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 حقوق مدنی 

 اول( کلیات، اموال و مالکیت 

 

 عقد وقف در کدام یک از موارد زیر، باطل است؟   -1

   ( وقف مالی که نسبت به آن، شخص دیگری حق ارتفاق دارد. 1

 موجب اراده واقف، متضمن پرداخت نفقه زوجه او از منافع موقوفه است. ( وقفی که به  2

    ( وقف مالی که در اجاره شخص دیگری است. 3

 علیه، مشاع است. ( وقف مالی که میان واقف و موقوف 4

 

 در وقف بر مصالح عامه، اگر واقف تولیت را برای خودش قرار داده باشد:   -2

 واقف نیز کفایت می کند. ( قبض متولی صحیح است و قبض 1

 ( در حالتی که منافع ملک موقتاً متعلق به دیگری بوده باشد هم وقف صحیح است.2

 ( اگر خود واقف مصداق موقوف علیهم واقع شود، می تواند منتفع گردد. 3

 ( همه گزینه ها صحیح است. 4

 

 اگر مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین ننموده باشد:   -3

    تلف شدن مال موضوع انتفاع از بین می رود.( حق انتفاع با  1

 ( انتقال عین موضوع انتفاع به غیر، موجب بطالن حق انتفاع می شود. 2

  ( حق انتفاع با فوت هیچ یک از طرفین عقد موجد حق انتفاع، از بین نمی رود.3

 ( مخارج الزمه برای نگاهداری مال موضوع انتفاع برعهده منتفع است. 4

 

 حق انتفاع اموال، وقف و اجاره اموال به ترتیب در کدام یک از اموال صورت می گیرد؟  واگذاری  -4

 در اموال منقول و غیرمنقول مفروز   -در اموال غیرمنقول مفروز و مشاع  -( در اموال غیرمنقول مفروز و مشاع 1

 ( هر سه در اموال منقول و غیرمنقول اعم از مشاع یا مفروز 2

 اموال منقول یا غیرمنقول اعم از مشاع یا مفروز و مورد سوم در اموال منقول یا غیرمنقول مفروز ( دو مورد اول در  3

 ( مورد اول در اموال منقول یا غیرمنقول مشاع یا مفروز و موردهای دوم و سوم در اموال منقول یا غیرمنقول مفروز 4

 

 در مورد حق انتفاع کدام گزینه صحیح است؟  -5

 بس، قبض شرط صحت است. ( در برخی اقسام ح1

 ( منتفع باید از مال موضوع حبس سوءاستفاده و تفریط نکند وگرنه حق او زایل می شود. 2

 ( انتقال عین موضوع حق انتفاع امکان پذیر بوده و منتقل الیه حق فسخ عقد موجد حق انتفاع را دارد. 3

 اند ایجاد شود همانند وقف. ( حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود و نسبت به مال مشاع می تو4

 

 درباره »حق دینی« کدام مورد صحیح است؟  -6

     ( موضوع حق می تواند یک شیء مادّی باشد. 1

 ( اسباب ایجاد حق، محدود به موارد خاص است. 2

     ( متضمن حق تقدم برای دارنده آن است. 3

 ( در برابر همه قابل استناد است. 4
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 غیرمنقول تبعی است؟کدام مورد مصداق   -7

    ( دعاوی که موضوع آن حق غیر منقول است. 1

 ( خسارت وارد بر امالک و نیز اجرت المثل امالک 2

      ( تعهد به تسلیم ملک3

 ( همه گزینه ها صحیح می باشند. 4

 

از    -8 را  آن  استرداد  و  شده  آن  مالکیت  مدعی  است،  خریده  را  کاالیی  سابقاً  که  این  ادعای  به  فعلی  شخصی  متصرف 

 درخواست می کند. کدام مورد صحیح است؟ 

 ( پس از اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، متصرف در مقام منکر و مقر له در مقام مدعی قرار می گیرد. 1

 ( با ارائه سند عادی خرید، بیع به عنوان سبب مملِّک، ثابت و به نفع دارنده سند، حکم می شود. 2

 دعی، به موجب اقرار متصرف، مانع استناد به اماره تصرف است. ( اثبات مالکیت سابق م3

 ( اثبات مالکیت سابق، با هر یک از ادله اثبات دعوی، مانع استناد به اماره تصرف نیست.4

 

 عقد بیع:   طریق  از ارتفاق حق صاحب توسط ملک انتقال  -9

     دارد.می   محفوظ  بایع  برای  را  حق  این  خریدار،  به  ارتفاق  حق  انتقال  عدم  به  تصریح  ( به شرط1

   ارتفاق.  حق  دارای  شرکای   میان  ملک  تقسیم  حالت  خالف  بر  کند  نمی  زایل  را  ارتفاق  ( حق2

 شود.   حق  این  زوال  موجب  تواندمی  که  ارتفاق،  حق  مورد  ملک  مالک  تصرفات  خالف  بر  کند  نمی  زایل  را  ارتفاق  ( حق3

 ارتفاق.   حق  دارای  شرکای  میان  ملک  تقسیم  حالت  مانند  به  شود  نمی  حق  زوال  موجب  ( اصوال4ً

 

 در خصوص تولیت و متولی موقوفات، کدام گزینه صحیح است؟  -10

 ( اصل بر عدم قابلیت تفویض بوده و اصل بر جواز توکیل نیست.  1

 ( تولیت تحت هیچ شرایطی قابل تفویض و واگذاری نیست.  2

( هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوطه به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را  3

 داشته باشد خواه شرط مباشرت متولی شده یا نشده باشد.   

 ( اگر شرط مباشرت متولی نشده باشد وی حق توکیل دارد، ولی اصل بر عدم جواز تفویض است.   4

 

علی حق ارتفاق از ملک خود را به زهرا واگذار نموده و سپس آن را به مدت یک سال به حسین اجاره می دهد. اگر    -11

 علی در صدد وقف این ملک به سعیده برآید در این حالت: 

 این وقف به انگیزه فرار از ادای دین انجام شود، نیز صحیح است.   ( در حالتی که1

 ( وقف این ملک امکان پذیر است. 2

 ( تنها اگر موقوف علیهم را حسین و نسل های بعد او قرار دهد، چنین وقفی صحیح است. 3

 ( تنها اگر موقوف علیهم را زهرا و نسل های بعد او قرار دهد، چنین وقفی صحیح است. 4

 

 صرفات صاحب ملک آنجا که موجب زیان صاحب ملک مجاور گردد، در چه صورت مُجاز است؟ ت -12

  ( هرگاه به مقدار متعارف باشد، هرچند برای رفع حاجت انجام نشود. 1

 ( آنجا که برای رفع حاجت یا رفع ضرر از متصرف صورت گیرد.2

   ( هرگاه برای رفع ضرر از متصرف و به مقدار متعارف انجام شود. 3

 ( چنانچه به مقدار متعارف انجام شود، اگرچه برای رفع ضرر از متصرف هم نباشد. 4
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 حق انتفاع بر معدوم و وقف بر معدوم به ترتیب چه حکمی دارند؟ -13

     ( هر دو در حالتی که به تبع موجود واقع شوند، صحیح می باشند. 1

 ( هر دو باطل هستند. 2

   تبع موجود واقع شود، صحیح است. ( اولی باطل و دومی اگر به  3

 ( اولی اگر به تبع موجود واقع شود، صحیح بوده و دومی باطل است. 4

 

 کدام مورد، مصداق منقول محسوب می شود؟ -14

    ( دعوی مطالبه اجرت المثل هر نوع مال 1

 ( مطلق اشجار و شاخه های آن 2

       ( ثمره و حاصل 3

 استیجاری ( مال االجاره ملک  4

 

 کدام یک از موارد زیر، موجب زوال حق انتفاع است؟  -15

    ( در صورت انتقال حقّ انتفاع، بدون اذن مالک 1

 ( در صورت فوت مالک، اگر برای حقّ انتفاع، مدتی معین نشده باشد. 2

   ( در صورت تعدی و تفریط منتفع که موجب ضرر فاحش شود. 3

 غیر، بدون اذن منتفع( در صورت انتقال ملک به  4

 

 تصرف متصرف فعلی به عنوان مالکیت منافع در چه حالت دلیلی بر مالکیت ذوالید، محسوب نمی شود؟  -16

 ( آنجا که مالکیت سابق مدعی)غیر متصرف( از راه شهادت شهود، اثبات شود. 1

 ( جایی که مالکیت سابق مدعی)غیر متصرف( از راه اقرار متصرف، احراز شود. 2

 ( در حالتی که احراز نشود که تصرف وی ناشی از سبب مملِّک یا ناقل قانونی بوده است. 3

 ( در حالتی که تصرف وی بالمباشره نبوده و به توسط نمایندگان او صورت گرفته باشد.4

 

 چیست؟در وقف بر اوالد و وقف ملکی جهت بیمارستان، به ترتیب احکام قبول وقف و قبض عین موقوفه  -17

قبول حاکم و قبض متولی وقف در همه   -( قبول طبقه اول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها و قبض طبقه اول موقوف علیهم  1

 موارد. 

 قبول حاکم و قبض وی در همه موارد.   -قبول طبقه اول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها و قبض طبقه اول موقوف علیهم   (2

 قبول حاکم یا متولی وقف و قبض وی.   -بقه اول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها و قبض ایشان  ( قبول ط3

قبول حاکم و قبض متولی یا حاکم حسب   -( قبول طبقه اول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها و قبض طبقه اول موقوف علیهم 4

 مورد. 

 

 شود؟  عقد وقف نسبت به کدام مال برقرار می  -18

 ( مالی که منافع آن دائماً متعلق به غیر است خواه مشاع باشد یا مفروز و منقول یا غیر منقول 1

 ( مالی که حق االرتفاق آن متعلق به دیگری است و صرفاً مفروز بوده خواه منقول یا غیر منقول 2

 روز باشد نه دین و منفعت.( عینی که قبض و اقباض آن توسط موقوف علیه امکان پذیر باشد خواه مشاع یا مف3

 ( مطلق اموال اعم از عین یا منفعت خواه مشاع یا مفروز و منقول یا غیر منقول. 4
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 حقوق جزا 

 ا(کلیات )اصول حاکم بر حقوق جز

 

 در قانون مبارزه با پولشویی، کدام تعریف در »جرم« صحیح است؟ -1

 ( هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که قانونا دارای کیفر باشد. 1

 تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ( هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که قانونا دارای کیفر باشد و یا  2

با  ( هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که قانونا دارای کیفر باشد و یا تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و قانون مبارزه  3

 مواد مخدر 

موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، قانون مبارزه با مواد    ( هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که قانونا دارای کیفر باشد و یا تخلفات4

 مخدر و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

 

 در کدام مورد امکان مراجعه قضات کیفری به منابع شرعی جهت استخراج حکم و تعیین مجازات وجود دارد؟ -2

 ( معاونت هایی که شرعا دارای کیفر خاص باشند. 1

 جرایمی که شرعا دارای کیفر خاص باشند. (  2

 ( حدودی که در قانون مسکوت اند. 3

 صحیح است.  3و    1( گزینه  4

 

 اگر رفتاری به موجب قوانین، جرم نباشد ........ .  -3

 ( برای متهم حکم برائت صادر می شود. 1

 ( قرار موقوفی صادر می شود. 2

 ( حکم به جایگزین حبس صادر می شود. 3

 حسب صالحدید قاضی، به مراتب تعزیر محکوم می شود.   ( مرتکب بر4

 

 ... است. .......... قانون  ک ی یقانون مجازات اسالم -4

 موقت (  4   سه ساله   یشیزماآ(  3   پنج ساله   یشیزماآ(  2   یمیدا(  1

 

هرگاه حکم صادره توسط دادگاه کیفری، فراتر از میزان کیفیتی باشد که در قانون مقرر شده است، کدام مورد صحیح    -5

 است؟  

چنانچه صدمه و خسارتی از این جهت حاصل گردد، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و  ( 1

 شود. از بیت المال جبران میمدنی است و در غیر این صورت خسارت  

 شود. صادرکننده حکم مسؤولیت کیفری دارد، ولی خسارت وارده از بیت المال جبران می(  2

 در هر صورت خسارت وارده به محکوم علیه باید از بیت المال جبران شود. (  3

 صادر کننده حکم در هر صورت، دارای مسؤولیت کیفری و مدنی است. (  4

 

 روانی جرایم عمد عبارتند از ....... .اجزای عنصر  -6

 ( علم به موضوع و قصد عام 1

 ( علم به موضوع و قصد خاص 2

 ( علم به حکم، علم به موضوع، سونیت خاص 3

 ( علم به موضوع، علم به حکم در برخی موارد، سو نیت عام، سو نیت خاص در برخی موارد 4
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 است؟  صحیح  «تقصیر» عنوان   خصوص در  گزینه کدام   -7

   . است  جزایی  مسئولیت  تحقق  اولیه  رکن  صرف،  مادی  جرایم  در(  1

 . است  جرم  تحقق  اولیه  رکن  غیرعمد،  جرایم  در(  2

   . است  جزایی  مسئولیت  تحقق  اولیه  رکن  غیرعمد،  جرایم  در(  3

 . است  جرم  تحقق  اولیه  رکن  صرف،  مادی  جرایم  و  غیرعمد  جرایم  در(  4

 

 مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، با کدام شرایط محقق می شود؟    -8

 شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.   ( 1

 تقصیر شود. شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب    ( 2

 شخص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.   ( 3

 شخص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.   ( 4

 

 مکانقلمرو اجرای قوانین کیفری در 

 

 باشد؟  ایران  قوانین   واقعی یا حفاظتی صالحیت مشمول تواند  می  خارجی، کشور در جرم کدام ارتکاب   -9

 ایران   جمهور  رئیس  رسمی  غیر  یا  رسمی  دستخط  جعل(  2   خارجی  یا  ایرانی  رایج  اسکناس  جعل(  1

 آزادی   بهار  سکه  قلب(  4   ایران   ثبتی  مراجع  صادره  اجراییه  جعل(  3

 

 است؟  جرم  تحقق یاصل شرط ران،ی ا قلمرو  در لی ذ میجرا  از کی  کدام ارتکاب  -10

     ران یا  دولت  هیعل  یجاسوس(  1

 ی اسالم  یجمهور   نظام  هیعل  ی غیتبل  تیفعال(  2

             گرید  یخارج  کشور  نفع  به   و  یخارج  کشور  هیعل  یجاسوس(  3

 . هستند  جرم  ران،یا  قلمرو  در  ارتکاب  حالت  در  فقط  فوق،  میجرا  همه(  4

 

  7  درجه   تعزیری   مجازات   مستوجب  ایران  قوانین  طبق  که  داده   انجام   رفتاری  ترکیه   کشور  در  1394  سال   در   ایرانی   فردی   -11

  دادستانی، به  جرم اعالم حسب  بر  و شده ایران وارد 1395  سال در ترکیه، کشور  در محاکمه  و تعقیب بدون مرتکب اگر . است

 است؟  صحیح گزینه کدام شود،  شروع 1398  سال در ایران  در نامبرده  تعقیب

 . ندارند  محاکمه  اعمال  صالحیت  ایران  قوانین  خارجی،  کشور  در  جرم  ارتکاب  دلیل  به(  1

 . است  محاکمه  قابل  ایران  قوانین  طبق  متهم  ،1395  سال  در  ایران  در  متهم  شدن  یافت  دلیل  به(  2

 . دارند  محاکمه  اعمال  صالحیت  ایران  قوانین  خارجی،  کشور  در  متهم  محاکمه  و  تعقیب  عدم  دلیل  به(  3

 . ندارند  محاکمه  اعمال  صالحیت  ایران  قوانین  ،1398  سال  در  زمان  مرور  حصول  دلیل  به(  4

 

و تحت    -12 ایران یافت شده  تعقیب و محاکمه در آنجا، در  از  و پیش  از کشور، مرتکب جرمی شده  ایرانی، در خارج  یک 

به   ادامه رسیدگی  تعقیب قرار گرفته است. در جریان رسیدگی، قانون محلّ وقوع جرم نسخ شده است. کدام مورد درباره 

 اتهام وی، صحیح است؟  

 ( رسیدگی موقوف می گردد. 1

 گر اتهام تعزیری باشد، رسیدگی موقوف می گردد، وگرنه ادامه می یابد. ( ا2

 ( بسته به مورد، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می شود. 3

 ( رسیدگی در هر حال ادامه می یابد. 4
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  محاکمه   خارجی   کشور   در   نامبرده   که   صورتی   در .  است  شده  ساده  سرقت   جرم   مرتکب   خارجی  کشور   در   ایرانی   فردی   -13

 شود:  ایران  کشور وارد مربوطه  مجازات  تحمل  از بعد و شده

 می شود.   محاسبه  شده  اجرا  تعزیری  مجازات  میزان (1

 است.   مجدد  تعقیب  منع  قاعده  مشمول  نامبرده (2

  مجدد   محاکمه  قابلصورت    این  غیر  در  ،  می شود   صادر  موقوفی  قرار  باشد،  او  مجازات  سقوط  برای  موجبی  ایران،  قوانین  موجب  به  اگر(  3

 است.   ایران  در

 می شود.  تعقیب  مجدد   دیده،  بزه  شکایت  صورت  ( در4

 

 مجرمیت متقابل، شرط اولیه برای اعمال کدام صالحیت است؟   -14

 صالحیت واقعی(  1

 صالحیت شخصی بزه دیده محور در جرایم تعزیری (  2

 غیرمنصوص شرعی صالحیت شخصی بزه دیده محور در جرایم تعزیری  (  3

 صالحیت شخصی و جهانی (  4

 

  ایران  های  دادگاه  در  صورتی  در  اند  شده  جرم  مرتکب  ایران  حاکمیت  قلمرو  از  خارج   در  که  دولت  مستخدمان  جرایم  به  -15

 ............. . که  شود می  رسیدگی

 .   نباشد  یا  باشد  وظیفه  و  شغل  با  رابطه  در  جرم  و  باشد  ایرانی  غیر  یا  ایرانی  مرتکب  خواه  صورت  هر  در(  1

 .     باشد  شده  واقع  مرتکب  وظیفه  و  شغل  مناسب  به  جرم  و  باشد   ایرانی  مرتکب  که   صورتی  در(  2

 .    باشد  شده  واقع  مرتکب  وظیفه  و  شغل  مناسب  به  جرم  و  نباشد  ایرانی  مرتکب  که   صورتی  در(  3

 .   باشد  شده  واقع  مرتکب  وظیفه  و  شغل  مناسب  به  جرم  و  باشد  غیرایرانی  یا  ایرانی  مرتکب  که   صورتی  در(  4

 

 قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان

 

 است؟  اشد  سابق قانون   به  نسبت قانون   کدام-16

    . باشد  مخففه  کیفیات  وضع  متضمن  که  قانونی(  1

 می آورد.   پایین  را  آن  حداکثر  و  میبرد  باال  را  مجازات  حداقل  که  قانونی(  2

  . می آورد  پایین  را  آن  حداقل  و  میبرد  باال  را  مجازات  حداکثر  که  قانونی(  3

 کند.   جدیدی  شرایط  یا  شرط  به  مشروط  را  مرتکب  به  مجرمانه  نتیجه  استناد  که  قانونی(  4

 

در    تیحکم محکوم  تیدهد، در صورت قطع   فیساله را تخف  17نوجوان    یکه قانون الحق، مجازات مقرر برا  یدر صورت  -17

 ...... ....  چارچوب قانون سابق

 . مجدد وجود دارد  یسرپرست، امکان بررس  ای  یتوسط ول  یاعاده دادرس   یتقاضا  قیفقط از طر(  1

 .ندیمجازات نما  فیتخف  یتقاضا   ،یاحکام مکلفند از دادگاه صادر کننده حکم قطع  یاجرا   یسرپرست و قاض  ای  یول(  2

 . ندیاصالح حکم نما  ی، تقاضا  یمکلف است از دادگاه صادر کننده حکم قطعاحکام    یاجرا   یو قاض  تواندینوجوان م(  3

 . د یاصالح حکم نما  یاز دادگاه تقاضا  تواندیاحکام م  یاجرا   یقاض(  4
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 در دو حالت زیر قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین به چه صورت است؟  -18

چنانچه قانون الحق، مدت مجازات تبعی مندرج در قانون سابق را  -ب قانونی که مدت آزادی مشروط را کاهش میدهد./  -الف

 افزایش دهد. 

 قانون الحق اشد است و عطف به ماسبق نمی شود.  -از قانون سابق خفیفتر است و عطف می شود . /ب  -الف  (1

 شود. قانون الحق اخف و عطف به ماسبق می    -از قانون سابق شدیدتر است و عطف نمی شود./ب  -الف  (2

 قانون الحق اخف و عطف به ماسبق می شود.   -از قانون سابق خفیفتر است و عطف می شود ./ب  -( الف3

 . قانون الحق اشد است و عطف به ماسبق نمی شود  -( از قانون سابق شدیدتر است و عطف نمی شود./ب4

 

 ؟ی شودنمکدام یک از قوانین ذیل نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا   -19

 ( قانون جدید مبنی بر ادله اثبات تا قبل از اجرای حکم 1

 ( قانون جدیدی که اعمال کیفرهای تبعی را به محکومیت های بیشتری تعمیم دهد. 2

 قاضی 3قاضی به    5( قانون جدید مبنی بر کاهش تعداد قضات دادگاه کیفری استان از  3

 ( قانون جدید مبنی بر نسخ عنوان مجرمانه 4

 

 کدام گزینه به عنوان قانون مساعد، میتواند شامل جرایم و رفتار های سابق بر وضع قانون شود؟  -20

 تمام تغییرات مندرج در قانون کاهش حبس های تعزیری (  1

 جایگزین های زندان نسبت به احکام قطعیت یافته سابق   (2

 قانون مجازات اسالمی  91ماده  (  3

 .همه گزینه ها صحیح هستند(  4

 

 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 

 

 مجازات های اصلی قابل اعمال بر شخص حقوقی عبارت است از: -21

 ( حدود و تعزیرات 2     ( حدود، قصاص، دیات و تعزیرات 1

 ( تعزیرات، دیات و جبران خسارات ناشی از جرم 4      ( تعزیرات و دیات3

 

 حقوقی و مصادره اموال آن به عنوان مجازات چیست؟شرط یا شروط قانونگذار برای انحالل شخص  -22

 شخص حقوقی از ابتدا برای ارتکاب جرم، به وجود آمده باشد.   (1

 ( با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. 2

 چ شرط یا شروطی نکرده است. ( قانونگذار انحالل شخص حقوقی و مصادره اموال آن را منوط به هی3

 ( حسب مورد گزینه یک یا گزینه دو 4

 

هرگاه برای دادگاه محرز شود که شخص حقوقی افزون بر فعالیت قانونی به فعالیتهای مجرمانه مستمری هم می پردازد،    -23

 دادگاه کدام اقدام را انجام می دهد؟

 . حقوقی، غیر از انحالل و مصادره اموال را اعمال کندمی تواند یک تا دو مورد از مجازات های مختص شخص  (  1

 .حکم به انحالل شخص حقوقی یا مصادره اموال آن صادر می کند(  2

 .حکم به انحالل شخص حقوقی و مصادره اموال آن صادر می کند(  3

 .می تواند هر مجازات مختص شخص حقوقی، غیر از انحالل را اعمال کند(  4
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 متون فقه )تحریرالوسیله( 

 کتاب قضا 

 
..... من المناسب الجلیله الثابته من قبل اهلل تعالی للنبی و من قبله    »هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم   -1 و منصب 

 « این عبارت در تعریف کدام است؟لالئمه )ع( و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط اآلتیه

 ( فتوا1

 ( قضا2

 ( شهادت 3

 ( حکمیت 4

 

یجب کفایه علی أهله و قد یتعین إذا لم یکن فی البلد أو ما یقرب منه مما ال  یحرم القضا بین الناس إذا لم یکن من أهله و » -2

 یتعسر الرفع إلیه من به الکفایه« با توجه به این عبارت کدام گزینه درست است؟ 

 است.   حرام( قضاوت کردن مطلقا  1

 اجب کفایی است. ( اگر کسی در شهر نزدیک نباشد، قضاوت و 2

 است.   کفاییاست و اگر در شهر نزدیک کسی نباشد، واجب    عینی( قضاوت واجب  3

 برای کسی که شرایط قضاوت را ندارد، حرام است. ( قضاوت  4

 

 کدام گزینه در باب قضا درست نیست؟  -3

 أی من لم یجتمع فیهم شرائط القضا   ( یحرم الترافع إلى قضاة الجور1

 لی الفقیه إذا کان من به الکفایه و لو إختاره المترافعان أو الناس الیتعین القضاء ع(  2

 یستحب تصدی القضاء لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه و األولی ترکه مع وجود من به الکفایه (  3

 الیجوز لمن لم یتعین علیه القضاء االرتزاق من بیت المال ولو کان غنیا (  4

 

 فقیه جامع للشرائط فنظر فی الواقعه و حکم علی موازین القضاء:لو رفع المتداعیان اختصامهما إلی - 4

 للحاکم الثانی النظر فیه و نقضه(  2   یجوز لهما الرفع إلی حاکم آخر (  1

 تسمع دعوی المدعی لو ادعی خطاؤه فی اجتهاده   (4  إذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه (  3

 

 کدام گزینه درباره بحث قضا درست نیست؟ -5

 یجب التسویة بین الخصوم التسویة فی المیل بالقلب فال یجب،(  1

 ( أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام 2

 لو توقف التوصل الی حقه علی الرشوه جاز للدافع و إن حرم علی اآلخذ (  3

 ( یستحب على المرتشی إعادتها إلى صاحبها 4

 

 قیل من ال یقبل شهادته لشخص أو علیه ال ینفذ حکمه کذلك   -6

 ( کشهاده الزوج علی زوجته و الزوجه علی زوجها 1

 و الخصم على خصمه  ( کشهادة الولد على والده 2

 ( کشهاده األخ ألخه و علیه 3

 ( کشهاده الصدیق علی صدیقه 4
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 کدام یك از شروط در قاضی مورد اختالف است؟   -7

 ایمان و عدالت   ( ذکوریت و1

 ( اجتهاد مطلق و طهاره المولد 2

 ( کتابت و بصر 3

 و أعلمیت، ضابط   ( بلوغ و عقل4

 

»یشکل للقاضی القضاء بفتوى المجتهد اآلخر، فال بد له من الحکم على طبق رأیه ال رأي غیره و لو کان أعلم« کدام گزینه    -8

 در ترجمه این عبارت درست است؟

 شکل حکم قاضی دیگر حکم دهد.  ( قاضی می تواند بر طبق1

 ( قاضی می تواند طبق رای قاضی دیگر حکم دهد. 2

 ( برای قاضی اشکال دارد که طبق فتوای مجتهد دیگر حکم دهد. 3

 ( قاضی باید طبق رای خودش حکم دهد و اگر دیگری أعلم باشد باید طبق نظر او حکم دهد. 4

 

 علیه قاضی صحیح است؟ ي رعیتکدام گزینه درباره طرح دعوا   -9

 ( ال تسمع دعواه 1

 ( یجب علی القاضی إجابته 2

 ( ال یعمل معه الحاکم من التساوی 3

 ( الیجب علی القاضی إجابته4

 

»یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بینة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق اللّه تعالى، بل ال یجوز له    -10

 الحکم بالبینة إذا کانت مخالفة لعلمه،« طبق این عبارت:  

  ( اگر بینه خالف علم قاضی باشد، قاضی باید به بینه عمل کند.                                  1

 ( اگر احالف خالف علم قاضی باشد، قاضی باید به علم خودش عمل نکند.2

 ( اگر بینه خالف علم قاضی باشد، جایز نیست که قاضی به بینه عمل کند.                  3

 ( عمل به بینه در هر حالت جایز است.4

 

 کدام گزینه درباره تقدم و تأخر در طرح دعوي درست نیست؟  -11

 صاحبه   یسارولی و لو ابتدرا معا یسمعه من الذی علی  أحد الخصمین بالدعوی فهو اُ  ( إذا بدر1

 لو ورد الخصوم مترتبین بدأ الحاکم فی سماع الدعوی باألول فاألول (  2

        لو ورد الخصوم معا أو لم یعلم کیفیه ورودهم و لم یکن طریق إلثباته یقرح بینهم م التشاح(  3

 ضر فهما سواء ما لم یستضر أحدهما بالتاخیر فیقدم دفعا للضرر لو اتفق مسافر و حا(  4

 

 کدام گزینه در تعریف مدعی درست نیست؟  -12

 ( هو الذی تُرک لو ترک الدعوی 1

 ( هو الذی یدعی خالف األصل 2

 ( هو الذی فی مقام إثبات الشیء 3

 ( هو الذی یدعی علی الظاهر 4
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 کدام گزینه درباره شرایط سماع دعوي درست نیست؟  -13

 ( ال تسمع من الطفل و لو کان مراهقا 1

 إذا رفع حال جنونه   ( ال تسمع من المجنون و لو کان ادواریا2

 ( السفیه بعد الحجر فتسمع دعواه 3

 ( التسمع دعوی المجهول المطلق 4

 

 »أن یکون للدعوي أثر لو حکم علی طبقها« با توجه به این عبارت کدام دعوي مسموع است؟ -14

 ( یک نفر مدعی شده که بیعی واقع نشده و دیگری می گوید بیع به صورت ربوی واقع شده 1

 در دست طرف مقابل است به او تعلق دارد.   یا خوکی  ( یک نفر مدعی شده که شراب2

 یا یکی از مردم این شهر به من بدهکار است.   یبی که در دست فالنی است از سیبهای باغ من است( یک نفر مدعی شده که س3

 ( یک نفر مدعی شده که علی یا امید مال او را به سرقت برده اند. 4

 

 کدام یك از دعاوي زیر مسموع است؟ -15

 ( لی عنده شیئا 1

 ( إن لی عنده فرسا أو دابه أو ثوبا 2

 علی عمرو شیئا ( ادعی علی أن لزید  3

 ( ادعی أمر علی شخص مجهول 4

 

»لو ادعى اثنان مثال بأن ألحدهما على أحد کذا تسمع و بعد اإلثبات على وجه التردید یقرع بینهما.« کدام گزینه مصداق    -16

 این عبارت است؟

 ( حسین ادعا کرده که از شیرین یا محمد طلب دارد. 1

 رد.( محسن ادعا کرده که از محمدرضا طلب دا2

 ( یاسر و محمد ادعا دارند که یوسف به یکی از آنها بدهکار است. 3

 ( مسعود و مهران ادعا دارند که سعید به آنها بدهکار است. 4

 

 درباره محاکمه غیابی کدام گزینه صحیح است؟  -17

 ( جواز الحکم علی الغائب بحقوق الناس 1

 ( یجوز الحکم علیه فی حقوق الل 2

 الدعوی حضورالمدعی علی فی بلد الدعوی ( یشترط فی سماع  3

 ( ال یکون الغائب علی حجته 4

 

 در رسیدگی به دعوا کدام گزینه درست نیست؟  -18

 ( احضار مدعی علیه مشروط به درخواست مدعی است. 1

 ( پس از اقرار مدعی علیه صدور حکم منوط به درخواست مدعی است. 2

 باشد. ( در حکم شرط است که به زبان عربی  3

 ( اگر مقر دارا باشد، الزام به تأدیه می شود. 4

 

 

 

 



 موسسه آموزش عالی فاضل   ............ .... ........... متون فقه............. ... ................  ..                        

