حقوق مدنی
 -31هرگاه چند نفر باهم از یک دین ضمانت کنند ،اگر ضمانت به قید شمول تمام دین نباشد ،در خصوص
ا
این ضمانت و میزان تعهد آنها ،اصول کدام مورد صحیح است؟
 )1ضمانت صحیح است و حکم به تساوی میزان تعهد آنها میشود.
 )۲ضمانت صحیح است و میزان تعهد هر یک با قرعه مشخص میشود.
 )3ضمانت صحیح است و حکم به تضامن میشود.
 )4ضمانت به دلیل نامشخص بودن میزان تعهد باطل است.
 -32حمید فوت کرده و فاقد فرزند ،برادر و خواهر است .خویشان به جای مانده حمید ،پدر ،مادر و زوجه
هستند .اگر مقدار ترکه  ۷۲واحد باشد ،به ترتیب ،سهم هر یک از ورثه کدام است؟
 ۳۰ ،۲۴ )۱و  ۲۴ ،1۸ )2 18و ۳۰

 ۲۴ ،۳۰ )۳و  ۱۸ ،3۰ )4 ۱۸و ۲۴

 -33مقترض ،گندمهایی را که قرض گرفته است ،به مقرض میسپارد تا برایش بفروشد و مقروض،
گندمها را پس از گذشت مدت تعیینشده برای بازپرداخت قرض و فروش نرفتن آنها تصاحب میکند،
روابط مقرض و مقترض ،به لحاظ حقوقی ،با توجه به مقررات عقد قرض ،چگونه است؟
 )1به دلیل عدم مصرف مورد قرض توسط مقترض ،عقد قرض منحل میشود.
 )2مقرض حق تصاحب گندمها را دارد و مقترض بریء الذمه میشود.
 )3گندمها به دلیل عدم مصرف توسط مقترض و منقضی شدن مدت بازپرداخت قرض ،مجددا به ملکیت مقرض در میآید.
 )4تصرف مقرض غاصبانه است و باید گندمها را به مقترض بدهد ،اما در نهایت بین دین وی با دین مقترض تهاتر میشود.
 -34موضوع جعاله ،عیبیابی و تعمیر موتور خودروی خارجی بوده و عامل ،پس از تالش و صرف یک روز
وقت و قبل از موفق شدن به عیبیابی و تعمیر ،قرارداد جعاله را فسخ میکند .عامل در خصوص اجرت
فعالیتی که انجام داده ،از چه حقی برخوردار است؟
 )1مطالبه اجرت المسمای کار انجامشده
 )2مطالبه اجرتالمثل یا اجرت المسمای کار انجامشده
 )3هیچ حقی ندارد.
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 )4مطالبه اجرتالمثل کار انجامشده
 -35متین در کیلومترسنج خودرو دستکاری کرده و میزان کارکرد آن را بسیار کمتر از میزان واقعیاش
نشان میدهد .عمل وی موجب ترغیب احمد به معاملهشده و آن را می خرد .بعد از مدتی ،احمد بدون
اطالع از این وضعیت ،خودرو را به مدت یک سال به جواد اجاره میدهد .اقدام متین ،چه حق (حقوقی)
را برای احمد و جواد ایجاد میکند؟
 )1حق فسخ برای احمد و جواد
 )2فقط حق فسخ برای احمد
 )3حق فسخ به استناد خیار عیب برای احمد و به استناد خیار تدلیس برای جواد
 )4حق فسخ برای جواد و حق مطالبه ارش برای احمد
 -36تعیین فردی از افراد موصی به کلی ،با چه کسی است؟ او (آنها) چه اختیار یا محدودیتی در انتخاب
دارند؟
 )1موصی له  -نمیتواند گرانترین فرد کلی را انتخاب کند.
 )2موصی له  -میتواند گرانترین فرد کلی را انتخاب کند.
 )3ورثه موصی  -نمیتوانند ارزانترین فرد کلی را انتخاب کنند.
 )۴ورثه موصی  -میتوانند ارزانترین فرد کلی را انتخاب کنند.
« -37دستبافت بودن فرش» در یک معامله به عنوان شرط وصف و در معامله دیگر به عنوان معلق علیه
قرار گرفته است و در هر دو معامله معلوم میشود که فرش ،دستبافت نبوده است ،این دو معامله ،به
ترتیب ،چه وضعیتی پیدا میکنند؟
 )1بطالن معامله  -قابل فسخ توسط خریدار
 )2عدم نفوذ معامله  -عدم تحقق معامله
 )3قابل فسخ توسط خریدار  -قابل فسخ توسط خریدار
 )4قابل فسخ توسط خریدار  -عدم تحقق معامله
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 -38یک دستگاه خودروی قدیمی به مدت  ۱سال اجاره داده میشود .در صورتی که استفاده از آن نوع
خودرو پس از  ۶ماه به دلیل آلیندگی زیاد ممنوع شود ،اجاره چه وضعیتی پیدا میکند؟
 )1حق فسخ مستأجر نسبت به کل مدت و لزوم پرداخت اجرتالمثل  ۶ماه نخست
 )2انفساخ اجاره نسبت به کل مدت و لزوم پرداخت اجرتالمثل  ۶ماه نخست توسط مستأجر
 )3انفساخ اجاره نسبت به  ۶ماه باقیمانده
 )4حق فسخ مستأجر نسبت به  ۶ماه باقیمانده
 -39اکبر خودروی خود را در مقابل دو موتورسیکلت معین به بهرام میفروشد .پس از عقد بیع معلوم
میشود که یکی از موتورسیکلتها متعلق به شخص کریم بوده است .در صورت عدم تنفیذ عقد بیع
توسط کریم ،کدام مورد صحیح است؟
 )1اکبر در بخشی از مبیع با بهرام شریک میشود و برای اکبر ،خیار ایجاد میشود.
 )2عقد بیع ،صحیح است و بهرام باید قیمت موتورسیکلت دیگر را به اکبر بدهد.
 )3عقد بیع به صورت کامل باطل میشود.
 )4عقد بیع صحیح است و بهرام باید موتورسیکلت دیگری به اکبر بدهد.
ا
 -40در کدام مورد ،معامله اصول باطل و غیرقابل تنفیذ است؟
 )1قرارداد تعهد به انتقال مال مرهون
 )2معامله مجنون ادواری
 )3فروش دارو توسط شخصی که مجوز تأسیس داروخانه ندارد.
 )4معامله صغیر ممیز بدون اذن ولی یا قیم
 -41در کدام مورد ،وصیت صحیح است؟
 )1وصیت به نفع نوهای که دو سال بعد از وقوع وصیت ،متولد شده است.
 )۲هرگاه شخص کشاورزی به موجب وصیت ،دختران خود را از ارث بردن زمین کشاورزی محروم کند.
 )۳وصیت تملیکی به نفع خویشاوند غیرمسلمان
 )4وصیت به نتاج حیوانی که به لحاظ علمی و عرفی بچهدار نمیشود.
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 -42شخصی در منطقه مسکونی شهری ،اسب خود را رها کرده و دیگری ،اسب را تحریک کرده و به
واسطه رم کردن اسب ،پیرزن عابری صدمه میبیند .خسارت بدنی و عاطفی وارده به پیرزن ،بر عهده چه
کسی است؟
 )1مالک اسب که در نگهداری آن تقصیر کرده است.
 )2شخصی که اسب را ترسانده است.
 )3مالک و شخصی که اسب را تحریک کرده ،متضامنا مسئول هستند.
 )4مالک و شخصی که اسب را تحریک کرده ،مشترکا مسئول هستند.
 -43در کدام مورد ،عقد مضاربه صحیح است؟
 )1در قرارداد مضاربه ،عامل شرط کند سهم او از سود تجارت ،ماهانه و مبلغ معینی باشد.
 )2شخصی با وکیل خود توافق کند پس از وصول طلب موکل ،با آن وجه به صورت مشاربه تجارت کند.
 )3هرگاه بعد از عقد معلوم شود ،مضارب سفیه بوده است.
 )4هرگاه در قرارداد شرط شود خسارت وارده ،تماما برعهده مضارب باشد.
 -44کدام از شروط مفصله زیر ،باطل و مبطل عقد است؟
 )1شرط فعل در ضمن عقد بیع که اجرای آن در توان هیچ کس نیست.
 )2تعهد درمان قطعی بیمار توسط پزشک ،در ضمن قرارداد معالجه
 )3در عقد مزارعه شرط شود تمام محصول متعلق به عامل باشد و مزارع ،اجرت زمین خود را بگیرد.
 )4شرط خیار فسخ به مدت مشخص ،در صورتی که ابتدای آن معلوم نباشد.
 -45محسن مالی را از صغیر به عنوان ودیعه قبول میکند .اگر مال در ید او تلف شود ،حکم قضیه چیست؟
 )1محسن در صورت تقصیر ،ضامن است.
 )2محسن ضامن است.
 )3اگر صغیر غیر ممیز باشد ،ضامن است مگر اینکه محسن ،بیتقصیری خود را ثابت کند.
 )4اگر صغیر ممیز بوده است ،ضامن نیست مگر اینکه تقصیر محسن ثابت شود.
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 -46حسن اتومبیلی را از جعفر خریداری میکند و مطابق توافق ،حواله میدهد که جعفر مبلغ ثمن را از
رضا دریافت کند .اگر متعاقب تحقق حواله ،معامله اتومبیل به علت معیوب بودن مبیع ،توسط حسن فسخ
شود ،حکم قضیه چیست؟
 )2حسن حق رجوع به جعفر را ندارد.

 )1حواله قابل فسخ است.

 )4رضا بری میشود.

 )3حواله باطل است.

