پاسخنامه آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کار آموزی وکالت سال 59

دفترچه A

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
پاسخنامه آزمون وکالت 5900/50/50

دفترچه A
حقوق مدنی(دکتر قربانی)
 -5گزینه «ج» صحیح است.
 -2گزینه «د» صحیح است.
 -9گزینه «ب» صحیح است.
 -4گزینه «ب» صحیح است.
 -0گزینه «ج» صحیح است.
 -6گزینه «الف» صحیح است.
 -7گزینه «د» صحیح است.
 -8گزینه «ج» صحیح است.
 -0گزینه «د» صحیح است.
 -55گزینه «الف» صحیح است.
 -55گزینه «الف» صحیح است.
 -52گزینه «ج» صحیح است.
 -59گزینه «د» صحیح است.
 -54گزینه «ج» صحیح است.
 -50گزینه «الف» صحیح است.
 -56گزینه «ب» صحیح است.
 -57گزینه «ب» صحیح است.
 -58گزینه «الف» صحیح است.
 -50گزینه «د» صحیح است.
 -25گزینه «ب» صحیح است.

آیین دادرسی مدنی)دکتر عمروانی)
 -25گزینه «الف» صحیح است.
 -22گزینه «د» صحیح است.
 -29گزینه «ج» صحیح است.
 -24گزینه «ج» صحیح است.
 -20گزینه «الف» صحیح است.
 -26گزینه «ب» صحیح است.
 -27گزینه «د» صحیح است.
 -28گزینه «ب» صحیح است.
 -20گزینه «ج» صحیح است.
 -95گزینه «الف» صحیح است.

صفحه 1
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 -95گزینه «ب» صحیح است.
 -92گزینه «ب» صحیح است.
 -99گزینه «الف» صحیح است.
 -94گزینه «د» صحیح است.
 -90گزینه «ب» صحیح است.
 -96گزینه «ج» صحیح است.
 -97گزینه «ب» صحیح است.
 -98گزینه «د» صحیح است.
 -90گزینه «الف» صحیح است.
 -45گزینه «ج» صحیح است.

حقوق تجارت (دکتر قربانی)
 -45طبق بند  5ماده  9قانون تجارت گزینه «ج» صحیح است.
 -42گزینه «د» صحیح است.
 -49گزینه «ب» صحیح است.
 -44گزینه «ب» صحیح است.
 -40گزینه «د» صحیح است.
 -46گزینه «ج» صحیح است.
 -47گزینه «د» صحیح است.
 -48گزینه «ب» صحیح است.
 -40گزینه «الف» صحیح است.
 -05گزینه «ج» صحیح است.
 -05گزینه «الف» صحیح است.
 -02گزینه «ج» صحیح است.
 -09گزینه «ج» صحیح است.
 -04گزینه «د» صحیح است.
 -00گزینه «ب» صحیح است.
 -06گزینه «الف» صحیح است.
 -07گزینه «ج» صحیح است.
 -08گزینه «ب» صحیح است.
 -00گزینه «د» صحیح است.
 -65گزینه «الف» صحیح است.

اصول استنباط حقوق اسالمی (استاد بنی صدر)
 -65گزینه «ج» صححیح است .گزینه های  1و  2و  4دربردارنده حکم وضع ی شرطیت هستند که از احکام وض ی به شمار می رود
ولی حکم گزینه  3وجوب تکلیفی است.
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 -62گزینه های «ج» و «د» صححیح هسحتند .گزینه های  1و  2دربردارنده حکم تکلیفی وجوب هسعتند .حکم گزینه  3نیز فسععاد
است که از احکام وض ی محسوب میشود .حکم گزینه  4نیز والیت است که از احکام وض ی است .لذا در این سوال احتماالً به دلیل بی
دقتی طراح محترم دو گزینه صععحیح وجود دارد .ظاهرا طراح سععوال ترععور نموده که ن ی موجود در گزینه  3دال بر حرمت (از احکام
تکلیفی) است؛ غافل از آنکه ضمانت اجرای تخلف از این ن ی ،فساد عمل انجام شده است و فساد از احکام وض ی است .البته پیش بینی
می شود در کلید ن ایی گزینه  4به عنوان پاسخ صحیح م رفی خواهد شد.
 -69گزینه «ب» و «د» صحیح هستند .در گزینه  2عبارت «که خالی از موانع نکاح باشد» جمله وصفیه تخریریه است چراکه این
جمله مسعبو به اسعم نکره و موصعول است .در گزینه  4نیز عبارت «به قرد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی» کارکرد وصفی
داشعته و در مقام توصعیف و تخریص ماقبل است .لذا در این سوال نیز احتماالً به دلیل س و و بی دقتی طراح محترم دو گزینه صحیح
وجود دارد .البته با توجه به اینکه ظ ور گزینه  2در وصعف بیشعتر است احتمال میرود گزینه  2به عنوان پاسخ صحیح در کلید ن ایی
م رفی شود.
 -64گزینه «د» صحیح است .با توجه به اینکه مسعلمه وصف تقییدی نکاح است دارای مف وم است .وصف مندرج در گزینههای 1و3
غیر تقییدی است لذا مف وم مخالف ندارد .در گزینه  2نیز اساساً وصفی وجود ندارد.
 -60گزینه «ب» صحححیح اسححت .مطابق ماده . 1322م«:امارات قانونی ،اماراتی اسععت که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده ،مثل
امارات مذکور در این قاون از قبیل مواد  39و  105و  .» ...این ماده قانونی نیز از جمله مواردی اسعععت گه قانونگذار آن را دلیل بر امری
قرار داده است لذا باید یک اماره قانونی باشد .ممکن است ترور شود این ماده قانونی مستند به اصل استرحاب است که از اصول عملیه
اسعت .این پندار صعحیح نیسعت چراکه اگر حکم ماده ناظر به اسعترداد یا عدم استرداد مورد عاریه و ودی ه باشد می توان به استرحاب
استناد کرد ولی ف ال بحث در خروص انکار است و ظ ور واق ه جایی برای اجرای اصل نمی گذارد.
 -66گزینه «د» صححیح اسحت .استرحاب ق قری حجیت ندارد .استثنای این مساله ظ ور الفاظ است که در این صورت استرحاب
ق قری حجیت دارد.
 -67گزینه «ب» صححیح اسحت .مستند به نص ماده  618قانون مدنی اخذ به شف ه هر م امله ای را که مشتری قبل از آن و ب د از
عقد بیع نسعبت به مورد شعف ه نموده باشد ،باطل می نماید .لذا اگر اقاله را م امله دانسته و به حکم اصاله ال موم تحت حکم این قاعده
فرض کنیم ،تفاوتی ندارد که اخذ به شعف ه قبل از آن ر داده باشعد یا پس از آن؛ چ راکه به نص ماده مذکور در هر حال تقدم با شفیع
است .برای پاسخ به این سوال (اگرچه این سوال در سواالت اصول فقه مطرح شده) تسلط بر مفاد ماده . 618م ضروری است ،لذا طرح
این سوال در بخش سواالت حقو مدنی مناسبت بیشتری دارد تا در بخش سواالت اصول فقه.
 -68گزینه «ج» صححیح اسحت .در اصعل  38فقط به قانون به عنوان منب ی برای صدور حکم اشاره شده است؛ درحالی که در اصل
 181منابع صعدور حکم توسع ه یافته و منابع م تبر اسالمی و فتاوی م تبر نیز بدان افزوده شده است .می دانیم که از بین چ ار گزینه
مذکور تن ا حکومت است که به مقتضای آن یک دلیل می تواند دلیل دیگر را توس ه دهد.
 -60گزینه «ب» صححیح اسحت .به اسعتناد ت ریف و توضعیح ارائه شعده در کتاب مبانی استنباط حقو اسالمی ،در خروص اصاله
االباحه اوالً این اصل موجد حکم واق ی بوده و ثانیاً به شب ات تحریمی اختراص دارد.
 -75گزینه «د» صححیح اسحت .با توجه به اینکه فقط گزینه  4دلیل لفظی محسوب میشود و سایر گزینه ها دلیل عقلی هستند لذا
باید اصول لفظیه را فقط در گزینه  4جاری دانست.
 -75گزینه های «الف» و «ب» صحیح هستند .ترور کنید شخری یک خودروی سواری را در دو زمان به دو نفر فروخته است ،در
این صعورت مالک خودرو ،کسعی است که زودتر م امله کرده باشد .اگر تاریخ یکی از م امالت م لوم و تاریخ م امله دیگر مج ول باشد،
م امله م لوم ،مقدم فرض شعده و م امله مقدم صعحیح خواهد بود و متقابال م امله مج ول که موخر فرض شده باطل دانسته می شود.
احتماالً س و و بی دقتی طراح محترم در طرح این سوال موجب ایجاد دو گزینه صحیح شده است.
 -72گزینه «الف» صحیح است .داللت تنبیه داللتی است که بواسطه آن از قیدی که در جمله موجود است به علت حکم قانونی علم
حاصل شود .در این ماده قانونی از عبارت «که هنوز سبب آن ایجاد نشده» می توان علت حکم را تشخیص داد.
 -79گزینه «ج» صحیح است .برای پاسخ به این سوال توجه به دو نکته ضروری است :اول اینکه علت حکم ماده ( 159فقدان قرد)
در متن ماده مذکور اسععت لذا باید این قیاس را منرععوص ال له دانسععت .دوم آنکه در قواعد فقه قاعده ای وجود دارد که حکم می کند

پاسخنامه آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کار آموزی وکالت سال 59

