سواالت آزمون قضاوت ۵۹۳۱
حقوق مدنی
 -۵بستگان طبقه اول و دوم حين الفوت متوفی ،پدر ،مادر ،یک خواهر ،یک برادر و یک نوه دختری هستند .سهم االرث نوه
دختری از ترکه چقدر است؟
الف) دو سوم ترکه
ب) نصف تر که به عالوه سهم او از یک ششم به نسبت فرض
ج) نصف ترکه
د) ارث نمی برد
 -۲خانم جوانی پس از فوت همسر اول خود با مرد دیگری ازدواج می کند .قبل از شروع زندگی مشترک ،دادگاه به واسطه
عسرت زوج ،حکم به تقسيط مهریه عندالمطالبه داده است .تا دریافت کامل مهریه ،در خصوص حق حبس و حق مطالبه نفقه،
زوجه چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
الف) از تمکين خاص خودداری کند ،ليکن موظف به تمکين عام است و حق مطالبه نفقه را نيز دارد.
ب) از ایفای مطلق وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند ،ليکن در مدت مزبور ،استحقاق نفقه ندارد.
ج) از تمکين خاص خودداری کند ،ليکن موظف به تمکين عام است و حق مطالبه نفقه را ندارد.
د) از ایفای مطلق وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند و حق مطالبه نفقه را نيز دارد.
 -۹کدام مورد ،مثبت وقفيت مال است؟
الف) عمل به وقف به مدت طوالنی بدون وجود وقف نامه
ب) گورستان عمومی بودن
ج) تصرف سابق به عنوان وقف در فرض تصرف فعلی به عنوان مالکيت
د) قرار دادن اشيا برای استفاده زائرین در بقاع متبرکه
 -۴شخصی برای تعمير خانه خود ،مقداری سيمان از همسایه خویش قرض می کند ،به قصد این که بعدا باید قيمت آن را به
مقرض بدهد .وضعيت قانونی عقد چيست ؟
الف) عقد قرض ،صحيح و غير قابل فسخ است.
ب) عقد قرض ،صحيح و قابل فسخ است.
ج) عقد قرض باطل است ،اما معامله بيع محسوب می شود.
د) قصد او با مقتضای عقد قرض ،مطابقت ندارد.

 -۱طى عقد صلحی ،ده سکه طالی بهار آزادی با ده سکه نقره متعلق به زمان مبادله می شود ،در مجلس عقد از هر یک از سکه
ها فقط پنج عدد تسليم می شود ،عقد مزبور چه حکمی دارد؟
الف) صحيح است.
ب) باطل است.
ج) نسبت به ميزان سکه هایی که در مجلس عقد قبض شده ،صحيح و نسبت به مابقی باطل است.
د) تنها در صورتی که قصد طرفين تمليک نبوده و تعهد به مبادله کرده باشند ،صحيح است.
 -۶کشاورزی با کاميون داری توافق می کند در ازای حمل محصول برنج اور مقدار آن نامشخص است ،از روستا به شهر ،پنج
درصد از برنج ها به عنوان اجرت حمل ،متعلق به کاميون دار باشد .وضعيت قرارداد چگونه است؟
الف) عقد اجاره محسوب می شود و باطل است.
ب) صرفا در قالب عقد صلح می تواند صحيح باشد.
ج) عقد جعاله محسوب می شود و صحيح است.
د) عقد جعاله محسوب می شود و باطل است.
 -۷بدهکاری به طلبکار خود می گوید« :اتومبيلم را در ازای پنج ميليون تومان که از من طلب دارید ،به شما می فروشم و اگر
ظرف یک هفته ،عدم موافقت خود را نسبت به این معامله اعالم نکنيد ،سکوت شما به عنوان قبول محسوب می شود ».آیا پس
از گذشت ده روز و سکوت مخاطب ،معامله ای ميان آنها منعقد شده است؟
الف) خير ،معامله ای واقع نشده است.
ب) آری ،معامله واقع شده است.
ج) خير ،اگر چه سکوت مزبور همراه با قرینه قبول معامله است ،اما بيع به دليل دیگری ،محکوم به بطالن است.
د) آری ،معامله صحيحا واقع شده است ،اما این معامله بيع محسوب نمی شود و تبدیل تعهد است.
 -۸در بيع کلی فی الذمه ،قبول کننده ادعا می کند قصدش خرید یک تن برنج بوده است ،اما فروشنده مدعی است که یک تن
عدس فروخته است .در صورتی که قيمت برنج مورد نظر فروشنده و عدس مساوی باشند ،حکم معامله چيست؟
الف) بيع واقع شده است ،اما خریدار حق فسخ معامله را دارد.
ب) عقدی واقع نشده است.
ج) عقد محمول بر صحت است ،مگر این که خریدار قصد و ادعای خود را ثابت کند.
د) عقد صحيح است ،اگر فروشنده قصد و ادعای خود را ثابت کند.
 -۳کارخانه داری ایميلی حاوی ایجاب فروش یک صد تن مواد اوليه در ازای مبلغ مشخص را از یک شرکت توليدی دریافت می
کند .اگر مخاطب ایميل ادعا کند که یک هفته پيش ،به محض مطالعه ایميل حاوی ایجاب فروشنده ،قبول ایجاب را قصد کرده
است ،معامله مزبور چه وضعيتی دارد؟

الف) بيع در زمان اقرار خریدار واقع نشده است.
ب) عقدی واقع نشده است.
ج) عقدی واقع نشده است ،مگر اینکه فروشنده ادعای مخاطب ایميل را قبول کند.
د) بيع در زمان قصد خریدار ،صحيحا واقع شده است.
 -۵۱طلبکاری ایجاب ضامن را قبول می کند ،اما نمی داند پس از عقد ضمان ،ذمه مدیون آزاد می شود ،ضمانت مزبور ،چه
وضعيتی دارد؟
الف) عقد ضمانت به علت جهل مضمون له به آثار آن ،باطل است.
ب) عقد ضمانت به علت عدم تطابق قصد طرفين ،باطل است.
ج) عقد ضمانت صحيح است ،اما مدیونيت مضمون عنه پس از ضمان باقی است.
د) عقد ضمانت صحيح است و ذمه مدیون اصلی از دین بری می شود.
 -۵۵در کدام مورد ،ولی قهری حق طالق زوجه مولی عليه را دارد؟
الف) صغر و جنون مولی عليه
ب) صغر ،سفه و جنون مولی عليه
ج) جنون دایمی مولی عليه
د) جنون مولی ،اعم از دایمی و ادواری
 -۵۲درباره هبه ،کدام مورد صحيح است؟
الف) عاریه دادن عين مرهوب ،حق رجوع واهب را ساقط نمی کند.
ب) هبه ،شامل انتقال رایگان حقوقی مانند حق انتفاع ،ارتفاق ،رهن و تحجير می شود.
ج) بخشش طلب به مدیون ،نوعی ابراء است.
د) حجر واهب یا متهب حق رجوع را از بين نمی برد.
 -۵۹درباره کفالت ،کدام مورد صحيح است؟
الف) کفالت مکفول از کفيل ،صحيح است.
ب) کفالت ،سبب انتقال دین می شود.
ج) در کفالت از کفيل ،فوت هر مکفول ،کفيالن پس از او را بری می کند.
د) اقامه دعوی بر مکفول برای مطالبه حق ،پيش از عقد کفالت الزم است.

 -۵۴جمشيد اتومبيلی را به مرتضی می فروشد .مرتضی آن را به احمد منتقل می کند .احمد همين اتومبيل را به جمشيد صلح
می کند .متعاقب این نقل و انتقاالت ،قرارداد بيع بين جمشيد و مرتضی اقاله می شود .کدام مورد صحيح است؟
الف) مرتضی ملزم به دادن مثل اتومبيل یا قيمت آن به جمشيد است.
ب) با انتقال اتومبيل از مرتضی به احمد ،حق اقاله معامله اول ،از بين می رود.
ج) مرتضی ملزم است اتومبيل را به جمشيد مسترد کند.
د) مرتضی متعهد به پرداخت قيمت اتومبيل به جمشيد است.
 -۵۱در کدام مورد مزارعه باطل می شود؟
الف) هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل ،آ را ترک کند.
ب) هرگاه زرع معينی قيد شده باشد و عامل ،غير آن را زرع نماید.
ج) هرگاه شرط شود یکی از دو طرف عالوه بر حصه ای از حاصل ،مال دیگری نيز به طرف مقابل بدهد.
د) هرگاه زمين به واسطه فقدان آب از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد.
 -۵۶شرط خيار در کدام مورد راه دارد؟
الف) وقف
ب) ضمان
ج) صلح
د) نکاح
-۵۷در عقد اجاره مستأجر تعهد کرده است که تنها خود از عين مورد اجاره استفاده کند .فوت مستأجر چه تأثيری بر عقد اجاره
می گذارد؟
الف) منفسخ می شود.
ب) موجر می تواند آن را فسخ کند.
ج) باطل می شود.
د) تأثيری ندارد.
 -۵۸احسان ملکی را به عنوان مال بهرام به صورت فضولی به جواد می فروشد .بعدا معلوم می شود که مال مزبور پيش
از معامله به دليل ارث به احسان منتقل شده است .معامله مزبور چه حکمی دارد؟
الف) نفوذ آن ،موقوف به اجازه احسان است.
ب) باطل است.