 -47محمد اتومبیل صفرکیلومتر خود را به مبلغ مشخص و با چک  3ماهه به حسین میفروشد و در عقد
بیع شرط میکند در صورت عدم وصول چک ،حق فسخ داشته باشد و نیز شرط میکند حسین آپارتمان
ا
او را مجانا نقاشی کند .در سررسید چک ،ثمن وصول نمیشود و محمد مطلع میشود اتومبیل  1ماه قبل از
سررسید چک ،در یک حادثه تلف شده است .حقوق طرفین معامله چگونه است؟
 )1محمد حق فسخ دارد و حسین باید بدل اتومبیل را مسترد کند و میتواند اجرت عمل نقاشی را مطالبه کند.
 )2محمد حق فسخ دارد و حسین باید قیمت زمان فسخ اتومبیل را با کسر اجرت عمل نقاشی پرداخت کند.
 )3محمد فقط حق مطالبه ثمن را دارد.
 )4محمد حق فسخ دارد و حسین باید قیمت زمان تلف را با کسر اجرت عمل نقاشی پرداخت کند.
 -48اگر برای ادای قرض أجلی معین شده باشد ،در صورت فوت مدیون ،حکم قضیه چیست؟
 )۱صرفا در صورتی که ورثه نخواهند ترکه را میان خود تقسیم کنند ،طلب بستانکار حال میشود.
 )2اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی أجلی معین شده باشد ،مقرض نمیتواند قبل از انقضای مدت ،طلب خود را مطالبه
کند.
 )۳طلب بستانکار با رعایت تخفیفات مقتضیه حال میشود.
 )4در هر حال ،طلب بستانکار بدون رعایت تخفیفات مقتضیه حال میشود.
 -49سارا همسرش را تهدید میکند که اگر یکی از آپارتمانهایش را با  ۳۰درصد تخفیف به پدرش
نفروشد ،مهریهاش را به اجرا میگذارد و دارایی او را توقیف میکند .شوهر از ترس این قضیه ،آپارتمان
ا
خود را با  ۳۰درصد زیر قیمت روز ،به پدر سارا میفروشد .بیع مزبور ،قانونا چه وضعیتی دارد؟
 )1غیر نافذ به دلیل اکراه

 )2صحیح و الزم
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 )3باطل به دلیل فقدان قصد

 )4صحیح و قابل فسخ به دلیل خیار غبن

 -50حسن بر اساس نمونه ،کل محموله یک کشتی را که  ۵۰تن پرتقال مصری است ،از محمود خریداری
میکند .پس از ورود کشتی به بند و تحویل پرتقالها معلوم میشود تنها بخشی از محموله با نمونه
ارائهشده از حیث اوصاف منطبق است .حکم قضیه چیست؟
 )1حسن میتواند عقد را فقط نسبت به پرتقالهای غیر منطبق با نمونه فسخ کند.
 )2حسن میتواند عقد را فسخ با مطالبه ارش کند.
 )3حسن میتواند عقد را به صورت کامل فسخ کند یا عقد را به همان نحو به طور کامل بپذیرد.
 )4حسن میتواند نسبت به بخش غیر منطبق با نمونه ،تقاضای تبدیل یا مصداق منطبق کند.
 -51در عقد اجاره یک انبار ،خودروی شخصی مستأجر به عنوان اجارهبها تعیین میشود .پس از عقد
معلوم میشود نیمی از خودرو متعلق به همسر مستأجر است و او نیز راضی به این معامله نیست .در
خصوص وضعیت قرارداد اجاره ،کدام مورد صحیح است؟
 )1نیمی از منافع انبار همچنان در ملکیت موجر باقی است و میتواند قرارداد اجاره را نسبت به نصف دیگر فسخ کند.
 )۲مالکیت نیمی از منافع انبار مجددا به ملکیت موجر در میآید و به دلیل تبعض صفقه ،طرفین حق فسخ قرارداد اجاره را
دارند.
 )3اجاره به اعتبار خود باقی است و موجر میتواند قیمت نصف اتومبیل را از مستأجر مطالبه کند.
 )4عقد نسبت به نیمی از منافع مورد اجاره صحیح و نافذ است و هر یک از طرفین میتوانند آن را فسخ نمایند.
 -52احمد یک تخته فرش معین دست بافت را از کریم خریداری میکند .پس از عقد ،احمد متوجه وجود
عیب در رنگ فرش میشود ،اما بالفاصله فرش را بدون ذکر عیب به محسن میفروشد .حکم قانونی
قضیه کدام است؟
 )۱محسن در صورت جهل به عیب میتواند بیع خود با احمد را فسخ کرده یا از وی ارش بگیرد )۲ .احمد میتواند عقد با کریم
را فسخ کند یا از وی مطالبه ارش کند.
 )۳اگر احمد در واقع فرش را به قیمت فرش معیوب به محسن فروخته باشد ،محسن حتی در فرض جهل به عیب ،حق فسخ
یا مطالبه ارش را ندارد.
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 )۴با فروش و انتقال فرش به محسن ،وی قائممقام احمد شده و میتواند به قائممقامی از وی عقد بیع اول را فسخ یا مطالبه
ارش کند.
 -۵۳پیمانکار ساختمان ،یک دستگاه بالبر معین را به مدت یک سال اجاره میکند .پس از چند ماه بدون
تعدی و تفریط پیمانکار ،قدرت دستگاه کاهشیافته و برای حمل بارهای سنگین دچار مشکل میشود.
پیمانکار از چه حقوقی برخوردار است؟
 )1میتواند اجازه را از ابتدا فسخ کند و باید اجرتالمثل مدت استفادهشده را بپردازد.
 )۲صرفا میتواند قرارداد را برای باقیمانده مدت فسخ کند.
 )۳میتواند اجاره را از زمان حدوث عیب فسخ کند یا تقاضای تقلیل نسبی اجارهبها را نماید.
 )۴میتواند اجاره را فسخ کند یا موجر را به تحویل دستگاه سالم جایگزین الزام نماید.
 -۵۴در ضمن قرارداد فروش یک دستگاه اتومبیل ،فروشنده بر خریدار شرط میکند که منافع یک سال
آپارتمانش ،از آن فروشنده باشد .فسخ عقد بیع توسط یکی از طرفین ،چه تأثیری بر روابط طرفین دارد؟
 )1اگر مشروطه له عقد را فسخ کند ،شرط نیز منتفی میشود اما اگر مشروط علیه عقد را فسخ کند ،مالکیت منافع برای
مشروط له باقی میماند.
 )۲با فسخ عقد ،بیع منحل میشود ولی مالکیت منافع آپارتمان منتفی نشده و فروشنده باید اجرتالمثل منافع یک سال را به
خریدار بپردازد.
 )۳با فسخ خریدار ،مالکیت منافع برای فروشنده منتفی میشود اما با فسخ فروشنده ،مالکیت منافع برای او باقی است.
 )۴با فسخ عقد ،شرط منتفی میشود ولی فروشنده باید اجرتالمثل منافع مربوط به زمان قبل از فسخ را به خریدار بپردازد.
 -55خانم باقری در یک سند محضری ،مهریه خود را که  ۱۱۰سکه بهار آزادی در ذمه زوج است ،در عوض
یک شاخه نبات ،به شوهر خود هبه میکند ،کدام مورد ،صحیح است؟
 )1با تحقق هبه و قبض شاخه نبات ،مهر ساقط میشود ولی واهب میتواند با رد شاخه نبات از هبه رجوع کند.
 )2اساسا هبه  ۱۱۰سکه به دلیل کلی بودن و عدم امکان قبض باطل است.
 )3به محض ایجاب و قبول هبه ،مهر خانم باقری ساقط میشود و حتی اگر شاخه نبات را دریافت نکرده باشد ،حق رجوع از
هبه را ندارد.
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 )4با عقد هبه ،مهر ساقط میشود ولی مادام که عوض (شاخه نبات) قبض نشده ،خانم باقری میتواند از هبه رجوع کند.