دفترچه A

صفحه 4

«عمد الرعبی خطا» به مقترعای این قاعده روشعن می شعود که شار مقدس اساساً اعمال ص یر غیرممیز را فاقد قرد تلقی نموده ،در
نتیجه به قیاس صع یر ممیز با افراد فاقد قرعد می توان حکم به بطالن عقد وی داد .برای پاسخ به این سوال عالوه بر آشنایی با موازین
علم اصول فقه ضروری است با قاعده «عمد الربی خطا» در علم قواعد فقه نیز آشنا بود.
 -74گزینه «الف» صحیح است .شرط مندرج در گزینه  1شرط سالبه به انتفاء موضو است لذا مف وم ندارد.
 -70گزینه «ب» صحیح است .گزینه  2دارای مف وم وصعف تقییدی است .ممکن است ترور شود از گزینه  4می توان مف وم وصف
گرفت ولی باید دقت شود که اگرچه از وصف «شوهر دار» می توان مف وم گرفت ولی از وصف «رج یه» نمی توان مف وم گرفت ،چراکه
وصف تقییدی نیست.
 -76گزینه «ب» صحیح است .به نظر مرحوم مظفر داللت بر انحرعار سببیت به واسطه اطال است و نه وضع .لذا برای پاسخ به این
سوال داوطلبان گرامی باید نسبت به مطالب مطروحه در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر احاطه داشتند.
 -77گزینه «الف» صحیح است .تن ا در صورت جمع این دو شرط امکان است مال یک لفظ در م نای مجازی وجود دارد.
 -78گزینه «د» صححیح اسحت .به نظر مرحوم مظفر مقرعود از شک در استرحاب عدم ظن م تبر است که شامل شک و ظن غیر
م تبر میگردد .لذا برای پاسععخ به این سععوال داوطلبان گرامی باید نسععبت به مطالب مطروحه در کتاب اصععول فقه مرحوم مظفر احاطه
داشتند.
 -70گزینه «د» صحیح است .بنابراصل عدم حکم میشود به عدم قید بودن زمان در قرارداد واقع شده .بنابراین مطابق موازین حقو
مدنی اگر زمان قید نباشعد ،بلکه ظر ت د باشد مت دله می تواند هم الزام مت د به انجام ت د و هم خسارت تاخیر در انجام ت د را
مطالبه نماید .برای پاسعخ به این سعوال (اگرچه این سوال در سواالت اصول فقه مطرح شده) تسلط بر چند قاعده از قواعد حقو مدنی
ضروری است ،لذا طرح این سوال در بخش سواالت حقو مدنی مناسبت بیشتری دارد تا در بخش سواالت اصول فقه.
 -85گزینه «د» صحیح است .چراکه با وجود استرحاب اساساً موضو تخییر از بین می رود و ورود هم دقیقاً همین اقتضا را دارد.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی (دکتر رستمی)
 -85گزینه «الف» صحیح است .مستند به ماده . 129م.ا
 -82گزینه «الف» صحیح است .مستند به ماده . 142م.ا
 -89گزینه «د» صحیح است .مستند به بند ب ماده . 252م.ا
 -84گزینه «الف» صحیح است .مستند به بند ت ماده . 11م.ا
 -80گزینه «ج» صحیح است .مستند به ماده . 103م.ا
 -86گزینه «د» صحیح است .مستند به ماده . 211م.ا
 -87گزینه «الف» صحیح است .مستند به ماده . 85م.ا
 -88گزینه «الف» صحیح است .مستند به ماده . 94م.ا
 -80گزینه «ج» صحیح است .مستند به ماده . 82م.ا
 -05گزینه «ب» صحیح است .مستند به ماده . 903م.ا
 -05گزینه «ب» صحیح است .مستند به ماده . 211م.ا
 -02گزینه «ج» صحیح است .مستند به ماده . 128م.ا
 -09گزینه «ج» صحیح است .مستند به تبرره  1ماده . 250م.ا
 -04گزینه «الف» صحیح است .مستند به بند

ماده  3قانون جرائم سیاسی

 -00گزینه «ب» صحیح است .مستند به ماده  1قانون راجع به انتقال مال غیر مروب 1306
 -06گزینه «الف» صحیح است .مستند به ماده . 292م.ا و تبرره ماده . 139م.ا
 -07گزینه «د» صحیح است .فاقد عنوان مجرمانه است.
 -08گزینه «د» صحیح است .مستند به ماده  29قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
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 -00گزینه «ب» صحیح است .مستند به ماده  29قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
 -555گزینه «ب» صحیح است .مستند به ماده  6قانون راجع به انتقال مال غیر

آیین دادرسی کیفری (دکتر کامفر)
 -555گزینه «ب» صحیح است( .مادة  91آ.د.ک)
 -552گزینه «د» صحیح است( .بند ث مادة  490آ.د.ک)
 -559گزینه «الف» صحیح است( .مادة  15آ.د.ک)
 -554گزینه «ج» صحیح است( .رأی وحدت رویه )192
 -550گزینه «الف» صحیح است( .مادة )363
 -556گزینه «ب» صحیح است( .بند الف مادة  210و تبررة ماده )241
 -557گزینه «د» صحیح است( .مادة )121
 -558گزینه «ج» صحیح است( .مادة )111
 -550گزینه «د» صحیح است( .مادة )341
 -555گزینه «ب» صحیح است( .مادة )418
 -555گزینه «الف» صحیح است( .مادة  30و )83
 -552گزینه «ج» صحیح است( .تبررة  1مادة )150
 -559گزینه «ج» صحیح است( .مادة )408
 -554هیچ یک از گزینه ها درسححت نیسححت زیرا در موارد مندرج در ماده  425احاله به درخواسححت رییق قوه قئححاییه یا
دادسحتان ک کوور و به تجویز دیوان عالی کوور به عل می آید و ترتیبی که طرا محتر در صورت سوا به آن اااره
کرده در هیچ یک از گزینه ها مواهده نلی اود .احتلاالً نظر طرا سوا گزینه «د» می بااد.
 -550گزینه «الف» صحیح است( .تبررة ماده )228
 -556گزینه «ج» صحیح است( .مادة )339
 -557گزینه «ب» صحیح است( .مادة )104
 -558گزینه «ب» صحیح است( .مادة )242
 -550گزینه «د» صحیح است( .مادة )828
 -525گزینه «الف» صحیح است( .مادة )69
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
سواالت آزمون وکالت 5900/50/50

دفترچه A
حقوق مدنی
 -5در صووریی که وونگ

ق انتاا از مک

وود را هه هرروز واذاار کگ و سس

ه ون االع و آن را هه یرر هارون

ک ام مورد صحرح است؟
الف) اعتبار معامله ای که موضوع حق انتفاع است ،منوط به اجازه بهروز است.
ب) معامله صحیح است و بهروز فقط می تواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نماید.
ج) خریدار در صورتی می تواند از منافع بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع ،فسخ شود.
د) معامله صحیح است ،ولی بهروز منحصراً در صورتی می تواند از مال استفاده کند که خریدار به ادامه تصرفات وی راضی باشد.
 -2ک ام مورد در وصوص یولرت مال موقوفه صحرح است؟
الف) حاکم نمی تواند کسیی را که در ضیمع عقد ،متولی قرار داده شیده اسیت ،عزل کند ،ولی واقف در صورتی که خیانت متولی ظاهر
شود ،حق عزل او را دارد.
ب) چنانچه در ضیمع تعییع متولی برای وقف ،شیرط مباشیرت شیده باشد ،متولی می تواند وکیگ بدیرد یا تولیت را به دیدری تفویض
کند.
ج) در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعییع شده باشند ،در هر حال با فوت هر یک ،حاکم شخصی را ضمیمه خواهد کرد.
د) واقف می تواند خود را متولی قرار داده و واز منافع موقوفه ،مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعییع کند.
 -9ک ام مورد زیر عق ورار محسوب می نود؟
الف) واجد خیار تخلف شرط باشد.
ب) واجد خیار شرط باشد.
ج) واجد یکی از خیارات مشترک باشد.
د) واجد یکی از خیارات مختص باشد.
 -4محم ایومبرل متعک هه ثریا را که هرا یعمرر در اوترار او هود هه مبکغ سوورصوو مرکرون ریال هه هرروز می فرون و و
سس

ایومبرل در ی وری ار هر اثر سرل یکف می نود در صورت رد معامکه ک ام مورد صحرح است؟

الف) ثریا می تواند برای مطالبه قیمت اتومبیگ ،فقط به بهروز مراجعه کند.
ب) ثریا حق دارد قیمت اتومبیگ را به نرخ روز ،از محمد یا بهروز مطالبه کند.
ج) با توجه به اینکه اتومبیگ بر اثر سیگ تلف شده است،ثریا فقط حق رجوع به محمد را دارد.
د) با توجه به اینکه اتومبیگ بدون تقصیر بهروز تلف شده است ،ثریا فقط حق مطالبه سیصد میلیون ریال را از وی دارد.
 -0در وصوص ایرانرانی که یاهعرت وارجی را یحصرل کگگ

ک ام مورد صحرح است؟

الف) تابعیت ایرانی آنان درهر حال زایگ می شود.
ب) موظف هستند ظرف شش ماه ،ترک تابعیت ایران کنند.
ج) در صورت تأیید تابعیت خارجی توسط هیئت وزیران ،تابعیت ایرانی آنها زایگ می شود.
د) تابعیت ایرانی آنها باقی اسیت و جز وزارت ،نمایندیی ملل ،،عویویت در شیورای ندهبان و قویاوت ،اشتغال به مشاغگ دولتی دیدر
بالمانع است.
 -6در وصوص ع م ایاا یعر ات از سو متعر در موع یعررن ن ه در قرارداد ک ام مورد صحرح است؟
الف) در تعهدات غیرپولی ،متعهدله با انقوای مدت ،حق مطالبه خسارت عدم انلام تعهد را دارد.
ب) چنانچه تعهد پولی باشد ،با انقوای مدت ،متعهدله حق مطالبه خسارت تأخیر را دارد.
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ج) متعهدله نمی تواند مطالبه خسارت نماید ،مدر آنکه موعد سپری شده و اجرای تعهد مطالبه شود.
د) در کلیه تعهدات متعهدله در صییورتی می تواند خسییارت عدم انلام تعهد مطالبه کند که متعهد ،با وجود تمکع مالی از اجرای تعهد
خودداری نماید.
 -7نرکت در ک ام ی

از موارد زیر زایل می نود؟

الف) عدم امکان تقسیم به علت ضرری بودن
ب) نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم
ج) تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه
د) از مالیت افتادن مال الشرکه
 -8مطاه قواع ککی قانون م نی ک ام ی

از موارد زیر در وصوص عق مضارهه صحرح است؟

الف) موارب می تواند با اخذ اجرت ،اعمالی را که عرفاً رجوع به اجیر در آنها الزم است ،شخصاً انلام دهد.
ب) موارب می تواند به تشخیص خود ،با سرمایه مالک و به منظور سودآوری بیشتر ،با دیدری مواربه کند.
ج) موارب ،در صورت اطالق عقد ،حق هر نوع تلارتی را دارد.
د) موارب ،ضامع و مسئول مال مواربه است.
 -0نوصصی مق ار معرگی نرر را هه دیرر می فرون و س
در ک ام ی

از یحویل معکوم می نود که قرن العق معروب هوده است.