ج) نفوذ آن ،موقوف به اجازه بهرام است.
د) نافذ است.
-۵۳احمد مال خود را به سيما می فروشد و پس از تسليم عين مبيع به خریدار ،سيما مفلس می شود .آیا احمد حق استرداد
عين مبيع را دارد؟
الف) خير و برای گرفتن ثمن ،داخل در غرما می شود.
ب) بلی ،خواه ثمن کلی باشد ،یا عين معين.
ج) بلی ،اگر ثمن کلی باشد.
د) بلی ،اگر ثمن ،عين معين باشد.
-۲۱مجنون ادواری ،زمين خود را که صد ميليون تومان ارزش داشته به صدوبيست ميليون تومان می فروشد .اگر معلوم نباشد
که معامله در زمان افاقه یا جنون وی بوده است ،معامله چه وضعيتی دارد؟
الف) توسط ولی وی ،قابل تنفيذ است.
ب) توسط خود وی ،بعد از مسلم شدن افاقه قابل تنفيذ است.
ج) باطل است.
د) صحيح و نافذ است.
 -۲۵سفيه ،مال خود را بدون اذن ولی به ودیعه می گذارد اما ولی آن را تنفيذ نمی کند .عقد ودیعه چه وضعيتی دارد؟ اگر مال
در نزد مستودع ،بدون تعدی و تفریط تلف شود ،چه حکمی دارد؟
الف) ودیعه صحيح است ،خواه به شرط عوض باشد یا نباشد  -مستودع ضامن نيست.
ب) باطل است  -مستودع ضامن است.
ج) اگر ودیعه بدون شرط عوض باشد ،صحيح است .مستودع امين است و ضامن نيست..
د) ودیعه صحيح است ،اما ولی سفيه می تواند آن را فسخ کند -مستودع ضامن نيست.
 -۲۲فردی شخص غایبی را به عنوان وکيل خود تعيين می کند و مراتب را طی یک رایانامه (ایميل) به اطالع وی می رساند.
این وکالت چگونه محقق می شود؟
الف) با رضایت وکيل
ب) با اعالم اراده انشائی وکيل
ج) ارسال رایانامه قبول
د) وصول رایانامه قبول به موکل

 -۲۹پس از عقد ضمان ،با توافق طرفين ،ضامن مالی به غير جنس دین ،به مضمون له تسليم می کند .این توافق چه حکمی
دارد؟
الف) باطل است ،حتی اگر مضمون عنه به آن رضایت دهد.
ب) باطل است ،مگر اینکه مضمون عنه به آن رضایت دهد.
ج) صحيح است و معاوضه محسوب می شود.
د) صحيح است و تبدیل تعهد محسوب می شود.
-۲۴کدام مورد ،از شرایط صحت ابراء نيست؟
الف) کلی بودن دین ب) اهليت مدیون ج) اهليت دائن د) آزاد بودن دین
-۲۱کدام مورد در خصوص اهليت اطراف عقد حواله صحيح است؟
الف) اهليت محيل و محال عليه الزم است ،اما اهليت محتال الزم نيست ،چون طرف عقد نيست.
ب) اهليت هر سه طرف الزم است ،چون هر سه آنها تصرف مالی انجام می دهند.
ج) اهليت محيل و محتال الزم است ،اما اهليت محال عليه الزم نيست ،چون وی به هر حال باید دین خود را پرداخت کند.
د) اهليت محيل و محال عليه الزم است اما اهليت محتال الزم نيست ،چون صرف رضای او کفایت می کند و به نفع اوست.
-۲۶صد تن برنج طارم درجه یک ،به صورت کلی مافی الذمه فروخته می شود .پس از دریافت برنج ها توسط مشتری ،معلوم می
شود که ده تن از آنها در نوع درجه سه و معيوب است کدام مورد صحيح است؟
الف) خریدار نسبت به ده تن برنج درجه سه حق فسخ دارد.
ب) خریدار می تواند نسبت به ده تن برنج معيوب معامله را فسخ نموده یا ارش بگيرد.
ج) خریدار حق فسخ کل معامله را دارد.
د) فروشنده باید ده تن برنج طارم درجه یک تحویل دهد.
-۲۷ضمن عقد بيع ،بر خریدار شرط می شود که مقدار معينی از گندم های خود در انبار را به فروشنده بدهد پس از معامله
معلوم می شود که تمامی گندم ها قبل از معامله در اثر سيل تلف شده اند .کدام مورد در خصوص شرط مذکور و ضمانت اجرای
آن صحيح است؟
الف) شرط فعل است و فروشنده می تواند عقد بيع را فسخ کند.
ب) شرط نتيجه است و هر یک از طرفين باید عوض دریافتی را به دیگری مسترد کند.
ج) شرط نتيجه است و فروشنده می تواند عقد بيع را فسخ کند.
د) شرط فعل است و خریدار باید بدل گندم ها را تحویل دهد.
-۲۸کدام مورد در خصوص به ارث رسيدن حق اجازه یا رد معامله فضولی صحيح است؟

الف) صرفا اگر عقد فضولی تمليکی باشد به ارث می رسد.
ب) صرفا اگر عقد فضولی عهدی باشد ،به ارث می رسد.
ج) به ارث نمی رسد ،خواه عقد فضولی تمليکی بوده یا عهدی باشد.
د) به ارث می رسد ،خواه عقد فضولی تمليکی بوده یا عهدی باشد.
-۲۳عبارت زیر ،بيانگر کدام قاعده فقهی است؟
«تصرف به عنوان مالکيت ،دليل مالکيت است( ».ماده  ۹۱قانون مدنی)
الف) من ملک
ب) ضمان ید
ج) ید
د) تسليط
-۹۱کدام مورد در خصوص وصيت ،صحيح است؟
الف) موصی می تواند ملکی را به نفع پسر ارشد خود و نوه ای که هنوز موجود نيست ،وصيت کند.
ب) اگر وصيت به ميزانی زاید بر ثلث باشد و یکی از فرزندان موصی ،بعد از فوت پدر و قبل از تنفيذ وصيت فوت کند ،ورثه او
می توانند مازاد بر ثلث را اجازه کنند.
ج) در وصيت به وقف بر غير محصور ،قبول شرط نيست.
د) وصی از اقراری که ضمن وصيت کرده ،نمی تواند رجوع کند.
حقوق تجارت:
-۹۵در خصوص اختيارات و مسئوليت های قانونی دالل ،کدام مورد صحيح است؟
الف) ضامن اعتبار و مالئت اشخاصی است که برای آنها داللی می کند.
ب) نمی تواند به جای یکی از طرفين معامله ،مبلغ قرارداد را قبض نماید.
ج) در خصوص ارزش و قيمت مال التجاره ای که معامله می شود ،مسئول است.
د) اگر در معامله سهيم باشد ،با آمر خود مشترکة مسئول اجرای تعهد است.
-۹۲دو نفر به عنوان ضامن صادر کننده سفته ای ،ظهر آن را امضا می کنند .به لحاظ قانونی ،مسئوليت هریک از آنها در برار
دارنده سفته و در برابر یکدیگر ،به ترتيب چگونه است؟
الف) تضامنی مسئوليتی ندارند
ب) مشترک-مشترک

