سؤاالت آزمون جذب داوطلبان صتدی منصب قضاء (جذب عمویم)
برگزار شهد در ۲۷رهمماه ۱۳۹۷

استعداد شغلی
راهنمایی :متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح ترین پاسخ را برای سؤالهای  ۱تا  ۵انتخاب کنید و در
پاسخنامه عالمت بزنید.
به گمان سیاستمداران عوام گرا ،دورهای که در آن ،تنها شمار اندکی از افراد ،توانایی تشخیص مشکالت
اجتماعی و ارائه راهکار را داشته باشند ،به پایان رسیده است و عموم مردم نسبت به همه امور ،از جمله
مسائل عدالت کیفری آگاهند و توانایی طراحی راهکارهای مناسب را دارند .این دیدگاه را میتوان در
گفتمان مقامهای رسمی سیاست جنایی برخی از کشورهای اروپایی به روشنی دید.
طرفداران مداخله مردم در سیاستگذاری کیفری بر این باورند که چون کارشناسان و نخبگان ،عدالت
کیفری بزهدیدگی را تجربه نکردهاند ،از پیامدهای زیانبار جرم آگاهی ندارند و از این رو نمیتوانند به طور
کامل مشکالت و دغدغههای بزهدیدگان را درک کنند؛ در حالی که عموم مردم و به طور خاص ،بزهدیدگان
که با آمار جرم دستوپنجه نرم میکنند ،با درک بهتر و واقعیتر پیامدهای جرم ،می توانند نقش فعالتری
در تدوین سیاستهای موثر مبارزه با جرم داشته باشند .از این رو عوامگرایی کیفری به شدت از
حرکتهای تودهای و روشهای مستقیم مداخله مردم در سیاستگذاری کیفری مانند همهپرسی ،تجمع،
تظاهرات و راهاندازی کمپین حمایت میکند.
با این حال منتقدان عوامگرایی کیفری بر این باورند که مداخله مردم در سیاستگذاری ،ضروری و
مطلوب نیست .از دیدگاه آنها مردم آگاهی چندانی نسبت به واقعیتهای جرم و نظام عدالت کیفری
ندارند و این امر ممکن است به اتخاذ سیاست های غیرمنطقی و ناکارآمد بیانجامد .بنابراین باوجود تاکید
بر ضرورت حضور مردم در سایر عرصههای سیاستگذاری ،مداخله مردم در حوزه سیاستگذاری کیفری
ب اید به حداقل ممکن کاهش یابد .از سوی دیگر اطالعات مردم در حوزه عدالت کیفری ،به میزان زیادی
تحت تاثیر بازنمایی رسانهای سوژههای عدالت کیفری و نیز تفسیرها و برداشتهای همکاران بر جنبههای
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احساسی و هیجانی اقوام و دوستان از موضوع است .تمرکز رسانهها معمول بر پدیدههای مجرمانه و نیز
بزرگ نمایی جنبه های خاصی از موضوع برای جلب مخاطب است و این رویکرد به ندرت از الگوهای کنترل
جرم مبتنی بر عوامل زیربنایی که نتایج آن در درازمدت مشخص میشود،حمایت میکند.
در واقع مردم به عدالت کیفری در وهله اول به عنوان یک موضوع اختالفی مینگرند و اینکه عدالت
اقتضا دارد که مجرم به سزای اعمالش برسد و به شدت مجازات شود .هرچند پژوهشهای انجام شده
نشان میدهد به موازات افزایش آگاهیهای عمومی نسبت به جرم ،نگرش مردم درخصوص نوع و ماهیت
سیاستهای کیفری تغییر میباید .واکنش اولیه افکار عمومی سختگیرانه است و پاسخهای قضایی
نسبت به رویدادهای مجرمانه معمول را بسیار خفیف و ناعادلنه میداند .اما هنگامی که مردم با
واقعیتهای پرونده از جمله علل و عوامل وقوع جرم ،ویژگیهای فردی و اجتماعی مرتکب و نقش بزهدیده
در ارتکاب جرم آشنا میشوند ،همراهی بیشتری با سیاستهای قضایی و غیر احساسی از خود نشان
میدهند.
 -۱مقصود اصلی متن کدام است؟
 )1معرفی و ارزیابی یک پدیده
 )2برشمردن معایب یک معضل حقوقی
 )3تبیین اهمیت نقش مردم در تحقق عدالت کیفری
 )4انتقاد از تاثیرپذیری دستگاه قضایی از سیاستمداران عوامگرا
 -۲طبق متن چرا برخی افراد از روشهایی چون همه پرسی ،تجمع ،تظاهرات و راهاندازی کمپین
طرفداری میکنند؟
 )1چون مردم عالوه بر منطق ،به احساس و شهود خود نیز اتکا دارند و بنابراین نظرشان میتواند مکمل نظر
کارشناسان باشد.
 )2چون هماکنون در بسیاری از کشورهای حتی پیشرفته نیز مردم نقش فعالی در تدوین سیاستهای موثر
مبارزه با جرم ندارند.
 )3چون مردم به دلیل نزدیکی مستقیم تر با عواقب جرم ،برداشتی درست تر از این عواقب دارند و بنابراین
توجه به نظرشان ،ما را به تحقق عدالت نزدیکتر میکند.
 )4چون مردم امروزه عالوه بر اینکه لزوم برخورد قاطع با جرم را به لحاظ تاثیر مستقیم آن بر زندگیشان درک
میکنند با مسائل عدالت کیفری نیز آشنایی الزم را دارند.
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 -۳کدام مورد را میتوان به درستی از پاراگراف  ۳استنباط کرد؟
 )1بیشتر نظرات مردم در مسائل کیفری ،تحت تاثیر رسانهها شکل میگیرد.
 )2نقشآفرینی مردم در عرصههای سیاستگذاری غیرمرتبط با حوزه کیفری ،کمککننده است.
 )3تمرکز اصلی رسانهها بر جلب مخاطب ،همواره آن ها را به تغییر ماهوی در روایت اخبار کیفری میکشاند.
 )4توجه به نظر مردم میتواند به شکلگیری الگوهایی از کنترل جرم بیانجامد که نتایج آن ،نظر به توجه این
الگوها بر عوامل زیربنایی ،در درازمدت معلوم میگردد.
 -۴کدام مورد به بهترین وجه ،نقش پاراگراف  ۴در ارتباط با پاراگراف  ۳را توصیف میکند؟
 )1رد میکند
 )2تعدیل میکند
 )3زیر سؤال میبرد
 )4موارد استثناء را مطرح میکند
 -۵از کدام روش استدللی در متن استفاده نشده است؟
 )1مثال
 )2مقایسه
 )3علت و معلول
 )4توصیف رویدادها بر حسب توالی زمانی
راهنمایی :برای پاسخگویی به سؤالهای  ۶تا  ،۱۵الزم است موقعیتی را که در هر سؤال مطرح شده ،مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس گزینه ای را که فکر میکنید پاسخ مناسبتری برای آن سؤال است ،انتخاب
کنید .هر سؤال را به دقت بخوانید و با توحه به واقعیتهای مطرح شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و
بیان نشده ولی قابل استنتاج است ،پاسخی را که صحیح تر به نظر میرسد ،انتخاب و در پاسخنامه عالمت
بزنید.
 -۶با برجسته شدن زندگی اجتماعی و برتر دانسته شدن اجتماع به جای فرد ،رفتارهایی که پیش از آن
غیراخالقی نبودند و کیفردادن آنها نابخردانه بود ،در اندیشه تحققی (اثباتی) رنگ کیفری به خود گرفت.
کدام مورد را میتوان به درستی از متن فوق استنباط کرد؟
 )1با اجتماعی شدن بشر ،اخالقیات اهمیت بیشتری یافت.
3