از موارد زیر وری ار در فسخ یا مطالبه ارش مصرر است؟

الف) چنانچه خریدار ،مبیع را به دیدری هبه نموده باشد.
ب) در صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار ،مبیع از مالیت افتاده باشد.
ج) چنانچه شکرهای مورد نظر ،در کاریاه نبات سازی استفاده شده باشد.
د) چنانچه با واسطه عیب مزبور ،کسر قیمتی در مبیع حاصگ شده باشد.
 -55یاجر ها ارائه ی

نمونه هرنج وگ

هه وری ار یمامی موجود انبار وود را که قاو ص ین هرنج است می فرون

اما وگرام یسوکر معکوم می نوود که کاال فرووته نو ه فاق اوصوا نمونه اسوت .ک ام ضمانت اجرایی در دسترس
وری ار وواو هود؟
الف) فقط حق فسخ معامله را دارد.
ب) فقط حق مطالبه ارش دارد.
ج) می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواهد.
د) حق دارد با قبول برنج های موجود در انبار ،خسارت ناشی از عدم مطابقت کاال را مطالبه نماید.
 -55ک ام ی

از موارد یعکر زیر مبطل عق است؟

الف) در صورتی که مدیون پرداخت نکند ،مع ضامع هستم.
ب) در صورتی که دینی بر عهده مدیون ثابت باشد ،مع ضامع هستم.
ج) در صورتی که مدیون تاکنون ادای دیع نکرده باشد ،مع ضامع هستم.
د) در صورت عدم ایفای دیع از سوی مدیون ،مع ملتزم به تأدیه خواهم بود.
 -52ک ام مورد در وصوص اق امات وکرل صحرح است؟
الف) وکیگ پ ،از استعفا ،تحت هیچ شرایطی نمی تواند در مورد وکالت اقدام کند.
ب) چنانچه نامه عزل وکیگ که در مسافرت است ،ارسال یردد ،اقدامات او نسبت به موکگ نافذ نیست.
ج) چنانچه نامه عزل به اطالع وکیگ که در مسافرت است ،برسد ،اقدامات او نسبت به موکگ نافذ نیست.
د) چنانچه نامه عزل به اقامتداه وکیلی که در مسافرت است ،واصگ یردد ،اقدامات او نسبت به موکگ نافذ نیست.
 -59در ضومن عق اجاره ی

سواله هر مسوت جر نرد ن ه است که در م ت اجاره هایچه موجر را که در مجاورت عرن

مسوت جره قرار دارد هه صوورت رایران آهرار نمای  .در صوورت یصکف مسوت جر در سوه ماوه اول و ون
دروتان ک ام اق ام از سو موجر متصور است؟

ن ن هروی

آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کار آموزی وکالت سال  59دفترچه A

صفحه 3

الف) فقط می تواند الزام به اجرای شرط فعگ و مطالبه خسارت عدم اجرای شرط را بخواهد.
ب) پیش از فسخ قرارداد ،باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بخواهد.
ج) فقط می تواند خسارت ناشی از عدم اجرای شرط فعگ را بخواهد.
د) ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد.
 -54مطاه قانون قمایت وانواده در وصوص انجام وزیگه یوسط زوجه از اموال وویش ک ام مورد صحرح است؟
الف) هر یاه زوجه به اذن زوج ،هزینه مخارج متعارف شیخصیی خود را از اموال خود ادا نماید،صیرفاً در صورتی که ثابت شود قصد تبرع
نداشته است ،می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.
ب) هر یاه زوجه به اذن زوج ،هزینه معالله پدر خود را از اموال خود پرد اخت نماید ،در صیورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است،
می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.
ج) هریاه زوجه به پیشیینهاد زوج ،هزینه سییفر برای مالقات فرزندشییان را که در شییهر دیدری تحصیییگ می کند تقبگ کند ،حق مطالبه
معادل آن را از زوج دارد ،مدر اینکه قصد تبرع داشته باشد.
د) هریاه زوجه به اذن یا امر زوج ،هزینه تحصیییگ فرزندشییان را پرداخت نماید ،تحت هر شییرایطی می تواند معادل آنچه را که هزینه
نموده ،از زوج مطالبه کند.
 -50اذر مال

ذمه یری از یاصبرن را نسبت هه ه ل مال مغصوب و مگافع آن اهراء نمای  .ک ام مورد صحرح است؟

الف) مالک حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبیع سابق دارد.
ب) مالک برای مطالبه منافع مال مغصوب ،فقط حق رجوع به الحقیع را دارد.
ج) مالک برای مطالبه قیمت مال مغصوب ،حق رجوع به غاصبیع بعدی را دارد.
د) مالک برای مطالبه مثگ مال مغصوب و منافع آن ،حق رجوع به هیچ یک از غاصبیع را ندارد.
 -56در اریباد ها اقرام ع ه ک ام مورد صحرح است؟
الف) عده فسخ نکاح در مورد نکاح منقطع ،سه طهر است.
ب) عده وفات در نکاح دائم و منقطع ،یکسان است.
ج) ایر بیع زوجیع نزدیکی واقع نشده است ،عده فسخ نکاح دو طهر است.
د) عده طالق در زنی که به انقوای سع ،عادت زناندی نبیند 59 ،روز است.
 -57در وصوص وصرت ک ام مورد صحرح است؟
الف) در صورت رد وصیت قبگ از فوت ،قبول موصی له بعد از فوت بدون قبض اثری ندارد.
ب) در صورت قبول وصیت بعد از فوت موصی و بعد از قبض موصی به،رد وصیت ممکع نیست.
ج) در صورت قبول وصیت از سوی موصی له قبگ از فوت موصی و قبض موصی به ،وصیت قابگ رجوع نیست.
د) چنانچه وصیت در زمان حیات موصی قبول شده باشد ،ولی موصی به قبض نشده باشد ،قبول بعد از فوت الزم است.
 -58نووصصووی م عی اسووت سولی را هه عگوان قری هه دیرر سرداوته و مقترضووی ادا دین نررده اسووت .ک ام مورد از
اقراروا زیر یجزیه سایر است؟
الف) از مدعی پول یرفته ام ،اما نیمی از مدعی به را پرداخت کردم.
ب) از مدعی پول یرفته ام ،اما بابت غرامت تلف اموال مع بوده است.
ج) از مدعی پول یرفته ام ،اما تأدیه آن در یک سال آینده شرط شده است.
د) از مدعی پول یرفته ام ،اما بابت خدمات مربوط به تعمیر اتومبیگ وی بوده است.
 -50در وصوص ارث اعمام و اووال و اوالد آنرا ک ام مورد صحرح است؟
الف) در صورت انحصار ورثه به دو عمو و یک پسر عموی ابوینی ،همدی ارث می برند.
ب) در صورت انحصار ورثه به یک خاله ،یک دایی و پسرعموی ابوینی ،همدی ارث می برند.
ج) در صورت انحصار ورثه به دو پسر عموی ابوینی ،یک دایی و یک عمو ،همدی ارث می برند.
د) در صورت انحصار ورثه به یک پسرعموی ابوینی و یک عموی ابی ،فقط پسرعمو ارث می برد.
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نرر ار او را در سواعات ادار موجق قرارداد هه مر کودکی سوسرده ان

در ومرن م ت صغرر هه

دیرر وسارت وارد می سازد .ک ام مورد در وصوص مسئولرت جبران وسارت صحرح است؟
الف) اصوالً والدیع مسئول جبران خسارت هستند ،مدر اینکه ثابت کنند تقصیری در تربیت طفگ نکرده اند.
ب) صغیر مسئول است و باید از مال او ،جبران خسارت شود.
ج) صغیر ،مهدکودک و والدیع ،مسئولیت توامنی دارند.
د) مهدکودک در هر حال ،مسئول جبران خسارت است.