ج) تضامنی تضامنی
د) تضامنی مشترک
 - ۹۹اظهارات و اطالعات ثبت شده در دفتر ثبت تجارتی ،چه حکمی دارد؟
الف) صرفا جنبه اعالمی دارد و له یا عليه شخص ،قابل استناد نيست.
ب) به ضرر اظهار کننده ،دليل محسوب می شود.
ج) به ضرر اظهار کننده ،اماره ای است که خالف آن قابل اثبات نيست.
د) به ضرر اظهار کننده ،اماره ای است که خالف آن قابل اثبات است-۹۴ .کدام مورد در خصوص تصفيه امور ورشکستگی در
شهرهای فاقد اداره تصفيه ،صحيح است؟
الف) صورت برداری از اموال تاجر ورشکسته ،توسط عضو ناظر است و قانونا باید با حضور نماینده دادسرا باشد.
ب) هر طلبکاری می تواند در حين تشخيص مطالبات سایر طلبکارها ،حضور به هم رسانيده و نسبت به طلب هایی که در دست
رسيدگی است ،اعتراض نماید.
ج) صورت برداری از اموال تاجر ورشکسته ،توسط مدیر تصفيه است و قانون باید با حضور نماینده دادسرا باشد.
د) فروش مال التجاره تاجر ورشکسته ،توسط مدیر تصفيه با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر امکان پذیر است.
 -۹۱قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر ،حکمی در محکوميت مالی تاجر به پرداخت مبلغ دین به نفع یکی از طلبکاران صادر
و اجرا شده است .بعد از صدور حکم ورشکستگی ،دادگاه تاریخ توقف او را قبل از عمليات اجرایی حکم موردی مزبور تعيين نموده
است .این امر چه تاثيری نسبت به حکم اجرا شده فوق دارد؟
الف) عمليات اجرایی مزبور ،باطل و بالاثر است.
ب) عمليات اجرایی مزبور ،صحيح و معتبر است.
ج) اگر حکم نسبت به دیون حال شده تاجر صادر شده باشد ،عمليات اجرایی آن هم صحيح است.
د) تنها اگر طلب محکوم به ،مورد اعتراض برخی از طلبکاران باشد ،عمليات اجرایی باطل می شود.
 -۹۶بعد از صدور حکم ورشکستگی ،کدام یک از تصرفات زیر ،از سوی تاجر ورشکسته نافذ نيست؟
الف) اجير شدن در مقابل مبلغی اجرت
ب) فروش مال متعلق به فرزند صغير
ج) اقرار مبنی بر مالکيت مقرله نسبت به یکی از اموال او
د) وصيت نسبت به ثلث اموال و ترکه که حين الفوت او جهت تقسيم آن ميان فقرا
-۹۷حکم ادعای خيار نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته چيست؟

الف) خياراتی که وی نسبت به اموال متصرفی خود دارد ،فقط توسط مدیر تصفيه و اگر به ضرر طلبکاران نباشد ،قابل اثبات و
اجراست.
ب) اگر دعوی خيار از سوی اشخاص دیگر باشد ،قابل اثبات و اجراست ،اما اگر خود تاجر ادعای خيار نسبت به اموال متصرفی
داشته باشد ،نمی تواند آن را اجرا نماید..
ج) خياراتی که وی نسبت به اموال متصرفی خود دارد ،فقط توسط مدیر تصفيه قابل اجراست.
د) خياراتی را که وی نسبت به اموال متصرفی خود دارد ،اگر به ضرر طلبکاران نباشد ،می تواند به اجرا گذارد.
-۹۸اگر متعاقب ورشکستگی شرکت تضامنی ،طلبکاران قرارداد ارفاقی را منحصرا با چند نفر از شرکا منعقد کنند ،کدام مورد از
آثار و تبعات قانونی قرار دارد ارفاقی نيست؟
الف) امکان تعهد حصه ای از اموال و دارایی شرکت
ب) عدم تقسيم دارایی شرکت ميان طلبکاران
ج) عدم تقسيم دارایی شرکای طرف قرارداد ميان طلبکاران
د) مبرا شدن شرکای طرف قرارداد از مسئوليت ضمانتی
-۹۳اگر مدیر شرکت تضامنی ،معامله ای را فراتر از اختيارات خود انجام دهد ،معامله مزبور چه حکمی دارد؟
الف) صحيح است ،مگر اینکه به محدودیت اختيارات مدیر شرکت در اساسنامه شرکت تصریح شده باشد.
ب) صحيح است و محدود کردن اختيارات مدیر شرکت در مقابل اشخاص ثالث ،باطل و کان لم یکن است.
ج) غير نافذ است.
د) صحيح است ،مگر اینکه طرف معامله از محدودیت اختيارات مدیر آگاه باشد.
-۴۱سود خالص یک شرکت سهامی در پایان سال مالی ،یک ميليارد ریال است .اگر در سال مالی قبل ،شرکت زیان دهی داشته
است ،به لحاظ قانونی ،کسر کدام مورد مقدم است؟
الف) جبران زیان های مالی سال قبل
ب) استهالک
ج) یک بيستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی
د) کليه ذخيره ها ،اعم از اندوخته های قانونی و اختياری
-۴۵در صورتی که گواهينامه عدم پرداخت چک ،سه ماه پس از صدور صادر شود ،حق رجوع دارنده نسبت به چه کسانی ساقط
می شود؟
الف) بانک تأیيد کننده
ب) ظهرنویسان و ضامنين آنها

ج) ضامنين
د) ضامنين و ظهرنویسان
 -۴۲کدام مورد در خصوص نماینده عضو حقوقی هيئت مدیره شرکت سهامی ،صحيح است؟
الف) فقط در صورت استعفا ،قابل تغيير است.
ب) فقط با تصویب مجمع عمومی ،قابل تغيير است.
ج) غير قابل تغيير است.
د) به دفعات از سوی شخص حقوقی ،قابل تغيير است.
-۴۹کدام مورد در خصوص مقایسه ميزان سرمایه ثبت شده شرکت تجارتی و سرمایه واقعی شرکت ،صحيح است؟
الف) همواره مساوی اند.
ب) فقط ممکن است سرمایه واقعی ،بيشتر باشد.
ج) ممکن است سرمایه واقعی ،کمتر یا بيشتر باشد.
د) فقط ممکن است سرمایه واقعی ،کمتر باشد.
 -۴۴مدیران شرکت به استناد مصوبه مجمع عمومی ،کليه اموال منقول و غيرمنقول شرکت را تبدیل به وجه نقد می کنند ،این
اقدام به خودی خود ،چه تاثيری در حيات شرکت دارد؟
الف) تاثيری در حيات شرکت ندارد.
ب) موجب بطالن شرکت است.
ج) در حکم بالموضوع شدن شرکت است.
د) در حکم انحالل شرکت است.
-۴۱شهرام ضمن خرید کاال از بابک ،یک فقره چک به مبلغ  ۱ميليارد ریال صادر و ملک مسکونی خود را نيز وثيقه پرداخت
بدهی خود به بابک قرار می دهد .چک با ظهرنویسی در اختيار بهروز قرا می گيرد .در صورتی که چک با عدم پرداخت مواجه
شود ،کدام مورد در خصوص نحوه وصول ،صحيح است؟
الف) دارنده حق دارد همزمان ،وجه چک و اجرای وثيقه را درخواست کند.
ب) دارنده حق دارد ابتدا وجه چک را مطالبه کند و در صورت امتناع ،اجرای وثيقه را درخواست کنی.
ج) دارنده فقط حق دارد اجرای وثيقه را درخواست کند.
د) دارنده فقط حق دارد وجه چک را مطالبه کند.
 -۴۶تعداد کل سهامداران شرکت سهامی  ۵۱۱نفر و تعداد سهام حاضر در مجمع عمومی عادی  ۳۱است در این صورت ،اکثریت
مطلق آرا با چه تعداد رأی مثبت سهم ،محقق می شود؟