 

 

 164صفحه :          www.fazel.ac.ir   /     07132343234-6/         1کوچه،  ابتدای خیابان قصردشت، پارامونت، شیراز

فالقول قول منکر العسر« کدام    »لو ادعى المقر اإلعسار و أنکره المدعی فان کان مسبوقا بالیسار فادعى عروض اإلعسار   -19

 گزینه درباره این عبارت درست است؟

 و مورد قبول است. ( اگر مقر مدعی اعسار شود، و سابقه ثروتمندی دارد، قول ا 1

 ( اگر مدعی اعسار ادعای دست چپ نماید مدعی می تواند او را انکار کند. 2

 ( اگر مقر ادعای اعسار کند و سابقه فقر دارد، قول منکر اعسار قبول است. 3

 ( اگر مقر مدعی اعسار شود، و سابقه ثروتمندی دارد، قول منکر اعسار مورد قبول است. 4

 

 ؟ این قاعده استمصداق کدام مورد  -20

 « و رفض بینة الداخل ء فان کان فی ید أحد الطرفین فمقتضى القاعدة تقدیم بینة الخارج لو تعارضت البینات فی شی »

 علی و حسن ساکن یک خانه هستند و هر دو بر مالکیت آن خانه بینه آورده اند، بینه هر دو پذیرفته است. (  1

 رج خانه است، بینه بنیامین مقدم است. بنیامین ساکن یک خانه است و محسن خا(  2

 لپ تاپی در اختیار شیرین است و لیال مدعی مالکیت آن است بینه لیال به خاطر بینه شیرین، تساقط می کند.(  3

 سینا زمینی را در تسلط دارد و بینه دارد، امید نیز مدعی همان زمین است و بینه آورده، بینه امید مقدم است.(  4

 

 »لو تعارضت بینة الجرح و التعدیل سقطتا« کدام گزینه مصداق این عبارت است.  -21

 ( دو شاهد بگویند که علی عادل است.1

 ( یک شاهد بگوید او عادل است و شاهد دیگر بگوید او فاسق است. 2

 ( دو شاهد بگوبند که او در روز فالن در فالن مکان شراب نوشید. 3

 ق است.( دو شاهد بگویند که علی فاس4

 

 کدام گزینه درباره انکار درست است؟  -22

 ( للحاکم و المنکر التبرع بالحلف 1

 ( لو تبین للحاکم بعد حکمه کون الحلف کذبا لم ینقض الحکم2

 ( الحلف بنفسه ال یوجب سقوط حق المدعی بل بعد حکم الحاکم یسقط الحق 3

 ( لو رجع المنکر الناکل عن نکوله، یسمع 4

 

»لو قال المدعی لی بینة ال یجوز للحاکم إلزامه بإحضارها فله أن یحضرها أو مطالبة الیمین أو ترك الدعوى،« کدام گزینه   -23

 طبق این جمله درست است؟ 

 ( اگر مدعی بینه داشته باشد میان بینه، سوگند دادن یا ترک دعوا اختیار دارد.1

 را الزام به احضار بینه نماید.  ( اگر مدعی بینه داشته باشد، حاکم می تواند او2

 ( اگر مدعی توان طلب سوگند را دارد می تواند سوگند دهد و حق بینه ندارد. 3

 ( مدعی در هر لحظه از دعوا حتی پس از سوگند مدعی علیه در آوردن بینه تخییر دارد.4

 

 کدام گزینه در تکمیل این عبارت درست است؟  -24

 اسقین أو عدل واحد ............. للحاکم الحکم«»لو رضی المدعى علیه بشهادة الف 

      ( یجوز1

 ( یجب2

      ( الیجوز3

 ( یعتبر 4

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................... .... اساسی ...... ....... حقوق  .... .........   موسسه آموزش عالی فاضل   

 

 

 187صفحه :          www.fazel.ac.ir    /     07132343234-6/          1کوچه-ابتدای خیابان قصردشت-پارامونت-شیراز

 حقوق اساسی 

 ؟ باشند  یم ی اسالم یملزم به حضور در جلسه مجلس شورا  ینگهبان در چه صورت  یشورا ی اعضا یمطابق قانون اساس  -1

 ی جمهور   استیسوگند ر  یهنگام ادا   در(  1

 ییقضا  حیلوا  یبررس  هنگام(  2

 بودجه ساالنه   حهیال  یبررس  هنگام(  3

 مجلس   ندگانینما  یاعتبارنامه ها  یبررس  هنگام(  4
 

 ؟ است ح یصح نه یگز کدام   -2

 روز   3۰ممنوع است مگر به مدت    یحکومت نظام  یبرقرار (  1

 . ستیمجلس ن  بیبه تصو  ازمندین  رانیدر ا  یخصوص  یوام از بانک ها  گرفتن(  2

 . مجلس است  بیبه تصو  ازمندیتوسط دولت ن  یوام به اشخاص حقوق  دادن(  3

 .است  حی صح  نهیسه گز  هر(  4
 

 ؟است حی صح یعاد  نیقوان ری در خصوص تفس  نه یگز کدام   -3

 . مجلس است  تیدر صالح  یعاد   نیقوان  ریتفس  صرفاً(  1

 . مجلس است  تیدر صالح  یعاد  نیشرح قوان  صرفاً(  2

 . مجلس است  تیدر صالح  یعاد   نیقوان  ریو تفس  شرح(  3

 .ردیگی مورد استناد قضات قرار نم  یقانون اساس  ریتفس(  4

 

 ؟مجلس در نظر گرفته شده است یداخل  نامهن ییآ ب یتصو ی برا یچه حد نصاب یقانون اساس  مطابق -4

 ندگان یسوم کل نما  دو(  1

 حاضر   ندگانیسوم نما  دو(  2

 ندگان یچهارم نما  سه(  3

 حاضر   ندگانیچهارم نما  سه(  4
 

 ؟ حضور ندارد ی موقت رهبر یدر شورا  ریز   یها نهیاز گز  ک یرهبر کدام  یر ی کناره گ ایصورت فوت از   در -5

 ی اسالم  یمجلس شورا  سیرئ(  1

 هییقوه قضا  سیرئ(  2

 صینگهبان به انتخاب مجمع تشخ  یشورا   یاز فقها  یکی(  3

 جمهور   سیرئ(  4

 

 ...... . جمهور بزند که سیدست به عزل رئ تواندیم  یزمان ی رهبر  مقام -6

 .بدهد  یو   تیبه عدم کفا  یرا  مجلس(  1

 . دهد  یقانون  فیاز انجام وظا  یکشور حکم به تخلف و  یعال  وانید(  2

 .کشور اقتضا کند  مصالح(  3

 .دهد و مصلحت هم اقتضا کند  یقانون  فیانجام وظااز    خلفتحکم    یعال  وانید  ایدهد    یو  تیبه عدم کفا  یمجلس را  ای(  4
 

 ؟ شوند یتوسط مردم انتخاب م م یمستق ری به طور غ ر یاز مقامات ز  کی کدام   -7

 ی رهبر   مقام(  1

 ی رهبر  خبرگان(  2

 مجلس   ندگانینما(  3

 ی اسالم  یمجلس شورا  یاعضا(  4
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 ی ....... .رهبر  مقام -8

 .کندی و مصوبات آن را امضا م نییرا تع  صیمجمع تشخ  یاعضا(  1

 . کند  ینگهبان را نصب و عزل م  یشورا   یاعضا(  2

 . کند  یم  دییرا تا  یمل   تیامن  یعال  یو مصوبات شورا  نییمصلحت را تع  صیمجمع تشخ  یرا امضا و اعضا   یجمهور  استیر  حکم(  3

 .دهد  رییآن را تغ  یو اعضا   لیرا تشک  یمل  تی امن  یعال  یشورا   تواندیزمان م  هر(  4
 

 ....... . نگهبان ی مورد شورا  در -9

 . نگهبان است  یشورا  یفقها  تیمصوبات مجلس با احکام اسالم با اکثر  رتیمغا  صیتشخ(  1

  یدر حضور اعضا ندگانیچهار پنجم نما  یبرا یخطوط مرز  رییسه چهارم و در مورد تغ یدر مورد توقف انتخابات را  یریگمیتصم یبرا ( 2

 .است  ینگهبان در مجلس ضرور   یشورا

فقط بر عهده    یبر عهده همه اعضا و نظارت بر انتخابات خبرگان رهبر   یاسالم  یو مجلس شورا   یجمهور  استیبر انتخابات ر  نظارت(  3

 . نگهبان است  یشورا   یفقها

 . ستینگهبان قابل اجرا ن  یبدون اظهار نظر مثبت شورا   نیقوانهیچ یک  (  4
 

 ....... . قانون ری تفس  در -10

 . است  ندگانینما  ینسب  تیبا اکثر  یعاد  نیقوان  ری نگهبان و تفس  یشورا   یمطلق آرا اعضا   تیبا اکثر  یقانون اساس  ریتفس(  1

و با    یاسالم  یمجلس شورا   تیدر صالح  یقانون عاد  ریسه چهارم و تفس  بینگهبان و با تصو  یبر عهده شورا  یقانون اساس  ریتفس(  2

 . است  تیاکثر  بیتصو

 . مطلقاً ممنوع است  یاز قانون اساس  ییقضا  ریتفس(  3

 . نگهبان معتبر است  یشورا  یسه چهارم همه اعضا   یبا را  یقانون  ریسه چهارم فقها و تفس  تیاکثر  ی با را   یقانون اساس  یشرع  ریتفس(  4
 

 ؟ست یشرع به عهده ک نیبا مواز  ری انطباق مقررات مغا صیتشخ -11

 نگهبان   یشورا   یفقها(  1

 نگهبان   یشورا (  2

 مصلحت نظام   صیتشخ  مجمع(  3

 خبرگان   مجلس(  4
 

 ؟شودی م م یتقد یبه چه مرجع ب ینگهبان به ترت ی شورا یحقوقدانان و فقها  استعفانامه -12

 ی مقام رهبر   یرهبر   مقام(  1

 یاسالم   یمجلس شورا   یرهبر   مقام(  2

 ی مقام رهبر  یاسالم  یو مجلس شورا   هییقوه قضا  سیرئ(  3

 ی مقام رهبر  یاسالم  یشورا  مجلس(  4

 

 ؟باشدی نگهبان نم ی شورا  یفقها  طیجز شرا   ل یذ یها نهیاز گز  ک یکدام  -13

 عدالت (  1

 زمان   اتیبه مقتض  یآگاه(  2

 اجتهاد (  3

 فقاهت(  4
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 ؟ است یحقوق تیچه ماه  ی نگهبان دارا  یشورا -14

 دوم   مجلس(  1

 مجلس   اراتیکننده اخت  محدود(  2

 مجلس   فیکننده وظا  نییتب(  3

 و نظارت کننده   یکنترل  نهاد(  4
 

 ؟ است حیصح  نهیگز  کدام -15

 . شوند  یم  لیدولت تشک  یبرنامه ها  شبردیصرفاً به منظور پ  شوراها(  1

 . شوندی ها توسط دولت انتخاب ماستان   یعال  یشورا   یاعضا(  2

 . است  یشوراها نظارت بر امور محل  یاصل  فیاز وظا  یکی(  3

 نه یسه گز  هر(  4
 

 ؟ طرح به مجلس را دارد می از شوراها حق تقد کی کدام   -16

 استان   یشورا (  1

 ها   استان  یعال  یشورا (  2

 شوراها   همه(  3

 چکدام یه(  4
 

 . ..... باشد مخالف دیشوراها نبا مات یتصم -17

 اسالم   نیمواز(  1

 کشور   نیقوان(  2

 یی قضا  یآرا(  3

 2  و  1  نهیگز(  4

 

 ؟ است ح یصح نه یگز کدام   -18

 . کند  شنهادیدولت به مجلس پ  قیخود را از طر  یهاطرح   یستیها صرفاً بااستان   یعال  یشورا (  1

 . کند  شنهادیبه مجلس پ  میخود را مستق  یهاطرح   دیها صرفاً بااستان   یعال  یشورا (  2

 . کند  شنهادیدولت به مجلس پ  قیاز طر  ای  ماًیخود را مستق  یهاطرح   توانندیها ماستان   یعال  یشورا (  3

 . ها اساس آن حق ارائه طرح مجلس ندارداستان   یعال  یشورا (  4

 

 ست؟ینامشروع ن یها تی مالک ق یاز مصاد نهیکدام گز ،یقانون اساس 49بر اساس اصل  -19

 س الربا و اخت   (1

 ی ت دولتالسوء استفاده از معا م   (2

 ی خصوصکسب و کار  (  3

 موات   یها   نیفروش زم  (4
 

 ؟ شودی م یبررس  ی توسط چه نهاد ی جمهور است یر  یداهایکاند تیصالح -20

 ی رهبر   مقام(  1

 نگهبان   یشورا (  2

 کشور   وزارت(  3

 نگهبان   یشورا   یفقها(  4
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 . کندی .. امضا م...... ..  استوارنامه آنان را شوندیم نیی.. تع........  بیو تصو ... ......  شنهادیبه پ  رانیسف -21

 جمهور   سیامور خارجه مجلس رئ  ریوز(  1

 امور خارجه   ریوز  جمهورس یامور خارجه رئ  ریوز(  2

 جمهور   سیرئ  جمهورس یامور خارجه رئ  ریوز(  3

 امور خارجه   ری امور خارجه مجلس وز  ریوز(  4
 

 . است ندگانیاز کل نما زانیچه م  ی جمهور برا سی از رئ سوال -22

 سوم   دو(  1

 چهارم   کی  حداقل(  2

 پنجم  دو(  3

 سوم   کی  حداقل(  4
 

 .است .....  ان یها به خارجشرکت   لیتشک ازیدادن امت 81اساس اصل  بر -23

 مجلس مجاز   بیتصو  با(  1

 ممنوع  مطلقاً(  2

 نگهبان   یبه شورا   منوط(  3

 صورت ضرورت مجاز   در(  4
 

 ؟ است نهی رسد به عهده کدام گز  یدولت م ب یکه به تصو  یدولت یبر اساسنامه سازمان ها ی قانون  نظارت   -24

 نگهبان   یشورا (  1

 ی اسالم  یمجلس شورا  سیرئ(  2

 دولت  ئتیه(  3

 جمهور   سیرئ(  4

 

 رد؟ یگ  یدر کدام دادگاه صورت م یمذهب  یها تیاقل ی عموم  میبه جرا  یدگیرس  -25

 ت یخاص اقل  یعموم  یدادگاه ها   (2    ییجزا  یعموم  یدادگاه ها   (1

 استماع ندارد   تیقابل  (4     ژه یو  یدادگاه ها    (3

 ............ . مقام رهبری  -26

 . حق دارد هر زمان بخواهد رئیس جمهور را عزل کند(  1

 . حق عزل رئیس جمهور را ندارد(  2

 .برای مجلس به عدم کفایت سیاسی داردحق عزل رئیس جمهور را پس از رای دیوان عالی کشور به تخلف قانونی  (  3

 .نمی تواند رئیس جمهور را بدون رای مجلس عدم کفایت یا رای دیوان عالی کشور به تخلفات وظایف قانونی عزل کند(  4

 

 ؟ است  یدر مقابل چه کس  جمهور س یرئ یمال  تیمسئول -27

 کشور   یعال  وانید  سیرئ(  1

 هییقوه قضا  سیرئ(  2

 ی رهبر   مقام(  3

 کل کشور   دادستان(  4
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 حقوق تجارت 

 

 1تجارت 

 نماینده صحیح است؟  بودنکدام گزینه در خصوص تاجر   -1

 نام و حساب خود انجام دهد بنابراین هیچ نماینده ای تاجر نیست.   ه( تاجر باید عمل تجاری را ب1

 ( با تصریح قانون تجارت برخی نمایندگان تاجر محسوب می شوند. 2

 قائم مقام تجارتی تاجر محسوب می شوند. ( قیم و  3

 ( تمامی نمایندگان تاجر محسوب می شوند. 4

 

 معامله بین دو تاجر:   -2

 ( در هر حال تجاری خواهد بود. 1

 اموال غیر منقول و معامالت مربوط به حوائج شخصی تجار  معامالت راجع  ( در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای2

 ( در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای اموال منقول 3

 صی تاجر باشد تجاری خواهد بود. خ( فقط در صورتی که مربوط به حوائج ش4

 

 معامالت راجع به اموال منقول بین شرکت های سهامی در چه صورت تجاری است؟   -3

 صورتی که موضوع یکی از شرکت ها تجاری باشد. ( فقط در  1

 ( فقط در صورتی که موضوع هر دو شرکت تجاری باشد. 2

 قط در صورتی که ضمن انجام معامله به تجاری بودن آن تصریح شود. ف(  3

 ( در هر صورت4

 

 کدام یک از اعمال، تجارتی ذاتی است؟  -4

 معامالت برواتی  (  1

 تاسیس کارخانه    (  2

 وال غیر منقول توسط تاجر ( رهن ام3

 خرید و فروش اموال غیر منقول حکمی  (4

 

 هرگاه در دعوای بین دو تاجر راجع به امور تجاری بین مندرجات دفاتر آنها تعارض وجود داشته باشد.  -5

 ( هر یک از دفاتر به نفع طرف مقابل دلیل محسوب می شود. 1

 سود هیچ یک سندیت ندارد.   ( هر یک از دفاتر علیه صاحب دفتر معتبر ولی به2

 ( دفتر تجارتی خوانده به علت انطباق با اصل برائت از دین معتبر است و دفتر خواهان مردود می باشد. 3

 ( هر دو دفتر سندیت خود را از دست می دهند و قاضی باید به سایر دالیل مراجعه کند. 4
 

 .....ارائه خدمات بیمه ای مربوط به اموال غیر منقول،  -6

 ( و یا منقول، عمل تجاری است.  1

 ( عمل تجاری نیست مگر در صورتیکه توسط تاجر انجام شوند.  2

 ( به هیچ وجه عمل تجاری نیست بر خالف خدمات بیمه اموال منقول.  3

 ( اگر فقط همراه با خرید و فروش باشد عمل تجاری است.  4
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.....« منظور از    ایهر نوع مال منقول به قصد فروش    ل یتحص  ای  د یدارد »خر  یقانون تجارت مقرر م  2ماده    1بند    -7 اجاره 

 ست؟یبند چ  نیدر ا  لیتحص

 به جز ایقاعات   یاعمال حقوق(  4          یفقط اعمال حقوق( 3          یفقط اعمال ماد (  2      یحقوق  عیاعمال و وقا  هیکل(  1

 

 معامله ای به وساطت داللی که مجنون است انجام گردیده است در این حالت:  -8

 .( معامله انجام شده صحیح است1

 . ( معامله انجام شده باطل است2

   .( معامله انجام شده غیر نافذ است3

 . دالل، داللی را برای یکی از طرفین معامله نموده باشد معامله صحیح است( در صورتی که  4

 

در ضمن معامله سندی به دالل سپرده می شود که نزد وی تلف می گردد، با توجه به امانی بودن ید دالل، کدام عبارت    -9

 صحیح است؟ 

 ( دالل مسئول نیست مگر تعدی وتفریط وی ثابت شود. 1

 تواند ثابت کند تلف مستند به او نیست ، مسئول است. ( دالل در صورتی که ن2

 ( دالل فقط در صورتی مسئول نیست که قوه قاهره را ثابت کند. 3

 ( دالل فقط در صورتی مسئول نیست که ثابت کند تلف مستند به آمر بوده است. 4

 

 معامله: تاجری از یک تاجر دیگر برای فرزندش یک کیف خریداری می کند. این   -10

 ( ذاتاً تجاری است. 1

 ( تجاری تبعی است.2

 ( تجاری نیست. 3

 ( چنانچه ثمن معامله از صندوق تجارت خانه پرداخت شود مشمول عمل تجاری است. 4

 

از سوی محمد در چه    -11 اقدام به واسطه گری در فروش کاال می نماید. قبض وجه  از سوی »الف«  محمد به عنوان دالل 

 است؟ صورتی جایز 

 ( اجازه مخصوص داشته باشد. 1

 ( مطلقاً از قبض وجه به جای طرف معامله ممنوع است. 2

 ( در صورت داشتن پروانه داللی 3

 ( در صورت رضایت خریدار )طرف مقابل معامله( 4

 

 دالل اصوالً مسئول کدامیک از موارد ذیل می باشد؟  -12

 ( اعتبار طرفین معامله 1

 آمر خود پیدا نموده است. ( اعتبار خریداری که برای  2

 ( اجرای معامله 3

 ( نه اعتبار هیچ یک از اطراف معامله و نه اجرای معامله 4

 

 میزان اجرت دالل و حق العمل کار به ترتیب تابع ............. است.  -13

 قرارداد به شرط این که از میزان تعرفه تجاوز نکند.   -( قرارداد1

 قرارداد   -( قرارداد2

 قرارداد   -قرارداد به شرط اینکه از میزان تعرفه تجاوز نکند(  3

 قرارداد به شرط این که از تعرفه تجاوز نکند.   -( قرارداد به شرط اینکه از تعرفه تجاوز نکند4
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 اگر دالل به جای یکی از طرفین دین طرف مقابل را ادا کند ........ . -14

 است اما نمی تواند جهت استرداد آن چه که پرداخته به طرف مقابل رجوع کند.   ( در صورت داشتن اجازه نامه مخصوص عملش صحیح1

 ( در صورت نداشتن اجازه، معامله صحیح است اما نمی تواند جهت استرداد آن چه که پرداخته به طرف مقابل رجوع کند.2

 اخته به طرف مقابل رجوع کند  ( در صورت نداشتن اجازه، معامله صحیح است اما می تواند جهت استرداد آن چه که پرد3

 ( در صورت نداشتن اجازه نامه مخصوص معامله باطل است. 4

 

 در صورتی که معامله دارای شرط خیار باشد ............... و در صورتی که معامله، معلق باشد ................ . -15

 معلق علیه استحقاق اجرت دارد. دالل پس از تحقق    -( دالل به محض انعقاد عقد،استحقاق اجرت دارد1

 دالل پس از تحقق معلق علیه،استحقاق اجرت دارد.-( دالل پس از منقضی شدن مدت شرط حق مطالبه اجرت دارد2

 دالل به محض انعقاد عقد،استحقاق اجرت دارد.   -( دالل به محض انعقاد عقد،استحقاق اجرت دارد3

 دالل به محض انعقاد عقد،استحقاق اجرت دارد.    -اق اجرت دارد( دالل بعد از منقضی شدن مدت شرط خیار،استحق4

 

الف به عنوان دالل از سوی ب اقدام به پیدا کردن طرف معامله می نماید و در نهایت منجر به انجام قرارداد بین ب و ج   -16

 فرض الف ........... . در این به عنوان خریدار می گردد. در ضمن معامله، اسنادی به الف که دالل است داده می شود. 

 ( مسئول اسناد است مگر آنکه ثابت کند تلف یا ضایع شدن اسناد مربوط به شخص او نبوده است. 1

 ( مطلقاً مسئول تلف یا ضایع شدن اسناد نیست. 2

 باشد مسئول تلف یا ضایع شدن اسناد است.   او( تنها در صورتی که در قرارداد فرض مسئولیت برای  3

 ( مطلقاً مسئول تلف یا ضایع شدن اسناد است. 4

 

را اخذ می    -17 را تنظیم و امضای طرفین  نامه آپارتمانی  بیع  انقضای مدت وکالتنامه وکیل فروشنده  دالل بدون توجه به 

 کند. در این خصوص دالل ............ است. 

 ز سوی وکیل مستحق اجرت ( پس از تسلیم آپارتمان ا1

 ( مستحق اجرت 2

 ( پس از امضای سند رسمی انتقال توسط موکل مستحق اجرت 3

 آپارتمان و اصل سند مالکیت از سوی وکیل مستحق اجرت  تسلیم( پس از  4

 

 اگر حق العمل کار به علت فعل طرف معامله نتواند معامله آمر را انجام دهد؟   -18

 یین می کند.( مستحق اجرتی است که آمر تع1

 ( مستحق حق العمل خود خواهد بود.2

 ( مستحق اجرت نیست. 3

 ( مستحق اجرتی است که عرف تعیین می کند.4

 

است.    -19 الف  از سوی شرکت سهامی  تعیین شده  مبلغ  با  مشارکت  اوراق  در خرید  کار  العمل  علی، حق  امر  به  حسین 

 آن را به علی منتقل نماید: حسین که خود، صاحب اوراق مشارکت است در صدد است که 

 ( این انتقال صحیح است مگر اینکه علی، اذن در معامله با خود نداده باشد. 1

 ( این انتقال صحیح است مگر اینکه علی، معامله با خود را منع کرده باشد. 2

 ( این انتقال غیرنافذ است و منوط به تنفیذ علی است  3

 ، امر به معامله خود کرده باشد.  ( این انتقال، صحیح نیست مگر اینکه علی4
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چنانچه ارزش کاالهای موضوع قرارداد حمل از وجوهی که متصدی حمل حق دارد از بابت کرایه و سایر مخارج مطالبه    -20

 کند کمتر باشد، نامبرده ......... کاال را به فروش برساند. 