آیین دادرسی مدنی:
 -25چگانچه اصول دعوا یحویل مال مگقول در صوعقرت دادذاه عمومی یبریز هان و موضو دروواست ی مرن وواسته
ومان عرن معرن هانو که در مقر دادذاه عمومی یرران موجود اسوت دروواست ی مرن وواسته های هه ک ام دادذاه داده
نود؟
الف) تبریز
ب) تهران
ج) تبریز یا تهران به انتخاب خواهان
د) چون موضوع درخواست مال منقول است ،صدور قرار تأمیع خواسته ممکع نیست.
 -22چگانچه قرار ایران سووذگ هتی صوادر نود و م عی عکره سوذگ یاد نمایگ
م عی عکره دعوا وود را دلرل دیرر

آیا م عی می یوان س

از ایران سوذگ

اثبات نمای ؟

الف) بلی ،تنها در دعوای بر وراث میت می تواند.
ب) تنها در دعوای بر وراث میت نمی تواند.
ج) بلی ،می تواند.
د) خیر ،نمی تواند
 -29قر راجع هه فسخ نراح که از دادذاه یج ی نظر استان صادر ن ه هان

در ک ام صورت نرایی محسوب می نود؟

الف) حکم دادیاه تلدیدنظر استان ،نهایی است.
ب) فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود.
ج) چنانچه در دیوان عالی کشور ابرام شود و یا مهلت فرجام آن منقوی شود.
د) فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود و فسخ نیز در دفتر اسناد ثبت شود.
 -24ک ام مورد در وصوص ذرفتن ی مرن از دروواست کگگ ه دستور موقت صحرح است؟
الف) الزامی نیست.
ب) الزامی است که باید وجه نقد باشد.
ج) الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.
د) تنها ایر مستند دعوا سند رسمی نباشد ،الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.
 -20اذر وجه نق مورد مطالبه در دعوا متعک هه مجگونی هان و که جگون او متصوول هه زمان صووغر نرسووت وواوان دعوا
کرست؟
الف) محلور
ب) قیم
ج) ولی خاص
د) اداره سرپرستی صغار و ملانیع
 -26اذر روز جکسه دادرسی یا یعطرکی یرر مگتظره مصاد نود وقت جکسه های چرونه یعررن نود؟
الف) باید دو ماهه تعییع و به اصحاب دعوا حووراً ابالغ شود.
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ب) باید دوباره تعییع و به اصحاب دعوا ابالغ شود.
ج) باید یک ماهه تعییع شود و ابالغ الزم نیست.
د) فردای روز تعطیگ است.
 -27در وصوص مرکت اعترای نصص ثالث اصکی هه رأ دادذاه ک ام مورد صحرح است؟
الف) مهلت ندارد ،مدر معترض از دادرسی منتهی به رأی ،آیاه بوده باشد.
ب) در هر حال مهلت آن دو ماه از تاریخ اطالع شخص ثالث از رأی است.
ج) در هر حال ،مهلت آن بیست روز از تاریخ اطالع شخص ثالث از رأی است.
د) مهلت ندارد ،حتی ایر معترض از دادرسی منتهی به رأی ،آیاه بوده است.
 -28چگانچه متصر ع وانی در مک

مورد یصر ساوتمان اق اث کرده هان و قر هه رفع یصر ع وانی صادر نود

در مورد اجرا آن ک ام مورد صحرح است؟
الف) بعد از قطعیت اجرا می شیود و سیاختمان در صیورتی باقی می ماند که متصرف ،ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ حکم ،دعوای مالکیت
ملک را اقامه نماید.
ب) قبگ از قطعیت اجرا می شیود و سیاختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف ،ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ،دعوای مالکیت
ملک را اقامه نماید.
ج) بالفاصله بعد از صدور اجرا می شود و ساختمان تخریب می یردد.
د) بالفاصله بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان تخریب می یردد.
 -20در دعوا عکره متوقف اذر ووان ه دروواسوت صو ور قرار ی مرن وسارات اجتمالی وارد هه وود را نمای

دادذاه چه

یصمرمی ایصاذ می کگ ؟
الف) با تعییع میزان خسارت احتمالی ،قرار تأمیع صادر می کند.
ب) بدون تعییع خسارت احتمالی ،قرار تأمیع صادر می کند.
ج) قرار رد درخواست تأمیع صادر می کند.
د) قرار تأمیع صادر می کند اما برای تعییع خسارت به کارشناس رجوع می شود.
 -95دعوا مطالبه مرریه یرر مگقول را زوجه در ک ام دادذاه می یوان اقامه نمای ؟
الف) محگ وقوع مال غیر منقول
ب) محگ اقامت زوج یا محگ سکونت زوجه
ج) محگ وقوع مال غیر منقول یا محگ اقامت زوج
د) محگ وقوع مال غیر منقول یا محگ سکونت زوجه
 -95اذر در وکالتگامه وکرل دادذستر یصریح نن ه هان

وکرل ق اق ام در ک ام ی

از موارد زیر را دارد؟

الف) درخواست دستور موقت ،افزایش خواسته ،تعییع داور
ب) درخواست دستور موقت ،ارجاع به داوری ،دفاع از دعوای متقابگ
ج) درخواست تأمیع خواسته ،افزایش خواسته ،اعتراض به حکم غیابی
د) درخواست تأمیع خواسته ،درخواست دستور موقت ،افزایش خواسته
 -92در دعاو راجع هه اموال یرر مگقول چگانچه وواوان وواسووته را کمتر از هرا واقعی یقوی نمای
زیر صحرح است؟
الف) در هزینه دادرسی مؤثر است ،اما در مراحگ بعدی رسیدیی مؤثر نیست.
ب) در هزینه دادرسی مؤثر نیست ،اما در مراحگ بعدی رسیدیی مؤثر است.
ج) در هر دو مورد ،مؤثر است.
د) در هیچ یک ،مؤثر نیست.

ک ام ی

از موارد
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از قراروا زیر در دادذاه یج ی نظر اسوتان ومان دادذاه یج ی نظر مکزم هه رسر ذی

ماورتی می هان ؟
الف) قرار رد دادخواست ورود شخص ثالث ،قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث
ب) قرار عدم استماع دعوا ،قرار عدم اهلیت خوانده
ج) قرار ابطال دادخواست تلدیدنظر ،قرار رد دعوا
د) کلیه قرارهای دادیاه بدوی
 -94چگانچه وجه نق محروم عکره نزد ثالث هازدانووت نووود اما ثالث از یسووکر آن هه م مور اجرا ووددار نمای م مور
اجرا ک ام اق ام زیر را انجام می دو ؟
الف) باید وجه توقیف شده که به دستور دادیاه آزاد شده و مال دیدری از محکوم علیه معرفی یردد.
ب) محکوم علیه ،باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید.
ج) محکوم له ،باید علیه اقامه دعوای مطالب وجه نماید.
د) به میزان وجه مزبور ،از دارایی ثالث توقیف خواهد شد.
 -90چگانچه در دعوا زوجرت قر دادذاه یج ی نظر عکره وواوان صووادر نووود اما این قر س

از اعاده دادرسووی

فسخ و قر هر اثبات زوجرت صادر نود محروم عکره این قر چه اق امی می یوان انجام دو ؟
الف) فقط می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.
ب) می تواند نسبت به ایع حکم فرجام خواهی نماید.
ج) حق هیچ اقدامی ندارد زیرا حکم قطعی و امر مختومه شده است.
د) فقط می تواند نسبت به حکم اثبات زوجیت ،ملدداً اعاده دادرسی نماید.
 -96ک ام مورد در وصوص ذزارش اصعقی صحرح است؟
الف) حکم تلقی می شود و قابگ تلدیدنظر است.
ب) حکم تلقی می شود و پ ،از قطعیت ،اعتبار امر مختومه دارد.
ج) مانند حکم دادیاه به موقع اجرا یذاشته می شود و قابگ واخواهی و تلدیدنظرخواهی نیست.
د) مانند حکم دادیاه به موقع اجرا یذاشته می شود و قابگ تلدیدنظر نیست ،مدر اینکه از شورای حگ اختالف صادر شده باشد.
 -97اعاده دادرسی الار

در ک ام مرجع مورد رسر ذی قرار می ذررد؟

الف) دیوان عالی کشور
ب) دادیاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
ج) دادیاهی که در آنلا ،حکم به عنوان دلیگ ابراز شده است.
د) دادیاهی که دعوا در آن مطرح است ،مدر اینکه درجه دادیاه پاییع تر از دادیاهی باشد که رأی مورد اعاده دادرسی صادر کرده است.
 -98چگانچه ورئت سوه ناره داور متنورل از داور اوتصواصی ور ی

از الرفرن و داور مرضی الطرفرن یعررن نود در

مورد عزل داور یوسط یری از الرفرن ک ام مورد صحرح است؟
الف) هر یک می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید مدر اینکه صریحاً حق عزل را ساقط نموده باشد.
ب) هر یک می تواند داور اختصاصی خود و داور مرضی الطرفیع را عزل نماید.
ج) هر یک فقط می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.
د) هیچ یک از طرفیع نمی تواند هیچ یک از داوران را عزل نماید.
 -90در مرقکه اجرا قر قطعی محرومرت هه سرداوت وجه و ع م امران اسوتراا محروم هه در ک ام صوورت محروم
عکره قب

نمی نود؟

الف) ظرف  33روز از تاریخ ابالغ اجراییه ،دادخواست اعسار بدهد.
ب) ظرف  33روز از تاریخ ابالغ اجراییه ،کفیگ یا وثیقه معرفی کند.
ج) ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی ،دادخواست اعسار بدهد.
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د) در هر صورت ،به تقاضای محکوم له حب ،می شود.
 -45در صوریی که یری از دو قاضی نعبه یج ی نظر دیوان ع الت ادار

هه انتباه نرکی وود را در رأیی که صادر نموده

سی هبرد چه اق امی های انجام دو ؟
الف) هیچ اقدامی نمی تواند انلام دهد.
ب) مراتب را با ذکر دلیگ به رئی ،دیوان اعالم و رئی ،دیوان پرونده را نزد رئی ،قوه قوائیه می فرستد.
ج) مراتب را با ذکر دلیگ به رئی ،دیوان اعالم و در هر حال ،پرونده باید جهت رسیدیی ملدد به شعبه هم عرض ارجاع شود.
د) مراتب را با ذکر دلیگ به رئی ،دیوان اعالم و رئی ،دیوان می تواند پرونده را جهت رسیدیی ملدد به شعبه هم عرض ارجاع دهد.