الف) چهل و نه
ب) چهل و هشت
ج) پنجاه و چهار
د) پنجاه و سه
-۴۷محمد به اتکای طلبی که از جواد دارد ،براتی را در وجه على و بر عهده جواد صادر می کند محمد ورشکسته می شود و
مدیر تصفيه ،طلب محمد را از جواد وصول می کند .وضعيت پرداخت برات چگونه است؟
الف) دارنده فقط می تواند در هيئت غرمایی محمد ،داخل شود.
ب) دارنده مقدم بر هيئت غرمایی ،وجه برات را دریافت می کند.
ج) جواد نسبت به پرداخت وجه برات ،دیگر مسئوليتی ندارد.
د) جواد همچنان در برابر دارنده ،مسئول پرداخت است.
 -۴۸سعيد به عنوان مدیر و دارنده حق امضای یک شرکت تجاری ،بابت اخذ تسهيالت بانکی برای شرکت ،سفته ای را از طرف
شرکت صادر و آن را امضا و مهر می کند .در خصوص این سفته ،وی چه مسئوليتی دارد؟
الف) همراه با شرکت ،در برابر دارنده ،متضامنا مسئول هستند.
ب) به عنوان صادر کننده  ،به همراه سایر امضاء کنندگان سفته ،در برابر دارنده مسئوليت تضامنی دارد.
ج) شخصا تعهد و مسئوليتی ندارد.
د) همراه با شرکت ،در برابر دارنده مشترکة مسئول هستند.
 -۴۳حسن در ازای پنج تن مواد اوليه به شرکت سهامی بهروان ،یک فقره چک به سررسيد  ۵/۴/۳۴دریافت می کند.شرکت در
تاریخ  ۵ /۵۵/۳۹تصميم می گيرد سرمایه خود را کاهش دهد .در صورت اعتراض حسن به کاهش سرمایه و وارد بودن عتراض،
تصميم و رأی دادگاه پيش از سررسيد چک چگونه است؟
الف) اگر شرکت جهت تأمين پرداخت وثيقه کافی نسپارد بدهی او حال شده و دادگاه حکم به پرداخت وجه چک می دهد.ماده
 ۹مکرر قانون
ب) به دليل فرارسيدن سررسيد چک امکان توقيف اموال وجود ندارد و دعوای مطالبه وجه چک نيز بر اساس صدور چک رد می
شود.
ج) بالفاصله دین ناشی از صدور چک ،حال شده و دادگاه به پرداخت آن حکم می کند
د) دادگاه به درخواست حسن ،نخست اموال شرکت را توقيف و سپس به پرداخت وجه چک حکم می کند
 - ۱۱در صورتی که به دليل عدم رعایت مقررات تشکيل شرکت سهامی ،حکم به بطالن صادر شود و در مرحله تجدید نظرخواهی،
موجبات بطالن مرتفع شده باشد .تصميم دادگاه چه خواهد بود؟
الف) قرار سقوط دعوی

ب) نقض رأی و ارجاع به شعبه بدوی برای صدور رأی مقتضی
ج) رد دعوی
د) تأیيد حکم بطالن
آیين دادرسی و اجرای احکام مدنی:
 -۱۵اگر پس از ابالغ واقعی دادخواست اوليه در محل اقامت خوانده  ،وی محل اقامت خود را تغيير دهد و تغيير محل
اقامت را اعالم نکند ،کدام مورد صحيح است؟
الف) اخطاریه ها و اوراق قضایی به همان محل سابق برای ابالغ فرستاده می شود و حکم صادره  ،حضوری است.
ب) اخطاریه ها و اوراق قضایی به همان محل سابق برای ابالغ فرستاده می شود و حکم صادره ،غيابی است
ج) مدیر دفتر دادگاه از خواهان می خواهد تا نشانی جدید خوانده را به دفتر دادگاه اعالم کند.
د) ابالغ از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی انجام می گيرد و حکم صادره  ،غيابی محسوب می شود.
 -۱۲اگر علی رغم ابالغ ،هيچ یک از اصحاب دعوا در دادگاه حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأی
دهد ،حکم چيست؟
الف) صدور قرار ابطال دادخواست توسط مدیر دفتر
ب) تجدید وقت رسيدگی و دعوت مجدد طرفين
ج) صدور قرار ابطال دادخواست توسط قاضی
 :د صدور قرار رد دعوا توسط قاضی
 -۱۹دعوایی به استناد سند عادی اقامه شده است .خواهان اصول اسناد را در جلسه اول دادرسی حاضر نمی کند  .با انکار و
تردید خوانده ،کدام اقدام صورت می گيرد؟
الف) جلسه تجدید شده و به خواهان ابالغ می شود اصول اسناد را در جلسه دوم حاضر کند.
ب) اگر دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشند ،در آن خصوص ابطال می شود.
ج) دعوای خواهان ،مردود اعالم می شود.
د) سند از عداد دالیل خواهان خارج می شود و قرار رد دعوای خواهان صادر می شود.
 -۱۴دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ورامين با صدور قرار ،اقدام به رد دعوا ميکند ،قرار مزبور در دادگاه تجدیدنظر استان
تهران تأیيد می شود ،اما در دیوان عالی کشور نقض می شود ،کدام مرجع به پرونده رسيدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می
کند؟
الف) همان دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ورامين
ب) شعبه هم عرض دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ورامين

ج) همان شعبه عالی کشور
د) دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 -۱۱اگر دادخواست دعوای تقابل در جلسه اول دادگاه مطرح شود ،جریان دادرسی چگونه خواهد شد؟
الف) الزاما دادگاه وقت جلسه دادرسی را تجدید کرده و خواسته را به اصحاب دعوا (اصلی و طاری) ابالغ می نماید.
ب) دادخواست به خوانده دعوا تقابل ابالغ شده و دادگاه موظف است در همان جلسه دادرسی ،به هر دو دادخواست رسيدگی
کند.
ج) با درخواست خواهان دعوای اصلی ،وقت جلسه دادرسی تجدید می شود.
د) به دادخواست اصلی ،در جلسه دادگاه رسيدگی می شود و جلسه ای برای رسيدگی به دعوای تقابل تعيين می شود
 -۱۶دعوای اثبات توليت از ناحيه احمد ،عليه بهرام و اداره اوقاف اقامه شده است .دادگاه بدوی با احراز شرایط ،حکم به توليت
احمد صادر ميکند ،اگر تجدیدنظر خواهی بهرام مردود اعالم شود ،آیا اداره اوقاف می تواند نسبت به رأی دادگاه بدوی و یا رأی
تجدیدنظر ،اقدام به فرجام خواهی کند؟
الف) بلی ،نسبت به هر دو مورد
ب) بلی ،اما فقط نسبت به رأی تجدیدنظر
ج) بلی ،اما فقط نسبت به رأی بدوی
د) خير ،نسبت به هيچ کدام
 -۱۷تجدیدنظر خواهی از کدام حکم ،مانع اجرا نيست؟
الف) الزام به تنظيم سند رسمی
ب) رفع تصرف عدوانی
ج) الزام به تحویل مبيع
د) خلع ید
 -۱۸آیا وکيل می تواند در خواست تأخير جلسه دادرسی را کند؟
الف) با وجود عذر موجه  ،حتی اگر وکالت در توکيل دارد ،می تواند در خواست تأخير جلسه را بنماید.
ب) تنها با وجود عذر موجه و با شرط عدم وکالت در توکيل ،می تواند درخواست تأخير جلسه را بنماید.
ج) در هيچ صورتی نمی تواند موجب تأخير جلسه دادرسی شود.
د) در هر صورتی می تواند موجب تأخير جلسه شود.
 -۱۳هرگاه در دادخواست ،خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ،کدام اقدام صورت خواهد گرفت؟

الف) ظرف دو روز به موجب قرار مدیر دفتر دادگاه ،رد ميشود
ب) ظرف دو روز به موجب قرار دادگاه ،رد ميشود.
ج) در دفتر دادگاه اخطاریه ای به دیوار الصاق ميشود تا ظرف ده روز رفع نقص شود ،در غير این صورت توسط دادگاه دادخواست
ابطال می شود.
د) در دفتر دادگاه ،اخطاریه ای به دیوار الصاق ميشود تا ظرف ده روز رفع نقص شود ،در غير این صورت توسط مدیر دفتر رد
ميشود.
 -۶۱رفع اختالف بين مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض ساختمان ،در صالحيت کدام مرجع است؟
الف) کميسيون ماده ۳۳
ب) کميسيون ماده ۵۱۱
ج) دیوان عدالت اداری
د کميسيون ماده ۷۷
 -۶۵برای کدام یک از شرایط قانونی دادخواست ،ضمانت اجرای صریح پيش بينی نشده است؟
الف) تنظيم در برگ چاپی مخصوص  -تنظيم به زبان فارسی  -امضای دادخواست
ب) شغل خوانده  -تعهدات و جهانی که به موجب آن ،خواهان خود را مستحق مطالبه می داند.
ج) شغل خوانده  -آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
د) تنظيم در برگ چاپی مخصوص -تنظيم به زبان فارسی  -شغل خوانده.
 -۶۲در خصوص دعوای مطالبه خسارت وارده به اموالی وقف شده اند ،خواهان کدام شخص است؟
الف) موقوفه عليهم
ب) اداره اوقاف و امور خيریه
ج) متولی
د) شخصيت حقوقی موقوفه
 -۶۹تقاضای اعاده دادرسی نسبت به کدام یک از تصميمات مراجع قضایی ،امکان پذیر است؟
الف) احکام و قرارهای قاطع دعوا
ب) فتا
ب) فقط احکام
ج) تمام آرای دادگاه ها اعم از حکم یا قرار