حقوق تجارت
 -56در خصوص پیوند موضوع شرکت با اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود ،کدام مورد
صحیح است؟
 )۱تعیین موضوع شرکت در اساسنامه ،به طور ضمنی ،اختیارات مدیران را محدود به موضوع شرکت نموده و معتبر میباشد.
 )۲اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود ،تنها در شرکت نامه تجدید پذیر میباشد.
 )۳مانند شرکت سهامی ،مدیران شرکت با مسئولیت محدود ،از کلمه اختیارات برای اداره و نمایندگی شرکت برخوردارند و
تجدید اختیارات آنها در برابر اشخاص ثالث معتبر نمیباشد.
 )۴بر خالف شرکت سهامی ،مدیران شرکت با مسئولیت محدود ،هیچ محدودیتی در انجام اعمال حقوقی خارج از موضوع
ندارند.
 -۵۷دارنده سند تجاری صادره در ایران ،مهلت یک ساله اقامه دعوی را رعایت نمیکند .او چه امتیازی را
از دست خواهد داد؟
 )1صرفا حق درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی خوانده
 )۲حق رجوع به کلیه ظهرنویسان اعم از ظهرنویس انتقالدهنده و ظهرنویس ضامن
 )۳حق مطالبه وجه از کلیه مسئولین سند
 )۴حق مراجعه به ظهرنویس یا ظهرنویسان انتقالدهنده سند
 - ۵۸سفته صادره توسط شرکت سهامی تأدیه نمیشود .مدیران شرکت چه مسئولیتی دارند؟
 )۱مدیران امضاکننده ،تنها پس از ورشکستگی شرکت و عدم کفایت دارایی آن ،در برابر دارنده سفته مسئولیت نسبی دارند.
 ) ۲تنها در فرضی که سفته برای امور تجاری صادر شده باشد ،مدیران امضاکننده ،همراه با شرکت در برابر دارنده مسئولیت
تضامنی دارند.
 )۳مدیران امضا کننده ،همراه با شخص حقوقی ،در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
 )۴مدیرانی که از طرف شرکت سفته را صادر کردهاند ،اصوال مسئولیتی در برابر دارنده آن ندارند.
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 -59کدام مورد در خصوص صالحیت و نقش دادگاه در تشکیل مجمع عمومی شرکت سهامی ،صحیح
است؟
 )1تحت هیچ شرایطی دادگاه نمیتواند حکم به تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت داده یا آنها را دعوت کند.
 )2در صورت عدم دعوت مجمع از سوی مدیران تصفیه ،دادگاه حکم به تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد داد.
 )3تنها در صورتی که دوره مأموریت مدیران پایانیافته و مجمع عمومی برای تعیین مدیران جدید دعوت نشود ،دادگاه میتواند
به درخواست هر ذینفع ،حکم به تشکیل مجمع عمومی دهد.
 )4در شرکتهای سهامی ،در هر حال دادگاه به درخواست دارندگان حداقل یک پنجم سهام ،مجمع عمومی را دعوت میکند
یا حکم به انعقاد مجمع میدهد.
 -60در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت قانونی اعطای مهلت توسط دادگاه برای رفع موجبات بطالن یا
انحالل شرکت سهامی ،کدام مورد صحیح است؟
 )1در صورتی که سمت برخی از مدیران بیش از  ۶ماه بال تصدی باشد ،دادگاه میتواند مهلت  ۶ماهه برای رفع موجب انحالل
تعیین کند ،اما در خصوص درخواست بطالن اینگونه نیست.
 )2چنانچه صدور حکم بر بطالن شرکت ،به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی آن درخواست شود ،دادگاه ملزم است مهلتی
حداکثر  ۶ماهه را برای رفع ایراد بدهد ،اما در مورد درخواست انحالل اینگونه نیست.
 )3در صورت درخواست بطالن شرکت ،دادگاه میتواند مهلتی تا  ۶ماه برای رفع ایراد اعطا کند ،درحالیکه در برخی موارد
درخواست انحالل ،دادگاه باید مهلت  ۶ماهه را اعطا کند.
 )4دادگاه در صورت احراز موجبات انحالل یا بطالن شرکت ،میتواند بدون دادن مهلت برای رفع اشکال ،حکم مقتضی
صادر کند.
 -61در خصوص وعده و مهلت پرداخت سفته ،کدام مورد صحیح نیست؟
 )1اگر دارنده برای پرداخت سفته مهلتی بیشتر از مواعد قانونی به متعهد سفته بدهد ،حق رجوع به ظهرنویس را از دست
میدهد.
 )2اگر متعهد سفته ،وجه آن را پیش از موعد پرداخت کند ،در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه سفته حقی دارند ،مسئول
است.
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 )3در سفتهای که تاریخ تأدیه آن چهار ماه پس از صدور است ،روز صدور حساب نخواهد شد.
 )4در صورتی که متعهد سفته ورشکست شود ،ظهرنویس یا ضامن قبل از اجل سفته ملزم به تأدیه وجه آن نیست.
 -۶۲در خصوص استحقاق حقالعمل کار به دریافت اجرت یا حقالعمل ،کدام مورد صحیح است؟
 )۱در مواردی که حقالعمل کار مجاز به معامله با خود است ،میتواند مخارج عادیه حقالعمل کاری را برداشت کند ،اما
مستحق دریافت اجرت نیست.
 )۲اگر حقالعمل کار در فروش ،قیمت کمتر از ثمن معامله با آمر حساب کرده باشد ،مکلف به پرداخت مابهالتفاوت است ،اما
مستحق حقالعمل معامله میباشد.
 )3حقالعمل کار در خصوص اجرت و حقالعمل خود ،حق حبس دارد.
 )۴در صورتی که قرارداد به دلیل تقصیر طرف معامله اجرا نشده باشد ،حقالعمل کار مستحق اجرت المسمی است.
 -۶۳در صورت ظهرنویسی سند تجاری به عنوان وثیقه ،کدام مورد صحیح است؟
 )1شخصی که سند تجاری به عنوان وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است ،حق انتقال آن را ندارد.
 )۲شخصی که سند تجاری به عنوان وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است ،تمامی حقوق دارنده سند تجاری را دارد.
 )۳در قانون تجارت ایران ،ظهرنویسی به عنوان وثیقه ممنوع شده است.
 )4ظهرنویسی ورقه تجاری به عنوان وثیقه ،بر اساس مقررات رهن در قانون مدنی صحیح است.
 -۶۴در خصوص قبول برات توسط شخص ثالث ،کدام مورد صحیح است؟
 )۱در تمامی موارد ،قبول کننده ثالث در صورت تأدیه وجبه برات ،حق رجوع به صادرکننده و محال علیه را دارد.
 )۲قبول کننده ثالث ،فقط در برابر شخصی که هنگام قبولی ثالث ،دارنده برات بوده و دارنده پس از وی ،مسئولیت تضامنی
دارد.
 )۳قبول کننده ثالث ،در برابر دارنده و تمامی ظهرنویسان قبل از او ،مسئولیت تضامنی دارد.
 )۴در تمامی موارد ،قبول کننده ثالث در صورت تأدیه وجه برات ،صرفا حق رجوع به صادرکننده را دارد.
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 -۶۵در کدام یک از موارد زیر ،تصرفات حقوقی تاجر ورشکسته ،غیر نافذ یا باطل است؟
 )1اجیر شدن در برابر دستمزد

 )۲طالق زوجه خود

 )3تصرف مالی در اموال مولی علیه خویش

 )۴فروش مالالتجاره برای امرار معاش خانواده

 -۶۶بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی و تصدیق دادگاه ،کشف میشود که در گزارش مدیر تصفیه به دلیل
اشتباه اساسی و غیر عمد او ،دارایی و قروض تاجر به میزان واقعی ذکر نشده است .قرارداد ارفاقی چه
وضعیتی دارد؟
 )1باطل

 )۲صحیح و نافذ

 )۳صحیح و قابل فسخ

 )۴غیر نافذ و منوط به تنفیذ طلبکاران

 -۶۷اگر در شرکت سهامی خاص ،مخالف هیئتمدیره با نقل و انتقال سهام غیرموجه باشد ،کدام مورد
صحیح است؟
 )1دادگاه ،هیئتمدیره را ملزم به موافقت میکند.
 )۲نقل و انتقال سهم به هیچوجه ممکن نیست.
 )۳دادگاه ،شرکت را ملزم به پذیرش خروج سهامدار از شرکت میکند.
 )۴مرجع ثبت ،هیئتمدیره را ملزم به موافقت میکند.
 -۶۸اگر تاریخ توقف ،همان تاریخ صدور حکم ورشکستگی باشد ،در خصوص طلبکاری که تمام طلب خود
را قبل از صدور حکم وصول کرده است ،کدام مورد صحیح است؟
 )1ممکن است ذینفع در اعتراض به تار یخ توقف باشد.
 )۲اگر خوانده دعوی ورشکستگی نیز باشد ،ذینفع در اعتراض به تاریخ توقف است.
 )۳ذینفع در اعتراض به تاریخ توقف نیست.
 )۴ذینفع در اعتراض به تاریخ توقف است.
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 -۶۹بانک مطابقت امضای صادرکننده چک را با نمونه موجود در بانک گواهی نمیکند .کدام مورد راجع به
سند تجاری مزبور ،صحیح است؟
 )1چک محسوب نمیشود.
 )2چک محسوب میشود.
 )۳اگر احراز شود که امضا متعلق به صاحب حساب است ،چک محسوب میشود.
 )۴فقط در برابر ثالث ناآگاه چک محسوب میشود.
 -70حق تقدم خرید سهم ،در کدام از انواع افزایش سرمایه شرکت سهامی موضوعیت دارد؟
 )1فقط در افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام بورسی
 )2فقط در افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ سهم در شرکت سهامی عام
 )3در همه انواع افزایش سرمایه
 )4فقط در افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهم

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی
 -۷۱رأی «ایجاد رویه» ،در کدام مورد صادر میشود؟
 )۱در موارد مشابه ،آرای متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور صادر شده باشد.
 )۲در موضوع مشابه ،حداقل پنج رأی مشابه از شعب دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور صادر شده باشد.
 )۳در موضوع واحد ،حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده باشد.
 )۴در موضوعات مشابه ،حداقل پنج رأی متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده باشد.
 -۷۲اداره اوقاف و امور خیریه ،دعوای مطالبه خسارت به مبلغ یک صد میلیون ریال را به تصدی از
موقوفهای مجهول التولیه در شورای حل اختالف مطرح میکند .کدام مورد صحیح است؟
 )۱به دلیل مجهول التولیه بودن موقوفه ،شورا فاقد صالحیت رسیدگی است.
 )۲شورا واجد صالحیت رسیدگی است.
 )۳به دلیل دولتی و عمومی بودن مال موضوع دعوا ،شورا فاقد صالحیت رسیدگی است.
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 )۴به دلیل دولتی بودن اداره اوقاف و امور خیریه ،شورا فاقد صالحیت رسیدگی است.
 -۷۳در قانون پیشفروش ساختمان ( ،)۱۳۸۹کدام روش برای حل و فصل اختالفات طرفین،
پیشبینیشده است؟
 )1داوری

 )۲سازش

 )۴میانجیگری

 )۳کارشناسی

 -۷۴حمید مبلغی از جواد قرض میگیرد ،به هنگام سررسید به این فکر میافتد که از تأدیه فرار کند ،لذا
با مبلغ مزبور ،تلفن مورد نیاز خود را خریداری میکند .کدام مورد در خصوص تلفن مزبور ،صحیح است؟
 )۱جزو مستثنیات دین بوده و قابل توقیف نیست.
 )۲عینا متعلق به طلبکار است.
 )3به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا میشود.
 )4جزو مستثنیات دین نبوده و در هر حال ،قابل توقیف است.
 -۷۵مرجع تجدیدنظر از رأی قاضی شورای حل اختالف ،در دعوای مطالبه مهریه ،کدام است؟
 )۱دادگاه تجدیدنظر استان

 )۲اساسا رأی مذکور ،قطعی است.