حقوق تجارت:
 -45ک ام مورد در وصوص وری لوازم وانری یوسط یاجر هرا جررزیه دوتر وود از مغازه ورده فرونی صحرح است؟
الف) چنانچه ثمع از صندوق تلارتخانه پرداخت شود ،مشمول عمگ تلاری است.
ب) در صورتی که فروشنده تاجر باشد ،عمگ تلاری است.
ج) عمگ تلاری محسوب می شود.
د) به هیچ وجه تلاری نیست.
 -42متص

قمل و نقل کار قمل را هه دیرر واذاار نموده است .در صوت هروز قوادث ک ام مورد صحرح است؟

الف) شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.
ب) هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی ،مسئولیت مستقیم دارد.
ج) شخصاً مسئول بوده و نمی تواند به متقصدی بعدی رجوع کند.
د) یا متصدی بعدی ،متوامناً مسئول است.
 -49چگانچه دوره م یریت اعضا ورئت م یره نرکت سرامی سایان یاه

ک ام مورد صحرح است؟

الف) مدیران ملاز به انلام امور شرکت ،به جز امور کالن هستند.
ب) اختیارات هیئت مدیره ،کماکان به قوت خود باقی است.
ج) مدیران ملاز به انلام اعمال حقوقی ،به جز امور اداری و روزمره شرکت نمی باشند.
د) مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارند ،معامالت آنها برای شرکت ،تنها با تنفیذ ملمع عمومی معتبر است.
 -44چگانچه مجمع عمومی عاد

ه ون رعایت ق نصاب قانونی ینررل و م یران را انتصاب نمای  .این انتصاب . ..............

الف) و اعمال حقوقی چنیع مدیرانی در برابر ثالث ،باطگ ولی نسبت به شرکت و سهامداران معتبر است
ب) قابگ ابطال در دادیاه بوده ،ولی اعمال حقوقی چنیع مدیرانی در برابر ثالث ،دارای اعتبار است
ج) و اعمال حقوقی چنیع مدیرانی در برابر ثالث و شرکت ،معتبر و غیر قابگ ابطال می باشد.
د) بی اعتبار بوده و اعمال حقوقی چنیع مدیرانی در برابر ثالث ،کان لم یکع می باشد.
 -40مطالبه وجه چ

از الری اجرا ثبت عکره چه کسی (کسانی) امران سایر است؟

الف) صادر کننده و ضامع وی
ب) صادر کننده ،ضامع وی و ظهرنوی،
ج) صادر کننده و ظهرنوی،
د) صادر کننده
 -46هان

مرکف است هه محض ارائه چ

الف) تنها در تاریخ مندرج در آن
ب) بدون توجه به تاریخ مندرج در آن
ج) در تاریخ مندرج در آن یا پ ،از آن تاریخ
د) حداکثر تا  6ماه از تاریخ صدور آن

 ................................سگ را کارساز کگ .
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 -47انتنار اوراق منارکت ها مجوز ک ام نراد صورت می ذررد؟
الف) بانک مرکزی
ب) بانک کاریزار انتشار اوراق مشارکت
ج) وزارت امور اقتصاد دارایی
د) سازمان بورس اوراق بهادار
 -48یقوی آوردة یرر نق

در «نورکتوا سورامی» و در «نرکت ها مسئولرت مح ود» .هه یریرق از ک ام الری انجام

می نود؟
الف) توافق شرکا -توافق شرکا
ب) کارشناسان رسمی دادیستری -توافق شرکا
ج) توافق شرکا -کارشناسان رسمی دادیستری
د) کارشناسان رسمی دادیستری -کارشناسان رسمی دادیستری
 -40ک ام مورد در وصوص کسی که ج ی اً وارد نرکت یضامگی می نود صحرح است؟
الف) مسئول قروض قبگ از ورود و بعد از ورود خود خواهد بود.
ب) فقط مسئول قروض بعد از ورود خود خواهد بود.
ج) به هیچ وجه ،مسئول قروض قبگ از ورود خود نخواهد بود.
د) فق در صورتی مسئول قروض قبگ از ورود خود خواهد بود که در قرارداد انتقال ،شرط شده باشد.
 -05در ققوق ایران ک ام ی

از موضووعات زیر هه عگوان آورده در نرکت ها مسئولرت مح ود نمی یوان در نظر ذرفته

نود؟
الف) حق اختراع
ب) سرقفلی
ج) نفوذ سیاسی
د) حقوق ارتفاقی
 -05ک ام مورد در وصوص نرکت وا سرامی صحرح است؟
الف) دریافت وام یا اعتبار مدیران از شییرکت ،خود به خود باطگ اسییت ،مدر در مورد بانک ها و شییرکت های مالی و اعتباری و با رعایت
قیود و شرایط عادی و جاری.
ب) معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورت تصویب ملمع عمومی در مقابگ اشخاص ثالث ،معتبر نیست.
ج) معامالت مدیران که متومع رقابت با شرکت باشد ،باطگ است.
د) تومیع یا تعهد وام مدیران ،توسط شرکت ،معتبر است.
 -02اذر م یران ی

نرکت یجار

چری صادر و ها ع م سرداوت مواجه نود ک ام مورد صحرح است؟

الف) فقط شرکت ،مسئول پرداخت چک خواهد بود.
ب) مدیران به لحاظ حقوقی ،هیچ یونه مسئولیتی نخواهند داشت.
ج) مدیران اموا کننده و شرکت ،در قبال دارنده ،مسئولت توامنی خواهند داشت.
د) مدیران و شرکت ،در قبال دارنده ،مسئولیت توامنی نخواهند داشت ،مدر اینکه ظهر چک را به عنوان ضامع اموا کرده باشند.
 -09ک ام مورددر وصوص یاریخ یوقف یاجر صحرح است؟
الف) تا یک سال قبگ از تاریخ صدور حکم ورشکستدی،قابگ تعییع است.
ب) فقط می تواند برای دو سال قبگ از تاریخ صدور حکم ورشکستدی یا کمتر ،تعییع شود.
ج) ایر در حکم معیع نشده باشد ،تاریخ صدور حکم ورشکستدی ،تاریخ توقف محسوب می شود.
د) تاریخ توقف تعییع شده در حکم ورشکستدی ،در قبال اشخاصی که در دادرسی شرکت نداشته اند ،قابگ استناد نیست.
 -04چگانچه نصص ققوقی س

از محرومرت قطعی قادر هه سرداوت محروم هه نبان

. .........................
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الف) می تواند دادخواست اعسار بدهد
ب) مدیران شخص حقوقی باید ورشکستدی خود و شخص حقوقی را اعالم کنند.
ج) شخص حقوقی تلاری باید دادخواست توقف و شخص حقوقی غیر تلاری باید دادخواست اعسار بدهد
د) شخص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها ملاز به تقدیم دادخواست ورشکستدی می باشد
 -00ک ام مورد در وصووص کسر ان ووته قانونی ی

هرست هه یریرق در «نرکت وا سرامی» و «نرکت ها مسئولرت

مح ود» صحرح است.
الف) اجباری است – .اختیاری است.
ب) اجباری است – .اجباری است.
ج) اختیاری است – .اجباری است.
د) اختیاری است – .اختیاری است.
 -06م یران در «نرکتوا سرامی» و در «نرکت ها مسئولرت مح ود» .هه یریرق از هرن چه کسانی انتصاب می نون ؟
الف) سهامداران -شرکا و غیر شکا
ب) سهامداران -شرکا
ج) سهامداران و غیر سهامداران -شرکا
د) غیر سهامداران -شرکا
 -07ور ذواه یاجر ورنوورسووته هع از یوقف مالی از اموال وود را هه دیرر وبه نمای

معامکه مزهور از نظر ققوقی چه

وضعرت دارد؟
الف) قابگ ابطال
ب) غیر نافذ
ج) باطگ
د) قابگ فسخ
 -08اولرن انتقال «هرات» و «چ » هه دیرر

هه یریرق ازک ام الری صورت می ذررد؟

الف) ظهرنویسی -ظهرنویسی
ب) ظهرنویسی -ظهرنویسی یا قبض و اقباض
ج) ظهرنویسی یا قبض و اقباض -ظهرنویسی
د) ظهرنویسی یا قبض و اقباض -ظهرنویسی یا قبض و اقباض
 -00ک ام مورد دروصوص معامعیی که یاجر ورنرسته هع از ص ور قر راجع هه یص ی قرارداد ارفاقی و قبل از ص ور
قر هطعن یا فسخ قرارداد انجام داده است صحرح می هان ؟
الف) به هیچ وجه باطگ نمی شود.
ب) در صورتی که به مصلحت طلبکاران نباشد ،باطگ می شود.
ج) در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دیع بوده ،باطگ می شود.
د) در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد ،باطگ است.
 -65ظررنوی