 ستان  د( می تواند با اطالع و نظارت دا1

 ( می تواند 2

 با اطالع و نظارت دادستان  ملزم است(  3

 ( می تواند در صورت صدور دستور دادگاه 4

 

 در صورتی که شخص الف، ب ، ج به عنوان قائم مقام تجارتی در تجارت خانه تعیین شوند:   -21

 ( هر کدام از آن ها می تواند به صورت مستقل به فعالیت های تجارت خانه بپردازد.   1

 صورت مجتمعا به فعالیت های تجارت خانه بپردازند.    ( همه آن ها باید به2

 ( با فوت رئیس تجارت خانه آنها منعزل می شوند.   3

 ( می توانند بدون اذن رئیس تجارت خانه کسی را در کلیه ی کارهای تجارت خانه نایب خود قرار دهند.  4

 

 صنعتی و عالئم تجاری، کدام مورد است؟مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اختراعات و طرح های  -22

     ( دادگاه عمومی محل وقوع طرح صنعتی 1

 ( شعبه خاص دادگاه عمومی تهران 2

    ( دادگاه اختصاصی محل وقوع طرح صنعتی 3

 ( دادگاه عمومی محل استفاده از طرح صنعتی4

 

به عنوان حق العمل کار می دهد. در چه صورتی    -23 برای فروش به شخص ب  را  الف به عنوان آمر، کاالی خود  شخص 

 شخص ب می تواند کاالیی که به او سپرده شده را به نسیه بفروشد؟ 

 ( در صورتی که فروش نسیه در عرف محل رواج داشته باشد.  1

 ( در صورتی که فروش نسیه در عرف محل رواج داشته باشد و آمرا او را منع نکرده باشد.    2

 بین آمر و خریدار    ی( در صورت قرارداد خصوص3

 ( حق العمل کار در هیچ صورتی نمی تواند کاال را به نسیه بفروشد. 4

 

اگر حق العمل کار از جانب آمر خود مسئول خرید یک تن برنج شود و او این مقدار برنج را برای آمر خود خریداری    -24

کند به مبلغ یکصد میلیون تومان . پس از انعقاد معامله به دروغ به آمر خود اعالم نماید که به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون  

 هفته این امر برای آمر معلوم گردد در این صورت آمر می تواند:   2ت زمان تومان خریداری کرده است و بعد از گذش 

 ( به عنوان کالهبردار از وی شکایت کیفری نماید به عالوه برنج را به وی مسترد نماید. 1

 طالبه کند.به عنوان خیانت در امانت از وی شکایت کیفری نماید به عالوه برنج را به وی مسترد نماید و یکصد میلیون را م(  2

 ( به عنوان کالهبردار از وی شکایت کیفری نماید به عالوه برنج را به وی مسترد نماید و یکصد میلیون را مطالبه کند.3

 ( به عنوان خیانت در امانت از وی شکایت کیفری نماید به عالوه برنج را به وی مسترد نماید و یکصد و پنجاه میلیون را مطالبه کند.  4

 

زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل که مال التجاره را با تاخیر تسلیم نموده چه مدت است و مبدا آن  مرور  -25

 از چه تاریخی است؟

 روزی که تسلیم بایستی به عمل می آمده    -( شش ماه1

 روز تسلیم مال به مرسل الیه  -( یک سال2

 روزی که تسلیم بایستی به عمل می آمده    -( یک سال3

 روز تسلیم مال به مرسل الیه    -ماه( شش  4
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 آیین دادرسی مدنی 

 کلیات 

 مقررات سازمان قضاوتی، صالحیت ذاتی، صالحیت محلی، قانون آ.د.م به معنای احض ......  -1

( آمره اند و عطف به ماسبق می شوند / آمره اند و اثر فوری دارند / علی االصول مخیره اند و اصوالً عطف به ماسبق نمی شوند / اصوال  1

 آمره اند و اصوال عطف به ماسبق می شوند. 

( آمره اند و عطف به ماسبق می شوند / آمره اند و عطف به ماسبق می شوند / مخیره اند و عطف به ماسبق می شوند / اصوالً آمره اند و  2

 عطف به ماسبق می شوند. 

می شوند / علی االصول مخیره اند و عطف ماسبق نمی  ( آمره اند و عطف به ماسبق می شوند / آمره اند وعلی االصول عطف به ماسبق  3

 شوند . آمره اند و عطف به ماسبق می شوند. 

( آمره اند وعطف به ماسبق می شوند / آمره اند ولی اثر فوری ندارند / علی االصول مخیره اند و اصوالً عطف به ماسبق نمی شوند / آمده  4

 اند و اصوالً اثرفوری دارند. 

 

 صورتی که پرونده ای در مرحله ی نخستین رسیدگی شده اما در مورد آن پرونده فقط قرار صادر شده باشد؛ در  -2

 ( در مرحله ی باالتر امکان رسیدگی به ماهیت این پرونده وجود ندارد.  1

 ( در مرحله ی باالتر امکان رسیدگی به ماهیت این پرونده تحت شرایطی ممکن است.  2

 اض خوانده می توان در مرحله باالتر به ماهیت این پرونده رسیدگی نمود.   ( در صورت عدم اعتر3

 ( باید در مرحله باالتر به ماهیت این پرونده رسیدگی شود.   4

 

باشد،    -3 می   ............ تقدیم  موجب  به  رسیدگی  و   ................ ق.آ.د.م  تشریفات  تابع  اختالف  حل  شورای  در  رسیدگی 

 خانواده تابع تشریفات ق.آ.د.م ............ و رسیدگی به موجب تقدیم .............. می باشد. رسیدگی به دعاوی 

    ( نمی باشد، دادخواست، نمی باشد، دادخواست. 1

 ( نمی باشد، درخواست، نمی باشد، دادخواست. 2

    ( می باشد، دادخواست، نمی باشد، درخواست. 3

 واست. ( نمی باشد، درخواست، می باشد، دادخ 4

 

 تغییر مفاد حکم یا جلوگیری از اجرای حکم ....... -4

 ( فقط توسط دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع باالتر ممکن است. 1

 ( توسط دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع باالتر آن هم در مواردی که قانون تعیین نموده است. 2

مواردی که قانون معین نموده است و نیز با توافق محکوم له ممکن است    ( توسط دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع باالتر آن هم در3

 مفاد حکم تغییر یابد.

( توسط دادگاه صادر کنند حکم یا مرجع باالتر آن هم در مواردی که قانون تعیین نموده است و نیز با توافق محکوم له ممکن است  4

 اجرای آن به تاخیر بیفتد.  

 

 با توجه به کلیات قواعد آیین دادرسی مدنی کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟   -5

( در صورتی که بین قانون آئین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی تعارض وجود داشته باشد قانون امور حسبی به عنوان آخرین اراده  1

 قانون گذار محل اجرا خواهد بود. 

 ز جرم جز در موارد خاص با رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی است.   ( مطالبه ضرر و زیان ناشی ا2

 ( صرفا رسیدگی به دعاوی بازرگانی در دادگاه های تجارتی و برابر مقررات آئین دادرسی مدنی صورت می پذیرد.3

 ( همه موارد. 4
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ز و تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که  دعوای استرداد سند علی االصول جزء دعاوی .............. و درخواست افرا  -6

 مالکیت مورد نزاع نباشد، جزء دعاوی .............. به شمار می روند.   

   غیرمالی اعتباری   -( مالی ذاتی1

  غیرمالی ذاتی    -( غیرمالی اعتباری2

  غیرمالی   -( غیرمالی3

 غیرمالی اعتباری   -( غیرمالی اعتباری4

 

تابع ................ و امور مطروحه در دیوان عدالت تابع ............... و دعاوی حقوقی مربوط به ثروت  رسیدگی به امور حسبی   -7

 قانون اساسی تابع ................. می باشد.   49های ناشی از اصل 

 ( قانون امور حسبی و قانون آ.د.م / قانون دیوان عدالت اداری / قانون آئین دادرسی کیفری 1

 ن امور حسبی است مگر موارد سکوت / قانون دیوان عدالت اداری است مگر ابالغ رای / قانون آ.د.م ( قانو2

( قانون امور حسبی است مگر اینکه در موردی این قانون ساکت باشد یا به آ.د.م ارجاع شده باشد / قانون دیوان عدالت اداری است مگر  3

 این صورت تابع آ.د.م است / قانون آ.د.م در خصوص وکالت، ابالغ رای و موارد سکوت که در  

( قانون امور حسبی است مگر در خصوص وکالت و ابالغ رای و موارد سکوت که در اینصورت تابع آ.د.م است / قانون دیوان عدالت  4

 اداری مگر مواردی که به ق.آ.د.م ارجاع شده باشد / قانون آ.د.ک 

 

 کدامیک از موارد نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان نیست؟رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم  -8

    ( سرقت 1

   ( انتقال مال غیر 2

    ( تصرف عدوانی 3

 3و    1( گزینه  4

 

در خصوص دعوایی حکم قطعی صادر می گردد که در زمان صدور آن قابل فرجام خواهی نبوده ولی پس از ابالغ این    -9

 م خواهی بودن همان حکم الزم االجراء می گردد حکم موصوف:رای قانون جدیدی مبنی بر قابل فرجا

 ( قابل رسیدگی فرجامی است. 1

 ( قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر قوانین زمان صدور مخالف شرع یا قانون تشخیص شوند. 2

 ( قابل رسیدگی فرجامی است به شرط تجویز دادستان کل کشور3

 قوانین زمان صدور مخالف شرع شناخته شوند. ( قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر  4

 

 بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی کدام گزینه در خصوص قانون حاکم بر آراء صحیح است؟  -10

 باشند مگر آن که در قانون خالف آن تصریح شده باشد. ها از هر حیث تابع قانون زمان صدور می  ( آرای صادره از سوی دادگاه  1

باشد مگر این که آن قوانین،  ز حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می  آرای صادره ا(  2

 شود. خالف شرع شناخته  

باشد مگر خالف آن در قانون آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می  (  3

 شده باشد.   تصریح

 شود. باشند مگر این که آن قوانین، خالف شرع شناخته  ها از هر حیث تابع قانون مجری زمان صدور می    ( آرای صادره از سوی دادگاه4
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 های زیر در مورد اهلیت اصحاب دعوا صحیح است؟  کدام یک از گزینه  -11

 دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.   ( هرگاه خواهان در زمان اقامه دعوا دارای اهلیت نباشد،1

 ( هرگاه خوانده در زمان اقامه دعوا فاقد اهلیت باشد، دادگاه قرار توقیف دادرسی را صادر خواهد کرد. 2

 ( هرگاه اصحاب دعوا در طول دادرسی اهلیت خود را از دست بدهند، دادگاه قرار توقیف دادرسی را صادر خواهد کرد.3

 ها صحیح هستند. گزینه( همه  4

 

 باب اول: در صالحیت دادگاه ها 

 

باشد    -12 ترکه تقسیم شده  اگر  و   ............ ترتیب در صالحیت  به  ترکه تقسیم نشده  مادام  ترکه  به تقسیم  راجع  دعاوی 

................ 

بع قاعده محل اقامت خوانده و استثنائات  محل وقوع مال غیرمنقول / تا  –آخرین محل سکونت متوفی    –( آخرین محل اقامت متوفی  1

 وارد بر آن است. 

 محل وقوع مال غیرمنقول / تابع قاعده محل اقامت خوانده است.   –آخرین محل اقامت متوفی    –( آخرین محل سکونت متوفی  2

 ارد.( محل اقامت ورثه یا وراث که خوانده دعوا می باشند و تفاوتی میان تقسیم شدن یا نشدن ترکه وجود ند 3

محل وقوع مال غیرمنقول / تابع قاعده محل اقامت خوانده و استتثنائات وارد    –آخرین محل سکونت ورثه    –( آخرین محل اقامه ورثه  4

 بر آن می باشد. 

 

....... دادگاه رسیدگی کننده به دعوا    -13 باشد که در صالحیت  به احراز موضوعی  به دعوا منوط  در صورتی که رسیدگی 

دهد تا دادخواست مربوطه را به دادگاه صالح تقدیم نماید و  دادگاه با صدور قرار ............ به خواهان ...... فرصت مینیست،  

 رسید آن را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تسلیم نماید. 

 ( ذاتی،توقیف دادرسی، یکماه 1

 ( محلی، توقیف دادرسی، یکماه 2

 ماه ( ذاتی یا محلی، اناطه،یک3

 ( ذاتی و محلی، اناطه، بیست روز 4

 

به    -14 ایران خودروعلی قصد فروش تعدادی قطعات  با مدیر شعبه در شهر    شعبه اهواز شرکت  بر همین اساس  را دارد. 

نمایند و توافق بر این است که قطعات در شیراز به نمایندگان شرکت تحویل  بوشهر مالقات کرده و قراردادی را منعقد می

داده شود. در صورتی که پس از انعقاد قرارداد و تحویل قطعات، شعبه به تعهدات خود در مقابل علی عمل ننماید، در این  

 صورت علی بایستی دعوا را:

 ( بر علیه شعبه شرکت ایران خودرو اما در دادگاه مرکز اصلی شرکت مطرح نماید. 1

 ومی اهواز طرح نماید. ( بر علیه خود شرکت ایران خودرو اما در دادگاه عم 2

 های عمومی اهواز، بوشهر یا شیراز اقامه نماید. ( بر علیه شعبه و خود شرکت توأمان و در یکی از دادگاه3

 های عمومی اهواز، بوشهر یا شیراز اقامه نماید.( بر علیه شخصیت حقوقی شرکت ایران خودرو و در یکی از دادگاه4

 

ع ملک )تبریز( دعوایی به خواسته الزام به تسلیم مبیع مطرح می نماید. در فرضی که  جواد در دادگاه عمومی محل وقو -15

دادگاه مزبور به شایستگی دادگاه عمومی محل اقامت خوانده )کرج( قرار عدم صالحیت صادر نماید و دادگاه اخیر دادگاه  

 عمومی )شیراز( را صالح بداند در این صورت پرونده: 

 ز، ارسال می شود.    ( به دادگاه عمومی شیرا1

 ( جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور، ارسال می شود.    2

 ( جهت حل اختالف به دیوان عالی کشور، ارسال می شود.    3

 ( جهت حل اختالف به دادگاه تجدیدنظر استانی که زودتر به موضوع رسیدگی کرده باشد، ارسال می شود.   4
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 امور حسبی در صالحیت کدام یک از مراجع ذیل است؟   در حال حاضر رسیدگی به  -16

  ( دادگاه عمومی حقوقی  1

   ( شورای حل اختالف  2

    ( دادگاه خانواده  3

 ( حسب مورد هر یک از مراجع فوق 4

 

 ت.  اعتراض به درخواست گواهی انحصار وراثت در صورتی که متوفا بالوارث تشخیص داده شود به عهده ی ............ اس -17

 ( دادسرای مربوط 1

 ( رئیس دادگستری مربوط 2

 ( رئیس حوزه قضایی مربوط 3

 ( دولت، با نمایندگی وزارت اقتصاد و دارایی 4

 

 ؟ صحیح نیستدر خصوص صدور دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه کدام عبارت  -18

 باشد. ( در صالحیت شورای حل اختالف است مگر متضمن حق کسب و پیشه یا سر قفلی  1

 ( حکم تخلیه پس از قطعیت و صدور اجرائیه قابل اجرا است. 2

 ( برای صدور حکم تخلیه نیز جلسه تشکیل نمی گردد. 3

( دستور تخلیه بدون دعوت از مستأجر صادر می شود و مستأجر می تواند تقاضای ابطال دستور تخلیه را بنماید و این دستور غیرقابل  4

ی و بدون صدور اجرائیه  است و در صورتی ممکن است که سند عادی اجاره نامه توسط دو شاهد امضاء  تجدیدنظر است و اجرای آن فور 

 شده باشد. 

 

 در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، دعوی:  -19

 ( نسبت به مال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده و نسبت به مال غیرمنقول در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، مطرح می گردد.   1

 ( تحت شرایطی در دادگاه محل وقوع مال منقول، ممکن است طرح گردد.  2

 ( تحت شرایطی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، ممکن است طرح گردد.   3

 تحت شرایطی در دادگاه محل اقامت خوانده، ممکن است طرح گردد.   (  4

 

 مرجع تقاضای اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی: -20

    ( دادگاه محل وقوع اموال محکوم علیه است. 1

 ( دادگاه محل اقامت یا سکونت محکوم علیه است. 2

      ( دادگاه شهرستان تهران است. 3

 اب محکوم له است. ( دادگاه به انتخ4

 

 های زیر در خصوص صالحیت رسیدگی به دعاوی، صحیح است؟ کدام یک از گزینه  -21

 باشد. ( در صورتی که متوقی در ایران فوت کرده باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی متوفی محل فوت وی می  1

 ا باید در اقامتگاه وراث در ایران طرح شود. ( هرگاه دعوا مربوط به ترکه اعم از منقول و غیرمنقول باشد، دعو2

شود و در صورتی که آخرین محل اقامتگاه متوفی در ( دعاوی علیه ترکه متوقی در آخرین محل اقامتگاه متوفی در ایران اقامه می  3

 شود. ایران نباشد، در محل اقامتگاه وراث اقامه می  

 ه شود اما مرجع صالح اقامتگاه وراث نیست. ( دعاوی علیه ترکه متوفی باید بر علیه وراث اقام4
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باشد و مدعی شود که در اول شهریور    1360در صورتی که فاطمه بر طبق اطالعات شناسنامه ای متولد اول شهریور    -22

از مراجع زیر    1366 به طرح دعوی نماید. دعوای مذکور در صالحیت کدام یک  اقدام  ارتباط  این  به دنیا آمده است و در 

 است؟

    (کمیسیون اداره ثبت اسناد 1

 (کمیسیون اداره ثبت احوال 2

     (دادگاه عمومی 3

 (هر یک از مراجع به انتخاب خواهان4

 

اگر شهرداری از صدور پروانه ساختمانی خودداری نماید مرجع الزام آن .......... است و دعوای مستند به سند تجاری    -23

 .............. است.  که خوانده آن دولت باشد در صالحیت

     ( دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی1

 ( دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری 2

     ( دادگاه عمومی، دادگاه عمومی 3

 ( دادگاه عمومی، دیو ان عدالت اداری 4

 

 اه است؟ دعاوی راجع به ترکه ی متوفی در صورتی که ترکه تقسیم نشده باشد، در صالحیت کدام دادگ -24

( دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی در ایران و اگر در ایران اقامتگاه نداشت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی است مگر اینکه متوفی  1

 تاجر متوقف باشد. 

ینکه متوفی تاجر  ( دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی در ایران و اگر در ایران اقامتگاه نداشت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی ولو ا2

 متوقف باشد. 

 ( دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران.3

 ( دادگاه محل مال منقول  اگر موضوع دعوا مال منقول باشد.  4

 

 دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نخستین، تجدیدنظر، فرجام به ترتیب در صالحیت: -25

 دیوان عالی کشور می باشد.   –دادگاه تجدیدنظر    –( دادگاه بدوی  1

 دیوان عالی کشور می باشد.   –دادگاه بدوی    –( دادگاه بدوی  2

 حسب مورد دادگاه بدوی یا تجدیدنظر می باشد.   -دادگاه تجدیدنظر  -( دادگاه تجدیدنظر3

 حسب مورد دادگاه بدوی یا تجدیدنظر می باشد.   -دادگاه بدوی  -( دادگاه بدوی4

 

گر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم ایران باشد دادگاه .................. و اگر سند در ایران تنظیم و  ا  -26

به   .............. صالح  باشد  تنظیم سند خارجه  و محل  اقامتگاه خواهان  اگر  و   ................... باشد دادگاه  نفع مقیم خارجه  ذی 

 رسیدگی خواهد بود.   

 دادگاه عمومی شهرستان تهران   –محل صدور سند    –( محل اقامت خواهان  1

 اداره ثبت تهران   –محل صدور سند    –( محل تنظیم سند  2

 محل تنظیم سند   -محل اقامت خواهان  –( محل صدور سند  3

 دادگاه عمومی محل سکونت ذی نفع   –محل تنظیم سند    –( محل اقامت خواهان  4
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 آیین دادرسی کیفری 
 

 گزینه صحیح است؟ کدام  -1

 ( قانون آیین دادرسی کیفری یک قانونی آزمایشی سه ساله است. 1

 ( مقررات شکلی دادرسی کیفری اصوالً نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون دارای اثر فوری نیستند. 2

 ( قانون آیین دادرسی کیفری یک قانون دائمی است. 3

 ری به دلیل طرح در قانون مجازات اسالمی، ماهوی محسوب می شوند. ( مقررات مربوط به مرور زمان و ادله اثبات کیف4

 

 است؟ 1392کدام یک از موارد ذیل از نوآوری های اصلی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب   -2

  ( افزایش اختیارات و استقالل دادیاران1

 ( احیای دادسراها 2

  ( شرح حقوق شهروندی افراد ملت برای اولین بار 3

 قضات تحقیق دادگاه ها ( حذف  4

 

 هر گاه فردی متهم به جرم ورشکستگی به تقصیر باشد دادگاه ............. -3

 (برای احراز ورشکستگی مبادرت به صدور قرار اناطه نمی کند.1

 ( پس از صدور قرار اناطه پرونده را به صورت موقت بایگانی می کند. 2

 وده و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.( ظرف یک ماه مبادرت به صدور قرار اناطه نم 3

 ( در صورت عدم طرح دعوی توسط ذینفع به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاد می کند. 4

 

هر گاه تعقیب امر کیفری در دادگاه کیفری منتهی به صدور قرار منع تعقیب شود در مورد دادخواست ضرر و زیان که    -4

 ام را انجام می دهد ؟ در دادگاه کیفری مطرح شده کدام اقد

 (دیگر دادگاه کیفری صالحیت رسیدگی به ضرر و زیان را ندارد. 1

 (پرونده ضرر و زیان را به دادگاه حقوقی ارجاع می دهد. 2

 (دادگاه کیفری مکلف است مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید. 3

 (مخیر است که رسیدگی کند یا آن را به مرجع حقوقی ارجاع دهد. 4

 

 در کدام مورد قرار موقوفی تعقیب صادر می شود ؟  -5

 ( فقدان ادله کافی برای انتساب اتهام به متهم1

 ( جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی 2

 ( عفو عمومی 3

 ( گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت 4

 

 ه فوت کند ......چنانچه فردی به حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شده باشد و محکوم علی-6

 ( نسبت به کل مجازات قرار موقوفی اجرا صادر می شود. 1

 ( با موافقت دادستان پرونده بایگانی می شود. 2

 ( با فوت متهم قرار منع تعقیب صادر می شود. 3

 ( نسبت به حبس قرار موقوفی اجرا صادر می شود اما پرداخت دیه به قوت خود باقی است. 4

 

 

 

 



 موسسه آموزش عالی فاضل   ........................ آیین دادرسی کیفری  .......  .. ..................                         

 

 

 100صفحه :          www.fazel.ac.ir   /     07132343234-6/         1کوچه،  ابتدای خیابان قصردشت، پارامونت، شیراز

 وارد سقوط دعوای عمومی نمی باشد؟ کدام گزینه از م-7

 (اناطه کیفری 1

 (فوت متهم 2

 (مرور زمان 3

 (نسخ قانونی 4

 

اگر ذینفع پس از صدور قرار اناطه ظرف مهلت مقرر گواهی الزم را به دادگاه یا مرجع صادر کننده قرار تقدیم نکند آن  -8

 مرجع چه اقدامی انجام می دهد؟ 

 (پرونده را بایگانی می کند.1

 رد دعوا را صادر می کند.   (قرار2

 (قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. 3

 (به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.4

 

 در رسیدگی به جرم تخریب عمدی دیوار ملکی ، در صورت حدوث اختالف در مالکیت دیوار صدور قرار اناطه .....-9

 (الزامی است. 1

 (جایز است. 2

 (ممنوع است. 3

 (بسته به نظر قاضی دادگاه است. 4

 

 در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان بر عهده کیست ؟ -10

 (بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش است.  1

 (بر عهده رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان است. 2

 (بر عهده دادرس علی البدل حوزه قضایی همان بخش است. 3

 ت. (بر عهده دادستان شهرستان همان استان اس4

 

انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به  -11

 عهده کدام دادسراست ؟ 

 (اصوالً دادسرای محل وقوع جرم 1

 (دادسرای شهرستان محل وقوع جرم2

 (دادسرای عمومی تهران 3

 انجام وظیفه می کند(اصوالً دادسرایی که در معیت دادگاه صالح  4

 

در صورتی که دادسرا در خصوص اتهام کالهبرداری، قرار منع تعقیب به دلیل عدم احراز متقلبانه بودن اقدامات صورت   -12

 گرفته، صادر نموده و این قرار قطعی شده باشد، طرح دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی ....

