﭼون حکم به موﺿوع عامی تﻌلﻖ گرفته است که منظور یک فرد غیر مﻌین از همه آن افراد است و نه همه.
 )3دادن زکات به یک دسته از فقرا کافی است .ﭼون حکم به جمیﻊ افراد تﻌلﻖ گرفته و اگر به یک فقیر زکات داده نشود ،امتثال صورت نگرفته است.
 )5م 70ق.ت :اوراق قرﺿه باید شامل نکات زیر بوده )0 ...نام شرکت)3 ،شماره و تاریخ ثبت شرکت)5 ،مرکز اصلی شرکت . ... ،ﭼون حکم به موﺿوع عامی تﻌلﻖ گرفته که
منظور یک فرد از غیر مﻌین از همه افراد آن است.
)4ماده 74ق.ت :شرایط وترتیب تﻌویض ورقه قرﺿه باسهم بایددرورقه قرﺿه قید شود .ﭼون حکمی که به موﺿوع تﻌلﻖ گرفته است مستقال متﻌلﻖ همه افراد موﺿوع است.
 .23راجع به تخصیص عام به وسیله مفهوم...
 )0مفهوم موافﻖ ،عام را تخصیص نمی زند.
 )5مفهوم موافﻖ به ﻃریﻖ اوﻟی می تواند عام را تخصیص زند.

 )3مفهوم مخاﻟف به عقیده اکثر اصوﻟیون نمی تواند عام را تخصیص زند.
 )4مفهوم مخاﻟف به ﻃریﻖ اوﻟی می تواند عام را تخصیص زند.

 .29کدام یک مفهوم موافق از نوع قیاس مساوات است؟
 )0حرمت زدن و آزار پدر و مادر در مقایسه با حرمت اف گفتن به آنها.
 )3ممنوعیت ازدواج به سه خواهر در مقایسه با حرمت جمﻊ بین دو خواهر
 )5استقالل نظر دوشیزه در نکاﺡ در مقایسه با استقالل نظر وی در عقود ماﻟی
 )4بﻄالن حواﻟه ای که هنوز سبب آن ایجاد نشده است در مقایسه با ﺿمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است.
 .25کدام گزینه جبران کننده ضعف خبر واحد است؟
 )0به کار بستن خبر واحد توسط هریک از فقهای امامیه.
 )5به کار گرفتن خبر ،توسط متاخرین از فقهای امامیه.

 )3به کار گرفتن خبر واحد ،توسط متقدمین از فقهای امامیه.
 )4به کار گرفتن خبر توسط متاخرین از فقها
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(رهبران جهان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند).

 .26کدام یک از احکام مستقل عقل است؟
 )3اجزاء با یک بار امتثال ماموربه
 )4قبح عقاﺏ بال بیان

 )0وجوﺏ مقدمه واجب
 )5ﻟزوم نهی از ﺿد شیء به هنگام امر به همان شیء

 .22کدام یک مقدمه وجوب است؟
 )0استﻄاعت ماﻟی برای حج ،ﭼون تا شخص ثروتمند نباشد زیارت حج وجود نمی یابد )3 .استﻄاعت ماﻟی برای منفﻖ ،ﭼون تمکن منفﻖ شرط وجوﺏ نفقه اقارﺏ است.
 ) 4به ﭼهار جهت اقامه کردن برای نماز ،ﭼون مکلف علم پیدا کند که وظیفه اش را انجام داده است.
 )5قبض برای وقف ،ﭼون قبض شرط صﺤت وقف است.
 .28مطابق ماده 338ق .م بیع عبارت است ازتملیک عین به عوض معلوم مشخص کنیدداللت لفظ بیع برتملیک عین به عوض معلوم چه داللتی است ؟
 )3مﻄابقی