 )2اصول اخالقی همواره به یک اندازه مورد توجه مردم در دوران مختلف بوده است.
 )3برخی رفتارهای خالف قانون در زندگی اجتماعی امروز ،شاید از زمانهای دور ،بزه محسوب نمیشده
است.
 )4در زمانی که زندگی بشر به اندازه امروز اجتماعی نشده بود ،تعریف جرم بر مبنای اصول اخالقی صورت
نمیگرفت.
 -۷والدینی که با مهربانی و مالحظه بیش از اندازه با فرزند خود رفتار میکنند ،به آنان صبر و تحمل
نامالیمات را نمیآموزند و آنان را ضعیفالنفس ،کودکصفت و از نظر عاطفی وابسته میکنند و باعث
میشوند که آنها در آینده ،با مشکالت زیادی رو بهرو شوند .بنابر این چنین افرادی در آینده ،به راحتی
قانون را زیر پا میگذارند ،چون فکر میکنند که قانون هم با آنها ،به مانند والدینشان برخورد خواهد
کرد.
کدام مورد ،درصورتیکه صحیح فرض شود ،به بهترین وجه نتیجهگیری متن را تضعیف میکند؟
 )1کودکان در مقاطع مختلف تحصیلی و در تعامل با دوستان ،نامالیمات مختلفی را از سر میگذرانند و
درمییابند که بابت اعمال اشتباه خود،عقوبت مناسبی در انتظارشان است.
 )2در زمانی که افرادی با این تجربه تربیتی وارد اجتماع میشوند ،عموما والدین آنها کنارشان حضور دارند
و به آنها در خالصی از عواقب قانونشکنی کمک میکنند.
 )3در برخی کشورها سازمانهای حمایت از خانواده تاسیس شدهاند که کارشان کمک به خانوادههایی است
که در تربیت کودکان خود ،با دشواری روبه رو میشوند.
 )4برخی از افراد بزهکار بالغ وجود دارند که حتی در ایام کودکی نیز به خاطر فقر مادی خانوادههایشان
مجبور به انجام کارهای خالف قانون شدهاند.
ا
 -۸در بسترهای سنتی ایران ،معمول زمانیکه زنان مورد خشونت قرار میگیرند ،ترجیح میدهند ابتدا
مشکل خود را از طریق سازو کارهای سنتی موجود در جامعه محلی حل و فصل کنند و در شرایطی که به
هر دلیل نتیحه ای حاصل نشد ،از اینکه در دادگاه دیده شوند بسیار هراس دارند .جوامع محلی نیز
حضور زن را در این محاکم ،نوعی بیآبرویی تلقی میکنند ،اما حضور در فرآیندهای ترمیمی نه فقط
موجبات سرزنش و مالمت این افراد را به وجود نمیآورد ،بلکه بر اساس عرف حاکم بر جامعه محلی ،عملی
بسیار پسندیده است.
کدام مورد به بهترین وجه ،نقش دو بخشی از متن که زیر آنها خط کشیده شده است را نشان میدهد؟
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 )1اولی ،راهبردی عمومی برای حل یک مشکل را پیشنهاد میدهد و دومی ،راهکردی جایگزین را مطرح
میکند.
 )2اولی ،دلیل یک مورد خشونت اجتماعی را عنوان میکند و دومی ،آن مورد را توضیح میدهد.
 )3اولی ،ادعایی را مطرح و دومی ،ادله ای برای درستی این ادعا مطرح میکند.
 )4اولی ،معضلی اجتماعی را توصیف و دومی،راه غلبه بر آن را توضیح میدهد.
 -۹به عنوان موثرترین اقدام برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین ،آب شده یخ های قطبی ،تخریب و
جنگلها ،آلودگی آب رودخانهها و دریاها ،آلودگی هوا و ...لزم است گروههای پرطرفدار محیط زیست را
ا
اصالتا یا به نمایندگی از محیط ریست ،ذینفع شرکتها محسوب کرد .چه اینکه این گروهها خواه در
سطح داهلی یک کشور و خواه در سطح بینالمللی به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردهای
محیط زیستی داوطلبانه یا قانونی توسط ضرکتها فعالیت میکنند.
کدام مورد فرض مندرج در متن فوق است؟
 )1تا حال حاضر ،گروههای طرفدار محیط زیست،تالش چندانی برای آن که به عنوان ذینفع شرکتها به
حساب آیند ،انجام ندادهاند.
 )2گروههای محیط زیست بایستی شرکتها را در رعایت استانداردهای زیست محیطی بیشتر از پیش ترغیب
کنند.
 )3بیتوجهی به محیط زیست ،عواقب اقتصادی ناگواری برای شرکتهای ملی و فراملیتی به دنبال خواهد
داشت.
 )4شرکتها از جمله عوامل بسیار مهم در تخریب محیط زیست هستند.
 -۱۰در حقوق فرانسه ،فقط وکیل متهم ،نه خود او ،حق مطالعه پرونده را دارد .بر پایه بند  ۳ماده ۱۱
قانون آ.د.ک.ف ،.پس از نخستین حضور متهم نزد بازپرس یا نخستین استماع مدعی خصوصی از سوی
وی ،پرونده در همه وقت ،به جز روزهای تعطیل. ......... ،
کدام مورد یه منطقیترین وجه جای خالی در متن فوق را کامل میکند؟
 )1با اذن قاضی در اختیار طرفین دعوا قرار داده میشود.
 )2در اختیار وکالی طرفین قرار میگیرد.
 )3در دسترس شاکی قرار میگیرد.
 )4تا بررسی بعدی بایگانی میشود.
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 -۱۱از نظر برخی افراد ،طراحی یک مدل سیاسی یا نظام توزیع عادلنه ،فعالیتی در سطح است که
میتواند ریشه در عمق و پایههای فلسفی قابل استدلل نداشته باشد .از این رو میتوان بر پایه آنچه
ارزشها و مقبولت جاری فرهنگ و جامعه را تشکیل میدهد ،نظم مطلوبی را ترسیم کرد بی آن که به
فلسفه اندیشیدن درباره ریشهها و بنیانهای آن ارزشها و مقبولت ،نیازی احساس شود.
کدام مورد درصورتی که صحیح فرض شود ،تعریف نظام عادلنه مطرح شده در متن را به بهترین وجه
تقویت میکند؟
 )1مبنای نظام توزیع عادالنه قراردادها اجتماعی است که در کتب متفکران سیاسی و فیلسوفهای اخالق
تبیین شدهاند.
 )2آنچه ارزشها و مقبوالت جاری فرهنگو جامعه را اعتبار میبخشد ،یکسری مالکهایی است که ریشه
ذاتی در وجود انسان دارد.
 )3مالکهای ارزشمدارانه که میتوانند نظم مطلوب اجتماعی را به وجود آورند ،بسته به شرایط جامعه
تعیین میشوند و بنابراین غیرابدی هستند.
 )4عملی ،غیر اجتماعی محسوب می شود که بتواند در ابعاد مختلف نظیر ثروت ،امنیت اجتماعی ،مذهب و
فعالیتهای مذهبی ،نحوه تقسیم کار اجتماعی و غیره ،توزیع عادالنهای به وجود آورد.
ا
 -۱۲وکیل:بحث مشاوره حقوقی حتی بالتر از حرفه وکالت است .این که بعضا اشخاص یا سازمانهای
دولتی به دنبال ایجاد اتحادیه مشاوران حقوقی هستند ،بزرگترین خطری است که نه تنها جامعه وکالت
بلکه عموم جامعه را تهدید میکند .کسی میتواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل  ۱۰سال سابقه وکالت
داشته باشد .متاسفانه برخی مسئولن اجرایی ،نسبت به برخی واقعیتها بیتوجه هستند.
هشدار وکیل در باب خطری که در متن به آن اشاره کرده است ،بر کدام فرض زیر استوار است؟
 )1کسانی که در پی ایجاد اتحادیه مشاوران حقوقی هستند ،از افرادی که سابقه کافی وکالت داشته باشند،
استفاده نخواهند کرد.
 )2هر فرد مسئول هنگامی در کارش موفق میشود که در همان راستای تخصص مربوط به مسئولیت خود
فعالیت کند.
 )3چنانچه کسی  ۱۰سال وکالت کرده باشد ،لزوما شرایط برای ایجاد اتحادیه مشاوران حقوقی نیست.
 )4کسانی که تا قبل از مشاوره حقوقی سابقه وکالت دارند ،حاضر به همکاری با مسئوالن اجرایی نیستند.
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 -۱۳حضور طرفین در جلسه دادگاه ،استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا،
به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت کمک شایانی میکند .از این رو تا جایی که مقدور باشد
باید بر اصل مذکور پافشاری شود .این در حالی است که در بسیاری از موارد ،اطالق این اصل موجب
تعطیل شدن خود قضاوت میشود .یعنی اگر معتقد باشیم که باشد به دقت اظهارات طرفین را بشنویم و
سپس رأی صادر کنیم ،نتیجه این میشود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید ،قاضی دادگاه نتواند
حتی با شنیدن اظهارات خواهان ،حکم صادر کند.
کدام مورد در صورتی که صحیح فرض شود ،به بهترین وجه میتواند مانع تعطیلی کار قضا در شرایطی که
در متن فوق توصیف شده است ،گردد؟
 )1اصل شنیدن اظهارات طرفین اصلی مطلق فرض شود.
 )2قاضی باید اختیار داشته باشد که جلسه دادرسی را تا وقتی که صالح میداند به تعویق بیندازد.
 )3رای غیابی از نظر تاثیرگذاری و اجرا تفاوتهای زیادی با رأی حضوری دارد و لذا مانند هر تصمیمی باید
قابل برگشت باشد.
 )4دادگاه مجاز است وقتی که خوانده حضور نیافت ،فصل خصومت کند مشروط بر اینکه خوانده برای
رسیدگی دعوت شده باشد.
 -۱۴مخترعین در کشور «الف» میدانند که افشای جزئیات اختراعشان میتواند دانش بیشتری در
اختیار مخاطبان قرار دهد و در نهایت باعث رشد نوآوری و پیشرفت اقتصادی در کشور گردد .هدفی که
اغلب انگیزه فعالیت در آن ها برای اختراع است .با وجود این ،در این کشور تقریا تمامی مخترعین بعد از
ثبت اختراع خود ،از افشای جزئیات اختراعشان سر باز میزنند و در نتیجه هدف غایی از اختراع که
کمک به نوآوری و پیشرفت اقتصادی گشور است حاصل نمیشود.
کدام مورد درصورتی که صحیح فرض شود ،تناقض میان اعتقاد و عملکرد مخترعین کشور «الف» را بهتر
از بقیه توجیه میکند؟
 )1بسیاری از مردم معتقد هستند که در اهمیت سهم اختراع در ایجاد تغییر و تحول اجتماعی -اقتصادی
اغلب مبالغه صورت گرفته است.
 )2در این کشور سیستم قضایی مناسب برای جلوگیری از کپی محصوالت و مقابله با نقض حقوق مالکیت
مخترعین وجود ندارد.
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 )3انگیزه اختراع با انگیزه نوآوری و ایجاد تحول اجتماعی ،مورد قبول برخی محافل سیاسی در کشور «الف»
نیست.
 )4برخی از اختراعات کاربردی نیستند و در صورت معرقی تاثیری در تحول اقتصادی ندارند.
 -۱۵هر عالمتی که دارای وجه تمایز باشد ،نباید ثبت آن رد شود مگر آن که از جمله مستثنیات ثبت
باشد .قانون مالکیت معنوی و رویههای قضایی ایران نیز در این رابطه به صراحت تاکید میکند که
متقاضی یک عالمت برای ثبت ،باید عالمتی را برگزیند که با عالمت کالهای مشابه آن ،وجه تمایز د اشته
باشد ،به گونهای که مصرفکننده عادی( ،با ضریب هوشی متوسط) را به اشتباه نیندازد.
موضوع متن اصلی کدام است؟
 )1تاثیر مخاطب بر روند انتخاب عالمت تجاری مناسب
 )2نقش عالمت تجاری در تعریف کاالها و خدمات
 )3ویژگیهای عالیم تجاری در دنیای امروز
 )4وجه تمایز داشتن عالمت تجاری
راهنمایی :در این بخش  ۳سؤال داده شده است (سؤالهای  ۱۶تا  )۱۸که هر سؤال ،از یک گزاره و دو
فرض (تحت عنوان فرض «الف» و فرض «ب» تشکیل شده است .شما بایتس در هر سؤال گزاره و
فرضها را بررسی نموده و مشخص کنید که کدام یک از فرضها مفهوم ضمنی آن عبارت است .مطابق
دستورالعمل زیر ،پاسخ صحیح را مشخص کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید:
 )1اگر فقط فرض «الف» مفهوم ضمنی عبارت است ،گزینه  ۱را در پاسخنامه عالمت بزنید.
 )2اگر فقط فرض «ب» مفهوم ضمنی عبارت است ،گزینه  ۲را در پاسخنامه عالمت بزنید.
 )3اگر هیچکدام از فرضهای «الف» و «ب» مفهوم ضمنی عبارت نیستند ،گزینه  ۳را در
پاسخنامه عالمت بزنید.
 )4اگر هر دو فرض »الف» و «ب» مفهوم ضمنی عبارت هستند ،گزینه  ۴را در پاسخنامه عالمت
بزنید.
 -۱۶مسئولن نظارتی استان «الف» ،نباید اجازه دهند روحیه سوءاستفاده از بیتالمال در جامعه فراگیر
شود.
فرض الف) برخی از مدیران ،از اتومبیل پالک دولتی ،استفاده شخصی میکنند.
فرض ب) برخی از مدیران ،وسایط نقلیه دوتی را به چرخه خدمت رسانی وارد کردهاند.
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 -۱۷شما بدین وسیله به صورت آزمایشی به مدت یک سال به عنوان قاضی استخدام شده و عملکردتان
در پایان این دوره بررسی و تایید میشود.
فرض الف) عملکرد یک شخص به صورت کلی تا پایان دوره آزمایشی معلوم نیست.
فرض ب) به طور کلی یک فرد تالش میکند خود را طی مدت فعالیت آزمایشی نشان دهد.
 -۱۸قوه قضاییه تصمیم گرفته است  ۱۰۰۰قاضی را طی سال آینده استخدام کند.
فرض الف) داوطلبان حائز شرایط ممکن است تقاضای استخدام ندهند چون احتمال میدهند قوه قضاییه
در نهایت این تعداد قاضی را استخدام نکند.
فرض ب) در قوه قضاییه ،برای فعالیت  ۱۰۰۰قاضی دیگر ،به اندازه کافی جایگاه شغلی وجود دارد.
راهنمایی :در این بخش  ۲سؤال داده شده است (سؤالهای  ۱۹و  )۲۰که هر سؤال از دو گزاره همراه با
دو نتیجهگیری (تحت عنوان نتیجهگیری «الف» و نتیجهگیری «ب» تشکیل سده است .باید فرض کنید
که هر دو گزاره صحیح هستند ،اگرچه به ظاهر مغایر با اطالعات عمومی و دانسته های معمول شما
باشند .نتیجهها را بخوانید و تعیین کنید که کدام یک از آنها پیامد منطقی گزارههای ارائهشده
هستند .سپس مطابق دستورالعمل زیر پاسخ صحیح را مشخص کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید.
 )1اگر فقط نتیجهگیری «الف» منطقی است ،گزینه  ۱را در پاسخنامه عالمت بزنید.
 )2اگر فقط نتیجهگیری «ب» منطقی است ،گزینه  ۲را در پاسخنامه عالمت بزنید.
 )3اگر هیچکدام از نتیجهگیریهای «الف» و «ب» منطقی نیستند ،گزینه  ۳را در پاسخنامه
عالمت بزنید.
 )4اگر هر دو نتیجهگیری »الف» و «ب» منطقی هستند ،گزینه  ۴را در پاسخنامه عالمت بزنید.
 -۱۹همه وکال راستگو هستند .حمید راستگو است.
نتیجهگیری الف) حمید وکیل است.
نتیجهگیری ب) همه افراد راستگو وکیل هستند.
 -۲۰بیشتر قضات مرد هستند .برخی از مردان وکیل هستند.
نتیجهگیری الف) بعضی از قضات ،وکیل هستند.
نتیجهگیری ب) بعضی از وکال ،مرد هستند.
راهنمایی :در این بخش  ۲سؤال داده شده است (سؤالهای  ۲۱و  )۲۲که هر سؤال از یک مسئله و دو
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استدلل (تحت عنوان استدلل «الف» و استدلل «ب» که حاوی اطالعات خاص میباشد ،تشکیل
میشود .شما باید در هر سؤال مسئله و استدللها را بررسی و مشخص کنید که آیا اطالعات داده شده
در استدللها برای پاسخ دادن به مسئله قوی است یا خیر .مطابق دستورالعمل زیر ،پاسخ صحیح را
مشخص کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید.
 )1اگر استدلل «الف» بهتنهایی برای پاسخگویی به مسئله قوی باشد ،گزینه  ۱را در پاسخنامه
عالمت بزنید.
 )2اگر استدلل «ب» بهتنهایی برای پاسخگویی به مسئله قوی باشد ،گزینه  ۲را در پاسخنامه
عالمت بزنید.
 )3اگر هیچکدام از دو استدلل «الف» و «ب» برای پاسخگویی به مسئله قوی نباشند،گزینه  ۳را
در پاسخنامه عالمت بزنید.
 )4اگر هر دو استدلل «الف» و «ب» برای پاسخگویی به مسئله قوی باشند،گزینه  ۴را در
پاسخنامه عالمت بزنید.
 -۲۱آیا زلزله و خشکسالی به واسطه ارتباطی که با زندگی انسان پیدا میکنند تعامالت جهان اجتماعی را
تحت تاثیر قرار میدهند؟
استدلل الف) بلی ،جنگهای آینده جنگ آب است.
استدلل ب) خیر ،کشورها برای مقابله با چنین حوادثی،راهکارهای خاصی را دنبال میکنند.
 -۲۲آیا دولت باید شرکتهای بخش دولتی را واگذار (خصوصیسازی) کند؟
استدلل الف) بلی ،در یک دنیای رقابتی ،قانون «بقای مناسبترین» یک اصل اساسی است.
استدلل ب) خیر ،بسیاری از کارکنان ،شغل ،امنیت و درآمد خود را از دست خواهند داد.
راهنمایی :در این بخش  ۳سؤال (سؤالهای  ۲۳تا  )۲۵داده شده است .هر سؤال از دو گزاره همراه با دو
نتیجهگیری (تحت عنوان نتیجهگیری «الف» و «ب») تشکیل شده است .شما باید فرض کنید که آن دو
گزاره صحیح هستند .گرچه به ظاهر مغایر با اطالعات عمومی و دانستههای معمول شما باشند.
نتیجهگیریها را بخوانید و تعیین کنید که کدام یک از آنها پیامد منطقی گزارههای ارائه شده هستند.
سپس مطابق دستورالعمل زیر پاسخ صحیح را مشخص کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید:
 )1اگر فقط نتیجه گیری «الف» منطقی است گزینه  ۱را در پاسخنامه عالمت بزنید.
 )2اگر فقط نتیجه گیری «ب» منطقی است گزینه دو را در پاسخ نامه عالمت بزنید.
 )3اگر نه نتیجه گیری «الف» منطقی است و نه نتیجه گیری «ب» ،گزینه  ۳را در پاسخنامه عالمت
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بزنید.
 )4اگر هم نتیجه گیری «الف» منطقی است و هم نتیجه گیری «ب» ،گزینه  ۴را در پاسخنامه
عالمت بزنید.
 -۲۳همه صرافی ها ارز را با نرخ مصوب به فروش میرسانند .خرید ارز به نرخ مصوب ،رضایت مشتریان را
به دنبال دارد.
نتیجهگیری الف) هر مشتری که ارز مورد نیاز خود را از صرافی خریداری کند ،راضی خواهد بود.
نتیجهگیری ب) تمام ارزهایی که با نرخ مصوب خریداری میشوند ،از صرافیها تهیه شدهاند.
 -۲۴تمامی اسناد عادی شعبه  ۱توسط علی بررسی میشود .حسن یک سند عادی را در دادگاه ارائه
کرده است.
نتیجهگیری الف) پرونده مربوط به حسن ،قطعا در شعبه  ۱مفتوح است.
نتیجهگیری ب) اعتبار سند حسن مستلزم بررسی علی است.
 -۲۴همه بچههای طالق که هنرمند شدهاند ،مشهور هستند .هیچ فرد ناموفقی ،مشهور نیست.
نتیجه الف) همه افراد موفق مشهور هستند.
نتیجه ب) همه بچههای طالق موفق ،هنرمند هستند.
راهنمایی با توجه به اطالعات زیر به سؤالهای  ۲۶تا  ۳۰پاسخ دهید.
در یک هفته خاص چهار متهم اسامی  C ،B ،Aو  Dقرار است در دادگاه و هر کدام طی دو جلسه محاکمه
شوند .جلسات دادگاه در روزهای شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه و سه شنبه و در هر روز در دو نوبت صبح و
عصر تشکیل میشود .به طوری که در هر نوبت پرونده فقط یک متهم مورد بررسی قرار
میگیرد .اطالعات زیر در این خصوص در دست است:
 هر دو جلسه دادگاه مربوط به هر یک از متهمان نه در طی یک روز برگزار میشود و نه در دو روز
متوالی.
 رسیدگی به پرونده  ،Dزودتر از  Bبه اتمام میرسد.
 اولین جلسه دادگاه  ،Bدر نوبت صبح و دومین جلسه دادگاه  ، Cدر نوبت عصر است.
 هر دو جلسه دادگاه  ،Aدر یک نوبت مشابه صبح یا عصر برگزار میشود.
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 -۲۶اگر یکی از جلسات دادگاه  ،Bدر روز دوشنبه برگزار شود ،صبح روز سهشنبه دادگاه چه کسی برگزار
میشود؟
A )1
B )2
C )3
D )4
 -۲۷اگر هر دو جلسه دادگاه  ،Dدر نوبت عصر برگزار شود کدام مورد صحیح نیست؟
 )1یک جلسه دادگاه  Aدر روز دوشنبه است.
 )2یک جلسه دادگاه  Cدر روز سه شنبه است.
 )3رسیدگی به پرونده  Bزودتر از  Cبه پایان میرسد.
 )4رسیدگی به پرونده  ، Bزودتر از  Aبه پایان میرسد.
 -۲۸اگر رسیدگی به پرونده  Bو  Dدر یک روز به پایان برسد ،روز دومین جلسه دادگاه چند نفر از چهار نفر
به طور قطع مشخص میشود؟
۱ )1
۲ )2
 )3هیچ فردی
 )4هر چهار نفر
 -۲۹اگر رسیدگی به پرونده  Cقبل از  Aبه پایان برسد .به طور قطع شنبه جلسه دادگاه چه کسی است؟
B )1
C )2
D )3
 )4نمیتوان تعیین کرد.
 -۳۰اگر اولین جلسه دادگاه  Cدر نوبت صبح برگزار شود ،اولین جلسه دادگاه  Aدر کدام روز و در چه
نوبتی برگزار میشود؟
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 )1یکشنبه  -صبح
 )2یکشنبه -عصر
 )3شنبه  -عصر
 )4شنبه  -صبح