 تماما منتفی است. (  1

 اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور از حیث جزایی است.مستلزم پذیرش  (  2

 مستلزم طرح دادخواست در دادگاه بدوی جزایی است. (  3

 مستلزم طرح دادخواست در محاکم حقوقی است. (  4
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این    -13 در  کرده است.  را صادر  متهمین  تمام  برائت  به کالهبرداری، حکم  متهمین  محاکمه  در جریان  دو  کیفری  دادگاه 

 ر دعوی ضرر و زیان نیز تقدیم همین دادگاه شده باشد ... حالت اگ

 دعوی خصوصی ساقط می شود. (  1

 دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم، در خصوص آن نیز عنداالقتضا تعیین تکلیف کند.(  2

 قرار سقوط دعوی صادر می شود. (  3

 دادگاه کیفری بدلیل عدم صالحیت، قرار مقتضی صادر می کند.(  4
 

 عنوان مجرمانه، موجب سقوط کدام گزینه است؟ نسخ    -14

 حقوق خصوصی اشخاص (  1

 ضرر و زیان مدعی خصوصی (  2

 ضرر و زیان مدعی خصوصی و ضبط یا استرداد یا معدوم کردن اموال و اشیاء دخیل در جرم یا بکار رفته در جرم (  3

 ته در جرمضبط یا استرداد یا معدوم کردن اموال و اشیاء دخیل در جرم یا بکار رف(  4
 

 کدام یک از جهات ذیل، علتی برای موقوفی است؟  -15

 رفتار جرم نباشد (  1

 ۸توبه در جرایم تعزیری درجه  (  2

 حاکمیت امر مختوم حقوقی (  3

 بیماری روانی (  4
 

 شخصی به عنوان متهم ، در حین تعقیب، مبتال به جنون میشود. در این فرض..  -16

 افاقه به تاخیر می افتد. اصوال رسیدگی تا زمان  (  1

 قرار موقوفی صادر می شود. (  2

 فقط در جرایم حق الهی رسیدگی تا زمان افاقه به تاخیر می افتد. (  3

 فقط در جرایم حق الناسی رسیدگی تا زمان افاقه به تاخیر می افتد.(  4
 

عنوان مقام تحقیق چه وظیفه    متهم به جرم سرقت، مدعی مالکیت بر مال موضوع ادعاست. در این فرض بازپرس به  -17

 ای دارد؟ 

 قرار اناطه صادر می کند.(  1

 قرار توقف تحقیقات تا زمان تعیین وضعیت، صادر می نماید. (  2

 رسیدگی را ادامه می دهد. (  3

 قرار منع تعقیب صادر می نماید.(  4
 

 قرار اناطه صادره توسط دادسرا و  دادگاه به ترتیب قابل اعتراض ...  -18

 نیست  -هست(  1

 هست  -هست(  2

 هست  -نیست(  3

 نیست  -نیست(  4
 

 در حوزه قضایی بخش انجام وظایف دادستان بر عهده کدام مقام است؟-19

 رییس شعبه دادگاه عمومی بخش (  1

 معاون قضائی دادگستری کل استان(  2

 رئیس حوزه قضائی بخش (  3

 رئیس حوزه قضائی شهرستان (  4
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 بخش در مقام انجام تحقیقات مقدماتی جرم قتل عمد بر عهده کدام مقام است؟ نظارت بر قاضی دادگاه -20

 دادستان کل کشور (  1

 دادستان شهرستان مرکز استان (  2

 دادستان شهرستان مربوطه (  3

 رئیس حوزه قضائی بخش (  4
 

و سپس  -21 است  بخش  دادگاه  رییس  بر عهده  ذیل،  جرایم  از  کدامیک  در خصوص  مقدماتی  تحقیقات  از    انجام  پرونده 

 طریق کیفرخواست به مرجع صالح ارسال میشود؟ 

 سال   1۰سرقت تعزیری با مجازات قانونی تا  (  1

 سرقت حدی در مرتبه سوم (  2

 ۶توهین به اشخاص عادی با مجازات قانونی جزای نقدی درجه  (  3

 تمام جرایم ارتکابی در حوزه قضائی بخش(  4
 

در شیراز شده است. در این صورت    5مجازات قانونی حبس تعزیری درجه  یک مقام قضائی مرتکب جرمی تعزیری با    -22

 انجام وظایف دادسرا از حیث تعقیب، تحقیق، صدور کیفر خواست و دفاع از آن در این پرونده بر عهده کدام دادسرا است؟ 

 دادسرای عمومی شیراز (  1

 دادسرای عمومی تهران (  2

 دادسرای انتظامی قضات (  3

 دادسرای ویژه روحانیت (  4
 

با تشکیل شبکه چند    -23 تابعه، مرتکب اختالس  از شهرستان های  با مشارکت شهردار یکی  از استان ها  استاندار یکی 

سال زندان( شده است. در این فرض انجام وظایف دادسرا از حیث تعقیب، تحقیق، صدور کیفر    15نفری )موجب مجازات  

 م بر عهده کدام دادسرا است؟ خواست ، دفاع از آن و اجرای حک 

 دادسرای عمومی تهران (  1

 دادسرای عمومی شهرستان محل وقوع جرم (  2

 دادسرای دیوان عالی کشور (  3

 دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت در تهران (  4
 

 ضابطان در مواجهه با جرایم مشهود، اختیار قانونی برای کدام امر را دارند؟ -24

 ساعت   4۸متهم تا  نگهداری  (  1

 بازداشت موقت (  2

 اخذ تامین کیفری (  3

 ورود به محل اختفای متهم برای جلوگیری از فرار او (  4
 

 بستگان نزدیک فرد تحت نظر، از طریق چه مقاماتی میتوانند نسبت به وضعیت فرد تحت نظر، کسب اطالع کنند؟  -25

 دادستان کل کشور (  1

 یس کل دادگستری استان دادستان شهرستان مربوطه و یا رئ (  2

 رئیس حوزه قضائی شهرستان (  3

 تمام مقامات فوق الذکر (  4
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 ثبتحقوق 

 

 ................حق  دادگاه، در  نهایی  تکلیف  تعیین  از قبل معارض  مالکیت   سند دارنده -1

 . ندارد  را  ای  معامله  هیچگونه  (١

 .دارد  را  خود  متصوره  حقوق  واگذاری  (۲

 .دارد   را  ملک  عین  به  نسبت  معامله  (۳

 .دارد  را  ملک  منافع  به  نسبت  معامله  (۴

 

   کند؟ اقدام  باید  چگونه شود،  مواجه  مشکلی با اجرائیه صدور در سردفتر  هرگاه -2

 .  نماید  اقدام  آن  رفع  به  نسبت  محل  ثبت تا  مینماید  قید  صریح  طور  به  آن  در  را  اشکال  موارد  و  صادر  را  ( اجرائیه١

 . نماید  اقدام  قضایی  مراجع  طریق  از  تا  ابالغ  ذینفع  به  کتبی  طور  به  را  اشکال  موارد  و  نموده  خودداری  اجرائیه  صدور  ( از۲

 .نماید  تکلیف   کسب  محل  ثبت  از  صریح  طور  به  را  اشکال  اجرائیه  صدور  از  قبل  (۳

 . نماید  اقدام  تکلیف  تعیین  از  پس  تا  اعالم  اسناد  امور  کل  اداره  به  صریح  طور  به  را  اشکال  اجرائیه،  صدور  از  قبل  (۴

 

  طریق   کدام   از  خود   طلب  وصول   برای   بستانکار   نپردازد،   را   خود  بدهی   رهنی،   سند   در   مقرر   مدت   ظرف   بدهکار   چنانچه   -3

 نماید؟   اقدام  تواند می

   ثبت  ( اجرای١

   سند  کننده  تنظیم  دفترخانه  (۲

     دادگاه   (۳

 ثبت  ( سازمان۴

 

 است؟  چگونه شده  مطرح   قضایی  مراجع در  و  شده داده اعتراض  آن به نسبت  که ملکی  به  مربوط اقدامات  -4

 . نماید  تنظیم  را  سند  بعدا  و  نموده  مضبوط  را  معترض  حقوق  بایستی  خریدار،  اطالع  و  علم   و  ثبت  اداره  از  استعالم  از  پس  (١

 . دارد  اعالم  مربوطه   دادگاه  به  رسمی  اظهارنامه  طی  و  تنظیم  را  سند  خریدار،  اطالع  و  علم   و  ثبت  اداره  از  استعالم  از  پس  (۲

  را   معترض  رسمی  اظهارنامه  با  بایستی  دهنده  انتقال  و  است  بالاشکال  سند  تنظیم  خریدار،  اطالع  و  علم  و  ثبت  اداره  از استعالم  از  پس  (۳

 . نماید  مطلع  گیرنده  انتقال  نام  و  انتقال  از

  به   رسمی  اظهارنامه  با  را  مراتب   بایستی  سردفتر  و  است  باالشکال  سند  تنظیم  خریدار،  اطالع  و  علم  و  ثبت  اداره  از  استعالم  از  پس  (۴

 . نماید  مطلع  گیرنده  انتقال  نام  و  اعالم  معترض

 

 است؟  مرجع کدام با  مالکیت اسناد در تعارض تشخیص -5

    عمومی   ( دادگاههای١

  اداری   عدالت  ( دیوان۲

    ثبت  عالی  ( شورای۳

 نظارت  ( هیأت۴

 

 دارد؟  معامله حق دادگاه در نهایی  تکلیف  تعیین  از قبل مقدم  مالکیت   سند دارنده آیا  معارض، مالکیت   اسناد مورد  در  -6

    بلی  محلی،  ثبت  اجازه  ( با١

 بلی  استان،  ثبت  اجازه  ( با۲

        ( بلی۳

 ( خیر ۴
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 است؟ کدام نظارت  هیأت  غیرقطعی آرا  به  نسبت تجدیدنظر  مرجع   -7

   عمومی   ( دادگاههای١

 اداری   عدالت  ( دیوان۲

   کشور   عالی  ( دیوان۳

 ثبت  عالی  ( شورای۴

 

 است؟  چگونه شده،  تصدیق و تطبیق دفتر  ثبت  با که  سوادی  اعتبار -8

 .دفتر  ثبت  با  سواد  مطابقت  عدم  اثبات  صورت  در  مگر  است  سند  اصل  حکم  در  (١

 دفتر  ثبت  با  سواد  مطابقت  عدم  اثبات  صورت  در   مگر  است  عادی  اسناد  حکم  در  (۲

 .شود  نمی  پذیرفته   دفتر  با  آن  مطابقت  عدم  ادعای  و  است  معتبر  قضایی  مراجع  در  (۳

 . شود  گواهی  آن  ذیل  امضا  که   صورتی  در  است   الصدور  مسلم  اسناد  حکم  در  (۴

 

 شود؟ می  فروخته... از یک  هر تقاضای با. شود می تشخیص افراز   غیرقابل قطعی  تصمیم موجب  به  امالکی  -9

 ثبت  اجرای  طریق  از   نظارت  هیأت  دستور  به  خواهانها  (١

 شهرستان  دادگاه  دستور  به  خواهانها  (۲

 شهرستان   دادگاه  دستور  به  شرکا  (۳

 ثبت   اجرای  طریق   از  ثبت  اداره  دستور  به  شرکا  (۴

 

 است؟  مرجع کدام با  اشتباه  رفع  دهد، رخ   اشتباهی مالکیت  سند صدور و  سند تنظیم و  تفکیکی عملیات  در  چنانچه -10

   ثبت  عالی  شورای  (١

     نظارت  ( هیأت۲

    دادگاه(  ۳

 اختالف   حل  ( هیأت۴

 

 .....دارد مساحت اضافه  شود معلوم بعد  گرفته،  قرار معامله مورد  معین  مساحت  و مالکیت سند  با  که ملکی  به نسبت  -11

 .  نماید  سند  اصالح  درخواست  روز  عادله  ارزش  اساس  بر  اضافی  مساحت  بهای  پرداخت  با  تواند  می  خریدار  (١

 . نماید  سند  اصالح  درخواست  معامله  زمان  عادله  ارزش  اساس  بر  اضافی  مساحت  بهای  پرداخت  با  تواند  می  خریدار  (۲

 .شود  می  فسخ  معامله  طرفین  از  یک  هر  درخواست  با  معامله  (۳

 . نماید  سند  اصالح  درخواست  انتقال  اولین  اساس  بر  اضافی  مساحت  بهای  با  تواند  می  خریدار  (۴

 

 . دارد رسمیت................ قانونی  مقام قائم  و متعهد  و معامله  طرفین  مورد  در تعهدات  و معامالت  به  راجع  شده ثبت  اسناد -12

      آنها   (١

   توافق   شرط  به  ( آنها۲

   ( متعاملین ۳

 ( متعهد ۴

 

 ............مطالبه تواند می متعهدله  باشد،  شده معین  التزام وجه تعهد تأخیر  برای  چنانچه -13

     . نماید  التزام  وجه  بدون  را  تعهد  (١

 . نماید  انتخاب  را  آنها  از  یکی)  التزام  وجه  یا  ( تعهد۲

    .نماید   را  التزام  وجه  هم  و  تعهد  هم  (۳

 . نماید  تعهد  بدون  را  التزام  ( وجه۴
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 ........... که مشاعی  امالک  افراز -14

 . میشود  انجام  ثبت  اداره  در  نشده،  یا  شده  امالک  دفتر  ثبت  اینکه  از  اعم  یافته  خاتمه  آن  ثبتی  جریان  (١

 . شود  می  انجام  ثبت  اداره  در  پذیرفته،  پایان  ملک  اصل  به  نسبت  اعتراض  مدت  و  شده  ثبت  درخواست  (۲

 . میشود  انجام  صالح  دادگاه  در  گردیده،  امالک  دفتر  ثبت  یا  خاتمه  آن  ثبتی  جریان  و  شده  ثبت  درخواست  (۳

 .میشود  انجام  ثبت  اداره  در  گردیده،  صادر  مالکیت  سند  و  شده  ثبت  ( فقط۴

 

 است؟ کدام گردیده، مالکیت  سند صدور به  منجر و  شده  اشتباه حدود تحدید در  که مواردی   در اشتباه  رفع  مرجع  -15

   ملک   وقوع  محل  دادگاه  (١

  ثبت  عالی  ( شورای۲

  اختالف   حل  ( هیأت۳

 نظارت  ( هیأت۴

 

 .باشد نشده................ که است ممکن  المالک  مجهول ملک   -16

  امالک   دفتر  ثبت  (١

    برگشت   آن  ( اظهارنامه۲

  صادر   مالکیت  ( سند۳

 شناخته   محل  در  آن  ( مالک۴

 

 .....اجرایی  عملیات  به  اعتراض رسیدگی  مرجع -17

 . باشد  می  دادگاه  در  تجدیدنظر  قابل  وی  رأی  که  است  استان  ثبت  کل  مدیر  (١

 . باشد  می  دادگاه  در  تجدیدنظر  قابل  وی  رأی  که  است  نظارت  هیأت  (۲

 . باشد  می  نظارت  هیأت  در  تجدیدنظر  قابل  وی  رأی  که  است  ثبت  مدیر  (۳

 . باشد  می  ثبت  عالی  شورای  در  تجدیدنظر  قابل  وی  رأی  که  است  نظارت  هیأت  (۴

 

 ...............که  شناسد می  مالک  زمانی  را  شخص دولت  -18

 . باشد  شده  امالک  دفتر  ثبت  مقررات  برابر  ملک  (١

 . است  گردیده  واریز  دولتی  حقوق  و  شده  پذیرفته  اظهارنامه  (۲

 . باشد  شده  سپری  واخواهی  بدون  ملک  اصل  به  اعتراض  مدت  (۳

 . باشد  شده  سپری  واخواهی  بدون  حدود  به  نسبت  اعتراض  مدت  (۴

 

 شود  صادر  معترض  نفع به  حکم هرگاه -19

 . میشود  تجدید  معترض  نام  به  تحدیدی  و  نوبتی  آگهی  (١

 . میشود  تجدید  معترض  نام  به  نوبتی  های  آگهی  (۲

 . شود  می  ثبت  قبول  معترض  از  و  میشود  باطل  ثبت  تقاضای  (۳

 . یابد  می  ادامه  وی  نام  به  ثبتی  عملیات  و  محسوب ثبت  مستدعی  مقام  قائم  معترض  (۴

 

 .............طریق  از  تواند می  بداند، رسمی سند  با مخالف  را  رسمی  اسناد اجرای دستور  که  کس  هر -20

 . نماید  اقدام  اجرا  نامه  آئین  طبق  محل  ثبت  ( اداره١

 . نماید  اقدام  محلی  دار  صالحیت  ( دادگاه۲

 .  نماید  اقدام  ثبت  عالی  ( شورای۳

 . نماید   اقدام  نظارت  ( هیأت۴
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 ........که است  سندی  معارض، مالکیت   سند -21

   . است  موخرالصدور  (١

 . است  تنازع  مورد(  ۲

   . است  الصدور  ( مقدم۳

 . است  شده  ثبت  قبول  دیگری  از  قبال  ( ملک۴

 

 . باشد شده ثبت  وی نام به........... در ملک  که شناسد می مالک  را  کسی  فقط  دولت -22

     امالک   دفتر  (١

   اظهارنامه   توزیع  ( دفتر۲

     اظهارنامه  ثبت  ( دفتر۳

 ( اظهارنامه ۴

 

 . نیست الزم........ ثبت اداره به آن ارسال و  معامله خالصه تنظیم  -23

 . است  سال  سه  از  کمتر  آن  مدت  و  اجاره  سند  نوع  که   صورتی  در  (١

 . باشد  ریال  هزار  یکصد  از  کمتر  آن  مبلغ  و  شرط  بیع  معامله  که   صورتی  در  (۲

 . است  ریال  هزار  ده  از  کمتر  آن  مبلغ  و  شرط  بیع  معامله  چنانچه  (۳

 . باشد   سال  پنج  از  کمتر  آن  مدت  و  اجاره  معامله  هرگاه  (۴

 

  در   آن  رفع  و  رسیدگی.  گردد  تنظیم  اشتباه  آن  با  انتقال  سند   و  دهد  رخ   اشتباهی  تفکیکی  مجلس  صورت   در  چنانچه  -24

 است؟ مرجع کدام  با  نرساند،  دیگران  حق به خللی  که  صورتی

   ملک   وقوع  محل  دادگاه  (١

   اداری   عدالت  ( دیوان۲

    ثبت  عالی  ( شورای۳

 نظارت  ( هیأت۴

 

 است؟   کدام المالک مجهول  ملک  ثبت، حقوق در -25

      . است  شده  منتشر  آن  نوبتی  های  آگهی  (١

 . است  نشده  برگشت  آن  ( اظهارنامه۲

       . است  نشده  آن  حدود  تحدید  (۳

 . است  نشده  صادر  آن  مالکیت  ( سند۴

 

 .دهد تحویل.......... واال سند  کننده تنظیم ای دفترخانه   به است،  رسمی نامه اجاره  اگر رسید، قبض  تواند  می  مستأجر  -26

     ملک   وقوع  دادگاه  ( به١

 ملک   نزدیک  دفترخانه  ( به۲

    ملک   وقوع  محل  ثبت  اداره  به  (۳

 بخشنامه   صدور  جهت  محل  ثبت  اداره  ( به۴
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  کتاب   ۱۰۲  ماده  یک  حاشیه  به  توجه  با  است،  نادرست  «۱»  مدنی. گزینه  قانون  ۱۰۳  و  ۱۰۲  ماده  استناد  به  صحیح است.   4گزینه    -9

 در   کند  نمی  زایل  را  ارتفاق  که  شده  عنوان  مطلقاً  « عبارت۲زیرا در گزینه »  است  نادرست  «۲»  مرحوم استاد دکترکاتوزیان.گزینه  نظم

  ماده   برخالف  هم  ادامه  (. قسمت  ۱۰۲) ماده  است  آن  خالف  بر  تصریح   آن  استثنائات  از  یکی  ؛ زیرااصوالً  شود  عنوان  بایست  می  که  حالی

 هم  دوم و قسمت شود استفاده اصوالً عبارت از بایست می  «۲»  گزینه  مانند گزینه اول قسمت  زیرا است  نادرست « ۳گزینه » است. ۱۰۳

 باشد.   می  ۱۰۶  ماده  برخالف

تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در    قانون مدنی، متولی نمی  8۳با توجه به ماده  صحیح است.    4گزینه    -10

تواند وکیل بگیرد پس در واقع در تولیت اصل بر عدم  مباشرت نشده باشد میضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط 

مشخص   ۲و    ۱ت مگر اینکه شرط مباشرت متولی شده باشد، پس ایراد گزینه های  تفویض است مگر با اذن واقف و اصل بر توکیل اس

با توجه تبصره   اوقاف:    4ماده    ۳گردید. همچنین  باشدقانون  انجام تمام یا   در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده  برای    هر گاه متولی 

وکیل انتخاب کند  وکیلی  موقوفه  به  امور مربوط  از  توانا  قسمتی  باید  انجاممزبور  باشد در  یی  را داشته  وکیل    مورد وکالت  صورتی که 

متولیان    متولی ابالغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه برای  وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به  انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفاء 

ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام به از    ننمایدتغییر وکیل    مقیم  موضوع به دادگاه صالح احاله و پس 

  .اند خواهد بود انتخاب شده  نیز شود این حکم شامل وکالیی که قبالً  مزبور با ابالغ سازمان از دخالت ممنوع می ثبوت عدم توانایی وکیل

 « نیز مشخص گردید. ۳لذا ایراد گزینه »

  ی در نظم حقوق   یقانون مدن  در کتاب   ۶5ماده    ۱م. همچنین ر.ک به حاشیه  ق.  ۶5و    ۶4با استناد به مواد  صحیح است.    2گزینه    -11

. الزم به ذکر است که دادن مالکیت منفعت به صورت موقت یا حق انتفاع یا حق ارتفاق از سوی  انیدکتر ناصر کاتوز مرحوم  نوشته    یکنون

به دیگری، مانع صحت وقف است؛    دائممالک به دیگری هیچ مانعیتی در صحت وقف ایجاد نمی کند. اما دادن منفعت ملک به صورت  

قانون    ق.م در کتاب  ۶4ماده    ۱نفعه( صحیح نیست)ر.ک به حاشیه  زیرا وقف ملکی که منافع دائم آن به دیگری تعلق دارد)مسلوب الم

 (. انی دکتر ناصر کاتوزمرحوم  نوشته    یکنون  یدر نظم حقوق  یمدن

ق.م. الزم به ذکر است که برای جواز تصرف مالک در فرض سوال، دو شرط می    ۱۳۲با استناد به ماده  صحیح است.    3گزینه    -12

 بودن تصرف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر بودن آن از مالک متصرف.    بایست جمع باشد: به مقدار متعارف

توان برقرار کرد که در حین ایجاد   حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می  45با استناد به مواد  صحیح است.    1گزینه    -13

و براساس    اند برقرار شودوجود نیامدهین عقد بهولی ممکن است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که درححق مزبور وجود داشته باشند  

 .مگر به تبع موجودوقف بر معدوم صحیح نیست  ق.م:    ۶9ماده  

ق.م   ۱8ماده  4آن ماده است ، همچنین طبق حاشیه   ۳ق.م و حاشیه  ۲۰« ماده 4مستند درستی گزینه »صحیح است.    4گزینه    -14

، غیر  امالککتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان، دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارات وارد بر  در  

ل هر نوع مال را منقول محسوب میدارد گزینه صحیحی نیست. و نیز مطابق  « که به صورت عام اجرت المث۱منقول است لذا گزینه »

همان قانون ثمره و حاصل    ۱5است و مطابق ماده    غیر منقولمطلق اشجار و شاخه های آن مادام که بریده یا کنده نشده  ق.م.  ۱۶ماده  

 است. غیر منقول  مادام که چیده یا درو نشده باشد  

  ی در نظم حقوق  یقانون مدن  ق.م در کتاب  5۱ماده    ۳« با لحاظ حاشیه  ۱ق.م. گزینه »  44استناد به ماده  با  صحیح است.  2گزینه   -15

«، تعدی و  ۳ق.م نادرست است. در گزینه »  5۳« با استناد به ماده  4نادرست است. گزینه »  انیدکتر ناصر کاتوزمرحوم  نوشته    یکنون

ق.م موجب ضمانی    5۰ق.م و مفهوم مخالف ماده    5۲. این امر با لحاظ ماده  تفریط منتفع که موجب ضرر فاحش گردد بیان شده است

 ق.م( نمی باشد.   5۱و    45،  44شدن ید منتفع می گردد اما از اسباب زوال حق انتفاع )مذکور در مواد  

کتاب  ق.م در  ۳5ماده  9و   ۳ق.م. همچنین با توجه به حواشی   ۳7ر.ک به ماده   «۲جهت درستی گزینه »صحیح است.     2گزینه   -16

آن در کتاب    ۱ق.م و حاشیه    ۳۶« نادرست و  مطابق با  ماده  4قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان گزینه »

صحیح نمیباشد چرا که اصل برآن است که تصرف متصرف    ۳قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان گزینه  

.  است و مدعی مالکیت باید غیر مشروع بودن آن را ثابت نماید و در صورت عدم اثبات، اماره ی تصرف معتبر خواهد بود فعلی مشروع  

کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی  ق.م در    ۳7ماده    ۱« طبق نظر مرحوم دکتر کاتوزیان)حاشیه  ۱الزم به ذکر است که گزینه »

ق.م و نظر مشهور فقها و علما صحیح است. طبیعتاً در  ۳7« مطابق متن ماده ۲باشد و گزینه »( صحیح می نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان

 یک سوال در حالت تعارض بین دو گزینه که یکی حاوی نظر مقنن و دیگری حاوی نظر اساتید است نظر قانونگذار ارجح است. 

 ق.م.   ۶۲و    5۶ر.ک به مواد  صحیح است.  4گزینه  -17
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ق.م و    ۶4آن و ماده    ۲ق.م و حاشیه    55و نیز ماده    58ماده    ۱ق.م و حاشیه    58و    ۶7ر.ک به مواد  صحیح است.    3گزینه    -18

 آن در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان.    ۱حاشیه  

کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر  این ماده در    ۱ق.م و حاشیه    ۳7ر.ک به ماده  صحیح است.  3گزینه   -19

 ناصر کاتوزیان.  

ق.م در کتاب   ۱۳۲4از ماده    ۱ق.م و حاشیه    ۳5از ماده    7و    5ق.م حواشی   ۲5از ماده   ۳ر.ک به حاشیه    صحیح است.    4گزینه    -20

از کتاب اموال و مالکیت نوشته مرحوم دکتر   ۲۱۱تا  ۲۰7قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان و نیز بندهای 

 ناصر کاتوزیان. 

قانون اجرای احکام مدنی و نیز ر.ک به حاشیه   ۶۳آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده  5۶ر.ک ماده صحیح است.    1گزینه    -21

 وزیان. ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کات  ۳5از ماده    ۱۰

آن در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر    ۲و    ۱)و حواشی    4۶ر.ک به مواد  صحیح است.    3گزینه    -22

 این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان   4ق.م و حاشیه    85۰و    45ناصر کاتوزیان( و  

ق.م از آنجا که سعید، خود ملتزم به قرارداد واگذاری حق انتفاع است و میترا قائم    5۳با استناد به ماده    صحیح است.   2گزینه    -23

ق.م قائم مقام، موظف به رعایت آثار قرارداد موجد حق انتفاع است لذا میترا نمی تواند از    ۲۱9مقام سعید است و اینکه بر اساس ماده  

پارمیدا است بهره برداری نماید و باید حق پارمیدا را نسبت به استفاده از منافع مراعات نماید و در  منافعی که حق استفاده آن برای  

 صورتی می تواند از منافع بهره برداری کند که عقد موجد حق انتفاع، فسخ شود.

ق.م. توجه شود که    5۲  و حواشی آن و ماده  44ق.م و ماده    5۳ماده    ۱ق.م و حاشیه    5۱ر.ک به ماده  صحیح است.    2گزینه    -24

 تعدی یا تفریط منتفع، ید او را ضمانی می نماید اما موجب زوال حق انتفاع نمی شود.

ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی    8۰۲از ماده    ۱و حاشیه    47از ماده    ۲ر.ک به حاشیه  صحیح است.    3گزینه    -25

 نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان 

این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم   7و  ۶ق.م و حواشی  5۶ر.ک به ماده صحیح است.   4گزینه    -26

 این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان.   ۲ق.م و حاشیه    8۲8دکتر کاتوزیان و نیز ماده  

 ق.م.  8۲8و    5۶ت بر نامحصور ایقاع است. ر.ک به مواد  وصی  صحیح است.  2گزینه   -27

این ماده در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم    4و  ۳ق.م و حواشی  7۲ر.ک به ماده  صحیح است.    4گزینه  -28

دکتر کاتوزیان. شرط عوض در عقود رایگان اصوال صحیح است بجز وقف که شرطی باطل است. این شرط اگر به موقوفه سرایت کند  

نیز است. البته شرط صرف بخشی از منافع وقف برای اداری دیون واقف یا    ق.م آمده عالوه بر باطل بودن، مبطل  7۲مانند آنچه در ماده  

 تأمین معیشت او موجب بطالن همین بخش از وقف می شود.  

ق.م در کتاب قانون    8۳قانون اوقاف. حواشی ماده    ۶ق.م و    8۶،  8۳،  89و    88،  ۳49،  499ر.ک به مواد  صحیح است.    3گزینه  -29

 ته مرحوم دکتر کاتوزیان مطالعه شود. مدنی در نظم حقوقی کنونی نوش

ق.م در    8۳ماده   ۳و حاشیه  8۳ماده  4و حاشیه   8۲ماده  ۱ق.م. همچنین ر.ک به حاشیه  8۳ر.ک به ماده صحیح است.    1گزینه  -30

 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان.کتاب  

ق.م و حاشیه آن در کتاب قانون   7۶ق.م و ماده    7۲،  74،  89قانون اوقاف، مواد    8و  ق.م    7۱ر.ک به مواد  صحیح است.    4گزینه  -31

 مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر کاتوزیان. 