 ) 0تضمنی

 )4ایماء

 )5اﻟتزامی

 .20برای اجرای استصحاب...
 ) 0الزم است متیقن و مشکوک یکی باشند مثل سربازی که دیروز به جبهه اعزام شده و هم اکنون نمی دانیم که کشته شده یا زنده است.
 ) 3الزم نیست متیقن و مشکوک یکی باشند ،مثل سربازی که دیروز به جبهه اعزام شده و هم اکنون نمی دانیم که کشته شده یا زنده است.
 ) 5الزم است زمان متیقن و مشکوک متﻌدد باشد ،مثل سربازی که دیروز به جبهه اعزام شده و نمی دانیم که به هنگام اعزام کشته شده یا زنده بوده است.
 ) 4الزم نیست زمان متیقن و مشکوک یکی باشد ،مثل سربازی که دیروز به جبهه اعزام شده و هم اکنون نمی دانیم کشته شده یا زنده است.
.89طبق ماده615ق.مدنی هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گرددامین بایدانرابه مالک حقیقی ردکند .این ماده مطابق با کدام گزینه زیراست ؟
 )0وﺿﻌا بر مره دالﻟت میکند  )3وﺿﻌا بر تراخی دالﻟت میکند

)5وﺿﻌا بر تکراردالﻟت میکند .

)4به حکم عقل بر مره دالﻟت میکند .

«حقوق جزای عمومی واختصاصی»
 .81یک عراقی ،یک ایرانی را در خاک ترکیه ،به قتل می رساند.مطابق قانون مجازات اسالمی کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد؟
 )3عراق

 )0ایران در صورت یافت شدن مرتکب

 )4ایران

 )5ترکیه

 .81کدام گزینه عطف به ما سبق نمی شود؟
)3قانون جرم زدا
)4قانون شکلی

)0قوانین تفسیری
)5قانونی که حداقل مجازات حبس را کاهﺶ و حداکثر مجازات حبس را افزایﺶ دهد.
 .83اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق تخفیف یابد:
)0مﺤکوم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاﺿای تخفیف مجازات نماید.
)5قاﺿی اجرای احکام می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قﻄﻌی تقاﺿای تخفیف نماید.

)3مورد از موارد اعاده دادرسی مﺤسوﺏ می شود.
)4گزینه  0و5

 .89کدام گزینه از حیث حکم صحت متفاوت است؟
)0تفسیر مضیﻖ قوانین جزائی  ،از نتایج اصل قانونی بودن جرم ومجازات است
)5توجه به پرونده ی شخصیت  ،با اصل شخصی کردن مجازاتها مﻄابقت دارد.

)3اصل فردی کردن و اصل شخصی بودن به یک مﻌنا می باشد.
)4اصل قانونی بودن در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود.

 .85کدام گزینه از حیث حکم صحت متفاوت با دیگر گزینه هاست؟
 )3امکان تخفیف مجازات حبس به جزای نقدی به موجب ماده  57قانون مجازات وجود ندارد.
 )4تخفیف مجازات ممکن است در قاﻟب مﻌافیت از مجازات باشد.

 )0تخفیف مجازات اصوال از اختیارات دادگاه است.
 )5تخفیف در تﻌدد جرم و تکرار جرم هر دو وجود دارد.
 .86کدام یک از مجازات های شخص حقوقی بشمار نمی رود؟

 )3مصادره کل اموال
 )4ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری برای مدت حداکثر  3سال

 )0مﺤرومیت از حقوق اجتماعی
 )5انتشار حکم مﺤکومیت

 .82در مورد کدام محکومیت ،امکان اعمال مجازات تکمیلی وجود دارد؟
 )0مﺤکومیت به دیه

 )5مﺤکومیت به حد

 )3مﺤکومیت به تﻌزیر عمدی درجه هفت

 )4هر سه مورد

 .88در صورتیکه «الف» عمداً دست زنی را قطع و به قصاص عضو محکوم و مجازات در مورد وی در سال  1309اجرا شود ،وی تا چه سالی از حقوق
اجتماعی محروم می شود؟
0597 )0

0597)3

0400 )5

 )4وی از حقوق اجتماعی مﺤروم نمی شود.

 .80به ترتیب تخفیف مجازات و تعویق صدور حکم درمورد کدام مجازات ها امکانپذیر است؟
 )3تمامی مجازات های تﻌزیری -مجازات درجه سه تا هشت
 )0کلیه مجازات ها -مجازات درجه یک تا شﺶ
 )4مجازات تﻌزیری -مجازات درجه شﺶ تا هشت
 )5مجازات تﻌزیری درجه یک تا شﺶ -مجازات درجه یک تا شﺶ
 .09شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چند عضو دارد و ریس این شورا چه کسی است؟
 01 )0عضو -ریس جمهور

 35)3عضو -مﻌاون اول ریس قوه قضاییه

 01)5عضو – مﻌاون اول ریس جمهور

35 )4عضو -ریس قوه قضاییه
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 .01ویروس آنفوالنزای خوکی در محل سکونت «الف» منتشر می شود وی به منظور حفاظت از خود و عدم ابتال به بیماری اتومبیل متعلق به «ب» را
برداشته و از آنجا فرار می کند با فرض کشنده بودن این ویروس و انتفاء ابتال به متواری شدن:
 )3عمل «اﻟف» جرم و اما سرقت نیست.
 )4عمل «اﻟف» قابل مجازات نیست.