حقوق مدنی
 -۳۱کدام مورد در خصوص جعاله ،صحیح است؟
 )1درصورتی که عامل پیش از ایجاب جاعل،کار مطلوب را انجام داده باشد ،مستحق جعل است.
 )2اگر جاعل ملزم شود هر کس گمشده او را پیدا کند ،پاداش نامعلومی را به او میدهد ،جعاله صحیح
است.
 )3اگر اجرت عین معین باشد ،منافع آن از زمان عقد جعاله تا تاریخ انجام عمل و تسلیم آن ،متعلق به جاعل
است نه عامل.
 )4تعهد عامل ،تعهد به وسیله است و نه نتیجه.
 -۳۲کدام مورد درخصوص وقف صحیح نیست؟
 )1در مؤسساتی که برای امور خیریه تاسیس میشوند ،اصوال عین اموال حبس نمیشود.
 )2در تردید میان وقفیت و ملکیت ،اصل بر ملکیت است.
 )3وقف ملکی که در اجاره است ،جایز است.
 )4در وقف بر اوالد و اوالد اوالد ،اگر طبقه اول منقرض شوند و اوالدی نداشته باشند ،وقف باطل است.
 -۳۳در کدام یک از موارد زیر ،وصیت صحیح و نافذ است؟
 )1وصیت به مال غیر با اجازه مالک
 )2وصیت به مال غیر برای مالک ،معلق بر فوت او
 )3موصیبه غیرموجود که قابلیت وجود در آینده را دارد
 )4وصیت بر معدوم به تبع موجود
 -۳۴خویشاوندان حینالفوت متوفی ،یک دختر ،پدر ،مادر و دو برادر هستند .مطابق موازین سهمالرث
دختر و مادر از ترکه متوفی به ترتیب کدام است؟
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 )1نصف به عالوه