 )۳دادگاه عمومی حقوقی

 )۴دادگاه خانواده

 -۷۶رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابالغ توسط مخاطب ،چه نوع ابالغی است؟ کدام مورد در خصوص
آثار آن ،صحیح است؟
 )۱قانونی  -واجد برخی آثار ابالغ واقعی

 )۲واقعی  -فاقد برخی آثار ابالغ واقعی

 )۳قانونی -فاقد کلیه آثار ابالغ واقعی

 )۴واقعی  -واجد کلیه آثار ابالغ واقعی

 -۷۷در کدام مورد ،ذینفع میتواند از نماینده غیر وکیل دادگستری در دادگاه استفاده کند؟
 )۱امور فوری

 )۲امور حسبی

 )۳دعوای خانوادگی

 )4دادرسی فوری

 -۷۸رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که
ساکن دزفول است ،در صالحیت کدام مرجع است؟
 )۱دادگاه عمومی حقوقی اهواز

 )۲دادگاه عالی انتظامی قضات

 )۳دادگاه عمومی حقوقی دزفول

 )۴دادگاه عمومی حقوقی تهران
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 -۷۹کدام مورد در خصوص نحوه صدور رأی در هیئت موضوع ماده  ۵۶قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع و اعتراض به آن ،صحیح است؟
 )۱با اکثریت آرای اعضای حاضر در هیئت صادرشده و قابل اعتراض در دادگاه است.
 )۲با اکثریت آرای اعضای هیئت صادرشده و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
 )۳توسط قاضی عضو هیئت صادرشده و قابل اعتراض در دادگاه است.
 )۴با اکثریت آرای اعضای هیئت صادرشده و قابل اعتراض در دادگاه است.
 -۸۰در کدام صورت ،میتوان مال منقولی را که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه است،
توقیف کرد؟
 )1دالیل و قرائن کافی بر احراز مالکیت محکوم علیه بر آن ،در دست باشد.
 )۲سند رسمی یا حکم قطعی دال بر تعلق آن به شخص ثالث ،موجود نباشد.
 )۳فقط اگر سند رسمی یا حکم قطعی دال بر مالکیت محکوم علیه بر آن ،موجود باشد.
 )۴ثالث نسبت به آن ،ادعای مالکیت نکرده یا آن را متعلق به دیگری معرفی نکند.
 -۸۱داور یک پرونده ،خوانده را به «انجام تعهدات با استرداد مبلغ دریافتی» محکوم میکند .رأی داوری
چگونه اجرا میشود؟
 )1رأی با رعایت ترتیب اولویت مورد نظر داور ،اجرا میشود.
 )۲موضوع رأی معین نبوده و لذا رأی قابلاجرا نیست.
 )۳رأی مبهم بوده و پس از رفع ابهام توسط دادگاه ،اجرا میشود.
 )۴رأی مبهم بوده و پس از رفع ابهام توسط داور اجرا میشود.
 -۸۲کدام یک از تخلفات زیر ،میتواند منجر به انفصال دائم قاضی از خدمات دولتی شود؟
 )۱استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
 )۲خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی ،بدون جهت قانونی
 )۳خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضایی
 )۴سوءاستفاده از اموال دولتی ،عمومی و توقیفی
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 -۸۳خواهان پس از ختم مذاکرات ،بدون اخذ رضایت خوانده با صرفنظر کردن از دعوای خود به طور
کلی ،با تقدیم لیحهای ،دعوای خویش را مسترد میکند .دادگاه چه قراری صادر خواهد کرد؟
 )1رد دعوا

 )۲هیچ قراری

 )۳سقوط دعوا

 )۴ابطال دادخواست

 -۸۴در صورت موجود شرایط ،مطالبه خسارت ناشی از کدام یک از موارد زیر ،بدون رعایت تشریفات
آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ،صورت میگیرد؟
 )1ارتکاب جرم

 )۲اجرای قرار تأمین خواسته

 )۳اجرای قرار دستور موقت

 )۴همه موارد

 - ۸۵اگر رأی فرجام خواسته به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلل و نتیجه ،منطبق با قرار بوده
و متضمن اشکال دیگری نباشد ،دیوان عالی کشور چه خواهد کرد؟
 )۱آن را قرار تلقی و تأیید میکند.
 )۲آن را نقض و بال ارجاع میکند.
 )۳آن را نقض و برای صدور قرار ،به دادگاه صادرکننده ارجاع میکند.
 )۴آن را نقض و برای صدور قرار ،به دادگاه هم عرض ارجاع میکند.
 -۸۶احمد که به عنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد داوری تعیین شده است ،در بیستم خردادماه
داوری را آغاز کرده و در بیستم شهریورماه رأی داوری را صادر و تسلیم میکند .کدام مورد در خصوص
این رأی صحیح است؟
 )۱غیر نافذ و فاقد قابلیت استناد است.

 )۲صحیح است ،ولی فاقد قابلیت اجرایی میباشد.

 )3باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.

 )4صحیح و دارای قابلیت اجرایی است.

 -۸۷در دعوای اعسار نسبت به هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه برات ،خواندگان دو نفر بودند که یکی
از آنان مقیم خارج و در دادرسی حاضر و دیگری مقیم ایران و در دادرسی غایب بوده است .محکوم علیه
مقیم ایران ،ظرف چه مدتی میتواند از حکم اعسار صادره در این دعوا واخواهی کند؟
 )۱ده روز

 )۲دو ماه

 )۴حق واخواهی ندارد.

 )۳بیست روز

 -۸۸رأی اصراری در کدام صورت ،در هیئت عمومی شعب دیوان عالی کشور مطرح میشود؟
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 )1صرف فرجامخواهی از رأی اصراری
 )۲صرف صدور رأی اصراری
 )۳صرف عدم پذیرش استدالل دادگاه توسط شعبه دیوان
 )۴نقض رأی اصراری توسط شعبه دیوان
 -۸۹در صورت صدور رأی دادگاه نخستین بر رد دعوا در دعوای تصرف عدوانی ،دستور موقت صادره از
آن دادگاه مبنی بر منع خوانده از ایجاد آثار تصرف ،تا چه زمانی معتبر است؟
 )۱در هر صورت ،دستور موقت تا تعیین تکلیف قطعی دعوا معتبر باقی میماند.
 )۲با این رأی ،دستور موقت نیز مرتفع میشود.
 )۳فقط اگر رأی صادره «حکم» باشد ،دستور موقت تا تعیین تکلیف قطعی ،معتبر قطعی میماند.
 )۴فقط اگر رأی صادره «قرار» باشد ،دستور موقت تا تعیین تکلیف قطعی ،معتبر باقی میماند.
 -۹۰اگر مفاد یک گزارش اصالحی ،عالوه بر موضوع دعوای مطروحه ،شامل موضوع و تعهدات دیگری
نیز باشد ،آیا میتوان تمام آنها را در قالب گزارش اصالحی مزبور ،از طریق اجرای احکام دادگستری
اجرا کرد؟
 )۱خیر ،فقط مفاد راجع به دعوای مطروحه از طریق اجرای احکام دادگستری قابلاجراست.
 )۲بلی ،تمام مفاد گزارش اصالحی از طریق اجرای احکام دادگستری قابلاجراست.
 )۳بلی ،مشروط بر اینکه مفاد مربوط به سایر موضوعات و تعهدات ،از موضوع دعوای مطروحه ،قابل تفکیک نباشد.
 )۴بلی ،مشروط بر اینکه مفاد مربوط به سایر موضوعات و تعهدات ،با موضوع دعوای مطروحه ،از یک منشأ باشد.

آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری
 -۹۱کدام یک از نهادهای زیر ،در مرحله اجرای احکام قابلاعمال است؟
 )۱نیابت  )۲قرار نظارت قضایی