 )0عمل «اﻟف» سرقت می باشد.
 )5عمل «اﻟف» می تواند دفاع مشروع باشد.

 .01طبق قانون تجارت تاجر ورشکسته،پس از صدور حکم ورشکستگی نمی تواند سندی را ظهر نویسی کند،ودرصورت انجام این عمل ظهرنویسی وی
باطل است بدین ترتیب تاجر ورشکسته برای جلوگیری از این بطالن تاریخ ظهرنویسی را قبل از تاریخ ورشکستگی می نویسد،آیا عمل وی طبق قانون
جرم بوده و قابل مجازات می باشد؟
) 0ﻃبﻖ اصول کلی جﻌل نبوده،زیرا در این حاﻟت خود فرد نسبت به درج تاریخ مقدم اقدام کرده است و از شرط انتساﺏ به غیر در این عمل خبری نیست و سندمورد نظر
دروغی راجﻊ به خود تنظیم کننده نمی گوید و در نتیجه عمل تاجر ورشکسته عنوان مجرمانه ندارد.
)3ﻃبﻖ اصول کلی حقوق جزا جﻌل است و قابل تﻌقیب می باشد.
)5ﻃبﻖ قانون تجارت تاجر ورشکسته جاعل مﺤسوﺏ می شود.
)4هم ﻃبﻖ قانون تجارت و هم ﻃبﻖ اصول کلی حقوق جزا جﻌل است و قابل تﻌقیب می باشد.
 .03طبق قوانین و مقررات موجود ارتکاب کدام یک از اعمال زیر توسط پزشک جرم است؟
)0صدور گواهی خالف واقﻊ

)3افشاء اسرار بیمار توسط پزشک

)4هر  5مورد

)5استفاده پزشک از نسخه رمز

 .09کدام گزینه طبق قانون جرائم رایانه ای جرم می باشد؟
) 0استفاده از حجم اینترنتی دیگری به ﻃور غیرمجاز و دانلود کردن فیلم و عکس از اینترنت
)3دسترسی غیر مجاز به داده های متﻌلﻖ به دیگری که درسیستم رایانه ای اش وجود دارد
)5استفاده از (vpnفیلترشکن)
)4ارائه و دردسترس قراردادن (vpnفیلترشکن)به دیگری
" .05الف"کتاب تالیف شده توسط ب را عالما و عامدا به نام شخص دیگری منتشر کرده است حال بگویید طبق قوانین ایران آیا این عمل جرم
است؟درصورت جرم بودن عنوان مجرمانه آن چیست؟
)0بله جرم است،ﻃبﻖ قانون مجازات اسالمی مصوﺏ 0573تﻌزیرات جرم بوده وتﺤت عنوان سرقت ادبی قابل پیگردمیباشد و مجازات آن شﺶ ماه تا  5سال حبس است.
) 3خیر جرم نیست و در قانون ایران تنها ربایﺶ اموال مورد جرم انگاری قرار گرفته و در مورد حقوق مﻌنوی و سرقت ادبی خال قانونی وجود دارد.
) 5بله جرم است و عنوان مجرمانه آن سرقت می باشد  ،زیرا ﻃبﻖ قانون ایران سرقت هم شامل ربایﺶ اموال است و هم حقوق مﻌنوی.
)4بله جرم است  ،عنوان آن سرقت ادبی بوده و ﻃبﻖ قانون خاص مرتکب به حبس از شﺶ ماه تا 5سال مﺤکوم خواهد شد.
 .06اگرشخصی خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری می باشد متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت نماید عنوان مجرمانه عمل وی چه می باشد؟
)0ﭼون تقاﺿای ثبت کرده و هنوز ثبتی انجام نشده عملﺶ شروع به کالهبرداری است.
)5عمل وی کالهبرداری مﺤسوﺏ می شود.