د) احکام و قرارهای قطعی
 -۶۴سيما دعوای محکوميت حميد به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را طبق نظر کارشناس مطرح کرده و با این
استدالل که دعوای او مستند به سند رسمی مالکيت و منطبق با بند «الف» ماده  ۵۱۸قانون آیين دادرسی مدنی است ،تقاضای
صدور قرار تأمين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی را می کند ،تکليف دادگاه برای صدور قرار تأمين خواسته چيست؟
الف) چون نوع ميزان خواسته به طور دقيق مشخص نيست و باید بعدا طبق نظر کارشناس مشخص شود ،دادگاه مکلف است از
وی خسارت احتمالی دریافت کند.
ب) به دليل اینکه خواسته هنوز مشخص نيست و بعدا طبق نظر کارشناس مشخص خواهد شد ،امکان صدور قرار تأمين خواسته
وجود ندارد.
ج) چون دعوای وی مستند به سند رسمی مالکيت است ،دادگاه مکلف است بدون دریافت خسارت احتمالی ،اقدام به صدور قرار
تأمين خواسته کند.
د) چون نوع و ميزان خواسته در سند مالکيت قيد نشده است ،لذا اگر موضوع مشمول بندهای دیگر ماده مزبور نباشد ،دادگاه
مکلف است از وی خسارت احتمالی دریافت کند.
 -۶۱مرجع رفع اختالف ناشی از اجرای رأی داوری ،کدام است؟
الف) دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده است.
ب) داوری که رأی داوری را صادر کرده است.
ج) دادگاهی که اجرایيه ،جهت رأی داوری صادر کرده است.
د) دادگاهی که واجد صالحيت رسيدگی به اصل دعوا است.
 -۶۶کد ام مورد صحيح است؟
الف) اگر ارائه کننده سند پس از انکار ،آن را مسترد کند و انگيزه خود را اعالم نماید ،انگيزه در دادرسی موثر است.
ب) هرچند در قانون ،قراری به عنوان قرار رسيدگی به اصالت سند پيش بينی نشده است ،اما این قرار ،جزو قرارهای اعدادی
است.
ج) استرداد سندی که در اثنای دادرسی مورد انکار قرار گرفته است ،داللت بر بطالن آن می کند.
د) وکيل در دفاع می تواند سند خواهان را انکار کند ،هر چند در وکالتنامه به آن تصریح نشده باشد.
 -۶۷دادگاه کدام یک از اشخاص زیر نمی تواند به سمت داور تعيين کند ،مگر به تراضی طرفين؟
الف) قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی
ب) اشخاص محروم از داوری ،به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن
ج) اشخاص فاقد اهليت قانونی

د) کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان
 -۶۸در حال حاضر ،هزینه دادرسی اعتراض ثالث به احکام صادره در دعاوی مالی ،معادل چه ميزان است؟
الف) پنج درصد محکوم به
ب) چهار درصد محکوم به
ج) سه درصد محکوم به
د) چهار درصد خواسته
 - ۶۳مالی از محکوم عليه در قبال خواسته توقيف شده است .محکوم له تا چه زمانی و مشروط به کدم شرط ،می تواند تقاضای
تبدیل مال توقيف شده به مال دیگری را بکند؟
الف) تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش -مالی که پيشنهاد می شود ،از حيث قيمت و سهولت فروش ،از مالی که قبال
توقيف شده ،کمتر نباشد.
ب) تا قبل از پایان عمليات راجع به فروش  -مالی که پيشنهاد می شود ،از حيث قيمت و سهولت فروش ،از مالی که قبال توقيف
شده ،کمتر نباشد.
ج) تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش -به صورت غير مشروط
د) تا قبل از فروش -مالی که پيشنهاد ميشود ،از حيث قيمت و سهولت فروش ،از مالی که قبال توقيف شده ،کمتر نباشد.
 -۷۱کدام مورد ،مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب  ۵۹۳۴است؟
الف) فقط احکام محکوميت مالی صادره از مراجع قضایی ،اعم از مراجع حقوقی و کيفری و قرار دستور موقت و تأمين خواسته
صادره از مراجع مذکور
ب) کليه احکام صادره از مراجع قضایی بر محکوميت اشخاص به پرداخت هر نوع مال به دیگری  ،گزارش های اصالحی مراجع
قضایی ،آرای مدنی تعزیرات حکومتی
ج) فقط احکام صادره از مراجع قضایی ،اعم از مراجع حقوقی و کيفری
د) کليه محکوميت های مالی  ،از جمله دیه ،ضرر و زیان ناشی از جرم ،رد مال و محکوميت به پرداخت نقدی صادره از کليه
مراجع قضایی
آیين دادرسی و اجرای احکام کيفری:
 -۷۵یک نظامی در خارج از قلمرو حاکميت جمهوری اسالمی ایران ،مرتکب جرم خاص نظامی شده است کدام دادگاه ،صالحيت
رسيدگی به این جرم را دارد؟
الف) کيفری یک محل خدمت
ب) حسب مورد ،کيفری یک یا دو تهران
ج) نظامی تهران

د) نظامی محل دستگيری
 - ۷۲نوجوانی  ۵۷ساله به اتهام قتل عمدی فردی ،تحت تعقيب است .کدام مرجع ،تحقيقات مقدماتی راجع به اتهام او را انجام
می دهد؟
الف) دادسرای ویژه نوجوانان محل وقوع جرم
ب) دادگاه اطفال و نوجوانان محل وقوع
ج) دادگاه کيفری یک ویژه اطفال و نوجوانان محل وقوع جرم
د) دادگاه اطفال و نوجوانان محل اقامت نوجوان
 -۷۹هرگاه یکی از موارد سقوط دعوای عمومی نزد قاضی محقق باشد ،کدام قرار باید صارد شود؟
الف) منع تعقيب
ب) موقوفی تعقيب
ج) بایگانی پرونده
د) ترک تعقيب
 -۷۴تشخيص سياسی بودن اتهام با کدام مرجع است؟
الف) رئيس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان
ب) دادستان مرکز استان
ج) دادگاه کيفری یک مرکز استان پس از اخذ نظر دادگاه انقالب
د) دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است.
 -۷۱کدام یک از ضرر و زیان های ناشی از جرم ،توسط شاکی قابل مطالبه است؟
الف) مادی ،معنوی و منافع ممکن الحصول
ب) فقط مادی و معنوی
ج) فقط مادی و منافع ممکن الحصول قابل تقویم
ج) فقط مادی
 - ۷۶کدام مورد در خصوص احاله پرونده های کيفری ،صحيح است؟
الف) رئيس قوه قضایيه می تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومی ،رأسا پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند
ب) برای احاله پرونده ،رضایت شاکی خصوصی ضروری است.
ج) احاله پرونده در دادسرا و دادگاه نظامی حسب مورد ،به درخواست دادستان نظامی یا رئيس قضایی استان و موافقت رئيس

سازمان قضایی نيروهای مسلح است.
د) احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان ،بنا به درخواست دادستان حوزه قضایی مبدأ و موافقت
شعبه اول دادگاه کيفری یک مرکز استان است.
 - ۷۷کدام یک از اشخاص زیر ،حق درخواست اعاده دادرسی دارند؟
الف) محکوم عليه ،شاکی ،دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم
ب) محکوم عليه ،دادستان کل کشور ،شاکی و رئيس دیوان عالی کشور
ج) محکوم عليه و شاکی
د) محکوم عليه ،دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم
 - ۷۸نوجوان  ۵۶ساله ای ،مرتکب حمل مواد مخدر مستوجب اعدام می شود .رسيدگی به جرم او در صالحيت کدام دادگاه زیر
است؟
الف) اطفال و نوجوان
ب) کيفری یک ویژه رسيدگی به جرایم نوجوانان
ج) انقالب
ج) کيفری دو
 -۷۳هرگاه بازپرس ،به علت عدم دسترسی به متهم در مرحله تحقيقات مقدماتی ،دستور منع خروج از کشور صادر نماید ،مدت
زمان اعتبار این دستور ،کدام است؟
الف) سه ماه و قابل تمدید
ب) سه ماه و غير قابل تمدید
ج) شش ماه و غير قابل تمدید
د) شش ماه و قابل تمدید
 – ۸۱در مواردی که دیه باید از بيت المال پرداخت شود ،پرونده پس از اتخاذ تصميم قانونی راجع به سایر جهات ،به کدام مرجع
ارسال می شود؟
الف) دادگاه به دستور دادستان ،برای صدور حکم مقتضی
ب) دادگاه با صدور کيفرخواست ،برای صدور حکم مقتضی دادگاه
ج) واحد اجرای احکام کيفری ،به دستور دادستان
د) به دستور بازپرس ،برای اتخاذ تصميم مقتضی
 -۸۵تأیيد کدام مورد ،جزو حدود اختيارات رئيس قوه قضایيه است؟