۳

و

۶ ۲۴
۱

 )2نصف به عالوه و
۶

 )3نصف به عالوه
 )4نصف ترکه و

۱

۲

۱
۶
۱

و به عالوه

۶ ۲۴

۱
۲۴

۱
۶

 -۳۵در فرضی که در نکاج دائم عدم مهر شرط شده و بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد ،کدام مورد
صحیح است؟
 )1تعیین مهر به تراضی طرفین امکانپذیر است.
 )2زوجه مستحق مهرالمثل است.
 )3زوجه مفوضةالمهر است.
 )4زوجه مستحق مهرالمتعه است.
 -۳۶کدام مورد درخصوص ایجاد حرمت ابدی میان زن و مرد صحیح است؟
 )1عقد نکاح با زنی که در عده طالق است ،باطل و در هر حال موجب حرمت ابدی است.
 )2عقد نکاح در حال احرام باطل است و در هر حال موجب حرمت ابدی است.
 )3عقد نکاح با خواهرزن موجب حرمت ابدی است.
 )4عقد نکاح و مواقعه با زنی که در عده وفات است ،در صورت جهل موجب حرمت ابدی است.
 -۳۷کدام مورد درخصوص اختیارات قیم ،صحیح است؟
 )1در موارد ضرورت ،اخذ وام برای مولیعلیه تنها با موافقت دادستان امکانپذیر است.
 )2در صورت ضرورت ،میتواند بدون جلب موافقت دادستان ،برای مولیعلیه خود وام بگیرد.
 )3برای موارد غیرضروری و غیرالزم ،میتواند با اجازه دادستان ،برای مولیعلیه خود وام بگیرد.
 )4برای وام دادن اموال مولیعلیه نیازی به جلب موافقت دادستان ندارد.
ا
 -۳۸احمد اتومبیل جعفر را فضولتا به گودرز میفروشد ،اما به قبض او نمیدهد .گودرز ثمن معامله را
بدون اطالع جعفر به حساب او واریز و اتومبیل را بدون اطالع و رضایت جعفر قبض میکند و پس از یک
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هفته آن را به امانت تحویل فرامرز میدهد .در صورتی که پس از یک ماه اتومبیل به علت تصادف نزد
فرامرز تلف شود ،در خصوص ضمان عین و منافع اتومبیل کدام مورد صحیح است؟
 )1احمد ،گودرز و فرامرز ،متضامنا ضامن تلف عین و گودرز و فرامرز ،متضامنا ضامن منافع آن هستند.
 )2احمد ،گودرز و فرامرز ،متضامنا ضامن تلف عین و فرامرز ،ضامن منافع آن است.
 )3فقط گودرز و فرامرز ،ضامن عین و منافع اتومبیل تلف شده هستند.
 )4احمد ،گودرز و فرامرز ،متضامنا ضامن تلف عین و گودرز ،ضامن منافع زمان تصرف خود و پس از آن
است.
ا
 -۳۹در صورتی که متعهد مال مورد تعهد را به شخص ثالث تسلیم و ثالث فضولتا آن را از طرف متعهدله
قبض کند و سپس متعهدله به آن راضی شود ،زمان تحقق وفای به عهد کدام است؟
 )1زمان حصول رضایت متعهدله
 )2اگر مورد تعهد عین معین بوده،از زمان تسلیم و اگر مال کلی بوده ،از زمان رضایت متعهدله
 )3اگر مورد تعهد مال کلی بوده ،از زمان تسلیم و اگر عین معین بوده،از زمان رضایت متعهدله
 )4زمان تسلیم
 -۴۰در صورتی که با توافق و رضایت متعهدله ،شخص متعهد به جای «مورد تعهد» مال دیگری تادیه کند
یا تعهد کند مال دیگری به غیر از آنچه موضوع تعهد است ،تادیه کند ،توصیف حقوقی توافق مزبور
چیست؟
 )1اگر مورد تعهد قبلی عین معین باشد ،توافق جدید در هر دو فرض معاوضه است.
 )2اگر مورد تعهد قبلی مال کلی باشد ،توافق جدید در هر دو فرض تبدیل تعهد است.
 )3اگر مورد تعهد قبلی عین معین باشد ،توافق جدید در فرض اول ،تهاتر و در فرض دوم ،تبدیل تعهد است.
 )4در فرض اول ،تهاتر است و در فرض دوم ،تبدیل تعهد.
 -۴۱چنانچه در فروش یک دستگاه اتومیبل معین ،مطابق توافق طرفین ،تسلیم و تادیه عوضین موجل
باشد ،قرارداد بیع چه وضعیتی دارد؟
 )1بیع ،کالی به کالی و باطل است.
 )2بیع ،ربوی و باطل است.
 )3بیع ،نسیه و صحیح است.
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 )4بیع ،سلف و به دلیل عدم قبض ثمن ،باطل است.
 -۴۲در کدام یک از موارد زیر ،مضمونله یا وارث او ،به جای ضامن ،حق رجوع به مضمونعنه را دارد؟
 )1هرگاه مضمونله فوت نمود و ضامن وارث او نباشد.
 )2هرگاه مورث به اذن مدیون،ضامن او نزد وارث خویش باشد.
 )3هرگاه طلبکار طلب خود را از ضامن تضامنی دریافت کند و ضمان به اذن مدیون منعقد نشده باشد.
 )4هرگاه مضمونله ضامن را ابرا کند.
 -۴۳هرگاه رضا مبلغ یکصد میلیون ریال به احمد بدهکار باشد و به موجب اجرائیه دادگاه ،مبلغ مزبور نزد
رضا به سود حسن توقیف و سپس رضا به موجب معامله دیگری ،مبلغ یکصد میلیون ریال به احمد بدهکار
شود ،درصورتی که موعد پرداخت دو دین همزمان و فرا رسده باشد ،در خصوص امکان تهاتر کدام مورد
صحیح است؟
 )1تهاتر قهری امکان دارد.
 )2تهاتر قراردادی امکان دارد.
 )3تهاتر قضایی امکان دارد.
 )4تهاتر امکان ندارد.
 -۴۴شخصی مزرعه خود را به مدت  ۳سال ،از قرار سالی دویست میلیون ریال ،به دیگری اجاره میدهد.
اگر در اثنای مدت شخص ثالثی به استناد طلبی که از موجر دارد،مزرعه را برای مدتی تصرف کند ،حقوق
قانونی مستاجر کدام است؟
 )1فسخ قرارداد اجاره یا مطالبه اجرتالمثل ازمتصرف
 )2مطالبه اجرتالمثل از متصرف
 )3فسخ قرارداد اجاره
 )4فسخ قرارداد اجاره یا مطالبه اجرتالمسمی مدت از موجر
 -۴۵در قرارداد بیع یک دستگاه کامیون ،برای فروشنده خیار شرط به مدت ده روز مقرر میگردد و بر
خریدار شرط میشود ظرف مدت یک ماه ،آپارتمان خود را به قیمت مشخص به او بفروشد .خریدار در
اثنای ده روز ،کامیون و آپارتمان خود را به شخص ثالثی میفروشد .اگر ثابت شود فروشنده اول ،قبل از آن
قرارداد بیع را فسخ کرده است .وضعیت قانونی دو معامله کامیون و آپارتمان اخیر ،به ترتیب چگونه است؟
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 )1غیرنافذ – نافذ
 )2غیرنافذ – قابل فسخ
 )3نافذ – قابل فسخ
 )4باطل – نافذ
 -۴۶ضمن قرارداد فروش یک هزار دستگاه یخچال ،بر فروشنده که یک شرکت تولیدی است شرط
میشود که ظرف یک سال ،محصولت تولیدی خود را به هیچ شخصی جز خریدار نفروشد .اگر
تولیدکننده قسمتی از محصولت خود را به ثالث بفروشد به ترتیب حکم قانونی معامله اول و دوم
چیست؟
 )1قابل فسخ – غیرنافذ
 )2غیرقابل فسخ – نافذ
 )3قابل فسخ – نافذ
 )4غیرقابل فسخ – غیرنافذ
 -۴۷ضمن فروش یک ساختمان به ثمن معلوم ،بر فروشنده شرط میشود که آن را ظرف دو ماه تعمیر
کرده و تحویل دهد .درصورتی که فروشنده در تعمیر ساختمان تعلل ورزد و ساختمان در اثر زلزله تخریب
شود ،وضعیت حقوقی عقد بیع کدام است؟
 )1قابل فسخ است.
 )2قابل ابطال است.
 )3الزم است و خریدار میتواند فروشنده را به اصالح و بازسازی ساختمان الزام کند.
 )4منفسخ است.
 -۴۸ضمن قرارداد فروش مزرعه ،بر خریدار شرط میشود که زمین خود را به مبلغ مشخص به فروشنده
مزرعه منتقل کند .پس از آن طرفین توافق میکنند که خریدار به جای زمین آپارتمان خود را به فروشنده
مزرعه انتقال دهد .اگر معلوم شود که هنگام فروش مزرعه ،انتقال زمین مذکور به علت قرار گرفتن آن در
ا
مسیر شارع عمومی ،قانونا غیرممکن بوده ،وضعیت حقوقی قرارداد فروش مزرعه ،شرط ضمن آن و توافق
بعدی به ترتیب کداماند؟
 )1قابل فسخ – باطل – باطل
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 )2غیرقابل فسخ – صحیح – نافذ
 )3قابل فسخ – صحیح – نافذ
 )4قابل فسخ – باطل – نافذ
 -۴۹شخصی آپارتمان خود را به مبلغ سه میلیارد ریال به دیگری می فروشد و در ضمن مبایعهنامه ،بر
خریدار شرط می شود که ظرف  ۲ماه زمین خود را به قیمت معین به فروشنده بفروشد .درصورتی که
خریدار از فروش زمین خود امتناع ورزد یا فروشنده از خرید زمین خودداری کند ،برا ساس حقوق
موضوعه ایران ،ضمانت اجرای آن به ترتیب کدام است؟
 )1الزام به اجرای تعهد – الزام به اجرای شرط
 )2الزام به اجرای تعهد یا فسخ معامله – ضمانت اجرا ندارد.
 )3الزام به اجرای تعهد یا فسخ معامله – الزام به اجرای شرط
 )4الزام به اجرای تعهد – ضمانت اجرا ندارد.
 -۵۰در ضمن قرارداد اجاره یک خانه مسکونی مالک به مستاجر وکالت بالعزل میدهد تا آن خانه را به
ثمن متعارف بفروشد .پس از مدتی مالک مشاعر خود را از دست میدهد و سپس فوت میکند .درصورتی
که ثابت شود مستاجر خانه را در زمان اختالل مشاعر مالک به خود انتقال داده است و ورثه نیز معامله را
تنفیذ کنند .ح کم قانونی معامله بیع در زمان انعقاد آن و تکلیف مستاجر در پرداخت اجارهبها ،به ترتیب
کدام است؟
 )1بطالن – تا زمان انقضای مدت اجاره ،اجارهبها پرداخت شود.
 )2غیرنافذ – اجارهبهای ملک تا زمان تنفیذ بیع را باید بپردازد.
 )3غیرنافذ – تا زمان انعقاد بیع ،باید اجارهبها را بپردازد.
 )4بطالن – از زمان فوت مالک ،باید اجرتالمثل خانه را پرداخت کند.
 -۵۱در کدام مورد اجاره باطل است؟
 )1اجاره بدون ذکر مدت از قرار
 )2اجاره به مدت عمر مستاجر
 )3اجاره مال کلی
 )4اجاره مبیع شرطی توسط خریدار
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 -۵۲در کدام مورد انجام تعهد معجل است؟
 )1اکر اختیار زمان انجام تعهد با متعهدله باشد.
 )2اگر در عقد موعدی برای انجام تعهد ذکر شده باشد.
 )3اگر در عقد موعدی برای انجام تعهد ذکر نشده باشد.
 )4اگر اختیار زمان انجام تعهد با متعهد باشد.
 -۵۳ماهیت ایفای تعهد کدام است؟
 )1یک عمل حقوقی یکطرفه است اگر موجب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله باشد ،در غیر این صورت
یک عمل مادی است.
 )2یک عمل حقوقی یکطرفه است ،خواه موجب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله باشد یا خیر.
 )3یک عمل مادی است ،خواه موجب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله باشد یا خیر.
 )4یک عمل حقوقی دوطرفه است اگر موجب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله باشد ،در غیر این صورت
یک عمل حقوقی یکطرفه است.
 -۵۴حسن از حسین که ضامن علی شده است ،به قید تضامن ضمانت میکند .اگر رضا که مضمونله
است ،ذمه حسن را ابرا کند ،چه وضعیتی پیش میآید؟
 )1سبب بری شه ذمه حسن ،حسین و علی میشود.
 )2فقط سبب بری شدن ذمه حسن و علی میشود.
 )3فقط سبب بری شدن ذمه حسن میشود.
 )4فقط سبب بری شدن ذمه حسن و حسین میشود.
 -۵۵کدام مورد درخصوص کفالت صحیح است؟
 )1فوت مکفولله موجب برائت کفیل میشود.
 )2در کفالت از کفیل ،فوت هر مکفول ،کفیالن پس از او را بری میکند.
 )3برای اجبار کفیل ،به احضار مکفول یا پرداخت وجه التزام میتوان او را زندانی کرد.
 )4کفالت مکفول از کفیل صحیح است.