)3عمل وی کالهبرداری است.
)4هیچکدام از موارد باال عنوان مجرمانه این عمل نمی باشد.

 .02اگرزندانی برای فرار از زندان،درب زندان را شکسته و بیرون از محوطه زندان دستگیر شود،اتهام(اتهامات)او چه اوصافی دارد؟( برگرفته از سوال
مطروحه در آزمون وکالت)1309
)3عنوان خاص تخریب عمدی و فرار از زندان
)4فرار از زندان

)0تخریب عمدی و شروع به جرم فرار از زندان
)5عنوان خاص فرار از زندان به همراه تخریب عمدی
 .08کدام گزینه طبق قانون مجازات جرم نمی باشد؟
)0ساختن سکه قلب غیر ﻃال و نقره

)3خارج کردن سکه تقلبی از کشور

)5داخل کردن سکه مخدوش به کشور

)4ساختن سکه قلب ﻃال و نقره

 . 00شخصی به همراه فرزند خردسال خود جهت درمان و ترمیم شکاف ایجاد شده در صورت کودک به بیمارستانی مراجعه نماید و بعد از زدن بخیه به
صورت کودک ،همراه بیمار قادر به پرداخت مبلغ درمان و هزینه بیمارستان نیست لذا پرستار بیمارستان به دستور پزشک اقدام به بازکردن بخیه کودک
به دلیل نپرداختن هزینه بیمارستان می نماید آیا عمل پرستار و پزشک طبق قوانین موجود در کشور جرم می باشد یا خیر؟
 ) 0اگر کشیدن بخیه منجر به ایراد جنایت عمدی بر کودک شده باشد ﻃبﻖ قانون مجازات این عمل جرم بوده و دیه یا ارش دارد.
 ) 3پرستار و دکتر دستور دهنده هر دو ﻃبﻖ قانون خودداری از کمک به مصدوم مجرم هستند و به حبس جنﺤهای از شﺶ ماه تا سه سال مﺤکوم خواهند شد.
)5تنها ﻃبﻖ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه های پزشکی و وابسته این عمل تخلف می باشد.
)4بیﺶ از یک گزینه پاسخ است.
. 199در صورت ارتکاب جرم تعزیری توسط اطفال و نوجوانان  0تا  15ساله(شمسی) دادگاه کدام یک از تصمیمات ذیل را می تواند اتخاذ کند؟
)0تسلیم به واﻟدین یا اوﻟیاء یا سرپرست قانونی

)3نصیﺤت به وسیله ی قاﺿی دادگاه

)5اخذ تﻌهد کتبی به عدم تکرار جرم

)4همه موارد
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«آیین دادرسی کیفری»
 .191کدام گزینه از حیث داشتن یا نداشتن حق تجدیدنظرخواهی با سایرین متفاوت است ؟
 )0وزارت دادگستری بهعنوان متصدی صندوق جبران خسارت افراد بازداشتشده بیگناه در مورد آرای صادره در مورد فرد مقصر.
 )3سازمانهای مردمنهاد نسبت به آرای صادره در زمینه فﻌاﻟیت خود
 )5رئیس دادگاه بخﺶ نسبت به آرای صادره توسط دادرس علیاﻟبدل دادگاه بخﺶ.
 )4دادرس علیاﻟبدل دادگاه بخﺶ نسبت به آرای صادره توسط رئیس دادگاه بخﺶ.
 .191در موارد رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری یک ،دادگاه اختیار صدور کدام قرار را ندارد؟
 )0قرار عدم صالحیت ذاتی.

 )3قرار منﻊ تﻌقیب.

 )5قرار موقوفی تﻌقیب.

 )4قرار رسیدگی.