 )۴احاله

 )۳اناطه

 -۹۲چنانچه بین رئیس دادگاه بخش و دادستان شهرستان که در حوزه آن ،دادگاه کیفری یک تشکیل
نشده است .در فرآیند تحقیقات مقدماتی ناظر به جرم سرقت (با مجازات  ۵تا  ۲۰سال حبس) مطابق
قانون اختالف حاصل شود ،مرجع حل اختالف کجاست؟
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 )۱نزدیکترین دادگاه کیفری یک
 )۲اختالف قابل تحقق نیست و مطابق نظر رئیس دادگاه بخش اقدام میشود.
 )۳دادگاه کیفری دو
 )۴دادگاه کیفری یک مرکز استان
 -۹۳مرجع حل اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی یک و دو در دو حوزه قضایی یک استان ،کدام
است؟
 )۱همان مرجع حل اختالف بین دادگاه کیفری یک و دو
 )۲دیوان عالی کشور ،چون اختالف در صالحیت محلی نیست.
 )۳دادگاه تجدیدنظر نظامی
 )۴اختالف قابل تحقق نیست.
 -۹۴قرار بازداشت موقت صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائمی که رسیدگی و صدور
حکم آنها به عهده دادگاه بخش است ،پس از صدور ،به تأیید کدام مرجع میرسد؟
 )۱دادستان شهرستان مربوط
 )۲نیاز به تأیید ندارد.
 )۳اگر توسط رئیس دادگاه بخش صادر شود ،دادرس علیالبدل و برعکس
 )۴رئیس دادگاه بخش که وظیفه دادستان را به عهده دارد.
 -۹۵جرمی در شهرستان «الف» ارتکاب مییابد ،ولی شهرستان «ب» ،بدون رعایت مقررات صالحیت
محلی مبادرت به رسیدگی و انشای حکم میکند .در صورت فرجامخواهی کدام مورد صحیح است؟
 )۱دیوان عالی کشور رأی را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع میدهد.
 )۲تنها در صورت ایراد اصحاب دعوا یا وکالی آنان ،رأی در دیوان عالی کشور قابل نقض است )۳ .از موارد نقض رأی در
دیوان عالی کشور نیست.
 )۴در صورتی که موارد نقض است که بر حقوق طرفین دعوا موثر باشد.
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 -۹۶فرهاد  ۱۳ساله با مشارکت بخشدار مرکزی شهرستانی ،مبادرت به حمل مواد مخدر (جرم تعزیری
درجه  )۲میکند .رسیدگی به جرائم فرهاد و بخشدار ،به ترتیب ،در صالحیت کدام دادگاه است؟
 )1اطفال و نوجوانان محل وقوع جرم  -انقالب مرکز استان
 )۲انقالب مرکز استان  -انقالب مرکز استان
 )۳کیفری یک ویژه نوجوانان محل وقوع جرم  -کیفری یک ویژه نوجوانان محل وقوع جرم
 )۴کیفری یک ویژه نوجوانان محل وقوع جرم  -انقالب مرکز استان
 -۹۷در صورتی که جرم سیاسی و مطبوعاتی به طور مشهود در حوزه قضایی مرکز استان واقع شود ،کدام
مورد صحیح است؟
 )۱دادستان تا پیش از حضور و مداخله بازپرس ،برای حفظ آثار و عالئم جرم و جمعآوری ادله اقدام میکند ولی حق دستگیری
متهم را ندارد.
 )۲دادستان جهت انجام تحقیقات ضروری ،هیچ اختیاری ندارد.
 )۳رسیدگی به این جرائم ،به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مرکز استان انجام میشود و دادستان تا حضور مقام قضایی
مزبور تمام اختیارات را جهت انجام تحقیقات مقدماتی دارد.
 )۴دادستان تا پیش از حضور و مداخله بازپرس ،برای حفظ آثار و عالئم جرم و جمعآوری ادله اقدام میکند.
 -۹۸شخصی مرتکب مزاحمت تلفنی (با مجازات قانونی حبس از یک تا شش ماه) ،نگهداری آلت،
مخصوص قماربازی (با مجازات قانونی یک تا سه ماه حبس یا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال
جزای نقدی) و مسموم کردن عمدی حیوان حاللگوشت متعلق به دیگری (با مجازات قانونی حبس از
نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال) شده است.
برای وی چند کیفرخواست صادر میشود؟
 )1سه

 )3یک

 )۲کیفرخواست صادر نمیشود.

 -۹۹کدام یک از قرارهای زیر ،در جرائم قابل گذشت ،قابل صدور نیست؟
 )1قرار توقف تحقیقات

 )۲قرار موقوفی تعقیب

 )۳قرار اناطه

 )۴قرار بایگانی پرونده
19

 )۴دو

 -۱۰۰نقض بال ارجاع در کدام یک از مراجع زیر ،مصداق دارد؟
 )1دیوان عالی کشور

 )۲دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر نظامی

 )۳دیوان عالی کشور و دادگاه کیفری یک

 )۴دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان

 -۱۰۱کدام یک از اقدامهای زیر ،در صالحیت قاضی اجرای احکام است؟
 )1تعویق اجرای مجازات

 )۲تبدیل مجازات حتی پس از محکومیت قطعی

 )3تعلیق اجرای مجازات

 )۴اعطای آزادی مشروط

۱۰۲۔ پرونده شخصی به اتهام کالهبرداری با صدور کیفرخواست در دادگاه تحت رسیدگی است .دادگاه
معتقد است که اتهام وی فروش مال غیر میباشد .کدام مورد در خصوص اقدام دادگاه ،صحیح است؟
 )۱مطابق کیفرخواست تفهیم اتهام میکند و با اصالح اتهام در رأی خود ،متهم را به فروش مال غیر محکوم میکند.
 )۲باید اتهام فروش مال غیر را تفهیم کند و رسیدگی را ادامه دهد.
 )۳در مورد کالهبرداری ،حکم برائت صادر میکند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست جدید به دادسرا ارسال
میکند.
 )۴در مورد کالهبرداری ،حکم برائت صادر میکند و در مورد فروش مال غیر ،چون خارج از کیفرخواست است ،تکلیفی ندارد.
 -۱۰۳آقای «الف» ،به اتهام بیاحتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی ،به پرداخت جزای
نقدی و دیه محکوم میشود ،ولی پس از قطعیت حکم ،نامبرده فوت میکند .کدام مورد ،صحیح است؟
 )۱جزای نقدی و دیه اجرا میشود.
 )۲جزای نقدی اجرا و جهت وصول دیه بزه دیده باید دادخواست حقوقی تقدیم کند.
 )۳فقط دیه اجرا میشود.
 )۴صرفا جزای نقدی اجرا میشود.
 -۱۰۴ادعای «عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم» به عنوان یکی از جهات فرجامخواهی ،شامل
کدام مورد نمیشود؟
 )۱عدم رعایت اصول دادرسی

 )۲عدم توجه به شرایط دفاع مشروع

 )۳عدم توجه به شرایط اکراه

 )۴عدم توجه به ادعای جهل
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 -۱۰۵رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب دادگاه کیفری یک در جرم زنای به عنف ،در مرحله
«تحقیقات مقدماتی» در کدام مرجع انجام میشود؟
 )1دادگاه تجدیدنظر استان
 )۲قرار منع تعقیب در جرائم منافی عفت ،قطعی و غیرقابل اعتراض است.
 )۳دادگاه هم عرض
 )۴دیوان عالی کشور
 -۱۰۶دادستان ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب ،دستور «خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین به مدت
یک سال» را برای متهم صادر میکند .کدام مورد در این خصوص ،صحیح است؟
 )1صرفا در صورت وجود اقرار متهم به ارتکاب جرم صحیح است.
 )۲در صورت موافقت متهم صحیح است.
 ) ۳با عنایت به اینکه هنوز مجرمیت متهم به اثبات نرسیده است ،اخذ این تصمیم از سوی دادستان ،خالف موازین حقوق
کیفری است.
 )4این تصمیم ماهیت حکمی دارد و صدور آن از سوی دادستان در صورتی صحیح است که به موافقت دادگاه برسد.
 -۱۰۷پس از ختم تحقیقات مقدماتی در دادسرا ،در صورت وجود دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم،
کدام مورد صحیح است؟
 )۱اخذ آخرین دفاع از شخص متهم ضروری است ،هرچند وکیل داشته و وکیل برای آخرین دفاع حاضر شود.
 )۲اخذ آخرین دفاع ضروری است ،مگر ادله به گونهای باشد که حتی با آخرین دفاعیه هم ،امکان رفع اتهام وجود نداشته
باشد.
 )۳اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل وی ضروری است ،مگر پس از احضار ،حاضر نشوند.
 )۴متهم یا وکیل وی ،جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده و در صورت عدم حضور ،متهم جلب میشود.
 -۱۰۸تحقیق از عاقله ،چگونه است؟
 )۱در صورت وجود دلیل کافی ،مطابق مقررات به وی اخطار میشود که حضور یابد ،سپس تبیین اتهام میشود.
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 )۲مانند متهم ،احضار و تبیین اتهام میشود و تنها قرارهای تأمین کفالت و وثیقه ،به گونهای که منجر به بازداشت نشود،
برای وی قابل صدور است.
 )۳مسئولیت عاقله مدنی است و مانند خوانده در دعوای حقوقی دعوت میشود.
 )۴همانند سایر متهمان ،احضار و تفهیم اتهام میشود ،ولی قرار تأمین برای او صادر نمیشود.
 -۱۰۹شرکت سازمانهای مردم نهاد در مراحل دادرسی ،در کدام یک از جرائم زیر ،منوط به اخذ رضایت
بزه دیده است؟
 )۱تمام جرائم قابل گذشت
 )۲دارای بزه دیده خاص
 )۳قابل گذشت که دارای بزه دیده محجور باشند ،با رضایت ولی ،قیم یا سرپرست قانونی
 )۴قابل گذشت دارای بزه دیده خاص
 -۱۱۰عدم تنظیم شکایت در اوراق متحدالشکل تهیهشده از سوی قوه قضائیه مخصوص طرح شکایت،
با چه ضمانت اجرایی مواجه است؟
 )۱شکایت ناقص است و پذیرفته نمیشود.
 )۲ضمانت اجرای خاصی ندارد.
 ) ۳شکایت اخذ و مانع رسیدگی نیست ،ولی مدیر دفتر باید جهت رفع نقص اقدام کند و در صورت عدم رفع نقص ،توسط مقام
قضایی قرار رد صادر میشود.
 )۴شکایت اخذ و مانع رسیدگی نیست ،ولی مدیر دفتر باید جهت رفع نقص اقدام کند و در صورت عدم رفع نقص ،توسط وی
بایگانی میشود.
 -۱۱۱شخصی در تهران ،از طریق اینترنت ،مرتکب دسترسی غیرمجاز به حساب دیگری در سامانه
رایانهای بانکی در اصفهان میشود و با برداشت از این حساب ،از طریق سامانه ،مبلغ برداشتشده را به
حساب خود در شیراز واریز میکند .کدام دادگاه ،صالحیت رسیدگی به این اتهام را دارد؟
 )۱تهران
 )۲هر کدام از دادگاهها که متهم در آن جا دستگیر شود یا در صورت عدم دستگیری ،زودتر شروع به تحقیق کنند.
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 )۳شیراز
 )۴اصفهان
 -۱۱۲موقوف شدن اجرای مجازات ،چه تأثیری بر اجرای احکام ضبط اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب
جرم است ،دارد؟
 )1تأثیری ندارد ،مگر اینکه موقوف شدن اجرای مجازات ،نسخ مجازات قانونی باشد.
 )۲مطلقا تأثیری ندارد.
 )۳موجب موقوف شدن اجرای ضبط اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم است ،نمیشود ،مگر به تشخیص قاضی صادرکننده
رأی.
 )۴موجب موقوف شدن اجرای ضبط اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم است ،میشود.
 -۱۱۳در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد ،اجرای مجازات انفصال از چه
زمانی شروع میشود؟
 )1بعد از سپری شدن یک دوم مجازات حبس
 )۲بعد از سپری شدن یک سوم مجازات حبس
 )۳هم زمان با اجرای مجازات حبس
 )۴بعد از زمان خاتمه مجازات حبس
 -۱۱۴آقای «الف» ،به عنوان مطلع به دادسرا احضار میشود .پس از استماع اظهارات وی ،بازپرس احراز
مینماید که متهم اصلی ،همین شخص است .بازپرس چه اقدامی میکند؟
 )۱در همان جلسه ،به عنوان متهم از وی تحقیق و قرار تأمین مقتضی صادر میشود.
 )۲وی را مجددا به عنوان متهم ،وفق مقررات احضار میکند.
 )۳در صورت وجود بیم فرار ،با اجازه دادستان ،در همان جلسه به عنوان متهم از وی تحقیق میشود.
 )4فورا به عنوان متهم از وی تحقیق میشود ،لیکن برای وی قرار تأمین صادر نمیشود.
 -۱۱۵در کدام جرم ،شهروندان نمیتوانند اقدامات لزم را برای جلوگیری از فرار متهم و حفظ صحنه
جرم به عمل آورند؟
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 )۱از بین بردن کامل بینایی دو چشم شخص دیگر
 )۲آدمربایی طفل پنج ساله با مجازات قانونی  ۱۵سال حبس
 )۳جرم سیاسی
 )۴سرقت حدی برای بار نخست