الف) کنترل ارتباطات مخابراتی شهرداران مراکز استان ها و مشاوران وزیر
ب) دستور تفتيش و بازرسی محل سکونت متهمان جرایم سياسی و مطبوعاتی
ج) دیتور شنود مکالمات تلفنی نمایندگان مجلس
د) دستور تفتيش و بازرسی محل کار رئيس
 - ۸۲اعمال کدام یک از موارد زیر ،نسبت به متهمان جرایم سياسی غير قانونی است؟
الف) استرداد
ب) بازداشت موقت
ج) مقررات ناظر به تعدد جرم
د) صدور قرار نظارت قضایی
 - ۸۹کدام مورد ،از جهات عذر موجه برای حضور متهم در مراجع قضایی محسوب نمی شود؟
الف) ابتال به حوادث مهم از قبيل بيماریهای واگير دار
ب) بيماری همسر یا اقربای متهم تا درجه سوم از طبقه دوم
ج) مواردی که عرفا به تشخيص باز پرس عذر موجه محسوب می شود
د) بروز حوادث قهری مانند سيل و زلزله که موجب عدم امکان تردد شود
 -۸۴رأى از دادگاه فاقد صالحيت محلی صادر شده است .این امر مورد اعتراض هيچ یک از طرفين پرونده قرار نگرفته است.
دادگاه تجدیدنظر چه تصميمی اتخاذ می نماید؟
الف) پس از نقض رأی ،پرونده را برای صدور قرار مقتضی به دادگاه صادر کننده رأى اعاده می کند.
ب) بدون نقض رأی ،پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.
ج) به علت عدم اعتراض طرفين ،بدون توجه به صالحيت دادگاه بدوی ،به درخواست تجدیدنظر رسيدگی می کند.
د) رأى را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعالم می دارد.
 . -۸۱فرماندار اردبيل که مقيم گرگان است ،در شهرستان کرج مرتکب تصادف منجر به فوت می شود .رسيدگی به جرم وی در
صالحيت کدام دادگاه کيفری است؟
ب) گرگان
ج) تهران ج) تهران
د) اردبيل د) اردبيل
الف) کرج

 - ۸۶در صورت اختالف بازپرس و دادستان در نوع قتل ،حل اختالف با کدام مرجع است؟
الف) دادگاه تجدیدنظر استان
ب) دادگاه کيفری دو
ج) دیوان عالی کشور
د) دادگاه کيفری یک
 - ۸۷احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان ،به منظور حفظ نظم و امنيت ،منوط به اجازه
کدام مرجع است؟
الف) دیوان عالی کشور
ب) دادستان کل کشور
ج) دادگاه تجدیدنظر همان استان
د) رئيس قوه قضائيه
 - ۸۸شاکی تا چه زمانی می تواند دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کيفری تقدیم نماید؟
الف) پایان جلسه اول دادرسی
ب) پيش از تشکيل جلسه اول دادرسی
ج) قبل از اعالم ختم دادرسی
د) پيش از صدور حکم
 - ۸۳ضابطان دادگستری در کدام صورت ،اختيار تأمين از متهم را دارند؟
الف) اخذ تأمين ضرورت داشته باشد.
ب) اطمينان به صحت تأمين ارائه شده داشته باشد.
ج) مقام قضایی اذن داده باشد.
د) اساسا اختيار اخذ تأمين ندارند.
 - ۳۱شخصی به اتهام سرقت تعزیری و نگهداری مواد مخدر تحت تعقيب قرار می گيرد .در صورت وجود شرایط قانونی ،چند
قرار تأمين در خصوص وی صادر خواهد شد؟
الف) یک قرار تأمين که هر دو جرم را در آن منظور شده باشد
ب) دو قرار تأمين غير از بازداشت موقت یا قرار بازداشت موقت
ج) دو قرار تأمين

د) یک قرار تأمين به همراه یک قرار نظارت قضائی
 - ۳۵در صورت فوت کفيل ،وضعيت قرار قبولی کفالت چگونه می شود؟
الف) تعهدات کفيل ،به قائم مقام قانونی منتقل می شود.
ب) منتفی است.
ج) با صالحدید مقام قضایی و رضایت متهم ،تعهدات کفيل به قائم مقام قانونی منتقل می شود.
د) با قبول ترکه ،تعهدات کفيل به ورثه منتقل می شود.
 - ۳۲مجازات مقرر در حکم نخستين ،بر خالف جهات قانونی ،کمتر از حداقل ميزانی است که قانون مقرر داشته است.
وظيفه دادگاه تجدیدنظر استان چيست؟
الف) در صورتی که این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد ،مجازات را تشدید می نماید.
ب) فارغ از اینکه تجدیدنظرخواه چه کسی باشد ،ملزم به تعيين مجازاتی است که قانون مقرر نموده است.
ج) در صورت تجدید نظر خواهی شاکی و تأیيد رئيس کل دادگستری استان ،ملزم به تعيين حداقل مجازاتی است که قانون
مقرر نمده است.
د) در صورت تجدیدنظرخواهی دادستان و عدم تجدیدنظر خواهی متهم ،نسبت به تعيين حداقل مجازات قانونی اقدام می کند.
 - ۳۹آقای "الف" مرتکب جرم رابطه نامشروع دون زنا شده است که شاکی ندارد و بدو قصد اقرار نزد مقام قضایی
دارد .وظيفه قاضی در این مورد چيست؟
الف) توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار
ب) تشویق به اقرار با ذکر عواقب اقرار
ج) توصيه به اقرار صحيح و کامل و ذکر اینکه اقرار باعث تخفيف مجازات می شود.
د) توصيه به عدم اقرار ،مگر در حضور وکيل متهم
 - ۳۴در جرم صدور چک بالمحل ،چنانچه متهم الشه چک مورد شکایت را به بازپرس تسليم نماید ،بازپرس چه قراری صادر
می کند؟
الف) ترک تعقيب
ب) جلب به دادرسی
ج) منع تعقيب
د) موقوفی تعقيب
 - ۳۱صدور کدام یک از قرار های زیر باعث لغو قرار تأمين نمی شود؟

الف) موقوفی تعقيب جزء در مورد فوت متهم
ب) جلب به دادرسی
ج) تعليق تعقيب
د) منع تعقيب
حقوق جزای عمومی :حقوق جزای عمومی
 -۳۶شرط محکوميت شخص حقوقی به پرداخت دیه چيست؟
الف) محکوميت به پرداخت دیه تنها مختص اشخاص حقيقی است.
ب) عدم دسترسی به شخص حقيقی مرتکب جنایت یا نامعلوم بودن وی
ج) عدم توانایی شخص حقيقی برای پرداخت دیه صدر
د) احراز رابطه سببيت بين رفتار شخص حقوقی و صدمه وارده -۳۷کدام مورد باعث سقوط مجازات تبعی می شود؟
الف) گذشت در جرایم غير قابل گذشت
ب) آزادی مشروط
ج) عفو عمومی
د) مرور زمان
-۳۸کدام یک از موارد زیر ،مانع تخفيف مجازات است؟
ب) تعدد جرایم تعزیری
الف) تکرار جرایم سياسی
ج) سه فقره محکوميت قطعی مشمول تکرار
د) تعدد جرایم تعزیری درجه  ۵تا ۹
 -۳۳حدوث جنون در کدام یک از موارد زیر ،سبب تعویق رسيدگی تا زمان افاقه می شود؟
الف) قبل از صدور حکم قطعی در حدود حق الهی
ب) حين دادرسی در کليه جرایم ،بدون استثناء
ج) حين ارتکاب جرم در حدود و قصاص
د) پس از صدور حکم قطعی در جرایم حدی
 -۵۱۱احراز توبه در کدام جرم ،سبب سقوط مجازات حدی و جایگزینی مجازات تعزیری به جای آن می شود؟
الف) افساد فی االرض