 .193کدام گزینه از شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب نمیباشد؟
 )0اخذ موافقت متهم برای صدور این قرار اﻟزامی است.
 )3عالوه بر دادستان ،دادگاه های کیفری درموارد رسیدگی مستقیم مجاز به صدور این قرار میباشند.
 )5جرم ارتکابی باید غیرقابلگذشت باشد.
 )4این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ،قابل اعتراض است.
 .199درمورد شمول صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان کدام گزینه درست نیست؟
 )0کلیه جرایم انقالﺏ اﻃفال ﭼه مشمول مجازاتهای مقرر در ماده  503باشد و ﭼه نباشد.
 )3کلیه جرایم عمومی اﻃفال ﭼه مشمول مجازاتهای مقرر در ماده  503باشد و ﭼه نباشد.
 )5کلیه جرایم انقالﺏ نوجوانان که مشمول مجازاتهای مقرر در ماده  503نباشد.
 )4کلیه جرایم انقالﺏ نوجوانان ﭼه مشمول مجازاتهای مقرر در ماده  503باشد و ﭼه نباشد.
 .195هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت،حکم قطعی صادر شود و  ................حکم مذکور را خالف ....................................
 )0دادستان کل کشور  -شرع بیّن یا قانون تشخیص دهد بهﻃور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( )477به رئیس قوه قضائیه اعالم میکند.
 )3رئیس دیوانﻌاﻟی کشور  -بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد بهﻃور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( )477به رئیس قوه قضائیه اعالم میکند.
 )5دادستان کل کشور  -بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد از دیوان عاﻟی کشور درخواست نقض حکم را مینماید.
 )4رئیس قوه قضائیه -شرع بیّن یا قانون تشخیص دهد  ،رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شﻌبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قﻄﻌی ارجاع
مینماید.
 .196در کدام گزینه ،در صورت عدم معرفی وکیل تعیینی ،رسیدگی دادگاه کیفری نیاز به تعیین وکیل تسخیری برای متهم ندارد؟
 )3در جرائم تﻌزیری درجه 4تا  7اﻃفال.
 )0در جرائم نظامی تﻌزیری درجه  0تا . 5
)4درجرائم حﻖاﻟناسی که شرایط اثبات جرم به نﺤوی باشدکه فردمجنون درفرض افاقه نیز نتواندازخودرفﻊ اتهام کند.
 )5درجرائم مﻄبوعاتی استانداران و فرمانداران.
 .192در مورد اخذ تامین از اطفال و نوجوانان در سازمان قضایی نیروهای مسلح کدام گزینه درست نیست؟
 )0افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به مﻌرفی خود به دادگاه میباشند.
 )3در صورت ﺿرورت ،أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالی پانزده سال امکانپذیر است.
)5قرار نگهداری موقت ،تابﻊ کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
 )4در صورت عدم تودیﻊ ،متهم به علت عجز از تودیﻊ تامین بازداشت می شود.
 .198در مورد هزینه دادرسی کدام گزینه از حیث صحت و سقم با بقیه متفاوت است؟
 )0شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام ﻃرﺡ شکایت تأدیه کند.
 )3رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه شکایت کیفری در جرایم قابلگذشت به تأخیر انداخت.
 )5ﭼنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت رانداشته باشد ،به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موﺿوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت مﻌاف میشود .
 )4مدعی خصوصی هم که بهتبﻊ امر کیفری مﻄاﻟبه ﺿرر و زیان میکند ،باید هزینه دادرسی را مﻄابﻖ مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد.
 .190همه قرارهای دادگاه در گزینه های زیر غیر قطعی است مگر گزینه؟
 )0قرار عدم دسترسی شاکی به پرونده
 )3کلیه قرارهای تأمینی اشخاص حقوقی
 )5قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی در جرائم تﻌزیری درجه 1
 )4کلیه قرارهای نظارت قضایی
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 .119تعریف قانونی مقنن از جرائم منافی عفت در قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
 ) 0جرائم رابﻄه نامشروع تﻌزیری مانند مساحقه و تفخیذ و جرائم جنسی حدی مانند تقبیل و مضاجﻌه
 )3جرائم رابﻄه نامشروع تﻌزیری مانند مساحقه و تفخیذ
 )5جرائم جنسی حدی مانند تقبیل و مضاجﻌه
 )4جرائم جنسی حدی ،همچنین جرائم رابﻄه نامشروع تﻌزیری مانند تقبیل و مضاجﻌه
 .111کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تابع چه تشریفاتی است؟
 )0ﻃبﻖ ماده  030قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است.
 )3ﻃبﻖ ماده  030قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تایید رئیس کل دادگستری استان است.
 )5مﻄلقاً منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و قابل تفویض به غیر نیست.
 )4مﻄلقاً منوط به تایید رئیس حوزه قضایی مربوط است.
 .111کدامیک از سمتهای قانونی زیر در شعب دیوان عالی کشور وجود ندارد؟
 )0دادرس.

 )5عضو ممیز.