حقوق تجارت
 -۵۶در خصوص وجه تمایز ضمانت مستقل (تجارتی) از ضمانت تبعی (مدنی) کدام مورد صحیح نیست؟
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 )1سقوط تعهد ضامن تبعی ،درصورت مدیون بودن مضمونعنه به مضمونله
 )2استقالل رابطه ذینفع و ضامن از رابطه ضامن و مضمونعنه در ضمانت مستقل
 )3استقالل رابطه ذینفع و ضامن از رابطه ذینفع و مضمونعنه در ضمانت مستقل
 )4تفاوت مرجع صدور ضمانت مستقل از مرجع صدور ضمانت تبعی
 -۵۷کدام مورد از جمله ممیزات اعاده اعتبار حقی و قانونی است؟
 )1وظیفه دادگاه
 )2موافقت یا عدم موافقت مرجع تصفیه
 )3آثار حقوقی این دو نوع اعاده اعتبار
 )4مرجع صدور حکم اعاده اعتبار
 -۵۸علت اصلی الزامی بودن درج عبارت «با مسئولیت محدود» به دنبال نام شرکت با مسئولیت محدود،
حمایت از کدام یک از موارد زیر است؟
 )1اشخاص ثالث در برابر شرکا
 )2شرکا در برابر شرکت
 )3شرکا در برابر یکدیگر
 )4اشخاص ثالث در برابر شرکت
 -۵۹به موجب قانون هرگاه ظهرنویس برات ،تاریخ مقدمی ذکر کند مزور شناخته میشود .کدام مورد با
مقصود قانونگذار از عبارت «تاریخ مقدم» انطباق دارد؟
 )1مقدم بر تاریخ قبولی ،در حالیکه پس از قبولی منتقل شده است.
 )2مقدم بر تاریخ واقعی انتقال ،اعم از اینکه قبل یا بعد از سررسید باشد.
 )3مقدم بر تاریخ سررسید ،در حالیکه پس از سررسید منتقل شدهاست.
 )4مقدم در تاریخ ظهرنویسی ماقبل.
 -۶۰قانون تجارت مقرر داشته است دلل باید از روی صحت و صداقت ،طرفین را از جزئیات معامله آگاه
نماید .در مقایسه میان صحت و صداقت ،کدام مورد صحیح است؟
 )1ارائه اطالعات صحیح ،مالزمهای با رعایت صداقت ندارد.
 )2ارائه اطالعات از روی صداقت ،به منزله ارائه اطالعات صحیح نیز هست.
20

 )3به صرف ارائه اطالعات صحیح ،تکلیف به رعایت صداقت نیز انجام شده است.
 )4از نطر این ماده ،تفاوتی میان صحت و صداقت نیست.
 -۶۱سهمی از سهام یک شرکت سهامی خاص با رعایت کلیه تشریفات قانونی از طریق اجرای احکام
مدنی به تملک طلبکار درآمده است .وظیفه امضای دفتر ثبت سهام شرکت به عنوان ناقل بر عهده
کیست؟
 )1خود طلبکار
 )2مامور اجرای احکام
 )3مدیرعامل شرکت
 )4مرجع ثبت شرکتها
« -۶۲الف» چکی را در وجه «ب» صادر کرده و «ب» نیز آن را در وجه «ج» ظهرنویسی کرده است .از جهت
بار اثبات حسن نیت ،کدام مورد صحیح است؟
 )1در دعوای «ب» علیه «الف» ،بار اثبات عدم حسن نیت «ب» بر دوش «الف» است.
 )2در دعوای میان «ج» و «الف» ،اصوال بار اثبات حسن نیت بر دوش «ج» است.
 )3در دعوای «ب» علیع «الف» ،اصل بر حسن نیت «ب» است.
 )4در دعوای میان «ج» و «الف» ،اصل بر حسن نیت «ج» است و «الف» باید خالف آن را ثابت کند.
 -۶۳کدام مورد درخصوص ادامه تجارت تاجر ورشکسته ،صحیح است؟
 )1ادامه تجارت تاجر ورشکسته توسط وکیل طلبکاران ،منوط به انعقاد قرارداد ارفاقی است.
 )2ادامه تجارت تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه ،منوط به موافقت اکثریت طلبکاران است.
 )3ادامه تجارت تاجر عالوه بر تصمیم اکثریت طلبکاران ،باید به تصویب دادگاه برسد.
 )4ادامه تجارت تاجر ورشکسته توسط وکیل طلبکاران ،منافاتی با انعقاد قرارداد ارفاقی ندارد.
 -۶۴شرکت بامسئولیت محدود ،دارای دو شریک با سهمالشرکه مساوی است .چنانچه سهمالشرکه یکی
از دو شریک غیرنقدی بوده و پس از یک سال ،قیمت آن دوبرابر شود ،کدام مورد صحیح است؟
 )1سود باید به نسبت یک به دو تقسیم شود اما به شرط افزایش سرمایه.
 )2سود باید به نسبت یک به دو تقسیم شود.
 )3سود باید کماکان مساوری باشد.
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 )4مادامیکه سرمایه غیرنقدی به نقدی تبدیل شدهاست ،سود باید به نسبت یک به دو تقسیم شود.
 -۶۵اگر معلوم شود تاجر ورشکسته در دوره قبل از توقف خود در توافق و تبانی با یکی از طلبکاران،
اتومبیل خود را که قیمت روز آن سه میلیارد ریال ارزش داشته است در مقابل طلب دو میلیارد ریالی به وی
منتقل کرده است .حکم قانونی معامله چیست و طلبکار مزبور چه حقی دارد؟
 )1فسخ معامله – قرار گرفتن در لیست غرماء
 )2بطالن معامله – استرداد ثمن
 )3فسخ معامله – استرداد ثمن
 )4بطالن معامله – قرار گرفتن در لیست غرماء
 -۶۶کدام مورد استفاده از تفاوتهای قبولی ثالث و پرداخت ثالث در برات محسوب نمیشود؟
 )1حق رجوع ثالثی که وجه برات را پرداخت میکند.
 )2زمان وقوع این دو
 )3تشریفات قانونی این دو
 )4زمان برائت ذمه مسئولین برات در برابر دارنده
 -۶۷کدام مورد در خصوص محل چک صحیح است؟
 )1الزامی بودن وجود محل ،یک حکم تکلیفی است و آثار وضعی ندارد.
 )2فقدان محل موجب زایل شدن وصف تجاری چک می شود.
 )3فقدان محل موجب بیاعتباری و بطالن چک است.
 )4صادرکننده چک باید در تاریخ تسلیم چک ،معادل مبلغ چک در بانک محالعلیه وجه نقد با اعتبار قابل
استفادهداشته باشد.
 -۶۸کدامیک از ایرادات زیر ،در برابر دارنده با حسن نیت چک پذیرفته است؟
 )1ادعای بطالن معامله منشاء صدور چک ،در فرضی که در متن چک نوشته شده باشد بابت معامله فالن.
 )2ایراد ظهرنویس در برابر انتقالگیرنده مبنی بر بیاعتباری چک به دلیل فقدان اهلیت صادرکننده
 )3ایراد فقدان سمت نماینده در صورتی که چک به نمایندگی از صاحب حساب صادر شده باشد.
 )4ادعای بطالن معامله منشاء صدور چک در فرضی که دارنده فعلی ،ده روز پس از انتقال چک به او ،از
بطالن معامله آگاه شده باشد.
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 -۶۹مدیرعامل یک شرکت تجاری در حدود اختیارات خود ،سفتهای از طرف شرکت و در وجه آقای «الف»
صادر نموده درحالیکه یکی دیگر از مدیران شرکت به نام آقای «ب» پشت سفته را امضا کرده است .آقای
«الف» سفته را در وجه آقای «ج» منتقل میکند ،لیکن در سررسید وصول نمیشود .درصورتیکه دارنده
یک ماه پس از سررسید و بدون واخواست ،علیه مسئولین سفته اقامه دعوی کند ،دعوی او علیه چه
اشخاصی پذیرفته است؟
 )1شرکت تجاری و مدیرعامل
 )2فقط شرکت تجاری و آقای «ب»
 )3شرکت تجاری ،مدیرعامل ،آقای «ب» و آقای «الف»
 )4مدیرعامل و آقای «ب»
 -۷۰درخصوص فروش اموال ورشکسته توسط اداره تصفیه ،کدام مورد صحیح است؟
 )1آگهی مزایده اموال غیرمنقول ،باید حداقل ده روز قبل از مزایده منتشر شود.
 )2فروش اموال ورشکسته تا قبل از دعوت هیئت طلبکاران جهت تصمیمگیری در خصوص قرارداد ارفاقی،
به هیچوجه جایز نیست.
 )3اگر اکثریت مطلق طلبکارانی که بیش از سه چهارم مطالبات را دارند موافق باشند ،فروش اموال بدون
مزایده صورت میگیرد.
 )4اشیای مورد وثیقه را اصوال میتوان به طریق غیرمزایده فروخت.