حقوق جزای عمومی
 -۱۱۶نسبت به جرم مقرر در ماده زیر ،کدام نهاد قابلاعمال است؟
«ماده  ۵۴۰قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) :برای سایر تصدیق نامه های خالف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی
باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد ،مرتکب عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا  ۷۴ضربه یا دویست هزار تا
دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
 )1تعویق صدور حکم
 )۳نظام نیمه آزادی

 )۲معافیت از کیفر
 )۴مجازات تبعی

 -۱۱۷وجود شرایط مسئولیت کیفری در مرتکب کدام جرم شرط نیست؟
 )۱جرم مستوجب حد

 )۲جرم تعزیری غیر عمدی

 )۳جنایت خطای محض

 )۴جنایت مستوجب قصاص عضو

 -۱۱۸یک پسر  ۱۷ساله و یک دختر  ۱۹ساله ،مرتکب شرکت در آدمربایی یک کودک  ۵ساله (با مجازات
قانونی  ۱۵سال حبس) شدهاند ،قاضی در صورت احراز جهات تخفیف ،چگونه عمل میکند؟
 )1به جهت اینکه سن بزه دیده زیر  ۱۵سال است امکان تخفیف وجود ندارد.
 )2درباره هر دو یک تا سه درجه مجازات قانونی را تقلیل میدهد.
 )۳درباره پسر  ۱۷ساله نگهداری در کانون اصالح و تربیت را به اقدام تأمینی دیگر تبدیل میکند و درباره دختر  ۱۹ساله
مجازات قانونی را تا حداقل تقلیل میدهد.
 )۴درباره پسر  ۱۷ساله نگهداری در کانون اصالح و تربیت را تا نصف حداقل و درباره دختر  ۱۹ساله ،مجازات قانونی را یک
تا سه درجه تقلیل میدهد.
 -۱۱۹درباره بزه مقرر در ماده  ۵۴۸قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) کدام مورد صحیح است؟
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«هرگاه ماموری که موظف به حفظ یا مالزمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده ،در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که
منجر به فرار وی شود ،به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
 )1مجازات شروع به این جرم حبس تعزیری درجه شش است.
 )۲محکومیت قطعی به این جرم دارای مجازات تبعی به مدت دو سال است.
 )۳شرکت در جرم نسبت به این بزه قابل تحقق است.
 )۴اعمال جایگزینهای حبس نسبت به این جرم ممنوع است.
 -۱۲۰شخصی در ضمن ربودن اموال زنی ،ضمن آزار ،جرحی بر زن وارد کرده (مجازات قانونی این عمل
 ۱۰سال حبس و  ۷۴ضربه شالق است) و سپس مبادرت به شروع به زنای به عنف (با مجازات حبس
تعزیری درجه  )۴میکند .عالوه بر مجازات جرح بر اساس قاعده تعدد نسبت به بزههای ارتکابی چه
مجازاتی اجرا میشود؟
 )۱حبس  ۱۰تا  ۱۲سال و شش ماه و شالق از  ۷۴تا  ۹۲ضربه
 )۲مجازات هر دو جرم جمع میشود.
 ) ۳مشمول تعدد مادی بوده و مجازات اشد ،یعنی مجازات شروع به زنای به عنف اعمال میشود )۴ .مشمول تعدد معنوی
بوده و مجازات اشد یعنی  ۱۵سال حبس اعمال میشود.
 -۱۲۱جهل در کدام مورد ،سبب نفی وصف مجرمانه رفتار میشود؟
 )1شخصی با قصد فروش تریاک به دیگری ،اشتباها به وی هروئین بفروشد.
 )۲شخصی به تصور اینکه «الف»« ،ب» است ،او را به قتل برساند.
 ) ۳مأموری که به واسطه عدم توجه کافی ،زندانی را با کارمند زندان اشتباه بگیرد و به تصور اینکه شخصی که از زندان بیرون
می رود ،کارمند زندان است ،از خروج وی ممانعت نکند.
 )۴شخصی به تصور اینکه کتاب روی میز از آن وی است ،اشتباها آن را برداشته و با خود ببرد.
« -۱۲۲الف»« ،ب» را تحریک به سرقت خودروی متعلق به دیگری میکند و اطالعات لزم را از جهت
مکان استقرار خودرو و زمان عدم حضور مالک خودرو به «ب» میدهد .در وقت مقرر برای سرقت خودرو،
بر خالف انتظار «الف» و «ب» ،مالک خودرو به طور اتفاقی حضور مییابد و به جهت مقاومت مالک خودرو،
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«ب» با آزار وی ،خودرو را میرباید .با توجه به اینکه مقصود «الف» ،سرقت خودرو بدون حضور مالک بوده
(سرقت ساده که یک جرم تعزیری درجه شش است ).ولی «ب» سرقت مقرون به آزار (جرم تعزیری درجه
 )۴انجام داده است« .الف» و «ب» ،به ترتیب ،با چه عناوینی قابل مجازات هستند؟
 )۱معاونت در سرقت مقرون به آزار  -مباشرت در سرقت مقرون به آزار
 )۲معاونت در سرقت مقرون به آزار با رعایت مقررات تخفیف  -مباشرت در سرقت مقرون به آزار  )۳معاونت در سرقت ساده -
مباشرت در سرقت ساده
 )۴معاونت در سرقت ساده  -مباشرت در سرقت مقرون به آزار
 -۱۲۳شخصی به قصد آدمربایی ،مقادیری طناب و یک خودرو تهیه کرده است .او با دیدن چهره غمگین
شخص مورد نظر ،از آدمربایی منصرف شده و محل را ترک میکند .عمل وی چه عنوانی دارد؟
 )۱آدمربایی عقیم  )۲جرم نیست.

 )۳شروع به آدمربایی

 )۴آدمربایی محال

 -۱۲۴اعمال جایگزینهای حبس در خصوص کدام جرم زیر ممنوع است؟
 ) ۱هر کس در اماکن عمومی یا معابر ،متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به
آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ( )۷۴ضربه شالق محکوم خواهد شد.
 )۲هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید عالوه بر اجرای مقررات
خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
 )۳چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطالعاتی طبقهبندی شده هستند و به آنها آموزش داده شده است،
در اثر بیمباالتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطالعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم
میشوند.
 )۴در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمباالتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا
به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود ،مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
 -۱۲۵به موجب کدام یک از نهادهای زیر دادگاه نمیتواند محکوم را به درمان اعتیاد ملزم کند؟
 )۱مجازات تکمیلی

 )۳آزادی مشروط  )۴دوره مراقبت

 )۲تعویق صدور حکم
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« -۱۲۶الف» فاقد سابقه کیفری ،در سال  ،۱۳۹۱مرتکب جرمی با مجازات قانونی  ۳ماه تا  ۶ماه حبس شده
و محکومیت قطعی به  ۶ماه حبس یافته است .او پس از لزمالجرا شدن قانون مجازات اسالمی ،۱۳۹۲
درخواست تبدیل حبس به مجازات جایگزین را مینماید ،وضعیت مجازات وی چگونه است؟
 )1قاضی مکلف است حبس را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند.
 )۲در صورت موافقت قاضی اجرای احکام قاضی مکلف به تبدیل حبس به مجازات جایگزین حبس است.
 )۳حبس تعیینشده اجرا میشود.
 )۴قاضی مخیر است حبس را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند.
« -۱۲۷الف» پسری  ۱۶ساله است که در  ۱۳ ،۱۲و  ۱۴سالگی مرتکب جرم زنای مستوجب جلد شده و هر
بار به سه ماه نگهداری در کانون محکومشده و هر سه محکومیت را سپری کرده است .او در  ۱۶سالگی
ا
مجددا برای بار چهارم ،مرتکب همان جرم میشود .در صورتی که او ماهیت جرم انجامشده و حرمت آن
را درک کند ،مجازات وی چیست؟
 )۱اعدام