چ

هه وگرام ظررنویسوی در چ

نورد ع م مسئولرت نموده است .ک ام مورد در وصوص این نرد

صحرح است؟
الف) صحیح است و در مقابگ همه دارندیان (مستقیم و غیر مستقیم) ،قابگ استناد است.
ب) صحیح است ،ولی فقط در مقابگ دارنده مستقیم ،قابگ استناد است.
ج) قابگ ابطال است.
د) باطگ است.
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اصول استنباط حقوق اسالمی
 -65ک ام مورد هران کگگ ه قر یرکرای است؟
الف) عیع مستأجره باید معیع باشد.
ب) عاقد باید عاقگ و بالغ و قاصد باشد.
ج) امیع باید عیع مالی را که دریافت کرده است ،رد نماید.
د) متعاملیع باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
 -62ک ام مورد هران کگگ ه قر وضعی است؟
الف) وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند.
ب) عقد بیع ،بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
ج) بعد از فوت واهب یا متهب ،رجوع ممکع نیست.
د) هر یک از پدر و جد پدری ،نسبت به اوالد خود والیت دارند.
 -69در ک ام مورد مصصص از نو صات است؟
الف) هر صلح نافذ است ،جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ب) هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد ،می توان خواستداری کرد.
ج) هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح ،وکالت به غیر دهد.
د) هر یونه حفاری و کاوش ،به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهندی ممنوع است.
 -64ک ام مورد دارا ماروم وصف است؟
الف) غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او ،به مال مغصوب وارد شده باشد.
ب) ثمره و حاصگ مادام که چیده یا درو نشده است ،غیر منقول است.
ج) از حیث احکام عیب ،ثمع شخصی مثگ مبیع شخصی است.
د) نکاح مسلمه با غیر مسلم ،جایز نیست.
 -60مطاه ماده  955قانون م نی« :اذر کسووی که مالی هه عاریه یا هه ودیعه و املال آنرا در دسووت اوسووت مگرر ذردد از
یاریخ انرار در قر یاصوق است» .ها یوجه هه ماده  958قانون م نی که یصق را استرعء هر ق یرر هه نحو ع وان معرفی
کرده است ماده  955ناظر هه ک ام مورد است؟
الف) فرض قانونی
ب) اماره قانونی
ج) اصگ عملی
د) اماره قوایی
 -66درهاره استصحاب قرقر (مقکوب) ک ام مورد صحرح است؟
الف) مطلقاً حلت است.
ب) فقط در استنباط احکام ،حلت است.
ج) مطلقاً حلت نیست.
د) فقط در استنباط معانی الفاظ،حلت است.
 -67هع از فروش سور یری از دو نوری

مال یرر مگقول دو قادثه رم می دو  :اقاله متبایعرن و اوا هه نواعه یوسط

نارع اذر یاریخ اقاله و اوا هه ناعه مجرول هان
الف) فروشنده ایر اقاله ،معامله نباشد.
ب) شفیع ایر اقاله ،معامله باشد.
ج) مشتری ایر اقاله ،معامله باشد.
د) شفیع ایر اقاله ،معامله نباشد.

قصه مبرعه از آن چه کسی است؟
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 -68مطاه اصول  96قانون اسواسوی « :قر هه مجازات و اجرا آن های از الری دادذاه صالح و هه موجق قانون هان ».
ومچگرن هراهر اصل  567قانون اساسی« :قا ضی موظف است کونش کگ قر ور دعوا را در قوانرن م ونه هراه و اذر نراه
ها استگاد هه مگاهع معتبر اسعمی یا فتاو معتبر .قر قضره را صادر نمای .»...
الف) ورود
ب) تخصیص
ج) حکومت
د) تخصص
 -60ک ام مورد در وصوص اصاله االهاقه صحرح است؟
الف) بیاندر حکم ظاهری است و فقط در شبهات تحریمی جاری است.
ب) بیاندر حکم واقعی است و فقط در شبهات تحریمی جاری است.
ج) بیاندر حکم واقعی است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است.
د) بیاندر حکم ظاهری است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است.
 -75اصول لاظره در ک ام مورد قاهل استگاد است؟
الف) حکم عقگ
ب) اجماع
ج) بنای عقال
د) سنت
 -75ور ذواه دو معوامکه یعاری کگگ

هه ذونه ا که یاریخ وقو یری از آن دو معکوم و دیرر نامعکوم هانوو

دو معامکه

مزهور چه قر دارن ؟
الف) معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است ،باطگ می باشد.
ب) معامله ای که تاریخ وقوعش معلوم است ،صحیح می باشد.
ج) معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است ،صحیح می باشد.
د) هر دو باطگ می باشند.
 -72ماده  605ق.م« :ضمان دیگی که وگوز سبق آن ایجاد نن ه هاالل است ».ناظر هه ک ام داللت است؟
الف) داللت تنبیه و ایماء به مدلول سیاقی
ب) داللت اقتواء به مدلول سیاقی
ج) داللت اشاره به مدلول سیاقی
د) داللت اقتواء و اشاره به مدلول سیاقی
 -79ماده  500ق.م « :اذر کسی در قال مستی یا هررونی یا در وواب معامکه نمای آن معامکه هه واسطه فق ان قص هاالل
است» .قال اذر ذاته نود معامکه صغرر یرر ممرز هاالل است .قر مزهور مستگ هه ک ام ی

از اقسام قراس است؟

الف) قیاس اولویّت
ب) قیاص مع الفارق
ج) قیاس منصوص العلّه
د) قیاس مستنبط العلّه
 -74ک ام ی

از مواد قانونی زیر ماروم ن ارد؟

الف) اطفال در صورت ارتکاب جرم ،مبرا از مسئولیت کیفری هستد( .م  55ق.م)
ب) ایر مبیع حیوان باشد ،مشتری تا سه روز از حیع عقد ،اختیار فسخ معامله را دارد( .م  358ق.م)
ج) هیچ ک ،نمی تواند طرق و شوارع عامّه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست ،تملّک نماید( .م  25ق.م)
د) هر یاه مال غیر منقول قابگ تقسیمی بیع دو نفر مشترک باشد ،حق شفعه به وجود می آید( .م  838ق.م)
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از مواد قانونی زیر دارا ماروم است؟

الف) عاریه عقدی است جایز( .م  638ق.م).
ب) بیع چیزی که منفعت عقالیی ندارد ،باطگ است( .م  358ق.م).
ج) زن مستقالً می تواند در دارایی خود ،هر تصرّفی را که بخواهد بکند( .م  1118ق.م)
د) زنای با زن شوهر دار یا زنی که در عدّه رجعیّه است ،موجب حرمت ابدی است( .م  1395ق.م)
 -76در صورت ماروم دانتن جمکه نرالره ا

داللت آن هر انحصار سببرت از ک ام الری ثاهت می نود؟

الف) به واسطه وضع
ب) از اطالق کام یوینده
ج) با قرینه لفظی
د) به حکم عقگ مستقگ
 -77نرایط استعمال مجاز ک ام ان ؟
الف) قرینه صارفه و وجود عالقه بیع معنای حقیقی و ملازی
ب) وجود عالقه مشابهت بیع معنای حقیقی و ملازی
ج) صحت سلب و وجود قرینه معینه
د) عدم تبادر و وجود قرینه لفظی
 -78مگظور از «ن » هه عگوان یری از ارکان استصحاب ک ام مورد است؟
الف) خصوص احتمال مساوی
ب) وهم و احتمال مساوی
ج) احتمال مساوی ،ظع غیر معتبر و وهم
د) ظع غیر معتبر و احتمال مساوی
 -70هه موجق قرارداد

یری از الرفرن متعر هه انجام کار در ی

هازه زمانی معرن ن ه است .چگانچه متعر هه یعر

وود در هازه مزهور عمل نرگ و معکوم نبانو که زمان یعررن ن و ه قر یعر هوده یا نه رواهط الرفرن چرونه قاهل یحکرل
است؟
الف) متعهدله فقط می تواند قرارداد را فسخ کند.
ب) متعهدله فقط می تواند خسارت بدیرد.
ج) متعهدله فقط می تواند متعهد را به انلام تعهد الزام کند.
د) متعهدله می تواند هم الزام متعهد به انلام تعهد را بخواهد و هم خسارت بدیرد.
 -85دریعاری اصل استصراب ها اصل یصررر هه یریرق ک ام اصل هر دیرر مق م می نود و از چه هاهی؟
الف) تخییر -حکومت
ج) تخییر -ورود

ب) استصحاب -حکومت
د) استصحاب -ورود

حقوق جزای عمومی و اختصاصی:
 -85معک نرکت در جرم در قانون مجازات اسعمی چرست؟
الف) مشارکت در عملیات اجرایی جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتکب.
ب) هر ک ،عالماً ،عامداً با دیدری در ارتکاب جرم مشارکت نماید.
ج) جرم ارتکابی مستند به عمگ همه آنها باشد.
د) شرکت در عملیات اجرایی جرم.
 -82مسئولرت کرار هه عکت رفتار دیرر

ها ک ام نرایط محق می نود؟

الف) شخص به طور قانونی ،مسئول اعمال دیدری باشد یا در رابطه با نتیله رفتار ارتکابی دیدری ،مرتکب تقصیر شود.
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ب) شخص به طور قانونی ،مسئول اعمال دیدری باشد و در رابطه با نتیله رفتار دیدری ،مرتکب تقصیر شود.
ج) شخص به طور قانونی یا قراردادی ،مسئول اعمال دیدری باشد یا در رابطه با نتیله رفتار دیدری ،مرتکب تقصیر شود.
د) شخص به طور قانونی یا قراردادی ،مسئول اعمال دیدری باشد و در رابطه با نتیله رفتار دیدری ،مرتکب تقصیر شود.
« -89الف» هه قصو قتل «ب» یرر هه سومت او نوکر
عکره س

می کگ که هه عکت انتباه هه «ج» اصاهت می کگ

لررن مجگی

از درمان از مرگ نجات سر ا می کگ « .الف» هه ک ام ایرام یحت یعقرق قرار می ذررد؟

الف) جرم عقیم
ج) ایراد جرح و صدمات عمدی
 -84ک ام ی

ب) شروع به جرم قتگ عمدی
د) جنایت خطای محض

از قوانرن زیر نسبت هه جرای ساه هر وضع قانون فوراً اجرا می نود؟

الف) قانونی که مدت زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد.
ب) قانونی که مدت زمان تحت نظر متهمان را کاهش دهد.
ج) قانونی که مدت زمان اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را کاهش دهد.
د) قانونی که مدت زمان اعالم عقیده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزایش دهد.
 80چگانچه قاهل ذانت هودن جرمی در قانون یصریح نن ه هان