 ق.م.  7۲ماده    ۳ق.م و حاشیه    7۱ماده    4و۳ق.م و حاشیه    7۳ماده    ۲ق.م و حاشیه    7۲ر.ک به ماده  صحیح است.   1گزینه -32

ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر   5۶ماده  7و   ۲ر.ک به حواشی . صحیح است 4گزینه    -33

. حالتی که نسل  ۱۳۶۳قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب    8ق.م و تبصره ماده    ۶4کاتوزیان و ماده  

قانون فوق الذکر، با تشخیص تحقیق   8متعذرالمصرف می شود و با استناد به تبصره ماده  موقوف علیهم منقرض می شود درآمد موقوفه  

 اوقاف، در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می رسد. لذا وقف در چنین حالتی باطل نمی شود. 

انون اوقاف در خصوص مصرف مجهول  ق  8قانون اوقاف. توجه کنیم که ماده    8ق.م و ماده    7۱ر.ک. به ماده   صحیح است.  1گزینه  -34

ق.م به صورت مطلق سخن می گوید و وقف بر مجهول را صحیح نمی داند. لذا    7۱و نه موقوف علیهم مجهول سخن می گوید ولی ماده  

اگر بحث از موقوف علیهم مجهول شد وقف باطل است خواه وقف عام یا خاص باشد ولی اگر بحث مجهول المصرف بودن منافع موقوفه  

 قانون اوقاف استناد می کنیم.   8شد به ماده  
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 ق.م.  ۱۳۲با استناد به ماده  صحیح است.  1گزینه   -35

کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی    در  آن ها  حواشی  و  م.ق۱۱۳5  و  ۱۰۶8  ،۶99  ،۱89  مواد  به  استناد  با  صحیح است.   3  گزینه   -36

 کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان

ق.م. توجه شود که اصوالً اشتباه در شخص طرف معامله، به صحت معامله    ۲۰۳و    ۲۰۱با استناد به مواد  صحیح است.    1گزینه    -37

ق.م(. همچنین اصوالً اکراه، معنوی بوده و    ۲۰۱خللی وارد نمی کند مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد)ماده  

اول ماده    ۲۰۳ی شود)ماده  موجب غیرنافذ شدن معامله م استثنائاً اکراه، مادی بوده و موجب بطالن عقد می    ۱۰7و بخش  اما  ق.م(؛ 

اخیر ماده   بیان شده و    ۱۰7۰شود)بخش  اکراه به مادی و معنوی، اصطالحاتی است که توسط حقوقدانان  ق.م(. هرچند بحث تقسیم 

قسیم و استدالل آنان شامل اکراه در تمام معامالت و ایقاعات می شود. اکراه  ق.م استناد می کنند. اما این ت  ۱۰7۰دراین زمینه به ماده  

مادی موجب بطالن عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع می شود اما اکراه معنوی اصوالً موجب غیرنافذ شدن عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع  

ق.م(،    4۳5ق.م(، فسخ به دلیل خیار عیب)ماده    ۱۱۳۱ح)ماده  است و استثنائاً ایقاعات طالق، رجوع از طالق، فسخ های فوری)فسخ نکا 

ق.م(( و اخذ به شفعه در حالت اکراه    44۰ق.م( و خیار تدلیس)ماده    4۱5ق.م(، خیار رویت و تخلف وصف)ماده    4۲۰خیار غبن)ماده  

 معنوی، باطل می گردند. 

عنی لفظ، نوشته، اشاره و عمل، در عرض هم هستند و طرفین اصوالً مُبرِزها )وسایل ابراز اراده باطنی( ی  صحیح است.   4گزینه    -38

ق.م( و طالق   ۱۰۶۶و    ۱۰۶۲معامله می توانند هر وسیله ای را که خواستند برای ابراز اراده باطنی انتخاب می کنند مگر در نکاح )مواد  

 ق.م مفهوم مخالف ندارد.   ۱9۲ق.م(. نظر به عبارات فوق، باید گفت ماده      ۱۱۳4)ماده  

وسیله   به دیگری به هر نحو به  انتقال مالقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،    ۲۱با استناد به ماده    صحیح است.   2گزینه    -39

انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی    مدیون با 

الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده   شود و در صورتی که منتقلٌ می  به یا هر دو مجازات  نقدی معادل نصف محکومدرجه شش یا جزای 

گیرنده به عنوان  قیمت آن از اموال انتقال ا باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل ی

برای تحقق معامله به انگیزه فرار از ادای دین شرایطی توسط حقوقدانان بیان    .حل آن استیفاء خواهد شدبه از م  ٌ جریمه اخذ و محکوم 

 شده است: این شرایط عبارتند از: 

حال و مسلم و منجر بودن دین مسبوق بر    -4ایجاد ضرر به حال بستانکار    -۳قصد اضرار به بستانکاران    -۲انجام معامله یا ایقاع    -۱

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی    ۲۱علم طرف معامله از انگیزه فرار از ادای دین. برای تحقق شرط سوم، طبق ماده    -5معامله  

الزم است »باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد«. اساتید حقوق بیان کرده اند که این شرط زمانی محقق است که بدهکار در  

یا معامله، تهی دستی او را تشدید کرده باشد. در حالی که در فرض سوال، زوج اقدام به فروش ملک    اثر معامله تهی دست شده باشد

خود به قیمت واقعی نموده است. یعنی معامله موجب تهی دستی یا تشدید تهی دستی وی نشده و وضعیت مالی او همان است که قبل 

ه فرار از ادای دین رخ نداده و معامله ای اصوالً صحیح واقع شده است مگر اینکه  از معامله بوده است. از این رو شرط سوم معامله به انگیز

ق.م یا مواد دیگر بیانگر شرایط صحت معامله( مخدوش شده باشد. به    ۱9۰یکی از ارکان معامله و شرایط اساسی صحت معامالت)ماده  

ا استثنائاً به دلیل فقدان برخی شرایط صحت، ممکن است  « بیان نموده معامله اصوالً صحیح است. زیر۲همین دلیل است که گزینه »

 معامله صحیح نباشد. 

و با لحاظ نظرات حقوقدانان،    ۱۳94قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب    ۲۱با استناد به ماده  صحیح است.    4گزینه    -40

برابر طلبکاران، غیر قا ابطال  معامله مذکور در سوال، بین طرفین آن صحیح بوده و در  بل استناد بوده و طلبکاران می توانند تقاضای 

« با توجه به مطالب فوق،  ۳« و »۱چنین معامله ای را بنمایند و مال مورد معامله را جهت وصول طلب خود توقیف کنند. گزینه های »

اه قصد فرار از دین محرز باشد یا  « نادرست است. زیرا معامله صوری به دلیل فقدان قصد انشاء، باطل است خو۲ناصحیح هستند. گزینه »

 نه.

اصوالً مُبرِزها )وسایل ابراز اراده باطنی( یعنی لفظ، نوشته، اشاره و عمل، در عرض هم هستند و طرفین   صحیح است.   4گزینه    -41

ق.م( و طالق )ماده    ۱۰۶۶  و  ۱۰۶۲معامله می توانند هر وسیله ای را که خواستند برای ابراز اراده باطنی انتخاب کنند مگر در نکاح )مواد  

 ق.م مفهوم مخالف ندارد.   ۱9۲ق.م(. نظر به عبارات فوق، باید گفت ماده    ۱۱۳4

عقد عینی، عقدی سه رکنی است که ارکان آن عبارت است از: ایجاب، قبول و قبض. تحقق قبولی منوط  صحیح است.    2گزینه    -42

ه قبل از قبض بودن قبول نیست. لذا قبولی می تواند قبل یا بعد از قبض در به وجود ایجاب قبل از آن و بقای ایجاب است اما منوط ب

از مطلب فوق فهمیده می شود که در صورت رد ایجاب، ایجاب باطل می گردد و دیگر موجود نیست تا مورد قبول   عقود عینی واقع شود.
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حاکی از قبولی و یا ایجاب نبوده و باید به نحوی قصد  « ناصحیح است. از سوی دیگر صرف رضای باطنی  ۱قرار گیرد. از این رو گزینه »

« نیز نادرست است. اما لزومی ندارد که قبولی به همان شکلی که ایجاب صورت گرفته شکل بگیرد. طرفین  ۳ابراز گردد و لذا گزینه »

، اشاره یا عمل را برگزینند مگر در نکاح )مواد  عقد اصوالً در انتخاب مُبرِزها )وسایل ابراز اراده باطنی( آزاد هستد و می توانند لفظ، نوشته

ق.م،   ۱9۱« نادرست می باشد. برای توجیه پاسخ فوق به ماده  4ق.م(. به همین دلیل گزینه »  ۱۱۳4ق.م( و طالق)ماده    ۱۰۶۶و    ۱۰۶۲

کنونی نوشته مرحوم  ق.م در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی    ۱94ماده    8ق.م و حاشیه    ۱9۳ق.م و ماده    ۱9۲ماده    ۲و    ۱حواشی  

 دکتر ناصر کاتوزیان مراجعه نمایید. 

ق.م. این ماده مقرر می دارد:»درمعامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود ولی    ۲۱7با استناد به ماده  صحیح است.    2گزینه    -43

فرمایند:»انگیزه نامشروع در صورتی عقد را  اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و اال معامله باطل است«. مرحوم دکتر کاتوزیان می  

باطل می کند که یا مشترک بین دو طرف باشد یا هر دو آگاه از آن باشند«. اما بنابر نظر صحیح تر از دکتر سیدحسین صفایی در کتاب 

رگوار می فرمایند:»ممکن  « را صحیح دانست. این استاد بز۲( »قواعد عمومی قراردادها« می توان گزینه »۲دوره مقدماتی حقوق مدنی)ج 

است سوال کنند: چرا برای بطالن معامله به علت داشتن جهت نامشروع، تصریح به آن در قرارداد یا توافق ضمنی طرفین بر آن به نحوی  

زه های  که به منزله تصریح باشد الزم است؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که قانونگذار اصوالً کاری به اغراض و دواعی و انگی

متعاملین که شخصی و مربوط به نفسانیات آن هاست ندارد. استواری معامالت اقتضا می کند که به این گونه انگیزه ها ترتیب اثر داده  

نشود، مگر اینکه وارد قلمرو توافق و تراضی طرفین شده باشد. تا وقتی که جهت معامله صرفاً جنبه شخصی دارد و در قرارداد ذکر یا بر  

افق ضمنی نشده است، نباید نامشروع بودن آن را سبب بطالن معامله دانست؛ چه ممکن است طرف دیگر اصالً از آن اطالع نداشته  آن تو

باشد و حکم به بطالن معامله موجب زیان وی گردد. اما همین که جهت نامشروع در قرارداد تصریح یا حتی بدون تصریح مورد توافق  

نبه شخصی و خصوصی خود را از دست می دهد و از عناصر قرارداد تلقی       می شود. در اینجاست که  ضمنی طرفین واقع شد، دیگر ج

قانونگذار برای حفظ منافع جامعه و به مقتضای نظم عمومی دخالت و قرارداد را باطل اعالم می کند. منظور از نامشروع در اینجا نیز غیر 

خالف قواعد آمره حقوقی و شرعی است. در هر مورد که جهت معامله برخالف قواعد آمره  قانونی به معنی وسیع کلمه و به دیگر سخن، م

و نظم عمومی باشد، نامشروع تلقی می شود، هرچند که نصّ خاص قانونی در آن مورد وجود نداشته باشد، مانند اجاره یا خرید وسیله  

 نوشابه الکلی و خرید لوازم و مواد اولیه برای ساخت اسلحه غیر مجاز«.   نقلیه به منظور عبور غیر قانونی از مرز یا خرید انگور برای تهیه

در مورد زمان تشکیل عقد مکاتبه ای نظرات و بحث های زیاد شده است، نظر استاد کاتوزیان که ذیل ماده صحیح است.   1گزینه  -44

قانون   ۶57قبول« است، گذشته از این طبق ماده در کتاب نظم کنونی نیز آمده است مبتنی بر تشکیل عقد در زمان »اعالم قطعی  ۱94

مدنی وکالت با قبول وکیل محقق می شود و اطالع موکل از قبول الزم نیست، بنابراین در فرض سوال صرف اعالم اراده انشایی وکیل که 

 می تواند به صورت انجام مورد وکالت باشد برای تحقق وکالت کافی است.  حتی
« صحیح نیست چون وکالت با قبول وکیل  ۳ارسال رایانامه برای اعالم قبولی موضوعیت ندارد. گزینه »« صحیح نیست چون  ۲گزینه »

« صحیح نیست، چون رضایت درونی وکیل برای تحقق وکالت  4محقق می شود و نیاز به اطالع موکل از قبول وکالت نیست. گزینه »

 الم شود. کافی نیست و باید اراده انشایی وکیل مبتنی بر رضایت او اع

ق.م و حواشی آن در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته مرحوم دکتر ناصر   ۲۱۶ر.ک به ماده صحیح است.    1گزینه   -45

کاتوزیان. شرط معلوم بودن مورد معامله به علم تفصیلی در عقود مغابنه ای)برخی عقود معوض( و به علم اجمالی در عقود مسامحه  

و تمام عقود رایگان( مطرح شده و شرط معین بودن مورد معامله اصوالً در عقود مغابنه ای و مسامحه ای به جز  ای)برخی عقود معوض  

ق.م( مطرح می شود. منظور از عقود مغابنه ای، عقود مبتنی بر سود و زیان بوده و مراد از عقود مسامحه ای عقود    5۶4عقد جعاله)ماده  

 ف اخالقی است. مبتنی بر گذشت، ارفاق، احسان و اهدا

ق.م. اگر سهیال سفیه شده باشد اقاله آنان باطل است چون این اقاله برای سهیال صرفا    ۱۲۱4ر.ک به ماده  صحیح است.    3گزینه  -46

 مضر است و با تنفیذ بعدی سرپرست یا دادستان هم صحیح نمی شود.  

پیشنهاد فروش دانست.  آگهی شرکت تولیدی را نمی توان ایجاب تلقی کرد بلکه باید آن را گونه ای  صحیح است. نکته:  3گزینه  -47

زیرا مفاد آگهی مزبور صرفاً ابراز میل شرکت به فروش فرآورده خویش است و دلیلی بر اراده انشای عقد در آگهی وجود ندارد، بنابراین  

افت نامه  مفاد نامه بازرگان را می توان نخستین انشاء و ایجاب تلقی کرد. اما چون قبول این ایجاب به وسیله شرکت سه ماه پس از دری

 بازرگان انجام شده توالی بین ایجاب و قبول منتفی بوده عقد مزبور را باید باطل دانست. 

»قبول« باید با مفاد »ایجاب« مطابقت داشته باشد؛ در غیر این صورت به   دکتر قربانی الچوانی معتقدند:صحیح است.    4گزینه    -48

ته درجه ی مطابقتِ الزم بین قبول و ایجاب در همه ی عقود یکسان نیست. در  منزله ی رد ایجاب و انشای »ایجاب متقابل« است، الب

»عقود رایگان«، مخاطب ایجاب می تواند ایجاب را تجزیه و آن را نسبت به بخشی از مال موضوع ایجاب قبول کند؛ به عنوان مثال در  
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مالحظه    زیو ن  یمددکار اجتماع  یدادگاه، گزارش ها  یدستورها   یمرتکب به اجرا   یبندیپا  زانیبا توجه به م  قیپس از گذشت مدت تعو

 کند.  یاقدام م  فریاز ک  تیصدور حکم معاف  ای  فریک نییمرتکب، دادگاه حسب مورد به تع  تیوضع

 . یقانون مجازات اسالم  ۴۷به استناد ماده  صحیح است.  1گزینه   -63

 :ستین  قیو تعل   قیقابل تعو  لیذ  موارد

 آب، برق، گاز، نفت و مخابرات   ساتیدر تأس  یکشور، خرابکار   یو خارج  یداخل  تیامن  هیجرائم عل  -الف

 ی دپاشی و اس  ییمقرون به آزار، آدمربا  ایسرقت مسلحانه    افته،یجرائم سازمان    -ب

 اداره مراکز فساد و فحشا   ای  لیتشک  ،یعفت عموم  هیجرائم عل   گر،یهر نوع اسلحه د  ایمزاحمت با چاقو    جادیو ا  ییقدرت نما  -پ

 و سالح و مهمات و قاچاق انسان   یشروبات الکلروانگردان، م  ایقاچاق عمده مواد مخدر    -ت

 االرض  یو محاربه و افساد ف  یبدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد  ریتعز  -ث

 . الی( ر100.000.000)  ونیلیم  کصدیاز    شیبا موضوع جرم ب  ،ی جرائم اقتصاد  -ج

 وجود دارد.    ییجز  قیموثر مرتکب با ماموران، امکان تعل  یدر صورت همکار  یتیضد امن  میدر جرا  البته

 ریبه قصد تجارت و سا  ینگهدار   ایبا اداره مراکز فساد و فحشا و    لیتشک  به جزدانسته شده اند    قیقابل تعل   زین  یعفت عموم  هیعل  میجرا

 مشابه در خصوص اقالم مستهجن.   یرفتارها

که الزاما حکم به جایگزین حبس   8عبارت است از حبس درجه   ۷مجازات معاونت در جرم تعزیری درجه  صحیح است.   4گزینه    -64

 صادر می شود. 

کشور   یخارج  ای  یداخل  تی امن  هیحبس در مورد جرائم عل  نیگزیجا  یاعمال مجازات ها  ۷1وفق ماده  صحیح است.    3گزینه    -65

 ممنوع است. 

 .8۷وفق ماده  صحیح است.  2گزینه  -66

چند مورد از مجازات   ای کیرا به  یمحکوم، و  تیو وضع یحبس، با توجه به جرم ارتکاب  نیگزیتواند ضمن حکم به مجازات جا یدادگاه م

 از دو سال شود.   شیب  دیصورت مدت مجازات مذکور نبا  نی. در ادیمحکوم نما  زین  ی لیتکم  ایو    یتبع  یها

 91. مستند به اصالحیه قانون کاهش حبس تعزیری، اگر مجازات جرم به سبب تخفیف به کمتر از  68م  صحیح است.    4گزینه    -67

 شود.   روز تقلیل یابد، به جایگزین مربوطه تبدیل می

 ق.م.ا   ۷3و    68ماده   صحیح است.  2گزینه  -68

.م.ا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه با وجود سایر  ق  66طبق بند ب ماده  صحیح است.    3گزینه    -69

ق.م.ا تعدد مجازات ها برخالف تعدد جرایم مانع    ۷5شرایط قانونی مانع  اعمال مجازات جایگزین حبس است در حالی که طبق ماده  

ی نیز اگر مجازات قانونی یکی از آنها بیش از  ق.م.ا در تعدد مادی جرایم عمد  ۷2اعمال مجازات های جایگزین حبس نیست. طبق ماده  

 سال نباشد، برای صدور حکم مجازات جایگزین منعی وجود ندارد.   1

 قانون تعزیرات.   506ق.م.ا و ماده    ۷1مستند به ماده   صحیح است.   3گزینه  -70

ق.م.ا،    ۷1تعزیرات یکی از جرایم غیر عمدی علیه امنیت محسوب می شود و مستند به ماده    506تخلیه اطالعاتی جرم موضوع ماده  

 اعمال مجازات های جایگزین حبس در خصوص جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.  

دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزاي نقدي،  ز  مجازات های جایگزین حبس عبارت ا-  6۴ماده    صحیح است.  3گزینه  -71

است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظه نوع جرم و    جزاي نقدي روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی

حوال، تعیین و  کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و ا 

 .اجراء می شود

آنها سه ماه حبس است به جای حبس به    65ماده    صحیح است.   1گزینه    -72 مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی 

 )الزامی مطلق(.   مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند

ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات  مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن  می توانددادگاه    6۷ماده  

 . جایگزین حبس محکوم کند

ارتکابی  مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند    68ده  مطابق ما قانونی جرم  اینکه مجازات  مگر 

 .بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاري است
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به مجازات جایگزین حبس      )الزاما(  مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است  69ماده  وفق  

 . محکوم میگردند

 .یقانون مجازات اسالم  62و    5۷،  56به استناد مواد  صحیح است.  3گزینه  -73

ق.م.ا و خدمات عمومی    62ق.م.ا نظارت الکتریکی به موجب ماده    5۷  در نظام نیمه آزادی به موجب مادهصحیح است.    2گزینه    -74

 ق.م.ا رضایت محکوم شرط است.    8۴رایگان به موجب ماده  

ماده   موجب  به  که  است  ای  دوره  مراقبت  تعویق    83دوره  در  مندرج  از دستورهای  مورد  چند  یا  انجام یک  به  آن  ق.م.ا محکوم طی 

 کوم شرط نیست.  مراقبتی محکوم می گردد و رضایت مح

در موارد حبس ابدهای تعزیری، به دلیل عدم مشخص بودن مدت حبس، امکان حکم به آزادی مشروط  صحیح است.    4گزینه    -75

 اصوالً وجود ندارد. 

 . 58به استناد ماده  صحیح است.  3گزینه    -76

 مشروط است.   یجبران، شرط الزم جهت صدور حکم آزاد   باتیترت  یبرقرار  ای  یخصوص  یمدع  یها   انیجبران ضرر و ز

 ماده مزبور:   وفق

از ده سال پس از تحمل نصف   شیتواند در مورد محکومان به حبس ب  یدادگاه صادر کننده حکم م  ، یریبه حبس تعز  تیمورد محکوم  در

  ی حکم به آزاد   ریز  طیشرا  تیحکام با رعاا   یاجرا   یقاض  ایدادستان    شنهادیسوم مدت مجازات به پ  کیموارد پس از تحمل    ریو در سا

 مشروط را صادر کند: 

 مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد.   یمحکوم در مدت اجرا   -الف

 شود.  ینم  یمرتکب جرم   گرید  ،ی حاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزاد  -ب

  ی قرار   ایرا بپردازد    یخصوص  یمورد موافقت مدع  ایمورد حکم    انیدادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و ز  صیبه تشخ  -پ

 دهد.  بیپرداخت آن ترت  یبرا 

 مشروط استفاده نکرده باشد.   یاز آن از آزاد   شیمحکوم پ  -ت

  ی اجرا   یقاض  دییزندان محل به تأ   سیاز گزارش رئماده پس    ن ی)الف( و )ب( ا  یمراتب مذکور در بندها   نیمواعد فوق و همچن  یانقضا 

و در صورت احراز آن،   یمذکور بررس طیرا درباره تحقق شرا یزندان  تیاحکام موظف است مواعد مقرر و وضع یاجرا  ی. قاضرسدیاحکام م

 .دینما  میمشروط را به دادگاه تقد  یآزاد  شنهادیپ

 ی مجازات اسالمقانون  یاصالح  62به استناد ماده  صحیح است.  3گزینه   -77

 . 88استناد ماده    1به تبصره  صحیح است.   2گزینه   -78

است حسب    یشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمس  یم  یر یکه مرتکب جرائم تعز  یدرباره اطفال و نوجوانان

 کند:  یرا اتخاذ م  ریز  ماتیاز تصم  یکیمورد، دادگاه  

 نوجوان   ایو مواظبت در حسن اخالق طفل    تیو ترب  بیبا أخذ تعهد به تأد  یسرپرست قانون  ای  اء یاول  ای  نیبه والد  میتسل  -الف

و اعالم    لیموارد ذ  ل یاز قب  یبند تعهد به انجام امور   نیتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در ا  یداند مهرگاه دادگاه مصلحت ب  -تبصره

 : دیأخذ نما  زیبه دادگاه در مهلت مقرر را ن  جهینت

 با آنان   یمتخصصان و همکار   گریروانشناس و د  ای  ینوجوان به مددکار اجتماع  ایطفل    یمعرف  -1

 ی حرفه آموز   ای  لیبه منظور تحص  یو فرهنگ  یمؤسسه آموزش  کینوجوان به    ایفرستادن طفل    -2

 نوجوان تحت نظر پزشک  ایطفل    ادیترک اعت  ایاقدام الزم جهت درمان    -3

 دادگاه   صینوجوان با اشخاص به تشخ  ایاز معاشرت و ارتباط مضر طفل    یریجلوگ  -۴

 ن یمع  ین به محل هانوجوا  ایاز رفت و آمد طفل    یریجلوگ  -5

مذکور در بند    ینوجوان بداند با الزام به انجام دستورها   ایکه دادگاه به مصلحت طفل    یگرید  یحقوق  ای  یقیبه اشخاص حق  می تسل  -ب

عدم صالح در صورت  قانون  ای  اء یاول  ن،یوالد   تی)الف(  و    ایطفل    یسرپرست  دسترس  اینوجوان  رعا  یعدم  با  آنها  ماده    تیبه  مقررات 

 ی( قانون مدن11۷3)

 منوط به قبول آنان است.   تیطفل به اشخاص واجد صالح  میتسل  -تبصره

 دادگاه   ی قاض  لهیبه وس  حتینص  -پ

 به عدم تکرار جرم   یأخذ تعهد کتب  ایاخطار و تذکر و    -ت
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 تا پنج   کیدرجه    یریسال در مورد جرائم تعز  کیاز سه ماه تا    تی در کانون اصالح و ترب  ینگهدار   -ث

)ت( و )ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات    یمذکور در بندها  ماتیتصم  -1  تبصره

 ست. ا  یتا پنج را مرتکب شدهاند، الزام  کیدرجه    ریکه جرائم موجب تعز  یبند )ث(در مورد اطفال و نوجوانان

 . 90به استناد ماده  صحیح است.  4گزینه  -79

م ها  یدادگاه  گزارش  به  توجه  با  طفل    دهیرس  یتواند  وضع  ترب   ایاز  و  اصالح  کانون  در  او  رفتار  و  رأ  کی  تینوجوان  در  خود    یبار 

 لیاو تبد  یسرپرست قانون  ا ی  ینوجوان به ول  ا یطفل    می را به تسل  ینگهدار   ایدهد    ل یسوم تقل  ک یرا تا    یکند و مدت نگهدار   دنظریتجد

در کانون    یپنجم از مدت نگهدار    کینوجوان حداقل    ایشود که طفل    یاتخاذ م  یدر صورت  دنظریبر تجد  یدادگاه مبن  می. تصمدینما

با    یقانون  فات یتخف  ریمشروط و سا  یامر مانع استفاده از آزاد  نیاست. ا  ی مورد قطع  نیدادگاه در ا  یرا گذرانده باشد. رأ  تیاصالح و ترب

 . ستیآنها ن  طیتحقق شرا

،  5تا    1. در صورت ارتکاب جرم تعزیری درجه  1392ق.م.ا مصوب    93و ماده    88ماده    1مستند به تبصره  صحیح است.    1گزینه    -80

دت سه ماه تا یکسال( الزامی است.  )یعنی نگهداری در کانون اصالح و تربیت به م  88باشد، اعمال بند ث ماده   15تا  12اگر سن مرتکب 

تواند مجازات را تا نصف حداقل کسر نماید یا اقدام تأمینی را به همین قانون در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می    93نظر به ماده  

 ساله در کانون، مصداق اقدام تأمینی است.   1۴اقدامی دیگر تبدیل نماید. بدیهی است که نگهداری پسر  

 1399اصالحی ق.م.ا اصالحی    10۴مستند به ماده    صحیح است.  2گزینه    -81

قانون مجازات اسالمی : دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری غیرمنصوص ارتکابی توسط    9۴ماده   صحیح است.   2گزینه    -82

 نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.  