 )۲جلد  )۳تعزیر مادون حد

 )۴نگهداری در کانون اصالح و تربیت

 -۱۲۸زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نیست مرتکب روابط نامشروع میشوند .هر دو در حین
دادرسی  ۱۰روز بازداشت شدهاند و در نهایت به  ۹۹ضربه شالق محکوم میشوند .اجرای حکم شالق چه
وضعیتی دارد؟
 )1چنانچه قاضی تشخیص دهد ،میتواند تا  ۳۰ضربه شالق از محکومیت آنها کسر کند.
 )۲چون محکومیت آنها بابت تعزیر منصوص شرعی است از محکومیت آنها چیزی کسر نمیشود.
 )۳قاضی میتواند  ۳۰ضربه شالق از محکومیت آنها را کسر کند.
 )۴بابت بازداشت ۳۰ ،ضربه شالق از محکومیت آنها کسر میشود.
 -۱۲۹در مواردی که به موجب قوانین استخدامی محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق
اجرای مجازات کدام مورد صحیح است؟
 )۱هیچگاه محکومیت معلق ،موجب انفصال نیست.
 )۲همواره محکومیت معلق ،موجب انفصال است.
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 )۳محکومیت معلق موجب انفصال نمیشود ،مگر در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
 )۴محکومیت معلق موجب انفصال میشود مگر در قانون به خالف آن تصریح شده باشد.
« -۱۳۰الف» بابت ارتکاب جرم خیانت در امانت (با مجازات  ۶ماه تا  ۳سال حبس) به  ۳سال حبس محکوم
شده است .پس از محکومیت قطعی و قبل از اجرا ،مرتکب جرم سوزاندن سند دولتی (با مجازات  ۲تا ۱۰
سال حبس) میشود .چه مجازاتی برای جرم دوم تعیین میشود و کدام مجازات اجرا میشود؟
 ۲ )۱تا  ۱۰سال حبس  -هردو مجازات خیانت در امنات و سوزاندن سند دولتی
 )2حبس  ۱۰تا  ۱۵سال  -هر دو مجازات خیانت در امانت و سوزاندن سند دولتی
 ۲ )۳تا  ۱۰سال حبس  -مجازات اشد مذکور در حکم
 )۴حبس  ۱۰تا  ۱۵سال  -مجازات اشد مذکور در حکم
 -۱۳۱در محکومیت به حبسهای تا ده سال ،بیش از ده سال و ابد ،محکوم به ترتیب پس از تحمل چه
میزان از حبس میتواند از آزادی مشروط برخوردار شود؟
 )1یک دوم  -دو سوم  -دوازده سال
 )۲یک سوم  -یک دوم  -پانزده سال
 )۳یک دوم  -یک سوم  -محکوم مشمول آزادی مشروط نیست.
 )۴یک سوم  -یک دوم  -محکوم مشمول آزادی مشروط نیست.
 -۱۳۲فردی مرتکب سرقت حدی ،سرقت تعزیری (با مجازات  ۱تا  ۵سال حبس و شالق تا  ۷۴ضربه) و
خرید آلت قماربازی (با مجازات یک تا سه ماه حبس یا  ۱۵هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای
نقدی) شده است .کدام مجازات در مورد او اعمال میشود؟
 )۱حد سرقت به همراه حبس از یک تا سه ماه یا  ۱۵هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی
 )۲حد سرقت به همراه  ۵سال و سه ماه حبس و  ۷۴ضربه شالق و یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی
 )۳حد سرقت به همراه  ۵سال حبس و  ۷۴ضربه شالق
 )۴حد سرقت و  ۷۴ضربه شالق به همراه سه ماه حبس یا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی
 -۱۳۳به ترتیب ،ضمانت اجرای رعایت نکردن مفاد حکم مجازات تکمیلی برای بار نخست و دوم چیست؟
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 )1افزایش مدت مجازات تکمیلی تا یک سوم  -تبدیل بقیه مدت محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه  ۷یا ۸
 )۲افزایش مدت مجازات تکمیلی تا نصف  -تبدیل بقیه مدت محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه  ۷یا ۸
 )3افزایش مدت مجازات تکمیلی تا یک سوم  -تبدیل بقیه مدت مجازات تکمیلی به حبس
 )۴افزایش مدت مجازات تکمیلی از یک تا دو سال  -تبدیل بقیه مدت مجازات تکمیلی به حبس
 -۱۳۴در خصوص سقوط مجازات در اثر توبه در مجازات های تعزیری کدام مورد صحیح است؟
 )۱سقوط مجازات منوط به جبران خسارت بزه دیده است.
 )۲گذشت شاکی خصوصی شرط سقوط مجازات نیست.
 )۳سقوط مجازات در جرائم درجات شش تا هشت منوط به احراز توبه و فقدان سابقه کیفری موثر است و در سایر جرائم عالوه
بر شرایط فوق گذشت شاکی خصوصی هم الزم است.
 )۴سقوط مجازات منوط به احراز توبه و فقدان سابقه کیفری موثر است.
 -۱۳۵اشکان  ۳۰ساله ،سیامک  ۱۳ساله را اکراه غیرقابلتحمل به تخریب مال غیر کرده است .مسئولیت
اشکان و سیامک چگونه است؟
 )۱سیامک مجازات نمیشود و اشکان به حداکثر مجازات قانونی تخریب محکوم میشود.
 )۲سیامک مجازات نمیشود و اشکان به حداکثر مجازات قانونی معاونت در جرم تخریب محکوم میشود.
 )۳سیامک مجازات نمیشود و اشکان به مجازات قانونی تخریب محکوم میشود.
 )۴سیامک به اقدام تأمینی و تربیتی و اشکان به مجازات قانونی تخریب محکوم میشود.

حقوق جزای اختصاصی
 -۱۳۶در یک اردوی تفریحی« ،الف» میخواهد بین دو درخت در دو طرف دره طنابی بکشد .او از «ب»
طنابی میگیرد و «ب» با علم به اینکه یکی از افراد جمع میخواهد با طناب از درختی به درخت دیگر رود،
به قصد قتل ،طنابی پوسیده به «الف» میدهد و به «الف» اطمینان میدهد که طناب سالم است« .الف»
طناب را نصب میکند و «ج» در میانه راه با پاره شدن طناب ،به دره افتاده و فوت میکند .نقش «الف» و
«ب» به ترتیب چگونه است؟
 )1معاون در قتل عمد  -قاتل عمد

 )۲مسئولیت ندارد -قاتل شبه عمد
29

 )۳شرکت در قتل خطای محض

 )۴مسئولیت ندارد  -قاتل عمد

 -۱۳۷آبدارچی یک اداره دولتی ،پس از ورود به اتاق مدیر اداره و مالحظه عدم حضور وی در اتاق ،یک
وسیله را بدون اجازه برداشته و به خانه میبرد و به مدت یک ماه استفاده کرده و سپس آن را مخفیانه در
دفتر همان مدیر قرار میدهد .اقدام وی چه عنوانی دارد؟
 )۱خیانت در امانت

 )۲تصرف غیرمجاز در اموال دولتی

 )۳اختالس

 )۴سرقت

 -۱۳۸کدام مورد پول شویی محسوب نمیشود؟
 )1شخصی وجه حاصل از اختالس را با علم به آن ،به حسابی در خارج از کشور انتقال دهد.
 )۲شخص با علم به وجه حاصل از اعمال نفوذ برخالف حق با انعقاد قرارداد صلح مالکیت آن را پنهان کند.
 )۳امینی مال مورد امانت را تصاحب کند.
 )۴شخصی با علم به اینکه مال از کالهبرداری به دست آمده عواید آن را نگهداری کند.
ا
 -۱۳۹کارشناس عمدا برخالف حقیقت نظریهای را درباره ملک متعلق به دیگری تنظیم میکند که سبب
اقدامات اجرایی بعدی و اضرار مالک میشود .اقدام کارشناس منطبق با کدام عنوان مجرمانه است؟
 )1عنوان مجرمانه ندارد.

 )۲صدور تصدیق خالف واقع
 )۴جعل مادی

 )۳نشر اکاذیب

« -۱۴۰الف» سفید امضایی را مییابد که صاحب آن «ب» است« .ب» سفید امضا را از «الف» مطالبه
میکند اما «الف» آن را به «ب» نمیدهد و آن را پر میکند و بابت تضمین به شخصی میدهد .وی مرتکب
چه جرمی شده است؟
 )1صرفا سوءاستفاده از سفید امضا
 )2مرتکب جرمی نشده است.
 )۳جعل خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید امضا
 )۴خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید امضا
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 -۱۴۱شخص مجنونی گمان میکند حیوانی در حال گذر از خیابان است و به سمت او سنگی پرتاب میکند
درحالیکه مورد دیدهشده انسان بوده و سنگ پرتابشده باعث شکستن سر وی شده است .نوع جنایت
کدام است؟
 )1جنایت نیست.