ک ام ی

از موارد زیر صحرح است؟

الف) شاکی مطلقاً نمی تواند یذشت کند.
ب) شاکی می تواند تا قبگ از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند.
ج) ایر جرم از حقوق الناس و شرعاً قابگ یذشت باشد ،شاکی می تواند یذشت کند.
د) شاکی می تواند به طور مشروط یذشت کند ،در ایع صورت ،متهم با قرار تامیع مناسب آزاد می شود.
 -86در جرای مستوجق ق

مریرق ها ک ام نرایط زیر مسئول است؟

الف) عالوه بر داشتع علم و قصد ،مرتکب در صورتی مسئولیت کیفری دارد که به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آیاه و متوجه باشد.
ب) عالوه بر علم ،به موضوع جرم ،باید قصد او در ارتکاب عمگ ملرمانه احراز و مرتکب حایز شرایط عامه تکلیف باشد.
ج) عالوه بر علم ،به موضوع جرم ،باید قصد او در ارتکاب جرم احراز و مرتکب به حرمت شرعی آیاه و متوجه باشد.
د) عالوه بر داشتع علم ،قصد و شرایط مسئولیت کیفری ،به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آیاه باشد.
 -87ک ام مورد در وصووص مریربان جرایمی که نو یا مرزان یعزیر آنرا در قوانرن موضوووعه یعررن نن ه است صحرح
است؟
الف) به تدابیر جایدزیع ملازات محکوم می یردند.
ب) به کیفر جایدزیع ملازات حب ،محکوم می شوند.
ج) به علت ارتکاب عمگ حرام ،به نظر قاضی محکمه تعزیر می شوند.
د) به علت حاکمیت اصگ قانونی بودن جرم و ملازات ،قابگ تعقیب و ملازات نمی باشند.
 -88اریراب ک ام ی

از جرای زیر در دوران یعکر مجازات موجق لغو محرومرت یعکرقی نمی نود؟

الف) قتگ غیر عمدی ناشی از حوادث رانندیی
ب) تعزیر درجه 7
ج) ایراد ضرب عمدی
د) شرب خمر
 -80امران یب یل مجازات قب

هه نظارت الرترونرری در ک ام جرای و ها چه نرایطی وجود دارد؟

الف) تعزیرات درجه  6تا  -8فقدان سوء سابقه کیفری موثر
ب) تعزیرات درجه  3تا  -8جلب رضایت ملنی علیه
ج) تعزیرات درجه  9تا  -8جبران ضرر و زیان
د) تعزیرات درجه  5تا  -8جبران ضرر و زیان
 -05اذر کسی دیرر را هه رو نصص ثاللی سرت کگ و نصص ثالث همررد وصف جگایت چرست؟ -

آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کار آموزی وکالت سال  59دفترچه A
الف) عمدی
ج) خطای محض
 -05در ک ام ی

صفحه 15

ب) شبه عمدی
د) در حکم شبه عمدی
از جرای زیر صر وجود نبره موجق ع م یحق جرم می نود؟
ب) زنای محصنه

الف) قذف
" -02الف" س

د) محاربه

ج) سرقت حدی

از سورقت از مغازه جواور فرونی هرا فرار از ایومبرکی که "ب" ها وماوگری قبکی در مقاهل مغازه قرار

داده است .استااده و ها ران ن آن متوار می نود .ک ام مورد در وصوص اق ام "ب" صحرح است؟
الف) معاونت در فرار است.
ج) معاونت در سرقت است.

ب) مشارکت در سرقت است.
د) جرم نمی باشد.

 -09اذر جگایت هه عکت قساسرت زیاد موضع اصاهت (ملعً ورود ص مه هه ذرجراه) ایااق افت

در ک ام نرایط قتل عم

ثاهت می نود؟ -
الف) اقدام مرتکب معموالً کشینده نباشید ،ولی به علت حسیاسییت موضیع اصابت منلر به قتگ شود و عدم آیاهی و توجه او نیز اثبات
ندردد.
ب) جنایت به علت وضعیت خاص زمانی و مکانی و به دلیگ وضعیت خاص ملنی علیه واقع شده و مرتکب به آن ،آیاه و متوجه باشد.
ج) حساسیت زیاد موضع آسیب ،غالبا شناخته شده نباشد و آیاهی و توجه مرتکب اثبات یردد.
د) جنایت به علت وضعیت خاص ملنی علیه واقع شده و مرتکب به آن ،آیاه و متوجه باشد.
 -04یحری

مردم هه درذرر ها نررووا دولتی ها انررزه اصووعح امور ه ون قص و ضوورهه زدن هه اصوول نظام چه جرمی

است؟
الف) جرم عمومی
ج) در صورت موثر بودن ،جرم عمومی

ب) جرم سیاسی
د) جرم نظامی

" -00الف" سواوتمان مسورونی متعک هه "ب" را هه عگوان مال متعک هه وود هه نوصص "ج" می فرون  .این اق ام
قایز ک ام عگوان جزایی زیر است؟
الف) کالهبرداری ،فقط
ج) کاهبرداری و انتقال مال غیر

ب) انتقال مال غیر ،فقط
د) معامله معارض ،فقط

" -06الف" ها یوورن هه نصص "ب" او را زنازاده می نام " .الف" مریرق چه جرم یا جرایمی ن ه است؟
الف) قذف و توهیع
ج) قذف و افترا

ب) توهیع
د) قذف و نشر اکاذیب

 -07کارمگ دولت وجووی را که انتباواً هه قساب او در هان

واریز ن ه هردانت می نمای  .او هه ک ام ایرام قاهل یعقرق

کرار است؟
الف) تحصیگ مال از طریق نامشروع
ج) تصرف غیر قانونی اموال دولتی

ب) اختالس
د) هیچ اتهامی

 -08ماروم "دنمن" از نظر قانونراار هه چه کسانی االعق می نود؟
الف) کسانی که با سالح یرم یا سرد ،به صورت دسته جمعی به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تلاوز نمایند.
ب) کسانی که اسناد و مدارک ،مذاکرات ،تصمیمات یا اطالعات طبقه بندی شده را در اختیار دولت خارجی قرار دهد.
ج) نظامیان مسلح بیدانه که در قلمرو حاکمیت دولت جمهوری اسالمی دستدیر شوند.
د) اشرار و یروه هایی که قصد براندازی نظام جمهوری اسالمی را داشته باشند.
 -00ک ام ی

از یعاریف زیر یعریف قانونی قاچاق کاال و ارز محسوب می نود؟

الف) هر اقدامی که موجب کسر ارزش مال موضوع درآمد دولت یا کاالهای ممنوع الصدور و ممنوع الورود یردد.
ب) هر فعگ یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز یردد.
ج) ورود و خروج کاال و ارز موضوع درآمد دولت بدون پرداخت عوارض یمرکی
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د) ورود یا صدور کاال و ارز بدون اخذ ملوز قبلی از مرجع ذی ربط قانونی
 -555اذر کسوی ها قضوور و معرفی وود هه عگوان فرونوگ ه دفتر اسوگاد رسومی را هه جا او امضا کگ و ثمن معامکه را
دریافت نمای

مریرق ک ام ی

از جرای زیر ن ه است.

الف) استفاده از سند ملعول و کالهبرداری
ب) جعگ سند رسمی و کالهبرداری
ج) جعگ و استفاده از سند ملعول و کالهبرداری
د) کالهبرداری

آیین دادرسی کیفری
 -555معایگه سزنری در مورد افراد یرت نظر هه یقاضا چه نصصی و یوسط ک ام سزن

هه عمل می آی ؟

الف) شخص تحت نظر یا یکی از بستدان نزدیک وی -پزشک منتخب شخص تحت نظر یا بستدان وی
ب) شخص تحت نظر یا یکی از بستدان نزدیک وی -یکی از پزشکان به تعییع دادستان
ج) ضابط دادیستری و یا شخص تحت نظر -پزشک مورد اعتماد ضابط دادیستری
د) فقط شخص تحت نظر -پزشک تعییع شده توسط دادستان
 -552در جرای یعزیر درجه نوش ینوررل جکسوه رسر ذی و دعوت الرفرن یوسط دادذاه یج ی نظر استان در ک ام
ی

از موارد زیر ضرور است؟

الف) در کلیه مواردی که ملازات قانونی جرم،حب ،باشد
ب) در کلیه احکام متومع محکومیت ،مطلقا ضروری است
ج) حکم مورد اعتراض  ،متومع محکومیت کیفری به جزای نقدی باشد.
د) حکم مورد اعتراض ،متومع محکومیت کیفری به حب ،باشد.
 -559ک ام ی

از موارد زیر در وصوص ص ور قرار یرک یعقرق یوسط دادسرا صحرح است؟

الف) در جرایم قابگ یذشت و قبگ از صدور کیفرخواست در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی ،توسط دادستان
ب) حسب مورد ،در جرایم قابگ یذشت و غیر قابگ یذشت،توسط دادستان و قبگ از صدور کیفر خواست.
ج) در جرایم قابگ یذشت و قبگ از صدور کیفرخواست در صورت اعالم یذشت از سوی شاکی
د) در جرایم قابگ یذشت و در صورت جبران خسارت زیان دیده توسط بازپرس
 -554در صوورت ق وث اوتع هرن دادذاه کرار ی