 )3رئیس شﻌبه .

 )4عضو مﻌاون.

 .113سارا مرتکب کالهبرداری ساده در ایالم ،آدم ربایی ساده در کرج و خیانت در امانت در ساری شده و در بجنورد دستگیر می شود .کدام دادگاه
صالح به رسیدگی به جرایم وی می باشد؟
 )0به ترتیب کیفری دو ایالم ،انقالﺏ با تﻌدد قاﺿی کرج و کیفری دو ساری.
 )5دادگاه کیفری دو ایالم به همه جرایم وی رسیدگی می کند.

 )3دادگاه کیفری یک بجنورد به همه جرایم وی رسیدگی می کند.
 )4دادگاه کیفری یک کرج به همه جرایم وی رسیدگی می کند.

 .119در هر شهرستان مرکز استان الزاماً باید شعبهای از دادگاههای زیر تشکیل شود بهجز ..................؟
 )5دادگاه انقالﺏ.
 )0دادگاه نظامی یک و دو  )3 .دادگاه ویﮋه روحانیت

 )4دادگاه کیفری یک و دو.

 .115نظارت و ارایه تعلیمات الزم بر اقدامات بازپرس های دادسراهای شهرستانهای هر استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده
دارند ،از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری بر عهده کیست؟
)0دادستان شهرستان مرکز استان

 )3دادستان عمومی و انقالﺏ شهرستان مربوط  )5رئیس حوزه قضایی شهرستان مربوط

)4رئیس کل دادگستری استان

 .116صدور کدام یک از قرارهای زیر در یک دعوی ،از جهات رد دادرس برای رسیدگی به آن می باشد؟
 )0قرار موقوفی تﻌقیب .

 )3قرار جلب به دادرسی دادگاه.

 )5قرار جلب به دادرسی دادسرا.

 )4قرار رسیدگی غیابی.

 .112در خصوص تشریفات قانونی احضار متهم در دادسرا کدام گزینه نادرست است؟
 )0فاصله میان ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از سه روز باشد.
 )3قوه قضائیه میتواند ابالغ اوراق قضائی از جمله احضارنامه متهم را به بخﺶ خصوصی واگذار کند.
 )5استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی برای احضار متهم ،با رعایت مقررات راجﻊ به دادرسی اﻟکترونیکی بالمانﻊ است.
 )4ابالغ احضاریه توسط مأموران ابالغ بدون استفاده از ﻟباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.
 .118چنانچه بازپرس درخواست کتبی تودیع وثیقه از سوی وثیقه گذار را نپذیرد ،چه تکلیفی دارد؟
 )0باید مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند .در صورت اختالف ،نظر بازپرس متبﻊ است.
 )3باید مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند .تشخیص دادستان برای بازپرس اﻟزامی است.
 )5باید مراتب با ذکر علت در پرونده منﻌکس نماید .تخلف از این مقررات ،موجب مﺤکومیت انتظامی از درجه ﭼهار به باال است.
 )4باید مراتب با ذکر علت در پرونده منﻌکس نماید .تخلف از این مقررات ،موجب مﺤکومیت انتظامی از درجه یک تا ﭼهار است.
 .110در خصوص مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم در دادگاههای نظامی کدام گزینه نادرست است؟
 )0یگان متضرر از جرم ،حﻖ ﻃرﺡ دعوی ،د فاع و پیگیری دعوی ،اعتراض و تجدید نظرخواهی را مﻄابﻖ مقررات مربوط دارد .
 )3مﻄاﻟبه ﺿررو زیان مستلزم از سوی یگان متضرر از جرم مسلتزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است .
 )5مﻄاﻟبه ﺿررو زیان مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است اما در مورد افرادحقیقی و حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد.
 )4مﻄاﻟبه ﺿررو زیان مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی از سوی یگان متضرر از جرم ندارد.
 .119در خصوص تشکیالت دادگاه انقالب کدام گزینه نادرست است؟
 )0دادگاه انقالﺏ در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود.
 )3این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات های ماده ( )503این قانون با تﻌدد قاﺿی تشکیل می شود.
 )5دادگاه برای رسیدگی به سایر موﺿوعات فوق اﻟذکر ،با حضور یک قاﺿی تشکیل میشود.
 )4مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرﺡ مندرج در قانون ،در دادگاه انقالﺏ نیز جاری است.
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