 )۲شبه عمدی

 )۳خطای محض

 )۴عمدی

 -۱۴۲اگر کسی با یک ضربه عمدی موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود و این جنایات ،به
طور مشترک موجب قتل وی شود و قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ،کدام مورد صحیح است؟
 )1تداخل جنایات محقق نمیشود و مرتکب به قصاص یا دیه عضو بر حسب مورد ،نسبت به هر یک از جنایات بر عضو و نیز
قصاص نفس محکوم میشود.
 )۲تداخل جنایات صورت گرفته و مرتکب ،تنها به قصاص نفس محکوم میشود.
 ) ۳تداخل جنایات نسبت به جنایات متعدد که همگی یک جنایت بر عضو محسوب شده ،محقق است و مرتکب به دیه یا
قصاص یک جنایت بر عضو و نیز قصاص نفس محکوم میشود.
 )۴تداخل جنایات محقق نمیشود و مرتکب به دیه و قصاص جنایات بر عضو که به تنهایی قابلیت جنایت بر نفس ندارند و نیز
قصاص نفس محکوم میشود.
 -۱۴۳در کدام یک از جرائم مستوجب حد ،بر اساس قانون تحقق جرم عالوه بر رفتار ،منوط به تحقق
نتیجه نیست؟
 )1افساد فیاالرض

 )۳قوادی

 )۲محاربه

 )۴بغی

 -۱۴۴درباره اجتماع سبب و مباشر در جنایت ،کدام مورد صحیح نیست؟
 )1اصل کلی آن است که در صورت استناد جنایت به سبب و مباشر ،هر دو به طور مساوی ضامن هستند.
 )۲چنانچه جنایت مستند به تمامی عوامل باشد ،اگر تأثیر رفتار مسبب از مباشر بیشتر باشد ،مسئولیت هر یک به میزان تأثیر
رفتارشان خواهد بود.
 )۳اصل بر مسئولیت مباشر است ،مگر سبب اقوی باشد.
 )۴عاملی که جنایت مستند به اوست ،ضامن است؛ خواه مباشر باشد ،خواه مسبب.
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« -۱۴۵الف» با علم به اینکه دست «ب» مصنوعی است ،آن را کشیده و از بدن «ب» جدا کرده و از
پشتبام به پایین پرتاب میکند و دست میشکند .وی مرتکب چه جرمی شده است؟
 )1تخریب

 )۲جنایت عمدی

 )۳جرم نیست.

 )۴جنایت شبه عمدی

 -۱۴۶در صورت توافق بین جانی عمدی و اولیای دم بر گرفتن دیه ،کدام مورد در خصوص مهلت پرداخت ،صحیح است؟
 )۱از موارد توافق نیست و طبق قانون ،حال محسوب میشود.
 )۲حداکثر سه سال قابل تعیین است ،ولی باید دیه را بهروز تأدیه نماید.
 )۳به هر مقدار ،قابل تعیین است.
 )۴حداکثر یک سال ،قابل تعیین است.
 -۱۴۷هرگاه کسی مالی را توسط طفل ممیزی از حرز خارج کند ،رفتار آمر چه حکمی دارد؟
 )۱مشمول مجازات قانونی معاونت در سرقت حدی است.
 )۲حسب مورد ،مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
 )۳در صورت وجود سایر شرایط ،آمر به مجازات سرقت حدی محکوم میشود.
 )۴مشمول حداکثر مجازات معاونت در سرقت حدی است.
 -۱۴۸اگر کسی خودروی خود را در محل مجاز پارک کند و موتورسواری به آن برخورد کند ،ضمان به چه
صورتی است؟
 )1راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار نیست ،بلکه میتواند خسارت وارد بر خودروی خود را هم مطالبه کند.
 )۲راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار است و میتواند نیمی از خسارت وارد بر خودروی خود را هم از محل ترکه موتورسوار
مطالبه کند.
 )۳راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار نیست و خسارت وارد بر خودروی او هم قابل مطالبه نیست.
 )۴راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار است و نمیتواند خسارت وارد بر خودروی خود را مطالبه کند.
« -۱۴۹الف» همسر «ب» ،مبادرت به طرح دعوی مطالبه مهریه میکند« .ب» با علم و یقین به صدور حکم
علیه خود ،پی ش از صدور حکم قطعی ،تمامی اموال خود را به انگیزه فرار از پرداخت مهریه ،به دیگری
منتقل میکند .وی مرتکب چه جرمی شده است؟
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 )۱خیانت در امانت

 )۲انتقال مال به انگیزه فرار از دین

 )۳جرم نیست.

 )۴کالهبرداری

 -۱۵۰سه نفر برنامهریزی میکنند «الف» را پس از خروج از بانک ،به عنف سوار خودرو کرده و وجوهی را
که قرار است از بانک دریافت کند ،از او بربایند .آنها برای این کار یک خودرو و چند تلفن همراه با
شمارههایی که به نام آنها ثبت نشده است .تهیه میکنند ولی فرد مورد نظر آن روز به بانک مراجعه
نمیکند .کدام مورد در خصوص این سه نفر صحیح است؟
 )۱به مجازات جرم عقیم سرقت و آدمربایی محکوم میشوند.
 )۲به مجازات شروع به سرقت و آدمربایی محکوم میشوند.
 )۳از آنجا که اقدامات مقدماتی آنها عنوان مجرمانه ندارد ،مرتکب جرمی نشدهاند.
 )۴به مجازات تبانی برای اقدام علیه اموال مردم محکوم میشوند.
 -۱۵۱پسر  ۹سالهای با پرتاب چوبی به قصد قتل به سمت برادرش ،باعث مرگ او میشود .اولیای دم
بدون شرط رضایت میدهند چه واکنشی نسبت به پسر  ۹ساله اعمال میشود؟
 )1نصیحت به وسیله قاضی

 )۲هیچ واکنشی

 )۳نگهداری در کانون اصالح و تربیت

 )۴تذکر و اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

 -۱۵۲چنانچه نسبت به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو نفر معین علم اجمالی وجود داشته باشد ،در
صورت عدم وجود لوث چگونه عمل میشود؟
 )1صاحب حق قصاص با توجه به عدم وجود لوث نمیتواند از متهمان مطالبه سوگند کند و دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
 )۲صاحب حق قصاص میتواند با قرعه فرد مسئول پرداخت دیه را تعیین کند.
 )۳صاحب حق قصاص میتواند از متهمان مطالبه سوگند کند و در صورتی که همه سوگند یاد کنند ،دیه به طور مساوی از
آنها دریافت میشود.
 )۴صاحب حق قصاص میتواند از متهمان مطالبه سوگند کند و در صورتی که همه سوگند یاد کنند دیه از بیتالمال پرداخت
میشود.
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 -۱۵۳چنانچه سه وسیله نقلیه باهم برخورد کنند و به رانندگان و سرنشینان آنها آسیبی وارد شود و
برخورد به هر سه راننده منتسب باشد ،مسئولیت رانندگان چگونه تعیین میشود؟
 )1هر یک مسئول یک سوم دیه رانندههای مقابل و سرنشینان هر سه وسیله هستند.
 )۲هر یک به طور تضامنی مسئول کل دیه سرنشینان سه وسیله و یک سوم دیه رانندههای مقابل هستند.
 )۳هر یک فقط مسئول کل دیه سرنشینان وسیله خود هستند.
 )۴هر یک فقط مسئول یک سوم دیه سرنشینان هر سه وسیله هستند.
 -۱۵۴چنانچه مقتول متولد از زنایی باشد که یکی از طرفین آن اکراه شده است ،وارث دیه او کیست؟
 )۱اقوام او از طرفی که مورد اکراه بوده است.
 )۲مقام رهبری و اقوام از طرفی که مورد اکراه بوده است.
 )۳مقام رهبری
 )۴اقوام از هر دو طرف
 -۱۵۵شخصی بدون مجوز از اشتراک خدمات ارتباطی یک اداره دولتی استفاده میکند .وی مرتکب چه
جرمی شده است؟
 )1عنوان خاص استفاده غیرمجاز و سرقت رایانهای
 )۲عنوان خاص استفاده غیرمجاز از اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات
 )۳دسترسی غیرمجاز و سرقت رایانهای
 )۴کالهبرداری رایانهای و شنود غیرمجاز
ا
 -۱۵۶در بزه پول شویی کدام مورد قاعدتا جرم منشأ به شمار نمی رود؟
 )۱جرائم رایانهای

 )۲کالهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال

 )۳تخلفات اداری

 )۴قاچاق کاالی مجاز

« -۱۵۷الف» ،مدیر یک اداره دولتی ،بدون مجوز ،یک واحد از اداره را به «ب» اجاره میدهد و به طور
شفاهی بر ماهیانه چهار میلیون تومان اجارهبها توافق میکنند .لیکن در اجارهنامه مبلغ سه میلیون ذکر
کرده و قرار بر آن میشود «ب» سه میلیون را به حساب اداره و یک میلیون باقیمانده را ماهیانه به حساب
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شخص «الف» واریز کند .اقدام مدیر در اجاره دادن و تصاحب یک میلیون تومان مازاد بر مبلغ مندرج در
اجارهنامه به ترتیب چه عنوانی دارد؟
 )۱تصرف غیرمجاز در اموال دولتی – اختالس
 )۲اختالس – اختالس
 )۳تصرف غیرمجاز در اموال دولتی – تصرف غیرمجاز در اموال دولتی
 )۴تصرف غیرمجاز در اموال دولتی – خیانت در امانت
 -۱۵۸کدام مورد ،جعل محسوب نمیشود؟
 )1شخصی که عمدا تاریخ منقضی شده یک سند عادی را معتبر کند.
 )۲کسی که عمدا مهر دفتر پیشخوان دولتی را بسازد.
 )۳شخصی که عمدا مدرک کارشناسی دانشگاه تهران را با امضایی متفاوت با امضای رئیس دانشگاه بسازد.
 )۴صادرکننده چک که عمدا در چک امضایی بکند که متفاوت با امضای اعالمشده در بانک است.
 -۱۵۹کسی که شعر سروده شده در هجو یک مقام دولتی را از طریق شبکههای اجتماعی مجازی منتشر
کند مرتکب چه جرمی شده است؟
 )۱انتشار هجویه  )۲افترای رایانهای  )۳توهین رایانهای  )۴نشر اکاذیب رایانهای
 -۱۶۰دادستان با علم و عمد ،به دلیل غیرموجه ،دستور ضبط وثیقه را صادر میکند .او به مجازات کدام
عنوان مجرمانه محکوم میشود؟
 )۱اختالس

 )۲توقیف غیرقانونی مال دیگری

 )۳رفتار برخالف صریح قانون

 )۴اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی
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