 ها :بررسی سایر گزینه  

 سال ( فاقد آثار کیفری است .  18قانون مجازات اسالمی محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان ) زیر    95: ماده    2گزینه  

قانون مجازات اسالمی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف ، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و   93: ماده  3گزینه  

 اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.   اقدامات تأمینی و تربیتی

 .  88مستند به ماده    . صحیح است 2گزینه    -83

درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب  

 مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند

  -تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان تبصره  -الف 

هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعالم نتیجه به  

عرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان  م -1. لت مقرر را نیز أخذ نمایددادگاه در مه

اقدام الزم جهت درمان یا ترک  -3فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی  - 2

پزشک نظر  نوجوان تحت  یا  دادگاه    -۴  اعتیاد طفل  به تشخیص  اشخاص  با  نوجوان  یا  مضر طفل  ارتباط  و  معاشرت  از    -5جلوگیری 

 جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین

تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند    -ب  

در   ماده  )الف(  مقررات  رعایت  با  آنها  به  عدم دسترسی  یا  و  نوجوان  یا  قانونی طفل  یا سرپرست  اولیاء  والدین،  عدم صالحیت  صورت 

 . تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است  -قانون مدنی تبصره(  11۷3)

 نصیحت به وسیله قاضی دادگاه    -پ

 دم تکرار جرم اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به ع  -ت

 نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج   -ث  

اجراء است.  -  1تبصره   قابل  پانزده سال  تا  نوجوانان دوازده  و  اطفال  و )ث( فقط درباره  بندهاي )ت(  تصمیمات مذکور در 

نوجوانا و  اطفال  مورد  )ث(در  بند  مقررات  مرتکب شدهاعمال  را  پنج  تا  تعزیر درجه یک  که جرائم موجب  الزامی    نی  اند، 

 .است

است.   4گزینه    -84 مواد    صحیح  به  ماده    93و    3۷مستند  طبق  بزرگساالن  مجازات  تخفیف  مثالً    3۷ق.م.ا.  است.  محدود  ق.م.ا 

در خصوص اطفال و نوجوانان دست دادگاه  درجه تقلیل دهد. ولی  3تا  1، قاضی فقط می تواند به میزان 1تا  ۴درخصوص حبس، درجه 
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ق.م.ا دادگاه می تواند مجازات تعزیری را تا نصف حداقل نیز تخفیف دهد و یا اقدام تأمینی و تربیتی را    93باز است؛ مستند به ماده  

 تبدیل کند. 

 ی قانون مجازات اسالم  90به استناد ماده  صحیح است.  2گزینه  -85

 ی قانون مجازات اسالم  یاصالح  10۴به استناد ماده  صحیح است.  1گزینه  -86

ق.م.ا چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت    103مطابق ماده  صحیح است.    3گزینه    -87

 محسوب می شود مگر انکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد. 

 ی قانون مجازات اسالم  یاصالح  10۴به استناد ماده  است.  ح یصح 1 نهیگز -88

 یقانون مجازات اسالم  یاصالح  10۴به استناد ماده   است.   حیصح 4 نهیگز  -89

قانون مجازات اسالمی که مقرر می دارد: »چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در   103با عنایت به مفاد ماده صحیح است.    1گزینه  -90

باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر این که از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.«، اصل بر غیرقابل  قانون تصریح نشده  

قانون مجازات    10۴گذشت جرم ارتکابی است مگر با دو استثنا: یا در قانون بر قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد )مانند ماده  

شرع  اسالم، عمل ارتکابی را مصداق حق الناس و قابل گذشت دانسته باشد. در هر حال، قاضی  اسالمی( و یا در موارد سکوت قانونگذار،  

 فاقد اختیار آن است که بنا بر صالحدید خود، جرمی را قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بداند. 

و صدور    یدگیسجهت ر  یمعلق مانع  ایگذشت مصداق گذشت مشروط به فعل است. گذشت مشروط    نیاصحیح است.    3گزینه    -91

 است.   هیمعلق ال  ایشرط    فیتکل  نییمعلق، مستلزم تع  ایقابل گذشت در موارد گذشت مشروط    می در جرا  فریک  یاجرا   ی. ولستیحکم ن

 . 10۷و    105مستند به مواد    صحیح است.  1گزینه  -92

هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطالع از    جرائم تعزیري قابل گذشتدر   106  وفق ماده  صحیح است.  3گزینه  -93

وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به  

رم قبل از انقضای مدت مذکور فوت  شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از ج

 . هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد  ،نظر وی از طرح شکایت نباشد  کند و دلیلی بر صرف

 است.   -از هردرجه  -  یشرع  رمنصوصیغ  یریتعز  میاست. مرور زمان ناظر بر جرا  حیصح  2  نهیگزصحیح است.  2گزینه   -94

اصوال موجب موقوفی است.    -در صورت پذیرش  –  6تا    8توبه در جرایم حدی )به جز قذف( و تعزیرات    ح است. صحی  1گزینه    -95

 موجب تخفیف اختیاری است.   -در صورت پذیرش  -1تا    5توبه در تعزیرات درجات  

انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط  در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده  ،  11۴ماده      2تبصره  مطابق  

 . مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شالق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود

در مواردي که توبه  چون هنوز توبه موثر در صدور حکم نبوده است. وفق ماده فوق الذکر     -11۷م    -صحیح است.    3گزینه    -96

شود.  توبه، اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی  گردد،یا تخفیف مجازات می مرتکب، موجب سقوط  

چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده  

 .شود چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می  گردد. در این موردملغی و مجازات اجراء می

 . 115به استناد ماده   صحیح است.  2گزینه   -97

محرز شود،   یقاض یو ندامت و اصالح او برا  دی( درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نمایشرع  رمنصوصی)غ یریدر جرائم تعز

 . دیمجازات را اعمال نما  فیتواند مقررات راجع به تخف  یدادگاه م  ریجرائم موجب تعز  ریشود. در سا  یمجازات ساقط م

ق.م.ا مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در    115ماده    1تبصره  صحیح است. طبق    3گزینه    -98

 گردد. ری نمی شود، جامورد آنها اعمال می 

 . 25و تبصره ماده    96مستند به ماده  صحیح است.  2گزینه  -99

 است.  یبا مقام رهبر  هییقوه قضا  سیرئ  شنهاد یپس از پ  یاسالم  نیمجازات محکومان، در حدود مواز  فیتخف  ایعفو  

 . 9۷به استناد ماده  صحیح است.  1گزینه  -100

کند. در صورت صدور حکم    یرا موقوف م  یو دادرس  بیشود، تعق  یاعطاء م  ریکه به موجب قانون در جرائم موجب تعز  یعفو عموم

 شود   یزائل م  زین  تیمجازات موقوف و آثار محکوم  یاجرا   ت،یمحکوم

 . 121به استناد ماده  صحیح است.  1گزینه   -101
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میان مردم است برای از بین رفتن دعوا میان آنها. قضاوت کردن بین مردم    ترجمه عبارت: آن حکم کردن  درست است.   2گزینه    -1

منصبی از جانب اهلل برای پیامبر و از جانب چپیامبر برای معصومین و از    کاری پر خطر و در مظن اتهام است و بهتر است ترک شود.

 )مقدمه قضا(   شرائط است.جانب معصومین برای فقیه جامع ال

شود، در صورتى  ترجمه عبارت: قضاوت بر اهل آن به طور کفايى واجب است؛ و گاهى وجوب آن عینی مى  ست. درست ا   4گزینه    -2

 است که در آن شهر يا نزديك آن قاضی ديگری که بردن مرافعه و دعوا نزد او مشکل نباشد يعنی کسى که کفايت کند، نباشد. 

بردن مرافعه به پیش قضات جور يعنى کسانى که داراى شرايط قضاوت نیستند  درست است زيرا    1گزينه    درست است.   4گزینه    -3

کار است و آنچه را که به حکم قضات جور گرفته در صورتى که دين باشد حرام  ؛ پس اگر مرافعه را به پیش آنها برد معصیت حرام است 

  که در اين صورت، جواز آن بعید نیست.   مرافعه نزد آنها، توقف داشته باشد،  است و در عین، اشکال است مگر اينکه استیفاى حقش بر

او کفايت شود. گزينه    2گزينه   به  برای قضاوت  باشد که  نیست هرگاه کسی  عینی  واجب  فقیه  بر  بر عهده گرفتن قضاوت    3قضاوت 

ک قضاوت است در صورت وجود کسی که  مستحب است برای کسی که به خودش اطمینان دارد که وظايفش را انجام دهد و اولی تر

نادرست است زيرا ارتزاق از بیت المال جايز است برای کسی که قضاوت برای او واجب عینی نیست، هر    4برای قضاوت کافی باشد. گزينه  

اما گرفتن جعل اقوی جواز آن است  باشد هم  ارتزاق جايز است و غنی  نیازمند،  و  باشد  اگر واجب عینی  باشد.  از    چند غنی  و اجرت 

 4و  3و  2طرفین حتی در صورت کفايی بودن جايز نیست و اگر محتاج باشد، جعل و اجرت را در برابر مقدمات عمل می گیرد. )مسائل 

 مقدمه قضا(   5و  

اساس    شان را نزد فقیه جامع شرايط بردند و او نگاهى به واقعۀ آنها افکند و براگر دو طرف دعوى، مخاصمه   درست است.   3گزینه    -4

موازين قضاوت، حکم نمود براى طرفین جايز نیست که دعوى را نزد حاکم ديگر ببرند و حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد،  

بلکه اگر هر دو طرف مخاصمه بر اين )مراجعه به حاکم دوم( راضى شوند عدم جواز آن موجه است. ولى اگر يکى از دو خصم، ادعا کند  

مع شرايط نبود مثل اينکه ادعا کند که اجتهاد يا عدالت را در حال قضاوت نداشته، ادعايش مسموع است و براى حاکم  که حاکم اول جا

  -نمايد کما اينکه نقض حکم اودوم جايز است که در آن نظر نمايد. پس اگر عدم صالحیّت او براى قضاوت ثابت شود، حکم او را نقض مى

طو  به  باشد  فقه  مخالف ضروری  مى اگر  بر  اولیش  از حکم  آن  مجرد  به  داده شود  توجه  اولى  به  اگر  که  آشکار  رى  غفلتش  زيرا  گردد 

باشد و ادعاى مدعى مسموع نیست اگر چه ادعا  باشد. و اما نقض آن در جايى که طبق نظر اجتهاديش بوده، جايز نمى جايز مى   -شودمى

 مقدمه(   8کند که در اجتهادش خطا نموده است. )مسئله  

يك از آداب قضا اين است که در سالم و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و کالم و ساکت نمودن   1در گزينه  درست است.   4زینه  گ  -5

و اما تسويه در میل قلبى   آنها و روخوش بودن و ساير آداب و انواع اکرام، و عدل در حکم، مساوى قرار دادن طرفین دعوا واجب است 

ن و دادن رشوه اگر براى اين باشد که به خاطر آن براى رشوه دهنده به باطل حکم نمايد حرام است ولى اگر  گرفت 2واجب نیست. گزينه 

اگر گرفتن حقش    3باشد. گزينه  رسیدن به حقش وابسته بر رشوه دادن، باشد براى رشوه دهنده جايز است اما براى گیرندۀ آن حرام مى

نادرست است زيرا بازگردان رشوه بر مرتشی    4. گزينه  ز است و برای گیرنده، حرام استمتوقف بر رشوه باشد، برای دهنده رشوه، مجا

 قضا(   6و رشوه به هر عنوانی حتی هبه و هديه و بیع محاباتی و ... حرام است. )مسئله    واجب است

، مانند  باشد او هم نافذ نمى شود حکم اند: کسى که شهادتش به نفع شخصى يا علیه او قبول نمى بعضى گفته درست است.   2گزینه    -6

شهادت زوج و زوجه به ضرر يا به نفع يکديگر مورد قبول است. در    1شهادت فرزند به ضرر پدرش و دشمن بر علیه دشمنش. در گزينه  

 مقدمه قضا(   7)مسئله    شهادت برادر به سود يا ضرر برادرش و مانند شهادت دوست به ضرر دوستش مورد قبول است.  3گزينه  

شرط است در قاضى بلوغ و عقل و ايمان )شیعه بودن( و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد   درست است.   3زینه گ -7

و اين شرايط با بینه    )حالل زاده بودن( اعلمیت و حافظه هم احتیاطا الزم است اما در کتابت و بصر يعنی سواد و بینايی اختالف است

ات اجتهاد و أعلمیت بايد دو شاهد خبره باشد و شیوع خبر بین مردم که ايجاد اطمینان کند و وجدان خود  ثابت شود و البته برای اثب

 قضا(  2و    1انسان که افاده علم و اطمینان کند، ثابت می شود. )مسئله  

نه رأى    -خودش  براى قاضى، قضاوت نمودن به فتواى مجتهد ديگر اشکال دارد؛ پس حتما بايد طبق رأى  درست است.   3گزینه    -8

 صفات قاضی(  8)مسئله    حکم نمايد.  -ديگرى و لو اينکه اعلم باشد

حاکم با  3بر قاضی اجابت آن واجب است. گزينه  2دعوای او مسموع نیست، گزينه  1ترجمه عبارت: گزينه  درست است.   2گزینه   -9

 صفات قاضی(   5)مسئله    بر قاضی اجابت آن واجب نیست.    4شاکی به طور مساوی رفتار نمی کند. گزينه  
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در حق الناس بلکه در حق اهلل حکم نمايد.    -بدون بیّنه يا اقرار يا قسم   -براى قاضى جايز است که به علمش  درست است.  3گزینه    -10

برايش   و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است جايز نیست اما بلکه اگر بیّنه، مخالف علم او بود حکم به بینه جايز نیست.

 صفات قاضی(  8جايز است که در چنین حالتی اگر قضاوت بر او واجب عینی نباشد، متصدی قضاوت نشود. )مسئله  

اگر يکى از خصمین سبقت به دعوى نمايد او اولى است و اگر هر دو با هم شروع به دعوا نمودند از کسى که  درست است. 1گزینه    -11

اگر متخاصمین به ترتیب وارد شوند حاکم بايد در شنیدن دعوى   (1نمايد.)گزينه طرف راست )يمین( طرفش قرار گرفته است، گوش مى 

؛ مگر اينکه قبلى راضى به تأخیرش باشد. و بین شريف و پست و  به ترتیب گوش نمايد  -ولاألول فاأل  -ابتداء به اولى و سپس به بعدى آن

( و اگر با هم وارد شوند يا کیفیت ورود آنها را نداند و راهى براى اثبات آن نباشد در صورت اختالف آنها،  2مرد و زن فرقى نیست. )گزينه  

که يکى از آنها به تأخیر ضرر نبیند؛ پس  افر و حاضر باشند هر دو مساوى هستند مادامى( و اگر اتفاقا مس3بین آنان قرعه بیندازد. )گزينه  

 وظايف قاضی(  5و    3( )مسئله  4شود. )گزينه  جهت دفع ضرر مقدم مى 

کند«. يا »کسى است که در مقام  شود«. يا »خالف اصل را ادعا مى رها مى  »او کسى است که اگر رها کند  درست است.   4گزینه    -12

نادرست است زيرا ترجمه عبارت آن است که »مدعی کسی    4اثبات امرى بر ديگرى است«. اين موارد در تعريف مدعی است. گزينه  

 )مقدمه القول فی شرائط سماع الدعوی(   است که بر طبق ظاهر ادعا می کند.

است.   3گزینه    -13 گزينه    درست  با1ترجمه  بلوغ  نزديك  اگرچه  نیست  مسموع  طفل  »دعوای  گزينه  :  مجنون  2شد.«  از  »دعوا   :

درست نیست و ترجمه عبارت: »دعوای سفیه بعد از    3.« گزينه  و در حال جنونش طرح دعوا کند  مسموع نیست اگرچه ادواری باشد

گزينه   است.  مسموع  شدن،  محجور  از  قبل  که  حالی  در  است.«  مسموع  شدن،  مسموع  4محجور  است  مجهول  مطلقا  که  »دعوايی   :

   نیست.«

ترجمه عبارت آن است که: »يکی از شروط دعوی آن است که رسیدگی به دعوا اگر بر طبق آن حکمی    درست است.   4گزینه    -14

بیع ربوی باطل است پس واقع نشدن بیع با بیع ربوی يکسان است و هیچ اثری ندارد، در گزينه   1صادر شود، دارای اثر باشد.« در گزينه 

نیز حتی اگر ثابت شود سیب از باغ اوست، الزمه اش    3لکیت نیست، پس اثری ندارد. در گزينه  ادعای خوک و شراب چون موجب ما  2

مورد ادعا    4. اما در گزينه  و يکی از مردم شهر نیز شبهه غیرمحصوره است  مالکیت صاحب باغ نیست و رسیدگی به آن فاقد اثر است

 لدعوی( )شرط پنجم شروط سماع الدعوی( )شروط سماع ا مسموع است.    و  محصور به موارد مشخص و مردد است

زيرا در دعوا شرط است که مورد دعوی به نحوی معلوم باشد، دعوای مجهول مطلق مسموع نیست. گزينه    درست است.   2گزینه    -15

است.    : برای من نزد او اسب، چهارپا يا لباسی است، که به صورت مردد مطرح شده و مسموع2: برای من نزد او چیزی است. گزينه  1

: علی ادعا کرده برای زيد بر عهده عمرو فالن است که چون ادعا کننده، اجنبی از دعوا است و به عنوان ثالث شکايت کرده  3گزينه  

 : ادعا کند چیزی را بر شخص مجهولی، مسموع نیست زيرا مدعی علیه بايد به نحوی مشخص باشد.  4مسموع نیست. گزينه  

و بعد از    ال دو نفر ادعا کنند به اينکه براى يکى از آنها بر عهده کسى چنین است، مسموع است اگر مث  درست است.   3گزینه    -16

 شود. اثبات آن به صورت ترديد، بین آنها قرعه انداخته مى

: »حکم غیابی  2: »حکم غیابی در حق الناس جايز است.« که درست است. ترجمه گزينه  1ترجمه گزينه    درست است.   1گزینه    -17

: »شرط است در سماع دعوی که مدعی علیه  3ق اهلل جايز است.« نادرست است، در حق اهلل حکم غیابی جايز نیست. ترجمه گزينه در ح

ترجمه عبارت: »غايب بر حجتش باقی نیست.« در حالی که غايب   4در شهر دعوی حاضر باشد.« در حالی که حضور شرط نیست. گزينه 

 د حق دفاع و جرح شهود را دارد. بر حجتش باقی است و وقتی حاضر شو

واقع می شود. احضار    درست است.   3گزینه    -18 بر عهده شخص است و به هر زبانی  زيرا حکم إنشاء ثبوت شیء يا ثبوت چیزی 

مدعی علیه بدون اذن مدعی صورت نمی گیرد و صدور حکم نیز منوط به درخواست مدعی است و اگر مقر واجد و دارا باشد الزام به ادا  

می شود و اگر با تغلیظ قولی و ... انجام نداد حبس می شود و در نهايت حاکم حق بیع اموال او را دارد. ديگر مردم نیز از باب امر به  

 معروف، مقر را وادار به ادای حق می کنند.

ر کند پس اگر مسبوق به دارايى  زيرا ترجمه عبارت: اگر مقر ادعاى اعسار و نادارى نمايد و مدعى آن را انکا درست است.   4گزینه    -19

 پول شده است، قول منکر عسر او قبول است. کند که بىبوده است و پس از آن ادعا مى 

ها در چیزى تعارض کنند پس اگر مال در يد يکى از طرفین باشد، مقتضاى قاعده، تقديم بیّنۀ  اگر بینه  درست است.   4گزینه    -20

تر يا ارجح باشد. کسی که بر مالی يد دارد، بینه او بینه داخل  ، اگر چه )بینه داخل( بیشتر يا عادل باشد مى 1خارج و کنار زدن بینه داخل 

 
. کسی که بر مال ید دارد و بینه بیاورد، بینه داخل دارد اما کسی که بر مال تسلط ندارد، بینه خارج دارد. )بینه دو شاهد عادل   1

 است.( 
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سینا بینه داخل دارد و  4است و کسی که بر مال، يد ندارد، بینه او خارج است، و طبق قاعده، بینه خارج بر داخل مقدم است. در گزينه  

 امید مقدم است.   امید بینه خارج دارد، پس بینه خارج يعنی

باشند   درست است.   2گزینه    -21 متعارض  بینۀ جرح و تعديل  ، هر دو ساقط می شوند.« تعداد شهود جرح و  ترجمه عبارت: »اگر 

 نفر بگويند علی عادل است و دو نفر بگويند فاسق است باز هم هر دو ساقط می شوند.   4تعديل هم اهمیتی ندارد  

است.   3گزینه    -22 به  1گزينه    درست  منکر  دادن  سوگند  زيرا  است  نادرست  بدهند.  تبرعی  سوگند  توانند  می  منکر  و  حاکم   :

: اگر برای حاکم پس از حکم روشن شود که سوگند دروغ بوده، حکم  2درخواست مدعی و توسط يا به اذن حاکم صورت می گیرد. گزينه  

: سوگند به 3است که حکم را نقض کند و مدعی پس از آن حق تقاص و مطالبه دارد. گزينه  نقض نمی شود. در حالی که بر حاکم واجب  

خودی خود، موجب سقوط حق مدعی نیست بلکه پس از حکم حاکم، حق ساقط می شود. که درست است زيرا به صورت شرط مقارن و  

وع کند، مسموع است، در حالی که به رجوع از نکول  : اگر منکری که نکول کرده، از نکولش رج 4با هم موجب سقوط حق هستند. گزينه 

 توجه نمی شود. 

ترجمه عبارت: اگر مدعى بگويد که من بیّنه دارم براى حاکم جايز نیست که او را الزام به احضار آن نمايد    درست است.   1گزینه    -23

 پس مدعى حق دارد بینه را حاضر يا مطالبۀ قسم يا دعوايش را رها نمايد. 

« و اگر  »اگر مدعى علیه به شهادت دو فاسق يا يك عادل راضى باشد، براى حاکم، حکم به آن جايز نیست  درست است.   3 گزینه   -24

شود. حتی با شهادت مدعی علیه بر اينکه شهود عادل هستند نیز حاکم نمی تواند شهودی که عدالتشان  حکم نمايد اثر بر آن مترتب نمى 

 احراز نشده را بپذيرد. 

شود. پس قیام بیّنۀ شرعى با قسم استظهارى معتبر است. )در  : در دعواى بر میت از آن استثنا مى 1گزينه  درست است.   4ه  گزین  -25

دعاوی بینه با سوگند الزم نیست.( بنابر اقوى بچه و ديوانه و شخص غائب و امثال اينها از کسانى که در ممکن نبودن دفاع برايشان،  

.  : قسم استظهارى بايد نزد حاکم باشد 3شوند و فقط با بینه دعوا ثابت می شود. گزينه  د به میت ملحق نمىشباهتى به میّت داشته باشن

شود، در حالی که قابل اسقاط نیست و با  ؛ پس اگر وارث میت آن را اسقاط نمايد ساقط مى : قسم استظهارى قابل اسقاط است 4گزينه  

 اسقاط ورثه نیز ساقط نمی شود. 

اگر مدعى بر میّت، وارث صاحب حق باشد ظاهر آن است که ثبوت حق به ضمیمه نمودن قسم به بینه    درست است.   4گزینه    -26

 شود. و اگر وارث متعدد باشد بايد هر يك از آنها بر مقدار حقش قسم بخورد.و در صورت قسم نخوردن، حق ساقط مى   محتاج است 

 4و  3و  1. گزينه زيرا ترجمه عبارت: در جواز قضاوت در ديون به يك شاهد و قسم مدعى، اشکالى نیست درست است.   2گزینه   -27

 حق الناس و غیرمالی است که مانند حقوق اهلل با يك شاهد و قسم ثابت نمی شود.   2هر سه دين هستند اما گزينه  

»مدعى به« را از   يا  ام را تبرئه نموده است ه اينکه مدعى ذمّهترجمه عبارت: »اگر مدعى علیه جواب بدهد بدرست است.  3گزینه  -28

کند« و مدعى علیه، مدعى، و  من گرفته يا به من بخشیده يا به من فروخته يا مصالحه کرده است و مانند اينها دعوى انقالب پیدا مى

 شود و کالم در اين دعوى طبق گذشته است. مدعى منکر مى 

خورنده و قسم دهنده مسلمان باشند يا کافر يا مختلف باشند، بلکه  لزوم قسم به خدا بین اينکه قسم  در  درست است.   4گزینه    -29

بین اينکه کافر از کسانى باشد که به خدا معتقد باشد يا او را انکار کند، فرقى نیست ترجمه عبارت: »و اگر حاکم ببیند که قسم دادن 

بازدارنده تر است با ضمیمه نمودن آنچه ذکر شد به اسم خدا، در صورتى که چیز باطلى کند،  ذمّى به آنچه که دينش آن را اقتضا مى

 .3نباشد، اشکالى ندارد.« سوگند به غیراهلل جايز نیست و به چیزهای باطل هم جايز نیست مانند »پسر خدا« در گزينه  

؛ بنابراين، آن چیز محکوم  ا بر نصف آن است اگر چیزى در دست دو نفر باشد پس دست هر کدام از آنه   درست است.   4گزینه    -30

؛ پس  ( اگر چیزى تحت يد وکیل يا امین يا مستأجر او باشد آن چیز محکوم به ملکیت او است 1باشد. )گزينه است که مملوک آن دو مى 

نها باشد قول، قول او است با  ( اگر دو نفر مثال در عینى تنازع نمايند، پس اگر در تحت يد يکى از آ2باشد. )گزينه  يد آنها يد او مى

( اگر يد فعلى با يد سابق يا ملکیت سابق متعارض باشد، يد فعلى مقدم  3و بر کسى که صاحب يد نیست، بیّنه است. )گزينه    قسمش

 ( اما در متن گفته يد سابق مقدم است که نادرست است. 4شود. )گزينه  مى

ترجمه: »اگر حال حاکم اول بعد از حکم او، با مردن يا ديوانگى تغییر پیدا کند اين تغییر، به حکم او و در  درست است.   3گزینه    -31

« حتی اگر فاسق شود هم حکم اول او قابل تنفیذ توسط قاضی دوم است فقط بايد صدور  رساند لزوم انفاذ آن بر حاکم ديگرضررى نمى

رد و از راه دو شاهد يا حضور قاضی دوم در مجلس حکم قاضی اول و يا با تواتر و قطع  حکم توسط قاضی اول به صورت لفظی صورت گی

 برای قاضی دوم علم پیدا شود که قاضی اول حکم را صادر کرده است و در تنفیذ بین حکم غیابی و حضوری فرقی نیست.  
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 قانون اساسی   121طبق اصل    صحیح است.   1گزینه   -1

 قانون اساسی  89طبق اصل    صحیح است.   3گزینه   -2

 قانون اساسی  73طبق اصل    صحیح است.  3گزینه   -3

 قانون اساسی   65طبق ذیل اصل    صحیح است.  2گزینه  -4

 قانون اساسی   111طبق اصل    صحیح است.  1گزینه  -5

 قانون اساسی  89طبق اصل    صحیح است.  4گزینه  -6

 با توجه به انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان  صحیح است.   1گزینه   -7

 قانون اساسی  112و    176،  110با توجه به اصول    صحیح است.  3گزینه  -8

 قانون اساسی   96طبق اصل    صحیح است.   1گزینه   -9

 قانون اساسی   98و    73طبق اصول    است. صحیح   2گزینه  -10

 قانون اساسی   96طبق اصل    صحیح است.  1گزینه  -11

 قانون اساسی   91طبق اصل    صحیح است.  4گزینه  -12

 طبق شرایط تعریف شده برای فقهای شورای نگهبان   صحیح است.  3گزینه  -13

 بر اساس وظایف و ماهیت شورای نگهبان   صحیح است.   4گزینه  -14

 قانون اساسی  100طبق اصل    صحیح است.  3گزینه   -15

 قانون اساسی  102طبق اصل    صحیح است.  2گزینه    -16

 قانون اساسی  105طبق اصل    صحیح است.  4گزینه  -17

 قانون اساسی  102طبق اصل    صحیح است.  3گزینه    -18

 قانون اساسی   49طبق اصل    صحیح است.  3گزینه  -19

 قانون اساسی  118طبق اصل    صحیح است.   2گزینه  -20

 قانون اساسی  128طبق اصل    صحیح است.  3گزینه  -21

 قانون اساسی   88طبق اصل    صحیح است.  2گزینه  -22

 قانون اساسی   81طبق اصل    صحیح است.  2گزینه  -23

 قانون اساسی   85طبق اصل    صحیح است.  2گزینه   -24

 قانون اساسی   12طبق اصل    صحیح است.  1زینه  گ  -25

 قانون اساسی   89طبق اصل    صحیح است.  3گزینه    -26

 قانون اساسی  142طبق اصل    صحیح است.  2گزینه   -27

 قانون اساسی  121و    96طبق اصل    صحیح است.  3گزینه    -28

 قانون اساسی  139طبق اصل    صحیح است.  2گزینه  -29

 قانون اساسی  138ل  طبق اص  صحیح است.   2گزینه  -30

 قانون اساسی   60طبق اصل    صحیح است.  1گزینه  -31

 قانون اساسی   82و    80طبق اصل    صحیح است.  3گزینه  -32

 قانون اساسی   89طبق اصل    صحیح است.  3گزینه  -33

 قانون اساسی  133طبق اصل    صحیح است.  2گزینه   -34

 قانون اساسی  113طبق اصل    صحیح است.   4گزینه  -35

 قانون اساسی  137طبق اصل    صحیح است.   4گزینه  -36

 قانون اساسی   45طبق اصل    صحیح است.  2گزینه  -37

 قانون اساسی   89طبق اصل    صحیح است.  2گزینه    -38

 قانون اساسی   89طبق اصل    صحیح است.  2گزینه  -39
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وجود دارد در بعضی موارد مانند شرکت های سهامی عام که الزام به تبعیت از قانون خاص همچون آیین نامه ی اجرای قانون استفاده از  

  101زرس از میان سهامداران نشده است مطابق ماده  دارند، تکلیفی به تعیین با  1372خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب  

 الیحه مذکور در خصوص منشی جلسات هیأت رئیسه مجامع عمومی امکان انتخاب منشی جلسات از خارج نیز وجود دارد. 