ب) زنای به عنف
ج) قذف
د) محاربه
-۵۱۵مقررات تعدد جرم ،در کدام دسته از جرایم تعزیری اجرا نمی شود؟
الف) درجه یک تا سه
ب) درجه یک تا شش
ج) درجه سه تا هشت
د) درجه هفت و هشت
 -۵۱۲اگر شخصی مرتکب یک جرم حدی و یک جرم تعزیری شود که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد ،وی به کدام
مجازات محکوم می شود؟
الف) به علت متفاوت بودن دو نوع جرم ،به هر دو مجازات
ب) در غير از قذف ،فقط به مجازات حدی
ج) اگر این دو جرم در راستای هم واقع شوند ،فقط حدی و در غير اینصورت ،به هر دو مجازات
د) به مجازات حدی و حداکثر به عالوه نصف مجازات تعزیری
"-۵۱۹ب" که پسری  ۵۹ساله است ،قصد سرقت دفتر حضور و غياب مدرسه را برای حذف غيبت های خود دارد .در روز سرقت،
"الف" که نگهبان مدرسه است ،در اطاق را برای او باز می کند .وصف رفتار "الف " چيست؟
الف) به عنوان معاون ،به حداکثر مجازات معاونت محکوم خواهد شد
ب) به عنوان معاون ،به مجازات قانونی سرقت محکوم می شود.
ج) به دليل آنکه "ب" به عنوان مباشر ،فاقد مسئوليت کيفری است ،عمل "الف" نيز قابل کيفر نمی باشد..
د) "الف" مباشر معنوی بوده و به حداکثر مجازات قانونی سرقت محکوم می شود.
 -۵۱۴بی ارادگی ناشی از مصرف اختياری مواد روان گردان در حين ارتکاب جرم ،چه حکمی دارد؟ الف) اصوال رافع مسئوليت
کيفری شناخته نمی شود .ب) اصوال رافع مسئوليت شناخته می شود .ج) به طور مطلق ،از عوامل رافع مسئوليت کيفری است.
د) به طور مطلق ،از عوامل رافع مسئوليت کيفری نيست.
 -۵۱۱چه زمانی دادگاه می تواند صدور حکم را به تعویق بيندازد؟
الف) ضمن حکم محکوميت یا پس از صدور آن
ب) پس از خاتمه تحقيقات مقدماتی
ج) پس از احراز مجرميت متهم

د) پس از تعيين مجازات
 -۵۱۶اگر محکوم ،طی مدت اجرای مجازات تکميلی ،مفاد حکم را رعایت نکند ،تکليف دادگاه صادر کننده حکم چيست؟
الف) می تواند بقيه مدت محکوميت را به حبس یا جزای نقدی درجه شش تا هشت تبدیل کند.
ب) برای بار اول ،مدت مجازات تکميلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد.
ج) محکوم را به دليل ناتوانی ،از ادامه تحمل مجازات تکميلی معاف داشته و مجازات را به جزای نقدی تبدیل نماید.
د) می تواند به پيشنهاد قاضی اجرای احکام ،برای بار اول ،مجازات تکميلی را به مجازات تکميلی دیگر تبدیل کند.
 -۵۱۷کدام یک از محکوميت های زیر ،فاقد آثار تبعی است؟
الف) نفی بلد
ب) حبس ابد
ج) شالق در جرایم موجب حد
د) حبس تعزیری کمتر از دو سال
 - ۵۱۸اعمال مجازات جایگزین حبس ،در مورد مرتکبان جرایم غير عمدی با مجازات دو سال حبس و کمتر ،چه حکمی دارد؟
الف) اختياری ،حسب تشخيص دادگاه
ب) الزامی ،مشروط به وجود جهات تخفيف و گذشت شاکی
ج) رز مطلقا الزامی است.
د) الزامی ،در صورت موافقت مجرم
" -۵۱۳الف" به قصد سقط جنين زنی که باردار نيست ،مبادرت به خرید شربتی می نماید که هيچ اثری بر سقط جنين ندارد.
در مسير منزل ،شيشه شربت از دست "الف" افتاده و می شکند ،رفتار ارتکابی توسط "الف" چه حکمی دارد؟
الف) جرم نيست.
ب) شروع به جرم محال بوده و جرم محسوب می شود
ج) شروع به جرم
د) در حکم شروع به جرم
 -۵۵۱در کدام مورد ،می توان حکم به مصادره کل اموال شخص حقوقی را صادر نمود؟
الف) دارای سابقه محکوميت کيفری به جرم اقتصادی باالتر از یک ميليارد ریال باشد.
ب) برای ارتکاب جرم اقتصادی باالتر از یک ميليارد ریال ،مسئوليت کيفری یابد.
ج) جرمی که نماینده قانونی شخص حقوقی در راستای منافع شر کت مرتکب شده ،دارای کيفر مصادره کل اموال باشد.

د) با انحراف از هدف مشروع نخستين ،فعاليت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغيير داده باشد.
-۵۵۵عابر پياده به سبب بی احتياطی راننده مصدوم می شود و در بيمارستان به علت اشتباه پرستار در دادن دارو فوت می کند.
عده ای از حقوقدنان عقيده دارند جانی همان پرستار است .در این عقيده ،از کدام نظریه عليت پيروی شده است؟
الف) شرط پویایی نتيجه
ب) شرط بی واسطه نتيجه
ج) شرط مناسب نتيجه
د) شرط ضروری نتيجه
 -۵۵۲کدام یک از جهات زیر ،مانع از برخورداری از عفو خصوصی است؟ الف) محکوميت به حبس ابد
ب) تعویق صدور حکم
ج) استفاده مکرر محکوم عليه از عفو
د) تعليق اجرای مجازات
 -۵۵۹توریستی با مشارکت دو تبعه دولت ثالث ،در هتل محل اقامت خود در ایران ،اقدام به جعل ارز خارجی کرده است.
رسيدگی به اتهام آنها در محاکم ایران ،بر اساس کدام اصل صالحيتی صورت می گيرد؟ |
الف) واقعی
ب) جهانی
ج) سرزمينی
د) شخصی
 -۵۵۴ارتکاب جرم در حالت خواب ،از مصادیق کدام نوع اجبار است؟
الف) مادی با منشأ داخلی
ب) معنوی با منشأ خارجی
ج) معنوی با منشأ داخلی
د) مادی با منشأ خارجی
" -۵۵۱الف " مرتکب جرم تعزیری درجه شش شده و سپس توبه می کند و به همين جهت ،دادگاه مجازات را ساقط می نماید.
هرگاه بعد ثابت شود که وی تظاهر به توبه کرده است ،وضعيت حقوقی "الف " کدام است؟
الف) سقوط مجازات ملغی می شود و "الف" به مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود
ب) مجازات "الف" اجرا نمی شود ،ولی چنانچه مجددأ مرتکب جرم شود ،به حداکثر مجازات محکوم می شود.

ج) سقوط مجازات ملغی می شود و "الف" به حداکثر مجازات درجه شش محکوم می شود.
د) سقوط مجازات ملغی می شود و "الف" به مجازات جایگزین زندان محکوم می شود.
 -۵۵۶در کدام مورد ،قاضی نمی تواند حکم به مجازات جایگزین زندان صادر کند؟
الف) جرم غير عمدی که مجازات قانونی آن ،بيش از دو سال حبس باشد.
ب) جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ،یک سال حبس است و متهم فاقد سابقه محکوميت می باشد.
ج) جرایم عمدی متعدد درجه هفت
د) جرم عمدی که مجازات قانونی آن ،درجه پنج است.
 -۵۵۷شرط اصلی تحقق شرکت در جرم ،کدام است؟
الف) عمدی بودن جرم مورد مشارکت
ب) تساوی با تشابه عمل شرکا
ج) عدم کفایت عمل هر یک از شرکا در تحقق جرم
د) استناد جرم به رفتار مستقيم مداخله کنندگان
 -۵۵۸کدام جرم مقيد به نتيجه است؟
الف) افترا عملی
ب) جعل
ج) افترا
د) نشر اکاذیب
 -۵۵۳ميزان تخفيف مجازات های تعزیری غير حبس ابد و اعدام ،در جرایم قاچاق مواد مخدر چيست؟
الف) تا ميانگين حداقل و حداکثر مجازات قانونی
ب) تقليل به ميزان یک تا سه درجه
ج) تا نصف حداقل مجازات آن جرم و در صورت فقدان حداقل ،تا نصف همان مجازات
د) تا یک سوم حداقل مجازات آن جرم و در صورت فقدان حداقل ،تا نصف همان مجازات
" -۵۲۱الف" به "ب" حمله می کند .در صورت قتل "الف" چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی "ب" ،مراتب دفاع را رعایت نکرده
باشد ،حکم رفتار "ب" چيست؟
الف) قصاص منتفی است و دیه "الف" از بيت المال پرداخت می شود.
ب) قصاص منتفی است و "ب" به دیه و تعزیر محکوم می شود.