و دادذاه کرار دو واقع در قوزه قضوایی ی

استان مرجع قل

اوتع ک ام است؟
الف) دیوان عالی کشور
ج) دادیاه تلدید نظر همان استان

ب) دادیاه کیفری یک هم عرض
د) شعب تشخیص دیوان عالی کشور

 -550قرار رسر ذی یوسط ک ام مرجع قضایی و در چه موارد صادر می نود؟
الف) دادیاه کیفری یک -آنداه که به پرونده «به طور مستقیم» رسیدیی می کند.
ب) حسب مورد دادیاه کیفری یک یا دو -هر یاه پ ،از ارسال پرونده از دادسرا خود را صالح به رسیدیی تشخیص دهد.
ج) دادیاه کیفری یک -هریاه که به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد.
د) حسییب مورد دادیاه کیفری یک یا دو -وقتی که به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسییرا اعتراض شییده و اعتراض نسییبت به آن را
موجه تشخیص دهد.
 -556ک ام ی

از قرار وا هازسرس که مورد موافقت دادسووتان قرار ذرفته اسووت از ناقره الرفرن سرون ه قاهل اعترای

نرست؟
الف) منع تعقیب
ج) موقوفی تعقیب

ب) عدم صالحیت
د) ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظارت قوایی
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 -557دادسورا عمومی و انقعب یرران ها صو ور قرار نراهت قضوایی انجام یحقرقات در وصوص ایرامی را از دادسرا
عمومی و انقعب اصواران دروواست می کگ و در دادسرا اصاران قرار یامرن مگتری هه هازدانت متر صادر می نود.
دادسوتان و دادذاه ک ام نوررسوتان یرکرف اظرار نظر در مورد قرار یامرن صادره و ومچگرن رسر ذی هه اعترای متر
نسبت هه قرار مزهور را هرعر ه دارد؟
الف) دادستان تهران-دادیاه تهران
ب) دادستان تهران-دادیاه اصفهان
ج) دادستان اصفهان-دادیاه تهران
د) دادستان اصفهان-دادیاه اصفهان
 -558مرجع رسور ذی هه اعترای نوصص ثالث نسوبت هه یوقرف اموال نانی از اجرا

قرار یامرن وواسته صادره یوسط

هازسرس ک ام است و الب ک ام قانون یا مقررات رسر ذی می کگ ؟
الف) دادیاه کیفری دو -طبق مقررات اجرای احکام کیفری
ب) دادیاه کیفری دو -طبق مقررات اجرای احکام مدنی
ج) دادیاه حقوقی -طبق مقررات اجرای احکام مدنی
د) دادیاه حقوقی -طبق مقررات اجرای احکام کیفری
 -550ینررل جکسه مق مایی هرا ک ام ی

از مراجع قانونی زیر الزامی است؟

الف) فقط دادیاه های کیفری یک
ب) فقط دادیاه های کیفری یک و دو
ج) کلیه دادیاه های کیفری و نظامی
 5دادیاه کیفری یک ،دادیاه های نظامی یک و دادیاه های انقالب در موارد تعدد قاضی
 -555دروصووص دروواسوت اعاده دادرسوی نعبه دیوان عالی کنور س

از رسر ذی هه دروواست محروم عکره چه

اق امی انجام می دو ؟
الف) رای دادیاه صادر کننده حکم قطعی را ابرام یا نقض می کند
ب) حسب مورد درخواست اعاده دادرسی را تلویز یا قرار رد صادر می کند
ج) فقط در خصیوص صاحیت دادیاه صادر کننده حکم قطعی  ،رسیدیی می کند و در خصوص احراز نقض قواعد صالحیت پرونده را به
دادیاه صالح ارسال می دارد.
د) موارد نقص تحقیقات دادیاه صییادرکننده حکم قطعی را تعییع و به دادیاه مزبور جهت رفع نقص و اعاده پرونده به دیوان ارسییال و یا
اینکه حکم صادره را ابرام می کند
 -555اعتبار و ضومانت اجرا یحقرقات و اق امایی که یوسوط ضواهط فاق کارت وی ه ضاهطان دادذستر صورت می ذررد
ک ام است؟
الف) ممنوع از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ب) فقط از منظر قانون ممنوع است و موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است
ج) از نظر قانونی معتبر است ،لیکع ملازات شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی را در بر دارد.
د) ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به حب ،از یک تا شش ماه است.
 -552درمرقکه یحقرقات مق مایی سکق ق ومراه دانتن وکرل و ومچگرن ع م یارر این ق هه متر
هر دارد؟
الف) به ترتیب ،بی اعتباری تحقیقات انلام شده و ملازات انتظامی درجه چهار مقام قوایی را در بر دارد.
ب) فقط منلر به بی اعتباری تحقیقی است که بدون حوور وکیگ صورت پذیرفته است
ج) به ترتیب  ،موجب ملازات انتظامی درجه هشت و سه مقام قوایی است.
د) فقط بی اعتباری کگ تحقیقات مقدماتی را سبب می شود.

چه آثار را در
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مرکت واوواوی نسوبت هه اقرام یراهی کرار چگ روز اسوت و مرجع رسور ذی هه دروواست

واوواوی ک ام دادذاه است؟
الف) ابالغ واقعی  23 :روز از تاریخ اطالع -ابالغ قانونی  13 :روز از تاریخ ابالغ -دادیاه تلدید نظر استان
ب) ابالغ واقعی  13 :روز از تاریخ ابالغ -ابالغ قانونی  23 :روز از تاریخ اطالع -دادیاه تلدید نظر استان
ج) ابالغ واقعی  23 :روز از تاریخ ابالغ -ابالغ قانونی  23 :روز از تاریخ اطالع -دادیاه صادر کننده حکم غیابی
د) ابالغ واقعی  13 :روز از تاریخ ابالغ  -ابالغ قانونی  13 :روز از تاریخ اطالع -دادیاه صادر کننده حکم غیابی
 -554درموارد کوه اقاله سرون ه کرار هه مگظور قاظ نظ و امگرت عمومی الزم هانوو هه یریرق هگا هه دروواسووت و
یجویز ک ام ی

از مراجع و یا مقامات زیر اقاله صورت می سایرد؟

الف) دیوان عالی کشور -ریی ،حوزه قوایی مبدا
ب) شعبه اول دادیاه تلدید نظر استان -ریی ،حوزه قوایی مبدا
ج) شعبه اول دادیاه تلدید نظر استان -دادستان محگ وقوع جرم
د) دیوان عالی کشور -ریی ،قوه قواییه یا دادستان کگ کشور
 -550مترمی ها ص ور قرار کاالت هه عکت عجز از معرفی کارل هازدانت ن ه است در ومان روز هع از ایمام وقت ادار
یری از آنگایان و ها ارایه سگ ملبت معئت یقاضا کاالت از متر را می کگ

ک ام مورد صحرح است؟

الف) مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک در صورت وجود شرایط قانونی ،مکلف به پذیرش آن و صدور قرار قبولی کفالت است.
ب) با توجه به اتمام وقت اداری بررسی تقاضا و احیاناً صدور قرار قبولی ،به اول وقت اداری روز بعد موکول می شود.
ج) به علت عدم دسترسی به پرونده متهم ،قاضی کشیک فاقد ملوز قانونی برای پذیرش تقاضا است.
د) پذیرش تقاضای مذکور از سوی قاضی کشیک منوط به کسب موافقت بازپرس پرونده است.
 -556ک ام ی

از موارد زیر از موجبات نرو هه رسر ذی در دادذاه وا کرار نرست؟

الف) قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادیاه
ب) ادعای شفاهی دادستان
ج) قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس
د) کیفرخواست دادستان
 -557قرار یوقف یحقرقات در ک ام ی

از جرای و ها وجود چه نرایطی صادر می نود؟

الف) جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت -مرتکب جرم پ ،از یذشت دو سال از وقوع جرم ،علی رغم شناسایی دستدیر نشود.
ب) جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت -مرتکب جرم پ ،از یذشت دو سال از وقوع جرم معلوم نشود.
ج) جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت -مرتکب جرم پ ،از یذشت دو سال از شروع به تعقیب ،معلوم نشود.
د) کلیه جرایم تعزیری -مرتکب جرم پ ،از یذشت دو سال از شروع به تعقیب ،معلوم نشود.
 -558ق اکلر زمان هازدانت متر در جرای مستوجق سکق قرات چق ر است؟
الف) دو سال  ،فقط در صورت صدور قرار بازداشت موقت
ب) دو سال  ،اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرار های منتهی به بازداشت
ج) یک سال  ،اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرار های منتهی به بازداشت
د) سه سال  ،در صورت قرار بازداشت موقت و یک سال در سایر قرار های منتهی به بازداشت
 -550در ک امر

از موارد زیر قضور وکرل دارا یاهعرت وارجی در دادذاه وا نظامی یجویز ن ه است؟

الف) در کلیه موارد  ،به استثنا جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی با موافقت دادستان نظامی استان
ب) درکلیه موارد  ،با موافقت ریی ،سازمان قوایی نیرو های مسلح
ج) در هیچ کدام از موارد مشمول صاحیت دادیاههای نظامی
د) در صورتی که در تعهدات بیع المللی به ایع موضوع تصریح شده باشد.
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 -525چگانچه ایرام وارده هه متر در دادسورا مگجرهه ص ور قرار مگع یا موقوفی یعقرق نود در موارد لزوم سرداوت دیه
یوسط هرت المال چه اق امی صورت مررررد؟
الف) پرونده بدون کیفرخواست و با دستور دادستان برای صدور حکم مقتوی در مورد دیه به دادیاه صالح ارسال می شود.
ب) دادسرا در ایع خصوص تکلیفی ندارد و خواهان دیه باید دادخواست مطالبه دیه را به دادیاه حقوقی تقدیم کند.
ج) پرونده بدون کیفرخواست و دستور دادستان برای تعییع تکلیف نزد ریی ،کگ دادیستری استان ارسال می شود.
د) دیه به دستور مستقیم دادستان محگ وقوع جنایت ،از بیت المال برداشت و پرداخت می شود.