مزبور را تنفیذ  الیحه الحاقی قانون تجارت در چنین مواردی اگر مجمع عمومی معامله  131به استناد ماده است.   صحیح 1گزینه   -79

 نماید صحیح در غیر این صورت قابل ابطال است. 

اداره حقوقی، با توجه به این که شرکت های تجاری اعم از    5/7/1373  7-4100به استناد نظریه شماره    صحیح است.   3گزینه    -80

ی باشد، سهام شرکت در قبال  اعضای آن م  یادولتی و غیردولتی یا تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام  

 بدهی شرکت قابل توقیف نیست. 

 همچنین سهام دار، مالک سهام است و می توان سهام او را به میزان بدهی او توقیف نمود. 

 ل.ا.ق.ت   159به استناد ماده  صحیح است.  3گزینه    -81

کاهش تعداد یا سرمایه از طریق  اجباری    هشکاالیحه اصالحی قانون تجارت »  189مطابق تبصره  ماده    صحیح است.   1گزینه    -82

به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته    سهامکاهش بهای اسمی سرمایه از طریق    اختیاریگیرد و کاهش  صورت می   مبلغ اسمی سهام

 « گیرد.هر سهم به صاحب آن انجام می 

 ل.ا.ق.ت.   136مستند به ماده  صحیح است.  1گزینه    -83

 ق.ت.   126به استناد ماده  صحیح است.  2گزینه  -84

« مستند به 3ق.ت و گزینه »  151« مستند به ماده  2ق.ت و گزینه »  148« مستند به ماده  1گزینه »صحیح است.    4گزینه    -85

ریک یا اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده ش  144« صحیح نمی باشد چراکه طبق ماده  4صحیح می باشند. گزینه »  152ماده  

 شرکاء ضامن است. 

ق.ت در خصوص   188شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می شود و مستند به ماده صحیح است.  1گزینه   -86

شرکت های نسبی مطابق قانون تجارت مسئولیت هر یک از شرکا نسبت به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است و هرگاه شخصی  

موجودی شود نسبت به کلیه قروض و بدهی های شرکت به نسبت سرمایه ای که در شرکت می گذارد مسئول است و  وارد شرکت نسبی  

 هر گونه قراردادی بین شرکا برخالف این قانون آمره باطل و بالاثر می باشد.

الیحه پس از تطبیق مندرجات    10الیحه اصالحی قانون تجارت. هر چند طبق ماده    10مستند به ماده    صحیح است.   1گزینه    -87

التصویب سازمان   اما طبق قانون مؤخر  اوراق پذیره نویسی را صادر خواهد کرد  انتشار  اجازه  با قانون مرجع ثبت شرکت ها  اظهارنامه 

 ورس اوراق بهادار می باشد. بورس، اجازه انتشار اوراق پذیره نویسی با سازمان ب

اصالحی قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع عمومی از یک رئیس و دو ناظر و یک    101به استناد ماده    صحیح است.   4گزینه    -88

تواند سهامدار نباشد همچنین اصوالً رئیس هیئت مدیره رئیس مجمع عمومی نیز می باشد مگر در  شود که منشی می منشی تشکیل می

میان  مواردی   از  این صورت رئیس مجمع  باشد که در  یا کلیه  آن ها جزء دستور جلسه مجمع  مدیران  از  بعضی  یا عزل  انتخاب  که 

سهامداران انتخاب می شود یا اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری برای رییس هیات مدیره اندیشیده شده باشد. ایراد و نادرستی گزینه  

هیئت مدیره را منوط به رئیس مجمع عمومی بودن او نموده در صورتی که رئیس هیئت مدیره    « این است که سهامدار بودن رئیس4»

 در هر حال و مطلقاً باید سهامدار باشد. 

  است   غلط  «2»  گزینه  الیحه  92  ماده  اساس  بر  همچنین.  است  صحیح  «1»  گزینه  الیحه  101  ماده  طبق  . است  صحیح   4  گزینه  -89

نمایند و اختیار دعوت مجمع    مجمع  دعوت  به  اقدام  توانند  می  رأساً  خود  92  ماده  طبق  و  ندارند  ثانویه  صالحیت  همیشه  بازرسان  یعنی

  مختلف   مواد  طبق  نیز  «3»  عمومی عادی به طور فوق العاده به صورت همعرض توسط هیئت مدیره و بازرسان قابل انجام است. گزینه

  مجامع   در   یک+    نصف  گیری  تصمیم   اکثریت  بر  اصل  اگرچه  واقع   در  است  نادرست  انمدیر  انتخاب  به  مربوط  88  ماده  جمله  از   الیحه

  چهارم   سه  اکثریت  مواقع  بعضی   و  بازرسان  و  مدیران  انتخاب  مثل  گردد  می  رعایت  نسبی  اکثریت  نیز  مواردی  در  اما  است  عادی  عمومی

 . باشند  می  سوال  پاسخ  و  نادرست  «3»  و  «2»  های  گزینه  پس.  مدیرعامل   عنوان  به  مدیره  هیئت  رئیس  انتخاب  مانند  حاضر،  آراء 

است.    1گزینه    -90 ماده  صحیح  به  کلیه   212مستند  و  بوده  تصفیه  حال  در  نماینده شرکت  تصفیه  مدیران  اصالحی ق.ت  الیحه 

می توانند برای طرح  اختیارات الزم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و دفاع از دعوی و حق سازش را دارا می باشند و  

 دعاوی و دفاع از دعاوی، وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.
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قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی سهام کنترلی عبارت    1ماده    7طبق بند  صحیح است.    3گزینه    -91

 نیاز برای آنکه دارنده این گونه سهام قادر به تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره شرکت باشد.   است از حداقل میزان سهام مورد

. قیمت گذاری تهاجمی عبارت است  44قانون اجرای سیاست های کلی اصل    45به استناد بند »د« ماده  صحیح است.    1گزینه    -92

ه آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص  عرضه کاال یا خدمات به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شد  -1از:  

ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. تشخیص لطمه جدی    -2جدید به بازار شود.  

 برعهده شورای رقابت است. 

است.    4گزینه    -93 باصحیح  تعیین  در  دادگاه  و  اصوالً صالحیت  مضیق  به شکل  باید  و  دارد  استثنایی  برای شرکت جنبه  زرسان 

الیحه مقرر می دارد:»در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده    153محدود به موارد مصرح تفسیر شود بر همین اساس، ماده  

گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان  باشد یا اینکه یک یا چند نفر از بازرس یا بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن  

به  به تقاضای هر ذی نفع، بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب می کند...« با وجود این، در الیحه مزبور اساساً 

از انحالل صرف اً تحت شرایط خاصی صالحیت  تعیین مدیر توسط دادگاه اشاره ای نشده بنابراین دادگاه در زمان حیات شرکت و قبل 

 تعیین بازرس را دارد. 

 ق.ت.  101و    96به موجب مواد  صحیح است.   4گزینه  -94

 102،  95،  96،  109طبق ماده  صحیح است.  2گزینه   -95

 قانون تجارت  105و    102،  95،  94طبق مواد   صحیح است.  1گزینه    -96

 ق.ت.  146و    141مستند به مواد  صحیح است.  3گزینه  -97

 قانون تجارت   105به استناد ماده    صحیح است.   2گزینه    -98

  را   اختیار  این تجارت قانون 110 ماده در  قانونگذار محدود مسئولیت  با شرکت در  تابعیت تغییر خصوص در  است.   صحیح   2  گزینه  -99

  هر   شرکا  و  نداشته  اساسنامه  در  شدن  بینیپیش    به  نیازی  امر  این  و   کنند  عوض  را  شرکت  تابعیت  بتوانند   اتفاق آرا  با  که  داده  شرکا  به

 اقدام نماید.   تابعیت شرکت  تغییر  به  نسبت  توانند  می   آرا  اتفاق  با  زمان

  موجب  تواندمی  شرکا از یکی  فسخ تضامنی شرکت خصوص در  تجارت قانون  137 و 136 مواد به مستند است.  صحیح  4  گزینه -100

  شرکت   این  خصوص  در  137  و  136  مواد  داشته  مقرر  که   نسبی  شرکت  خصوص  در   189  ماده  به  مستند  و  گردد  تضامنی  شرکت  انحالل

 مختلط  شرکت  در  تضامنی  شرکت  انحالل  موارد  161  ماده  است طبق  از  انحالل  موارد  از  هم   نسبی  شرکت  در   فسخ  گردد  می  اعمال  نیز

  نمی   شرکت  انحالل  موجب  که  محدود  مسئولیت  با  شرکا  یا  شریک  ورشکستگی  یا  محجوریت  یا  فوت  مگر  است  جاری  نیز  سهامی  غیر

  غیر  مختلط  شرکت  فسخ  طریق   از  تواند  می  تجارت  قانون  137  ماده  مقررات  رعایت  با  نیز  محدود  مسئولیت  با  شریک  بنابراین  شوند

 کند.  منحل  را  سهامی

 الشرکه در شرکت مختلط با رضایت تمام شرکا میسر است. قانون تجارت انتقال سهم    148به استناد ماده  صحیح است.  1گزینه   -101

  شرکا  از  یک  هر  نباشد  کافی  قروض  تمام  تأدیه   برای  شرکت  دارایی  اگر  تجارت:  قانون  116  ماده  طبق   است.   صحیح  2  گزینه  -102

  بود   خواهد  کان لم یکن  ثالث   اشخاص  مقابل  در  مقرره  این  برخالف  شرکا  بین  قراردادی  هر  و  است  شرکت  قروض  تمام  پرداخت  مسئول

  گذاشته   شرکت  در  که  است  ایسرمایه  نسبت  به  شرکا  از  یک  هر  مسئولیت  نسبی  شرکت های  در  تجارت  قانون  183  ماده  طبق  همچنین

 باشد.   می  نامحدود  مسئولیت   این  تضامنی  هم  نسبی،  های  شرکت  هم  مورد  دو  هر  در  اما  است.

  امکان   محدود  مسئولیت  با  و  نسبی  تضامنی  های  شرکت  در  تجارت  قانون  185  و  120  ،104  مواد  طبق  است.   صحیح   1  گزینه   -103

  اقتصاد  تعاونی  بخش  قانون  36  ماده  در  تعاونی  شرکت های  خصوص  در  گذار  قانون  اما  دارد  وجود  شرکت  از  خارج  از  مدیران  انتخاب

  مدیره   هیئت  اعضای  سهامی  های  شرکت  مانند  دارد  می  مقرر  صراحت  به  (93  سال  )اصالحی  1370  مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری

 شوند.   انتخاب  شرکت  اعضای  میان  از  باید  تعاونی  های  شرکت 

با   کیمنحل شود و شر  یاز ورشکستگ   ریغ  یقطری  به  شرکت  هرگاه  تجارت  قانون  152  ماده  به  مستند  . است  حیصح  1  نهیگز  -104

داشته باشد طلبکاران شرکت حق   مسترد تأدیهپس از  ایالشرکه خود را نپرداخته باشد و  از سهم یقسمت  ایمحدود هنوز تمام  تیمسئول

باق الشرکه  بابت سهم  اقامه دعو   تیبا مسئول  کیشر  هیبر عل  ماًیمانده است مستق  ی دارند معادل آن چه  اگر شرکت    ،ندینما  یمحدود 

 حیصح  155طبق ماده    «3»   نهیگز  .است  صحیح   151ماده  طبق    « 2»  نهیگز  .خواهد داشت  هیتصف  ریورشکسته شود حق مزبور را مد

 . باشد  ی م  حیصح  158ماده    سبر اسا   «4»  نهیاست و گز
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ق.ت فسخ یکی از مواردی است که می تواند موجب انحالل شرکت های تضامنی    135مستند به ماده    صحیح است.   3گزینه    -105

ق.ت دارای شرایطی است که در صورت رعایت امکان انحالل شرکت تضامنی    137( اما این مورد مستنداً در ماده  135گردد )بند د ماده

این حق از شرکا سلب نشده باشد و عمل شریک ناشی از قصد ضرر وارد وجود دارد که این شرایط عبارت است از اینکه در اساسنامه  

 کردن به سایر شرکا نباشد و شش ماه قبل از درخواست فسخ، کتباً به سایرین اعالم گردد. 

 از کتاب حقوق شرکت های تجاری )ویراست دوم( از دکتر محمدرضا پاسبان   427ر.ک به صفحه  صحیح است.  1گزینه    -106

 ق.ت.  189و    185،  123،  133،  132،  119مستند به مواد  صحیح است.   1  گزینه -107

 قانون بخش تعاونی اقتصاد   25مستند به ماده  صحیح است.  4گزینه   -108

است.   4گزینه    -109 ماده    صحیح  مصوب    135طبق  تجارت  از  قسمتی  اصالح  و  1347الیحه  مدیران  اقدامات  و  اعمال  »کلیه   ،

خاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و  مدیرعامل شرکت در مقابل اش

الیحه مزبور به دلیل محکومیت کیفری او رعایت نشده   111اقدامات آنان را غیر معتبر دانست«. در سوال نیز در انتخاب مدیر عامل ماده 

همان الیحه ایجاد می نماید،    270ن تصمیم مذکور برای اشخاص ذی نفع به استناد ماده  است و این امر صرفاً حق حق درخواست بطال

 اما اگر این مدیر قبل از عزل و برکناری اقداماتی انجام دهد، برای شرکت نافذ و معتبر است. 

ایفای تعهد با رعایت شرایط عمومی جهت وفای به ع  صحیح است.   3گزینه    -110 هد باشد مطلقاً موجب  اگر پرداخت قبل از موعد 

سقوط تعهد پرداخت کننده می شود. ولی اگر شرایط وفای به عهد به درستی رعایت نشده باشد تأدیه کننده از مسئولیت رها نمی شود.  

قانون تجارت فردی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در قبال اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند    256مطابق ماده  

 ئول است. مس

  با توجه به اینکه طرح دعوی در مهلت یک ساله از تاریخ واخواست انجام نشده است. بنابراین طرح دعوی   صحیح است.   4گزینه    -111

ضامن در   597ظهرنویس ممکن نیست و فقط می توان علیه صادرکننده و ضامن او طرح دعوی کرد. بر اساس رای وحدت رویه    علیه

 علیه او اقدام کرد.    زمان است و در هر لحظه ای می توان بر  سفته و برات فاقد مرور

هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارندة برات می تواند در هر یک از   251به استناد ماده  صحیح است.   3گزینه   -112

 غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود و متفرعات و مخارج قانونی، داخل شود تا اینکه طلب خود را کامالً وصول نماید.  

در برابر دارنده با حسن نیت چنانچه ج   ایرادات ی بودن اسناد تجاری و عدم استماعبه استناد اصل تجریدصحیح است.    2گزینه   -113

هنگام دارنده شدن از اشتباه الف مطلع باشد. دیگر نمی توان او را با حسن نیت پنداشت ولی اگر بعد از دارنده شدن مطلع گردد خللی به 

 حسن نیت او وارد نمی آید.  

ق.ت پیشنهاد کسی پذیرفته می شود که پرداخت توسط وی، عده بیشتری از    273و    272اد مواد  . به استنصحیح است 3گزینه  -114

 مسئولین برات را بری ذمه نماید.  

 ق.ت. رجوع شود.   309  –  239  –  228  –  223به مواد  صحیح است.  3گزینه  -115

 ق.ت.  269به استناد م  صحیح است.  3گزینه  -116

استناد ماده  1توضیح گزینه  صحیح است.    4گزینه  -117 براتقانون تجارت »....  249: به  علیه یا دهنده یا محال ضامنی که ضمانت 

 « ، ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است
( مدتی برای ضمانت  263و    262رجوع به مواد  ضامن برات مفقود ) در صورتی که  قانون تجارت »  267: به موجب ماده  2توضیح گزینه  

هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این    خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و

 «  حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.

دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و    288تا    284پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد  انون تجارت »ق  289: بر طبق ماده  3توضیح گزینه  

«. با توجه به آن که مسئولیت ضامن نیز به  محکمه پذیرفته نخواهد شد  ها بر ید سابق خود در  همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس

 اهد شد.   اندازه مسئولیت مضمون عنه اش است، ضامن نیز بری الذمه خو 

 12/2/1374مورخ    597: مطابق با رای وحددت رویه شماره  4توضیح گزینه  

 استثنائات اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات  صحیح است.   1گزینه -118

ق.ت، پس از نکول براتگیر اصلی و اعتراض نکول توسط دارنده، اشخاص ثالث می توانند   239مطابق ماده صحیح است.   2گزینه   -119

ه عنوان براتگیر مبادرت به قبولی برات نمایند. یکی از این اشخاص ثالث خود براتگیر اصلی است که برات را نکول نموده چرا که او با  ب

نکول برات دیگر جزء مسئولین سند تجاری محسوب نمی گردد و به نوعی ثالث قلمداد می گردد همچنین اگر شخص به عنوان براتگیر  
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 در مورد اهلیت خواهان و خوانده در لحظه اقامه دعوا و در طول دادرسی چهار حالت قابل تصور است: صحیح است.   4گزینه   -11

 ق.آ.د.م.   84عوا؛ به استناد ماده  عدم اهلیت خواهان در لحظه تقدیم دادخواست: قرار رد د  -الف

 ق.آ.د.م.   105و    86عدم اهلیت خوانده در لحظه تقدیم دادخواست: قرار توقیف دادرسی؛ به استناد مواد    -ب

 ق.آ.د.م.   105عدم اهلیت خواهان در حین دادرسی: قرار توقیف دادرسی به استناد ماده    -ج

 ق.آ.د.م.   105ادرسی؛ به استناد ماده  عدم اهلیت خوانده در حین دادرسی: قرار توقیف د  -د

 ق. امور حسبی   164ق.آ.د.م و    20ماده  صحیح است.  1گزینه  -12

باشد كه رسیدگی به آن در  ق.آ.د.م،    19بر اساس ماده  صحیح است.    1گزینه    -13 اثبات ادعایی  به  هرگاه رسیدگی به دعوا منوط 

شود. دراین مورد، خواهان مكلف است  از مرجع صالحیتدار متوقف می اتخاذ تصمیمصالحیت دادگاه دیگري است، رسیدگی به دعوا تا  

رسیدگی كننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا  ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه 

. بر اساس دیدگاه اساتید منظور از صالحیت در  مجدداً اقامه دعوا نماید  تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالحشود و خواهان می صادر می

 شود. ها هم روشن میاین ماده »صالحیت ذاتی« است. با این توضیحات سایر گزینه

در محلی  دعاوي ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت،  ق.آ.د.م،    23به موجب ماده  صحیح است.    4گزینه    -14

اقامه می شود  د در آنجا واقع شده یا محلی كه كاال باید در آنجاكه تعه . اگر شركت  تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود 

باشد از تعهدات هر شعبه  ،داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف  باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف  دعاوي ناشی  یا اشخاص خارج 

دعاوي در مركز اصلی شركت اقامه  صورت نیزد، مگر آنكه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در اینمعامله در آن واقع است اقامه شو

. در خصوص این سوال باید دقت كرد، اگر دعوا مربوط به تعهدات شعبه باشد، با وجود اینكه دعوا باید در محل استقرار شعبه  خواهد شد

ي  ت خواهد بود. زیرا شعبه شركت شخصیت حقوقی مستقلی از شركت ندارد. نكته ي دعوا خود شركطرح گردد، اما باید دانست خوانده

اینكه، اختیار خواهان در طرح دعوا علیه شركت در دادگاه هاي متعدد در صورتی هم كه دعوا مربوط به تعهدات شعبه باشد نیز  دیگر 

 ، دور پیشرفته آ.د.م دكتر شمس( 1، جلد  741وجود دارد.)نكته شماره  

هرگاه اختالف بین دو دادگاه هم عرض در دو استان باشد، مرجع حل اختالف دیوان عالی كشور است.  صحیح است.    1نه  گزی  -15

لیكن در ما نحن فیه هنوز اختالف در صالحیت رخ نداده است تا پرونده جهت حل اختالف به مرجع حل اختالف ارسال گردد، لذا فرض  

. با این توضیح كه دادگاه عمومی محل اقامت خوانده )كرج( در فرضی كه خود را صالح  سؤال تخصصاً خارج از بحث حل اختالف است

نداند دو حالت متصور است یا خود دادگاه محل وقوع ملك )تبریز( را صالح می داند كه در این صورت اختالف در صالحیت محقق شده  

دگاه مزبور دادگاه دیگري را )در فرض سؤال دادگاه عمومی  است و پرونده جهت حل اختالف به مرجع حل اختالف ارسال می شود یا دا

شیراز( صالح می داند كه در این صورت اختالف در صالحیت محقق نشده است چرا كه ادعاي عدم صالحیت دادگاه اول را نپذیرفته  

اه مرجوع الیه ادعاي عدم  ق.آ.د.م؛ وقتی اختالف در صالحیت رخ می دهد كه دادگ  27است. این در حالی است كه به موجب ماده ي  

 صالحیت اول را نپذیرد، بنابراین پرونده به دادگاه عمومی شیراز ارسال می شود و اختالف در صالحیت رخ نداده است.  

است.    4گزینه    -16 غائب  صحیح  به  مربوط  امور  و  محجورین  به  مربوط  امور  قیمومت،  مانند  امور حسبی  از  برخی  حاضر  حال  در 

 رستی كودكان    مفقوداالثر و سرپ

رسیدگی می شود و برخی از امور حسبی دیگر مثل صدور گواهی انحصار وراثت، تحریر تركه، مهر و موم   دادگاه خانوادهبی سرپرست در   

در صالحیت این شورا است و سایر دعاوي امور حسبی    شوراي حل اختالفقانون    9تركه و برداشتن مهر و موم طبق بند »ت« ماده ي  

 است.    دادگاه عمومی حقوقی. در صالحیت  مانند تقسیم و امور راجع به تركه ي اتباع بیگانه و ..

 (   567ق. امور حسبی )دكتر شمس، عبداهلل، جلد دوم ش  367به استناد ماده ي  صحیح است.  1گزینه  -17

براي تخلیه عین مستأجره دستور تخلیه صادر می شود نه حكم تخلیه كه   صحیح است.   3گزینه    -18 در صورت جمع سه شرط 

اجاره نامه در سند    -3مدت اجاره منقضی شده باشد.    -2باشد.    1376عقد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال    -1عبارتند از؛  

كه بدون تشكیل جلسه و نیاز به دعوت طرفین صادر می شود و در صورتی عادي با امضاي دو شاهد یا در سند رسمی تنظیم شده باشد 

كه حتی یكی از این شروط سه گانه وجود نداشته باشد حكم تخلیه صادر می شود كه پس از تشكیل جلسه رسیدگی و قطعیت و صدور  

 اجرائیه قابل اجرا است. 

ناشی از یك  ت كه دعوا در هر دو قسمت منقول و غیرمنقول  ق.آ.د.م این اس   15این شرط طبق ماده ي  صحیح است.    3گزینه    -19

 باشد.    منشاء 
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قانون اجراي احكام مدنی؛ »مرجع تقاضاي اجراي حكم، دادگاه شهرستان محل اقامت    170به استناد ماده  صحیح است.    2گزینه    -20

 است.«   دادگاه شهرستان تهرانم نباشد،  یا محل سكونت محكوم علیه است و اگر محل اقامت یا سكونت محكوم علیه در ایران معلو

دعاوي علیه تركه متوفی باید بر علیه وراث وي    -1در خصوص این سوال به این دو نكته باید توجه شود:  صحیح است.    4گزینه    -21

ر ایران اقامه شود و  دعواي علیه تركه متوفی باید در آخرین اقامتگاه متوقی د  -2اند اقامه شود.  كه در گواهی انحصار وراثت معین شده  

 ق.آ.د.م(   20در صورتی كه متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، باید در آخرین محل سكونت موقت متوقی در ایران اقامه شود.)ماده  

 سال است، در صالحیت كمیسیون است نه دادگاه.   5چون تفاوت بین بیش از    599طبق رأي وحدت رویه  صحیح است.  2گزینه  -22

دعاوي زیر حتی اگر یكی از طرفین دولتی باشد از صالحیت دیوان عدالت خارج بوده و در صالحیت دادگاه  صحیح است.  1ینه  گز -23

 دادگستري باشد: 
 دعاوي مستند به قرار داد    -1  

 دعاوي مطالبه وجه   -2  

 دعاوي مستند به اسناد تجاري   -3  

 دعاوي خلع ید   -4  

 دعاوي سه گانه تصرف   -5  

 طالبه خسارت از دولت دعاوي م   -6  

 دعاوي دستگاه هاي دولتی علیه یكدیگر   -7  

 دعاوي دولت علیه مردم   -8  

و یا مربوط به وصایاي  ق.آ.د.م: »  20به موجب ماده  صحیح است.    1گزینه  -24 اگر چه خواسته، دین  به تركه متوفی  دعاوي راجع 

باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی   اگر  متوفی  ایران، آن محل بوده و  اقامتگاه متوفی در  اقامه می شود كه آخرین 

آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوي یاد شده در صالحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران،  

 قانون امور حسبی  165الی    162.« رجوع شود به مواد  در حوزه آن بوده است

در فرضی كه شخص  قانون مزبور می شود یعنی    21موضوع مشمول ماده    باشد  متوفی تاجر متوقف یا ورشکستهضی كه  در فراما  

مزبور در ایران اقامتگاه نداشته باشد در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معامالت خود شعبه یا 

 .نمایندگی داشته یا دارد

 افراز كه جریان ثبتی آن خاتمه یافته اما تركه تقسیم نشده است دادگاه اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی می باشد : دعواي  نکته

 ق.آ.د.م   505و    24به استناد مواد  صحیح است.   4گزینه  -25

 ق.آ.د.م   25ماده  صحیح است.    1گزینه    -26

سمی صادره از اداره ي ثبت در صالحیت دادگاه عمومی محل  توجه كنید كه دعواي ابطال اجرائیه سند ر صحیح است.   2گزینه    -27

 وقوع اداره ثبت صادر كننده دستور سند الزم االجرا می باشد.  