ج) قصاص می شود.
د) قصاص ،دیه و تعزیر منتفی است .
 -۵۲۵در کدام یک از فروض ارتکاب قتل عمدی ،مرتکب عالوه بر قصاص نفس ،به قصاص یا دیه عضو نيز محکوم می
شود؟
الف) با یک ضربه ،موجب جنایت بر یک عضو شود و آن جنایت ،سبب قتل شود.
ب) ضربات متعدد وارد کند ،ولی فقط برخی ضربات ،مؤثر در مرگ باشد.
ج) بایک ضربه ،موجب جنایات متعدد برر اعضای مختلف شود و همه ی آن جنایات در قتل مؤثر باشد.
د) ضربات متعدد متوالی بر اعضای مختلف وارد کند که تمامی آنها در قتل مؤثر باشند.
 -۵۲۲قتل کدام یک از اشخاص مهدورالدم زیر ،بدون حکم دادگاه جایز است ؟
الف) مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حيات است.
ب) مستحق قصاص نفس ،فقط نسبت به صاحب حق قصاص
ج) کسی که تجاوز وی قریب الوقوع است .د) مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است.
 -۵۲۹محترم بودن مجنی عليه و حمایت قانونگذار از حيات وی ،در چه زمان ،شرط ثبوت قصاص است؟
الف) در زمان وقوع فعل و نتيجه
ب) تنها در زمان وقوع نتيجه
ج) تنها در زمان وقوع فعل
د) در هریک از دو زمان وقوع فعل یا نتيجه
 -۵۲۴در دفاع مشروع ،هرگاه مهاجم ،مجنون بوده و دفع وی مستلزم جنایت بر او باشد ،چه شخصی عهده دار جبران صدمه
است؟
الف) عاقله مهاجم
ب) ضمان ثابت نيست.
ج) عاقله مدافع
د) بيت المال
« -۵۲۱الف» و«ب» هر دو غير مسلمان هستند .در صورتی که «الف» مرتکب قتل عمد «ب» شود ،ولی بيش از اجرای
قصاص مسلمان گردد ،حکم قضيه چيست ؟
الف) مسلمان شدن وی تأثيری در حکم ندارد.

ب) قصاص ساقط و به پرداخت دیه و تعزیز محکوم می شود .
ج) قصاص ،دیه و تعزیز ساقط می شود.
د) قصاص و دیه ساقط و تعزیز می شود.
« -۵۲۶الف» به یک بيمار هموفيلی ،صدمه ای را که نسبت به افراد متعارف غير کشنده است ،وارد می کند .با توجه به عدم
انعقاد خونی نزد بيماران هموفيلی ،نامبرده به قتل می رسد .قتل واقع شده ،چه نوع قتلی است؟
الف) عمد یا شبه عمد یا خطای محض ،حسب مورد براساس وضعيت بزه دیده
ب) قتل عمدی در صورت آگاهی و توجه «الف» به وضعيت نامتعارف مجنی عليه
ج) شبه عمد
د) حسب مورد عمد یا شبه عمد ،با توجه به قصد مستقيم «الف»
« -۵۲۷الف» بدون اینکه فرد یا جمع معينی مقصود وی باشد ،ولی به قصد اینکه انسانی بميرد ،تيری را شليک می کند و از
قضا تير او هم به شخصی برخورد کرده و کشته می شود  .کدام قتل واقع شده است ؟
الف) خطای محض
ب) در حکم شبه عمد
ج) شبه عمد
د) عمد
 -۵۲۸کدام مورد باعث تشدید مجازات جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص غيررشيد می شود؟
الف) بزه دیده ،مجنون دایمی باشد.
ب) مرتکب ،از اقارب در وجه اول بزه دیده باشد.
ج) مزتکب ،قيم بزه دیده باشد.
د) مرتکب ،مالی برای خود تحصيل کند.
« -۵۲۳الف» ملک خود را به صورت عادی ،به «ب» و مجددا آن را به صورت رسمی  ،به «ج» فروخته است  .او مرتکب کدام
جرم شده است ؟
الف) فروش
مال غير
ب) تحصيل مال از طریق نامشروع
ج) کالهبرداری

د) معامله معارض
« -۵۹۱الف» با دستکاری در داده های سامانه یک بانک ،باعث می شود آن سامانه از کار بيفتد .وی مرتکب کدام جرم
جرایم شده است ؟
الف) تعدد مادی جعل داده و اخالل در سامانه
ب) اخالل در سامانه
ج) تعدد نتيجه تخریب داده و سامانه
د) تعدد مادی تخریب داده و اخالل در سامانه
 -۵۹۵حداکثر مجازات نفی بلد در مورد محارب  ،چقدر است؟
الف) تازمان توبه محارب
ب) تا زمان توبه محارب ،به شرط اینکه از ده سال بيشتر نشود.
ج) یک سال
د) بنا به تشخيص دادگاه
« -۵۹۲الف» سند مجعولی را به دادگاه ارائه داده و به آن استناد هم کرده است  .او پس از گذشت مدتی و قبل از صدور حکم،
منصرف شده و آن را از دادگاه مسترد کرده است .عمل او چه جرمی است؟
الف) شروع به جرم استفاده از سند مجعول
ب) جعل ،استفاده از سند مجعول و شروع به جرم کالهبرداری
ج) استفاده از سند مجعول
د) فاقد وصف کيفری است.
 -۵۹۹کدام مورد در خصوص ادعای بمب گذاری در اتوبوس خط واحد  ،صحيح است؟
الف) در صورتی جرم است که این ادعا صحت داشته باشد.
ب) به علت فقد عنصر قانونی ،جرم تلقی نمی شود.
ج) جرم است ،اگر به قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران باشد و عمال هم این کار را انجام داده باشد.
د) در صورتی جرم است که به قصد برهم زدن امنيت کشور و تشویش اذهان عمومی باشد.
 -۵۹۴صرف تشویق به خودکشی در کدام یک از موارد زیر  ،جزم است ؟
الف) نسبت به فرد مجنون باشد
ب) از طریق سامانه های رایانه ای باشد.

ج) تکرار شود.
د) منجر به خودکشی شود .
 - ۵۹۱هرگاه متهم به «سب» ادعا نماید اظهارات وی از روی غفلت بوده است ،چگونه با وی برخورد می شود؟
الف) ساب النبی است ،مگر آنکه غفلت وی ناشی از غضب  ،مستی و مانند آن باشد.
ب) باید ادعای خود را اثبات نماید و در صورت اثبات ،ساب النبی محسوب نمی شود.
ج) به ادعای وی اعتنا نمی شود.
د) ساب النبی محسوب نمی شود.
 -۵۹۶کدام مورد در خصوص دیه جنایت برميت ،صحيح است؟
الف) حال است و در جنایت عمد و شبه عمد ،توسط مرتکب و در خطای محض ،توسط عاقله پرداخت می شود.
ب) ا زنظر مدت و مسئول پرداخت  ،تابع عمومات پرداخت دیه است ،وليکن ميزان آن یک دهم دیه انسان زنده است .
ج) حال است و توسط مرتکب پرداخت می شود.
د) از نظر مدت و مسئول پرداخت ،تابع عمومات پرداخت دیه است ،با این تفاوت که دیه به ارث نمی رسد.
« -۵۹۷الف» با توسل به مانورهای متقلبانه  ،از طربق معرفی خود به عنوان پزشک و صرفا به خاطر پزشک معرفی کردن خود،
موفق به اردواج با «ب» می شود ،او مرتکب کدام جرم شده است ؟
الف) فریب در ازدواج
ب) کالهبرداری
ج) کالهبرداری  ،در صورت تصاحب جهزیه «ب»
د) شروع به کالهبرداری
 -۵۹۸کدام مورد در خصوص جرم قوادی ،صحيح است ؟
الف) مجازات آن در صورت تعدد ،عالوه بر شالق حدی ،نفی بلد نيز است .
ب) مجازات آن ،هشتاد ضربه شالق حدی در صورت وقوع نزدیکی و یک سال تبعيد در صورت عدم وقوع نزدیکی است.
ج) تکرار عمل ،شرط تحقق جرم است.
د) تحقق این جرم ،منوط به تحقق زنا یا لواط است .
-۵۹۳وصف مجرمانه گفتن جمله «تو فرزند پدرت نيستی » به فرزند مشروع و بالغ دیگری ،قذف چه کسی است؟
الف) مادر وی
ب) قذف مخاطب و مادرش

ج) پدر وی
د) خود وی
 -۵۴۱امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که به علت استفاده از حق حبس ،تمکين نمی کند ،چه حکمی دارد؟
الف) فقط موجب مسئوليت مدنی زوج است .
ب) فقط موجب مسئوليت کيفری زوج است .
ج) موجب مسئوليت کيفری و مدنی زوج است .
د) هيچ مسئوليتی متوجه زوج نيست.