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی آزمون قضاوت ۹۷
 -۷۱در دعوای محمد علیه حسن نزد قاضی شورای حل اختالف ،حسن به حکمی استناد میکند که به
نفع وی و علیه فرهاد از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است .تکلیف محمد برای اعتراض به حکم اخیر
چیست؟
 )1اعتراض خود را با تقدیم دادخواست به عمومی حقوقی مطرح و همان دادگاه به اعتراض وی رسیدگی
میکند.
 )2اعتراض خود را بدون تقدیم دادخواست نزد قاضی شورای حل اختالف مطرح و قاضی شورا دادخواست
به اعتراض وی رسیدگی میکند.
 )3اعتراض خود را با تقدیم دادخواست نزد قاضی شورای حل اختالف مطرح و قاضی شورا دادخواست وی
را برای رسیدگی به اعتراض او به دادگاه ارسال میکند.
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 )4اعتراض خود را با تقدیم دادخواست نزد قاضی شورای حل اختالف مطرح و قاضی شورا پرونده را برای
رسیدگی به اعتراض و دعوای اصلی به دادگاه ارسال میدارد.
 -۷۲رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از منوچهر به مریم در صالحیت کدام مرجع
است؟
 )1هیئت حل اختالف سازمان ثبت احوال
 )2قاضی شورای حل اختالف
 )3دادگاه خانواده
 )4دادگاه عمومی حقوقی
 -۷۳ماموری ابالغ اخطاریه را در اقامتگاه خوانده ،به مستاجر وی تسلیم میکند .کدام مورد در خصوص
ابالغ مذکور صحیح است؟
 )1قانونی است.
 )2بی اعتبار است.
 )3واقعی است.
 )4معتبر است.
 -۷۴خواهان تا چه زمانی میتواند نحوه دعوای خود را تغییر دهد؟
 )1تا قبل از اعالم ختم دادرسی
 )2تا پایان اولین جلسه دادرسی
 )3تا قبل از اعالم ختم مذاکرات
 )4تا اولین جلسه دادرسی
 -۷۵مبنای اعتبار امر قضاوتشده در حقوق ایران کدام مورد است؟
 )1اماره قانونی مطابقت احکام با واقعیت
 )2اماره قانونی مطابقت احکام با حقیقت
 )3احترام به تصمیم قضائی
 )4زوال دعوا
 -۷۶آیا اصحاب دعوای اصلی میتوانند علیه وارد ثالث دعوای متقابل مطرح کنند؟
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 )1بلی ،فقط علیه وارد ثالث تبعی که برای حمایت از خوانده وارد دعوای اصلی شده است.
 )2بلی ،فقط علیه وارد ثالث اصلی
 )3بلی ،مطلقا
 )4خیر ،مطلقا
 -۷۷در دعوای راجع به خسارت ناشی از اقدامات واحدهای دولتی ،احراز کدام یک از موارد زیر ،در
صالحیت دیوان عدالت اداری است؟
 )1تقصیر واحد دولتی ،اصل ورود خسارت ،احراز رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت ،تعیین میزان خسارت
 )2تقصیر واحد دولتی ،اصل ورود خسارت ،احراز رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت
 )3تقصیر واحد دولتی ،اصل ورود خسارت
 )4صرفا تقصیر واحد دولتی
 -۷۸آیا اثبات جعلیت شهادتنامهای که مستند حکم دادگاه بوده است ،از جهات اعاده دادرسی است؟
 )1بلی ،چون شهادتنامه سند محسوب میشود.
 )2خیر ،چون شهادتنامه سند محسوب نمیشود.
 )3خیر ،چون شهادتنامه دز ظاهر سند و در باطن شهادت است.
 )4بلی چون درواقع شهادت شهود مندرج در آن ،مستند حکم دادگاه بوده است.
 -۷۹اگر قرار قاطع دعوای صادره از دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور نقض شود،پرونده برای رسیدگی به
ماهیت به کدام دادگاه ارجاع خواهد شد؟
 )1اگر از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی شده باشد ،به دادگاه بدوی و اگر از رأی دادگاه تجدیدنظر
فرجامخواهی شده باشد ،به دادگاه تجدیدنظر ارجاع میشود.
 )2اگر مستقیما مورد فرجامخواهی قرار گرفته به دادگاه بدوی و اگر در دادگاه تجدیدنظر استوار شده
است ،به دادگاه تجدیدنظر ارجاع میشود.
 )3مطلقا به دادگاه تجدیدنظر ارجاع میشود.
 )4مطلقا به دادگاه بدوی ارجاع میشود.
 -۸۰در کدام مورد دادگاه بدوی فاقد صالحیت اصالح سهوالقلم در رأی خویش است؟
 )1از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده باشد.
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 )2رای صادره قاطع و قطعی باشد.
 )3رای صادره قطعی باشد.
 )4رای صادره قاطع باشد.
 -۸۱ضمانت اجرای خودداری وکیل خواهان از اعالم وجود دعوای مرتبط به دادگاه چیست؟
 )1اماره قانونی به ضرر دعوای خواهان است.
 )2اماره قضائی به ضرر دعوای خواهان است.
 )3فاقد ضمانت اجراست.
 )4تخلف انتظامی وکیل شمرده میشود.
 -۸۲مقام ارجاع کننده مرجعی که دادخواست در دفتر آن ثبت شده است ،در کدام صورت میتواند از
ارجاع خودداری کند؟
 )1درصورتی که مرجع مذکور ،فاقد صالحیت بوده یا دادخواست ناقص باشد.
 )2درصورتی که مرجع مذکور ،فاقد صالحیت اعم از ذاتی یا نسبی باشد.
 )3درصورتی که مرجع مذکور ،فاقد صالحیت ذاتی باشد.
 )4در هیچ صورتی
 -۸۳چنانچه هیئت داوری متشکل از داوران متعدد دارای اختیار صلح باشد ،اعتبار صلحنامه منوط به
امضای کیست؟
 )1اکثریت مطلق داوران
 )2تمام داوران
 )3اکثریت نسبی داوران
 )4اکثریت مطلق داوران و طرفین داوری
 -۸۴دادرس در کدام صورت ملزم است برابر اماره قانونی رأی صادر کند؟
 )1وجدان او را اقناع کند و دلیل و اماره مخالف آن هم وجود نداشته باشد.
 )2وجدان او را اقناع کند و دلیل مخالف آن هم وجود نداشته باشد.
 )3دلیل و اماره مخالف آن وجود نداشته باشد.
 )4وجدان او را اقناع کند.
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 -۸۵اعتراض سازمان میراث فرهنگی به رأی کمیسیون ماده  ۷۷قانون شهرداری در کدام مرجع قابل
رسیدگی است؟
 )1دادگاه عمومی حقوقی
 )2شعب دیوان عدالت اداری
 )3هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
 )4هیچکدام
 -۸۶نحوه اقدام دادگاه در اجرای احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی جگونه است؟
 )1با رسیدگی به دادخواست خواهان اجرای حکم خارجی ،حکم اجرای آن را صادر و اجراییه صادر میکند.
 )2در جلسه اداری فوقالعاده ،قرار قبول تقاضا و الزماالجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا میدهد.
 )3در جلسه فوقالعاده دادگاه دستور اجرای حکم را صادر و اجراییه صادر میکند.
 )4در جلسه اداری ،دستور اجرای حکم را صادر میکند.
 -۸۷در عملیات اجرایی علیه حسن مالی توقیف شده که قبال در سند نکاحیه همسر وی ،به عنوان
مهریه تعیین شده است .در صورت اعتراض همسر حسن ،کدام مورد صحیح است؟
 )1اگر معترض تامین بسپارد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و متعاقبا رسیدگی و اتخاذ تصمیم
میکند.
 )2دادگاه به اعتراض رسیدگی و اگر دلیل شکایت را قوی بیابد قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر میکند.
 )3به صرف اعتراض ،عملیات اجرایی متوقف و متعاقبا دادگاه رسیدگی و تضمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
 )4به صرف اعتراض ثالث ،توقیف رفع میشود.
 -۸۸اگر ملک توقیفشده مشاع بوده و سایر شرکا راضی به فروش نباشند ،کدام مورد صحیح است.
 )1اگر مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود ،کل ملک به فروش میرود.
 )2ملک قابل فروش نیست و باید سایر اموال محکومعلیه توقیف شود.
 )3همانند دستور فروش مال مشاع کل ملک به فروش میرود.
 )4فقط سهم محکومعلیه به فروش خواهد رفت.
 -۸۹سند عادی معامالت راجعبه اموال غیرمنقول ،در کدام صورت قابلیت معارضه با سند رسمی را دارد؟
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 )1بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد.
 )2در مهلت قانونی مورد انکار و تردید قرار نگیرد.
 )3تاریخ سند عادی مقدم بر تاریخ سند رسمی باشد.
 )4سند عادی در هیچ صورتی ،قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد.
 -۹۰اگر دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه از سوی شرکت تجاری تقدیم دادگاه شود تکلیف دادگاه
چیست؟
 )1صدور قرار عدم استماع دعوا
 )2صدور حکم ورشکستگی شرکت
 )3صدور قرار رد دادخواست
 )4هیچکدام
)5

آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری
« -۹۱الف» مرتکب ربودن یک طفل  ۳ساله (با مجازات قانونی  ۱۵سال حبس) در قم ،سرقت مقرون به
آزار (با مجازات قانونی  ۳ماه تا  ۱۹سال حبس و تا  ۷۴ضربه شالق) در کرج و معاونت در قتل عمدی (با
مجازات حبس تعزیری درجه دو یا سه) در تهران شده است که قتل عمد فوق ،توسط «ب» در رامسر
ارتکاب یافته است .دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهامات «الف» کدام است؟
 )1کیفری یک رامسر و در صورت عدم تشکیل ،نزدیکترین دادگاه کیفری یک در همان استان
 )2کیفری یک رامسر و در صورت عدم تشکیل ،دادگاه کیفری یک مرکز استان
 )3به ترتیب دادگاه کیفری یک تهران ،قم و کرج
 )4کیفری یک تهران
 -۹۲کدام مورد در خصوص پذیرش کفالت اشخاص حقوقی در پرونده کیفری صحیح است؟
 )1درصورتی که مالئت شخص حقوقی به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید
نباشد ،بالمانع است.
 )2بدون توجه به مالئت شخص حقوقی و به طور مطل بالمانع است.
 )3درصورت عدم امکان دسترسی به شخص حقیقی بالمانع است.
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 )4ممنوع است.
 -۹۳چنانچه شخصی در حال حاضر رئیس دانشگاه یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی است به
اتهام ارتکاب جرمی در شهر ری که پیش از تصدی این منصب مرتکب شده است ،تحت تعقیب قرار گیرد
رسیدگی به جرم او و شریکش در صالحیت کدام دادگاه است؟
 )1جرم رئیس دانشگاه در دادگاه کیفری یک مشهد و جرم شریک در دادگاه کیفری تهران
 )2هردو جرم در دادگاه کیفری شهرری
 )3هردو در دادگاه کیفری مشهد
 )4هردو در دادگاه کیفری تهران
« -۹۴الف» پسر  ۱۶ساله،ارتکاب قاچاق مواد مخدر از سوی «ب» برادر  ۲۰ساله خود را تسهیل کرده
است .درصورتی که مجازات قانونی جرم قاچاق مواد مخدر اعدام باشد ،به جرایم ارتکابی توسط «الف» و
«ب» در کدام مرجع قضایی رسیدگی میشود؟
 )1هردو در دادگاه انقالب
 )2هردو در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان
« )3الف» در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان و «ب» در دادگاه انقالب
« )4الف» در دادگاه اطفال و نوجوانان و «ب» در دادگاه انقالب
 -۹۵معاون شهرداری بابل به عنوان نماینده قانونی شهرداری به نام شهرداری و در راستای منافع آن در
شهرستان بابل مرتکب جرمی میشود ،به نحوی که جرم متوجه شخص حقوقی شهرداری نیز می باشد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام شهرداری کدام دادسرا است؟
 )1بابل
 )2ساری
 )3دادسرایی که زودتر رسیدگی را آغاز کرده باشد
 )4دادسرای محل دستگیری معاون شهرداری
 -۹۶فردی موبایل کارکرده دیگری را سرقت و آن را تلف می کند .در صورت محکومیت مرتکب به پرداخت
قیمت مال مسروقه قیمت چه زمانی مالک اخذ از محکومعلیه میباشد؟
 )1خرید محکومله
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 )2سرقت
 )3صدور حکم
 )4اجرای حکم
 -۹۷فردی که مرتکب جرم حقالناسی شده است ،در اثتای تعقیب مبتال به جنون میشود .چنانچه
شرایط اثبات جرم به نحوی باشدکه وی در فرض افاقه هم نتواند از خود رفع اتهام کند،درمورد وی چگونه
اقدام میشود؟
 )1صرفا درصورتیکه جرم ارتکابی در صالحیت دادگاه کیفری یک باشد ،در صورت عدم معرفی وکیل از
سوی ولی ،قیم یا سرپرست قانونی او ،برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب ادامه مییابد.
 )2در صورت عدم معرفی وکیل از سوی ولی،قیم یا سرپرت قانونی او ،برای وی وکیل تسخیری تعیین
میشود.
 )3در صورت عدم معرفی وکیل از سوی ولی،قیم یا سرپرت قانونی او ،بدون وکیل تعقیب ادامه مییابد.
 )4در هر صورت نیازی به تعیین وکیل تعیینی یا تسخیری نیست و تعقیب ادامه مییابد.
 -۹۸در کدام یک از موارد زیر ،اصل بر غیر علنی بودن است؟
 )1تحقیق از شاکی و متهم و محاکمه در دادگاه کیفری دو
 )2تحقیق از شاکی و متهم نزد بازپرس و اجرای مجازات
 )3تحقیق از شهود و مطلعان و محاکمه در دادگاه کیفری یک
 )4تحقیق از شاکی و متهم و محاکمه در دادگاه نظامی و انقالب
 -۹۹شخصی مرتکب آدمربایی (با کیفر قانونی  ۵تا  ۱۵سال حبس)،نگهداری سالح گرم سنگین و مهمات
آن (با کیفر قانونی  ۵تا  ۱۰سال حبس) ،شرب خمر ،معاونت در زنای به عنف (با کیفر قانونی حبس درجه
دو یا سه) و ترک انفاق (با مجازات قانونی جبس تعزیری درجه  )۶شده است .برای وی چند قرار تامین
صادر میشود؟
 )1یک
 )2دو
 )3سه
 )4پنج
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 -۱۰۰چنانچه اعضای شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به رأی فرجام خواسته ،اجراز کنند که
اتهام آدمربایی مشمول مرور زمان شده است ،چه نصمیمی میگیرند؟
 )1به علت ناقص بودن تحقیقات ،رأی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع
میشود.
 )2رای را نقض و به دادگاه همعرض ارجاع میدهند.
 )3رای را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر میکنند.
 )4رای صادره نقض بالارجاع میشود.
 -۱۰۱شخصی مرتکب جرم تعزیری درجه  ۳شده است ،بازپرس دادسرای نظامی عقیده به عدم
صالحیت خود و صالحیت دادسرای عمومی و انقالب دارد .دادستان نظامی با این نظر مخالف است و
معتقد به صالحیت دادسرای نظامی است .حل اختالف به عهده کدام مرجع است؟
 )1دادگاه نظامی یک
 )2دادگاه کیفری دو
 )3دادگاه نظامی دو
 )4اختالف قابل تحقق نیست و مطابق نظر دادستان اقدام میشود.
 -۱۰۲فردی در سن  ۱۷سالگی مرتکب جرم تعزیری می شود و به  ۲سال نگهداری در کانون اصالح و
تربیت محکوم میگردد .زمانی که رأی قطعی و لزمالجرا میشود مشارالیه در سن  ۲۱سالگی است.
اجرای رأی چگونه است؟
 )1اجرای احکام کیفری ،مراتب را به دادگاه صادکننده رأی قطعی اعالم و مطابق نظر دادگاه اقدام میشود.
 )2به زندان معرفی میشود و نحوه نگهداری آن به تشخیص شورای طبقهبندی زندان تعیین میشود.
 )3در بخش نگهداری جوانان در کانون اصالح و تربیت نگهداری میشود.
 )4در بند جوانان در زندان نگهداری میشود.
 -۱۰۳اگ ر در دادگاه بخش و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار اناطه صادر شود ،مرجع رسیدگی به
اعتراض نسبت به این قرار ،کدام مرجع است؟
 )1دادگاه تجدیدنظر استان
 )2دادگاه کیفری دو شهرستان
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 )3این قرار قابل اعتراض نیست.
 )4اگر توسط رئیس دادگاه صادر شود ،دادرس علیالبدل و اگر توسط دادرس علیالبدل صادر شود رئیس
دادگاه
 -۱۰۴صدور قرار بایگانی شدن پرونده در کدام یک از جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ممکن نیست؟
 )1جرایم قابل گذشت
 )2جرایم فاقد شاکی خصوصی
 )3معاونت در جرایم ضد عفت و اخالق عمومی
 )4جایم غیرقابل گذشت
 -۱۰۵در کدام مورد امکان اختالف در صالحیت بین مراجع قضایی وجود ندارد؟
 )1دادگاه کیفری یک با دادگاه انقالب
 )2دادگاه کیفری دو با دادگاه کیفری یک
 )3دادگاه نظامی دو با دادگاه نظامی یک
 )4دادگاه نظامی دو با دادگاه انقالب
« -۱۰۶الف» در ضمن نزاع ،یک چشم آقای «ب» را به عمد کور میکند .با رسیدگی در دادسرا به لحاظ
فقدان دلیل اثباتی قرار منع تعقیب صادر میگردد .رسیدگی به اعتراض به این قرار در صالحیت کدام
مرجع است و تصمیم آن مرجع چه وضعیتی از حیث قطعیت دارد؟
 )1دادگاه کیفری یک – رأی صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.
 )2دادگاه کیفری یک  -رأی صادره قطعی است.
 )3دادگاه کیفری دو – رأی دادگاه قطعی است.
 )4دادگاه کیفری دو -رأی دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
 -۱۰۷یک بسیجی هفده ساله در حال انجام وظیفه محوله مبادرت به بزه لغو دستور فرمانده خود (با
محازات قانونی درجه  )۶نموده است .به اتهام وی در کدام دادگاه رسیدکی میشود؟
 )1اطفال و نوجوانان محل اقامت مرتکب
 )2نظامی دو با رعایت مقررات دادگاه اطفال و نوجوانان
 )3کیفری دو با رعایت مقررات دادگاه اطفال و نوجوانان
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 )4اطفال و نوجوانان محل وقوع جرم
 -۱۰۸هرگاه نماینده قانونی یا وکیل شخص حقوقی ،به موجب قانون ،برای دفاع از اتهام انتسابی به
شخص حقوقی ،احضار شوند و حضور نیابند ،ادامه رسیدگی چه وضعیتی مییابد؟
 )1رسیدگی با جلب باالترین مقام مسئول شخص حقوقی ادامه مییابد.
 )2رسیدگی بدون حضور آنها ادامه مییابد.
 )3رسیدگی تا حضور آنها متوقف می شود.
 )4شخص حقیقی که مرتکب جرم شده است ،جلب و رسیدگی با حضور وی به نمایندگی از شخص حقوقی
ادامه مییابد.
« -۱۰۹الف» به اتهام زنای به عنف ،در دادگاه کیفری یک به طور مستقیم تحت تعقیب قرار می گیرد.
دادگاه مبادرت به صدور قرار منع تعقیب میکند .مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض به این قرار کجاست؟
 )1دادگاه تجدیدنظر استان
 )2این قرار قطعی است.
 )3دیوان عالی کشور
 )4دادگاه کیفری یک همعرض
 -۱۱۰رسیدگی توسط دادرسی که دارای موارد رد است کدام اصل دادرسی را نقض میکند؟
 )1ترافعی بودن دادرسی
 )2برائت
 )3استقالل
 )4بیطرفی
 -۱۱۱مباشرت بازپرس کرج در تحقیق از شهود حاضر در تهران ،درصورتی که به تشخیص وی ،مباشرت
او در انجام تحقیقات ضروری باشد ،چه حکمی دارد؟
 )1با موافقت دادستان کرج و هماهنگی رییس کل دادگستری تهران ممکن است.
 )2با موافقت دادستان کرج و هماهنگی با دادستان تهران ممکن است.
 )3مطلقا ممنوع بوده و فقط با اعطای نیابت قضایی ممکن است.
 )4با موافقت رییس کل دادگستری البرز و هماهنگی با رییس کل دادگستری تهران ممکن است.
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 -۱۱۲پس از توافق کتبی طرفین دعوی بر ساقط کردن حق تجدیدنظرخواهی آنان در کدام مورد مسموع
نیست؟
 )1میزان مجازات تعیینشده
 )2صالحیت محلی دادگاه
 )3صالحیت قاضی صادرکننده رای
 )4صالحیت ذاتی دادگاه
 -۱۱۳بازپرس شهرستان «الف» با اعطای نیابت به بازپرس شهرستان «ب» ،تفهیم اتهام موضوع قتل
عمد و صدور قرار یازداشت موقت را از وی میخواهد .بازپرس شهرستان «الف» پس از مالجظه نیابت،
دلیل را کافی برای تفهیم اتهام نمیداند .در این جالت چه اقدامی انجام میدهد؟
 )1مطابق با مفاد نیابت ،تفهیم اتهام قتل عمد کرده ولیکن قرار وثیقه یا کفالت صادر میکند.
 )2ملزم است اظهارات شخص احضارشده را اخذ و قرار بازداشت موقت صادر نماید و پرونده را به همراه متهم
به شهرستان «الف» ارسال کند.
 )3صرفا اظهارات شخص احضارشده را اخذ میکند و پرونده را بدون قرار و تفهیم اتهام،به شهرستان «الف»
اعاده میکند.
 )4مطابق با مفاد نیابت ،تفهیم اتهام قتل عمد کرده و قرار بازداشت موقت صادر می کند.
« -۱۱۴الف» در ورامین با تفنگ به سوی «ب» شلیک می کند« .ب» به محض رسیدن به بیمارستانی در
تهران فوت میکند .دادسرای صالح برای تعقیب «الف» کدام است؟
 .1محل دستگیری مرتکب
 .2ورامین
 .3هر محلی که زودتر شروع به تعقیب کند.
 .4تهران
 -۱۱۵حضور نماینده دادستان در دادگاه کیفری یک چه وضعیتی دارد؟
 .1دادگاه مکلف به دعوت از دادستان است ،درصورت عدم حضور بدون عذر موجه دادگاه رسیدگی را ادامه
میدهد و در صورت وجود عذر موجه ،دادگاه مکلف به تجدید جلسه است.
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 .2درصورت دعوت دادستان و عدم حضور با عذر موجه،با درخواست شاکی و موافقت متهم ،تنها برای یکبار
جلسه دادگاه تجدید می شود.
 .3دادگاه میتواند دادستان را دعوت به رسیدگی کند ،در این صورت حضور دادستان الزامی است.
 .4دادگاه مکلف به دعوت از دادستان است ولی عدم حضور وی به تشخیص دادگاه مانع از ادامه رسیدگی
نیست مگر آنکه دادگاه ،حضور او را الزم بداند.