دادگاه صالح براي مطالبه وجه چك دادگاه محل صدور    23/3/85-688به استناد راي وحدت رویه ش  صحیح است.    3گزینه    -28

در خصوص شکایت کیفری دادسرا و دادگاه محل صدور گواهی  ادر كننده است و  چك یا محل شعبه محال علیه یا محل اقامت ص

 .  عدم پرداخت صالح است

 ق.آ.د.م   27و تبصره ماده    770، ش1دكتر شمس جصحیح است.  3گزینه  -29

 قاعده كلی درمورد اختالف در صالحیت وجود دارد:   4

محقق نمی گردد و نظر مرجع عالی الزم التباع است و نظر دیوان عدالت  اختالف در صالحیت بین مرجع عالی و تالی در یك استان    -1

 اداري براي تمام مراجع اداري استثنائی الزم التباع است. 

 حل اختالف در صالحیت ذاتی: با دیوان عالی كشور است.   -2

 حل اختالف بین دادگاه هاي دو استان: با دیوان عالی كشور است.   -3

 دادگاه هاي هم عرض یك استان كه صالحیت ذاتی یكسان دارند: با دادگاه تجدیدنظر استان است. حل اختالف بین    -4

 ق. اجراي احكام مدنی   27ماده  صحیح است.   1گزینه  -30
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ق. دیوان عدالت اداري صدور راي وحدت رویه مربوط به زمانی است كه در موارد مشابه،    12به استناد ماده  صحیح است.  1گزینه   -31

متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد و صدور راي ایجاد رویه مر بوط به زمانی است كه در موضوع واحد آراء مشابه متعدد از    آراء 

 شعب دیوان صادر شده باشد.  
  ضمن اینكه به موجب تبصره ماده مذكور رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفا آیین نامه ها بخش نامه ها و تصمیمات رئیس 

قابل   ملی  امنیت  عالی  و شوراي  خبرگان  نظام، مجلس  مصلحت  مجمع تشخیص  نگهبان،  تصمیمات شوراي  و  مصوبات  و  قضائیه  قوه 

ق. دیوان عدالت اداري اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هیات عمومی است    13رسیدگی در دیوان عدالت نمی باشد به استناد ماده  

در مواردي كه به منظور جلوگیري از تضییع حقوق اشخاص هیات مذكور اثر آن را به زمان تصویب    مگر درمورد مصوبات خالف شرع یا

 مصوبه مترتب نماید.  

ها هرگز  قانون شهرداري  100باید دقت كرد كه بین دادگاه عمومی و كمیسیون ماده    1در مورد گزینه  صحیح است.    2گزینه    -32

یز بخواهد آن را حل كند. زیرا اگر پرونده اولین بار در دادگاه عمومی مطرج شود و این  دهد كه مرجعی ناختالف در صالحیت رخ نمی

شهرداري را صالح به رسیدگی بداند با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را مستقیماً به دیوان عالی كشور    100دادگاه كمیسیون ماده  

 100ق.آ.د.م(، هرگاه پرونده اولین بار در كمیسیون ماده    28اید. )ماده  اقدام نم  100براي تعیین صالحیت و ارسال آن به كمیسیون ماده  

 شهرداري مطرح شود و این مرجع دادگاه را صالح به رسیدگی بداند پرونده را بایگانی خواهد كرد. 
 قانون تشكیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري رجوع كنید.14« باید به ماده  2در مورد تایید گزینه »

 در این خصوص مكفی خواهد بود.   1« نیز باید به همان موضوع دقت كرد و توضیحات گزینه  4« و گزینه »3رد گزینه »در مو

،  1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب    3و    2و    1به موجب مواد  صحیح است.  2گزینه  -33

ا به هر دلیل در صالحیت دادگاه محل مرجعی است كه دستور اجرا را صادر كرده است كه دعواي ابطال دستور اجراي سند الزم االجر

 می تواند محل اقامت خوانده )متعهدله سند الزم االجرا( نباشد و رسیدگی به این دعاوي خارج از نوبت می باشد.

ضایی شهرهاي بزرگ مثل تهران علی رغم قانون آیین دادرسی مدنی حوزه ق  11. به استناد تبصره ي ماده  صحیح است  3گزینه  -34

تقسیم بندي آن به مجتمع هاي قضایی مختلف یكسان بوده و این امر تغییري در صالحیت محلی عام دادگاه هاي مستقر در آن نمی  

 دهد.

 ق.آ.د.م   34به استناد ماده  صحیح است.  2گزینه   -35

ادرسی مدنی می توان گفت؛ ایراد خوانده نسبت به سمت و صالحیت  قانون آیین د  32با توجه به ماده ي  صحیح است.    2گزینه    -36

اداره كل حقوقی قوه قضائیه: »با    25/3/1383مورخ    2286/7نماینده حقوقی مسموع نیست و نیز به موجب نظریه ي مشورتی شماره  

و نظر    21/1/1379امور مدنی مصوب    قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در  32ماده ي    2توجه به شرایط مذكور در بند  

ه  به اینكه نماینده حقوقی بایداز كارمندان اداره حقوقی یا سایر كارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی ك

وكیل دادگستري به عنوان  وكالي دادگستري باید رعایت كنند از قبیل تنظیم وكالتنامه و الصاق تمبر .... در دعاوي دخالت كند، اگر  

نماینده   نه  تواند در دعوي دخالت كند  وكیل دعاوي می  عنوان  به  باشد فقط  مقنن همكاري داشته  نظر  مورد  با دستگاه هاي  مشاور 

 حقوقی. در نتیجه، تنظیم وكالت نامه و الصاق تمبر و پرداخت حقوق قانونی از ناحیه ي وي ضروري است.«

است.    3گزینه    -37 ماده  به  صحیح  یا    15استناد  بشوند  توانند شخصا در دادگاه حاضر  اشخاص ذینفع می  امور حسبی  ق.ا.ح در 

 نماینده بفرستند ونیز می توانند كسی را به سمت مشاور همراه خود بیاورند.  
ق.آ.د.م از    32به ماده  و نیز به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اشخاص ذیل می توانند با عنایت    

 نماینده حقوقی استفاده نمایند: 

  -4هالل احمر    -3بنیاد مستعفعان و جانبازان    -2سرمایه متعلق به شهرداري    %50شهرداري ها و شركت هاي تابع آن با بیش از    -1

سازمان تبلیغات انقالب    -9خرداد   15بنیاد    -8كمیته ملی المپیك    -7بنیاد مسكن انقالب    -6بنیاد شهید    -5كمیته امداد امام خمینی  

  -13موسسه هاي جهاد نصر جهاد استقالل جهاد توسعه    -12فدراسیون هاي ورزشی آماتوري    -11سازمان تامین اجتماعی    -10اسالمی  

 ق.د.ع.  32صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و به استناد تبصره ماده    -14بنیاد امور بیماري هاي خاص  

وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه باالتر را  ق.آ.د.م ابالغ دادنامه به  46«، بر اساس ماده 1در مورد گزینه »صحیح است.    3  گزینه  -38

 نخواهد بود.    ندارد یا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد، معتبر
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 ق.آ.د.ک.   3مستند به ماده    صحیح است.   4گزینه  -47

ق.آ.د.ک. اگر جرم دوم مرتبط با جرم اول نباشد، الزم است موضوع به اطالع دادستان    99مستند به ماده    صحیح است.   1گزینه    -48

ا به جرم دوم نیز تعمیم دهد. ولی اگر جرم دوم مرتبط با جرم اول باشد، چنین  رسیده و فقط با ارجاع دادستان می تواند تحقیقات ر

 الزامی وجود نداشته و  بازپرس رأساً تحقیقات پیرامون جرم دوم را نیز انجام می دهد.

توسط مقام قضائی انجام می    فقط ق.آ.د.ک. در صورت جمع شرایط، انجام تحقیقات    102مستند به ماد    صحیح است.   4گزینه    -49

 شود. 

 ق.آ.د.ک.   106مستند به ماده    صحیح است.  1گزینه  -50

ق.آ.د.ک. بازپرس برای صدور قرار تأمین خواسته مستقل بوده و نیازی به موافقت    107مستند به ماده    صحیح است.   2گزینه    -51

قرار در صورت صدور   این  ندارد.  تودیع   توسط دادسرادادستان  مدنی، صدور آن مستلزم  آیین دادرسی  برخالف  و  است  اعتراض  قابل 

 خسارات احتمالی نیست. 

ق.آ.د.ک. قرارهای نهایی دادیار و قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره توسط وی باید به    92مستند به ماده    صحیح است. 4گزینه -52

نیز   باید به موافقت دادستان برسد  بازپرس صادر کند  اگر  اگر توسط  با لحاظ قیاس موافقت دادستان برسد. قرارهایی که طبق قانون   ،

 ستان برسد )شامل اناطه و توقف تحقیقات(دادیار صادر شود نیز باید به موافقت داد

 ق.آ.د.ک   235مستند به ماده   صحیح است.  3گزینه -53

است.   3گزینه    -54 ماده    صحیح  به  از    14مستند  است  عبارت  مدعی خصوصی  یا  شاکی  توسط  مطالبه  قابل  خسارات  ق.آ.د.ک. 

ن و  ولی در جرایم مستوجب دیه  الحصول.  منافع ممکن  و  معنوی  مادی؛  منافع  خسارات  و  معنوی  تعزیر منصوص شرعی، خسارات  یز 

 ممکن الحصول قابل مطالبه نیست. 

 قرار تعلیق تعقیب لغو می شود.، با صدور کیفرخواست در خصوص جرم دوم، 80مستند به تبصره ماده    صحیح است.   2گزینه  -55

 1392ق.آ.د.ک مصوب    427ماده    2و تبصره    21مستند به ماده    صحیح است.   2گزینه  -56

الیه در صالحیت ذاتی دادگاه های  1392ق.آ.د.ک مصوب    314مستند به ماده    صحیح است.   4گزینه    -57 اتهامات متعدد مشار   .

مختلف است که در این شرایط پرونده ها تفکیک شده و در دادگاه مربوطه مطرح میشوند. در فرض سوال بدلیل مساوی بودن اهمیت هر  

سلب حیات هستند( نخست در دادگاه انقالب و سپس در دادگاه کیفری یک مورد محاکمه قرار می   دو جرم )بدلیل اینکه هردو موجب

 گیرد.

 1392ق.آ.د.ک مصوب    304ماده    2مستند به تبصره    صحیح است.   4گزینه -58

اتهامات متعدد متهم اصوال یک تامی1392ق.آ.د.ک مصوب    218و    284مستند به مواد    صحیح است.   1گزینه  -59 ن و یک . برای 

کیقرخواست صادر می شود. مگر اینکه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صالحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت  

 در خصوص هریک از صالحیت های ذاتی؛ تامین و کیفرخواست مجزا صادر می شود. 

روز است. مهلت اعتراض به    3تراض به این قرار  . مهلت اع1392ق.آ.د.ک مصوب    191مستند به ماده    صحیح است.   4گزینه    -60

روز است. مهلت اعتراض    5دستور بازپرس دایر بر جلوگیری از فعالیت های تولیدی و خدماتی در راستای اجرای تامین خواسته شاکی،  

 روز است.  20روز و صادره از دادگاه    10به بازداشت موقت صادره از دادسرا  

 1392ق.آ.د.ک مصوب    395به ماده    مستندصحیح است.  2گزینه    -61

 1392ق.آ.د.ک مصوب    459مستند به ماده    صحیح است.  2گزینه    -62

 ق.آ.د.ک  312و ماده    311مستند به تبصره ماده  صحیح است.  1گزینه   -63

افراد زیر   افراد بزرگتر، پرونده ها تفکیک شده و هر کدام در دادگ  18اصوالً در فرض مشارکت یا معاونت  اه صالح محاکمه می  سال با 

سال    18هم باشد، باز هم پرونده های او و فرد زیر    308یا    307شوند. در فرض سوال اگر مرتکب بزرگسال از اشخاص موضوع مواد  

تفکیک می شوند؛ مگر اینکه جرم از مواردی باشد که مشارکت در آن ها رکن اصلی تحقق جرم باشد؛ مثل تبانی، زنا و لواط. در این  

 سال رسیدگی می شود.  18ه اتهام همه متهمین در دادگاه مربوط به افراد زیر  موارد ب

، این جرایم بدون کیفر خواست    340هستند که نظر به ماده    8یا    7تمام اتهامات مطرح در سوال درجه  صحیح است.    2گزینه    -64

 )به صورت مستقیم( به دادگاه ارسال می شوند. 
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ق.آ.د.ک، شرط اولیه جهت بایگانی کردن پرونده این است که »شاکی وجود نداشته یا    80ده  نظر به ماصحیح است.    4گزینه    -65

است. زیرا در جرم قابل گذشت، اگر شاکی وجود    8و    7گذشت کرده باشد«. نتیجتاً این بنیاد معطوف به جرایم غیرقابل گذشت درجه  

 نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، تعقیب غیرممکن است. 
ه در خصوص حکم معافیت از کیفر و نظام نیمه آزادی نیز وجود دارد. اعطای این دو بنیاد منوط به گذشت شاکی است. پس  همین نکت  

 این بنیادها در جرایم قابل گذشت، ممکن نیستند. 

کند؛ در صورتی که  ق.آ.د.ک. عنوان مندرج در کیفرخواست دادگاه را ملزم به آن نمی  280مستند به ماده صحیح است.   2گزینه    -66

مجموع رفتار متهم به وسیله تحقیقات دادسرا مشخص بوده ولی دادگاه عنوان اتهامی را چیز دیگری بداند، کافی است که دادگاه عنوان  

 جدید را به متهم تفهیم نموده و رسیدگی را ادامه دهد. 

ف  535مستند به ماده  صحیح است.    3گزینه    -67 وت محکوم، ساقط می شود و الزم است قرار  ق.آ.د.ک. جزای نقدی در صورت 

موقوفی اجرا صادر شود. ولی فوت متهم یا محکوم، موجب ساقط شدن دیه نمی شود. زیرا دیه دین است و در نتیجه اصوالً بر عهده ورثه  

 قرار می گیرد.

ماده  صحیح است.    4گزینه    -68 به  رویه شماره    428مستند  عالی  768ق.آ.د.ک و رأی وحدت  مورخ    دیوان  . مرجع  1397کشور 

، صرف نظر از اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده اند یا در 302اعتراض به آرای صادره در خصوص جرایم مندرج در ماده  

 را با این دیدگاه باید تفسیر کرد.   80مرحله محاکمه، دیوان عالی کشور است. فلذا تبصره ماده  

 ق.آ.د.ک. عین همین موضوع در دادگاه نیز الزم الرعایه است.   263و    262واد  مستند به مصحیح است.  3گزینه    -69

 صحیح است.   2گزینه  -70

 1392ق.آ.د.ک مصوب    237مستند به ماده    صحیح است.  4گزینه  -71

 1392ق.آ.د.ک مصوب    220مستند به ماده    صحیح است.  2گزینه   -72

 1392ق.آ.د.ک مصوب    48مستند به تبصره ماده    صحیح است.  2گزینه  -73

ق.آ.د.ک: دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات   73مطابق ماده  صحیح است.    2گزینه    -74

بر نحوه انجام نظارت کند؛ اما  این قانون: دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و    74الزم را دارد. بعالوه، مطابق با ماده  

 نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد. 

ق.آ.د.ک: هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف    118مطابق ماده  صحیح است.    3گزینه    -75

وع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا  شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وق

ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می کند. اظهار عقیده دادستان ممکن است قرار منع تعقیب یا  

 جلب به دادرسی باشد. 

 ق.ا.د.ک   99مستند به ماده  صحیح است.  1گزینه    -76

من تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط باشد و بدون شکایت شاکی  ، هرگاه بازپرس ض99مطابق مفهوم مخالف ماده  

ارجاع   به  نیازی  و  دهد  می  انجام  را  تحقیقات  نیز  دوم  به جرم  نسبت  بازپرس  باشد(،  غیرقابل گذشت  )ازجرائم  باشد  تعقیب  قابل  نیز 

پیوستگی و مالزمه ای وجود داشته باشد که یکی از دو جرم    دادستان ندارد. منظور از مرتبط بودن این است که میان آن دو جرم چنان

 یا موضوع آن، بستر یا موضوع جرم دیگر باشد. 

ق.آ.د.ک الزم به ذکر است در این موارد بازپرس با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به همراه   117ماده صحیح است.   3گزینه   -77

 محل وقوع جرم می فرستد. متهم حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت به دادسرای  

قانون آ.د.ک نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به    75به موجب ماده    صحیح است.   1گزینه    -78

 عمل می آید هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است. 

است.   2گزینه    -79 ماده    صحیح  الف  بند  به  تکمیل    450مستند  جهت  قانونی  اختیار  دارای  استان  تجدیدنظر  دادگاه  ق.آ.د.ک. 

 تحقیقات به صورت راسا و یا صدور قرار رفع نقص خطاب به دادسرا یا دادگاه بدوی است. 

 ق.آ.د.ک   442مستند به ماده    صحیح است.  4گزینه  -80

ات های تعزیری ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی در فرض عدم امید به بهبودی بیمار در اعمال مجاز   صحیح است.   3گزینه    -81

 ق.آ.د.ک  502اختیار قانونی جهت تبدیل مجازات را دارد. قسمت ذیل ماده  
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در صورت طرح سواالت تلقینی از متهم توسط بازپرس، وکیل متهم می تواند تذکر الزم را به بازپرس بدهد    صحیح است.  1گزینه  -82

 ق.آ.د.ک  196و    195انتظامی است. مواد    و این رفتار مقام قضائی نوعی تخلف

  18تا    15دادسرای ویژه نوجوانان اصوال مرجع تعقیب و تحقیق نسبت به جرایم ارتکابی توسط اشخاص    صحیح است.   3گزینه    -83

 سال به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شوند.   15ق.آ.د.ک. اتهامات افراد زیر    285سال است. ماده  

هر گاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت    صحیح است.   3گزینه    -84

شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات الزم را طبق قانون برای حفظ آثار و عالئم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به 

 ه دادستان اطالع می دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد.عمل می آورد و همزمان مراتب را ب

 صحیح است.   1گزینه  -85

 صحیح است.  2گزینه  -86

 صحیح است.   1گزینه   -87

 189ماده   صحیح است.  2گزینه  -88

 ق.آ.د.ک   339ماده    1مستند به تبصره    صحیح است.  3گزینه  -89

طور  دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به  76طبق ماده  صحیح است.    3گزینه    -90

، بازپرس مکلف است    صورتتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات الزم را از بازپرس تقاضا کند. در اینکلی به بازپرس واگذار کند، می

 انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند. فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را  

 ق.آ.د.ک   323مستند به تبصره ماده  صحیح است.  3گزینه  -91

در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت او استماع می شود. ولی  

 ادت باشد، اظهارات او برای مزید اطالع شنیده می شود.در مواردی که شاهد معرفی شده فاقد شرایط شرعی شه 

روز است. در دادگاه بدوی این مهلت    5ق.آ.د.ک. در دادسرا این مهلت حداقل    343مستند به اطالق ماده    صحیح است.   3گزینه  -92

تجدیدنظر استان، تابع مقررات    احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رای و سایر ترتیبات در دادگاه  454روز است. وفق ماده    7حداقل  

 مرحله نخستین است. 

ق.آ.د.ک. اگر دادگاه تجدیدنظر استان انجام اقداماتی را در شهرستان مرکز استان    452مستند به ماده    صحیح است.   2گزینه    -93

ا توسط یکی از مستشاران به  خود الزم بداند خود دادگاه تجدیدنظر استان میتواند تحقیقات الزم را انجام دهد )توسط رئیس دادگاه ی

تعیین رئیس شعبه(. اگر انجام تحقیقات مربوط به شهرستانی در همان استان باشد )غیر مرکز استان( در این صورت انجام تحقیقات از  

یگر  دادگاه نخستین آن محل درخواست می شود )دارای جنبه دستوری است(. ولی اگر انجام تحقیقات مربوط به شهرستانی در استان د

 باشد در این صورت الزم است نیابت قضائی داده شود که به دادگاه نخستین آن محل اعطا می شود. 

در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان اگر جرم ارتکابی موضوع صالحیت  .  ق.آ.د.ک   415مستند به ماده  صحیح است.    3گزینه    -94

الزم است که ولی یا سرپرست    6تا   1دیه کامل و در جرایم تعزیری درجه  دادگاه کیفری یک باشد، یا موجب دیه و ارش بیش از خمس  

نسبت به تعیین وکیل اقدام کند؛ در غیر اینصورت یا در حالتی که وکیل تعیینی بدون عذر موجه در مرجع قضائی حاضر نشود، وکیل  

 تسخیری تعیین می شود ) توسط دادگاه و یا دادسرا (. 
ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ، می تواند شخصا از متهم دفاع کند یا وکیل تعیین نماید. نوجوان    8و    7در جرایم تعزیری درجه  

 هم می تواند از خود دفاع کند. 

 1392ق.آ.د.ک مصوب    343و    171مستند به مواد  صحیح است.  1گزینه -95

 1392ق.آ.د.ک مصوب    285مستند به ماده    صحیح است.  3گزینه    -96

 21/4/1390دیوان عالی کشور مورخ    721مستند به رای وحدت رویه شماره    صحیح است.  1گزینه  -97

 1392ق.آ.د.ک مصوب    150مستند به ماده    صحیح است.  2گزینه    -98

. شاکی و مدعی خصوصی نسبت به محاکمه اطفال و نوجوانان  1392ق.آ.د.ک مصوب  447مستند به ماده  صحیح است.   1گزینه   -99

خصوص حکممربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده می تواند  فقط در  

 تجدیدنظرخواهی کند.

 قانون اساسی ج.ا.ا.   140و اصل    1392ق.آ.د.ک مصوب    307مستند به ماده    صحیح است.  2گزینه  -100
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 .۱۳۳۳  مصوب  معارض  مالکیت  اسناد  و  ثبتی   اشتباهات  به  راجع  قانونی  الیحه  ۵  ماده  موجب   به. است صحیح  ۲ گزینه   -1

  از  شییکایت  بییه  رسیییی ی  طرز  و  االجراء   الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرایی  نامه  آئین  ۵ ماده ۱ تبصره موجب به. است  صحیح  ۳  گزینه  -۲

 اجرائی  عملیات

 ۱۳۸۶  اصالحی  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۳۴  ماده  موجب  به. است صحیح ۲ گزینه -۳

 . ۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۴۲  ماده  موجب  به. است  صحیح ۳ گزینه -4

 .۱۳۵۱  اصالحی  ۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۲۵  ماده  ۵  بنی  موجب  به. است صحیح 4 گزینه -5

  تییاری   ا ییر  .۱۳۳۳  مصییوب  معارض  مالکیت  اسناد  و  ثبتی  اشتباهات  به  راجع  قانونی  الیحه  ۴  ماده  موجب  به . است  صحیح  ۳  گزینه  -6

  سیینی  باشییی   روز  ییی  سیینی دو ثبت تارخ ا ر و است معارض مالکیت سنی است موخر تاریخش آنکه باشی متفاوت مالکیت سنی دو ثبت

 (.۱۷۴  ص  امالک   و  اسناد  ثبت  حقوق  شهری   غالمرضا. )بود  خواهی  معارض  سنی  است(  موخرالثبت)  پیشتر  آن  ثبت  شماره  که  مالکیتی

 .۱۳۵۱  اصالحی  ۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  مکرر  ۲۵  ماده  موجب  به. است صحیح 4 گزینه -7

 .۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۷۴  ماده  موجب  به. است صحیح 1 گزینه -8

 .۱۳۵۷  مصوب  مشاع  امالک  فروش  و  افراز  قانون  ۴  ماده  موجب  به . است صحیح ۳ گزینه -9

 قانون ثبت.  ۲۵ماده    ۶به استناد بنی  . است صحیح ۲ گزینه -10

 .۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۱۴۹  ماده  موجب  به. است صحیح 4 گزینه -11

 .۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۷۱  ماده  موجب  به. است صحیح 1 گزینه -1۲

  عملیات  از  شکایت  به  رسیی ی  طرز  و  االجراء   الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرایی  نامه  آئین  ۳۶  ماده  موجب  به.  است  صحیح  ۳  گزینه  -1۳

 ۱۳۸۷  مصوب  اجرائی

 . ۱۳۷۵  مصوب  مشاع  امالک   فروش  و  افراز  قانون  ۱  ماده  موجب  به. است صحیح 1  گزینه -14

 .۱۳۵۱  اصالحی  ۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۲۵  ماده  ۶  و  ۴  بنی  موجب  به. است صحیح  4 گزینه -15

 .۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۱۳۹  ماده  موجب  به. است صحیح ۲ گزینه -16

  اجرائی  عملیات  از  شکایت  به  رسیی ی  طرز  و  االجراء   الزم  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آئین  ۱۶۹  ماده  موجب به.  است  صحیح  ۳  گزینه  -17

 .۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۲۵  ماده  ۸  بنی  لحاظ  با  ۱۳۸۷  مصوب

 . ۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۲۲  ماده  موجب  به. است صحیح 1  گزینه  -18

 .۱۳۱۷  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  نامه  آئین  ۱۰۱  ماده  موجب  به. است صحیح 4 گزینه -19

 .۱۳۲۲  رسمی مصوب  دفاتر  قانون  و  ثبت  قانون  مواد  از  بعضی  اصالح  قانون  ۲و  ۱  مواد  موجب  به. است صحیح ۲ گزینه -۲0

 .۱۳۳۳  مصوب  معارض  مالکیت  اسناد  و  ثبتی  اشتباهات  به  راجع  قانونی  الیحه  ۳  ماده  ۱  بنی  موجب  به. است صحیح 1 گزینه -۲1

 .۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۲۲  ماده  موجب  به. است صحیح 1 گزینه -۲۲

 . ۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۲۶  ماده  موجب  به. است صحیح  1 گزینه -۲۳

 .۱۳۵۱  اصالحی  ۱۳۱۰  مصوب  امالک  و   اسناد  ثبت  قانون  ۲۵  ماده  ۶  بنی  موجب  به. است صحیح  4 گزینه -۲4

 .۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۱۳۹  ماده  موجب  به. است صحیح ۲ گزینه -۲5

 ۱۳۵۶  مصوب  مستأجر  و  موجر  روابط  قانون  ۶  ماده  موجب  به. است صحیح ۲ گزینه -۲6

  از  شییکایت  بییه  رسیییی ی  طییرز  و  االجییراء  الزم رسییمی اسییناد مفاد اجرایی نامه آئین ۱۶۹ ماده موجب به.  است  صحیح  ۳  گزینه  -۲7

 ۱۳۸۷  مصوب  اجرائی  عملیات

 .۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۷۲  ماده  موجب  به. است صحیح 4 گزینه -۲8

 .۱۳۳۳  معارض مصوب  مالکیت  اسناد  و  ثبتی  اشتباهات  به  راجع  قانونی  الیحه  ۳  ماده  موجب  به. است صحیح ۳ گزینه -۲9

 . ۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۲۵  ماده  ۵  تبصره  موجب  به. است صحیح  ۲ گزینه  -۳0

 . ۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۶  ماده  موجب  به. است صحیح 4 گزینه -۳1

 .۱۳۱۰  مصوب  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  ۲۰  و  ۱۶  مواد  موجب  به. است صحیح 4 گزینه -۳۲

 .۱۳۷۵  مصوب  مشاع  امالک  فروش  و  افراز  قانون  ۲  ماده  موجب  به. است صحیح 1 گزینه -۳۳

 .۱۳۳۳  مصوب  مالکیت معارض  اسناد  و  ثبتی  اشتباهات  به  راجع  قانونی  الیحه  ۵  ماده  تبصره  موجب  به. است صحیح 4 گزینه -۳4