حقوق جزای عمومی
« .۱۱۶الف» به «ب» توهین میکند .در مرحله رسیدگی «الف» از «ب» مشروط به حفظ یک جززء از قزرآن
گذشت میکند .این گذشت چه تأثیری بر صدور حکم و اجرای مجازات دارد؟
 .۱مانع صدور حکم و اجرای مجازات نیست
 .۲مانع صدور حکم است ،مگر شرط محقق نشود
 .۳مانع صدور حکم نیست ولی اجرای مجازات منوط به عدم تحقق شرط است
 .۴همواره مانع صدور حکم است
 .۱۱۷در ضمن یک جنگ ،فرمانده به طور غیرقانونی به سرباز خود دستور تیرباران اسیران را میدهد و او
را تهدید می کند که در صورت عدم انجام دستور ،از ارتش اخراج و محکزوم بزه اعزدام خواهزد شزد .سزرباز
۶نفر اسیر را تیرباران میکند .مسئولیت سرباز چیست؟
 .۱به مجازات قتل عمد محکوم میشود
 .۲به دلیل امر آمر قانونی ،مسئولیت ندارد
 .۳درصورتی که کتبا غیرقانونی بودن دستور را اعالم کرده باشد مسئولیت ندارد
 .۴به دلیل اکراه مسئولیت ندارد
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ا
« .۱۱۸الف» در ضمن بازی فوتبال بر خالف مقررات آن بازی از پشزت ،عمزدا بزه پزای «ب» ضزربهای زده و
پای وی میشکند« .الف» چه مجازاتی دارد؟
 .۱دیه و حسب مورد ،تعزیر
 .۲به علت آن که حادثه ضمن عملیات ورزشی بوده مسئولیت ندارد
 . ۳درصورت اخذ رضایت از بازیکنان پیش از بازی ،وی مسئولیت ندارد
 .۴قصاص و تعزیر
 .۱۱۹آقای «الف» در سن  ۱۱سالگی مرتکب جرمی میشود که مجازات آن  ۶ماه تا  ۳سال حبس است .در
 ۱۹سالگی جرم مذکور کشف میشود .محکومیت وی چگونه تعیین میشود؟
 .۱به مجازات ۶ماه تا  ۳سال حبس محکوم میشود
 .۲امکان صدور حکم محکومیت وجود ندارد
 .۳به نگهداری در کانون اصالح و تربیت محکوم میشود
 .۴به یکی از اقدامات تربیتی مذکور در قانون محکوم میشود
 .۱۲۰آقای «الف»  ۱۶ساله و خانم «ب»  ۱۱ساله مبادرت به رابطه نامشروع از نوع تقبیل با کیفر قانونی تا
 ۹۹ضربه شالق مینمایند .دادگاه مجازات آنها را معلق میکند .آیا این حکم صحیح است؟ چرا؟
 .۱بلی .تعلیق در همه جرایم نوجوانان ممکن است
 .۲خیر .جرایم مستوجب شالق قابل تعلیق نیست
 .۳خیر .جرم منصوص شرعی است
 . ۴نسبت به الف نادرست و نسبت به ب صحیح است .تعلیق در همه جرایم افرراد زیرر  ۱۵سرال مجراز و نسربت بره
اشخاص باالتر از  ۱۵سال در این جرم ،ممنوع است.
 .۱۲۱تعلیق مجازات نسبت به کدام جرم ممکن است؟
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 .۱تحصیل دادههای سری
 .۲دایر کردن مرکز فساد
 .۳معاونت در سرقت حدی
 . ۴معاونت در نشر گسترده اکاذیب که منجر به ورود خسارت عمده به اموال افراد شود
 .۱۲۲در کدام مورد ،عدم مجازات مباشر در عدم مجازات معاون مؤثر است؟
 .۱عفو خصوصی

 .۲صغر

 .۴دفاع مشروع

.۳جنون

 .۱۲۳در مورد کدام مجازات ،کیفر معاون از نوع کیفر مباشر است؟
 .۱انفصال دائم

 .۲شالق

 .۴انتشار حکم محکومیت

 .۳مصادره اموال

 .۱۲۴اکراه به چه جرمی موجب میشود مک ِره ،به مجازات فاعل جرم محکوم شود؟
مکره  .۳جعل سند رسمی
 .۱شرب خمر  .۲زنا با فردی غیر از ِ

 .۴قتل عمد

 .۱۲۵درخصوص مجازات جایگزین حبس ،کدام مورد صحیح است؟
 . ۱محکومیت همزمان به حبس و شالق ،مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست
 .۲مالک تجدیدنظرخ واهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین ،مجازات مذکور در حکم است
 . ۳محکومیت همزمان به حبس و شالق ،تنها در جرم عمدی ،مانع صدور حکم به مجازات جایگزین است
 .۴تعدد جرایم عمدی ،همواره مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است
 .۱۲۶فردی مرتکب جرمی عمدی با مجازات قانونی ۶ماه تا  ۲سال حبس و جرمی با مجزازات قزانونی یزک
تا  ۳ماه حبس شده است ،مجازات وی چگونه تعیین و اجرا میشود؟
 .۱قاضی ملزم است حداکثر مجازات هر دو را تعیین کرده و هر دو مجازات را اعمال میکند
 .۲قاضی مجازات هر دو جرم را بین حداقل و حداکثر تعیین و هر دو مجازات اجرا میشود
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 .۳قاضی حداکثر مجازات هر دو جرم را تعیین و مجازات اشد را اعمال میکند
 . ۴برای جرم اول ،بین حداقل و حداکثر و برای جرم دوم ،مجازات جایگزین حبس تعیین و هر دو اجرا میشود
 .۱۲۷اگر پدری برای نجات جان فرزندش ،رانندهای را با تهدید جانی ،اکراه غیرقابل تحمل کند که آنها را
به بیمارستان برساند ،اقدام پدر از جهت تهدید جانی راننده منطبق با کدام مانع مسئولیت کیفری است؟
 .۱احسان

 .۲دفاع مشروع

 .۴اضطرار

 .۳اکراه

 .۱۲۸شخصی به جهت ارتکاب معامله مال مسروقه (با مجازات قانونی  ۶ماه تا  ۳سزال حزبس و  ۷۴ضزربه
شالق) به طور قطعی به دو سال و نیم حبس و  ۴۵ضربه شالق محکوم شده اسزت .پزس از تحمزل شزالق و
یک سوم حبس ،بقیزه مجزازات حزبس او مشزمول تعلیزق اجزرای مجزازات شزده اسزت .او در دوران تعلیزق
مرتکب خیانت در امانت (با مجازات قانونی  ۶ماه تا  ۳سال حبس) میشود .بر اساس مقررات تکزرار جزرم،
مجازات قانونی وی کدام است؟
 .۱حبس از سه سال تا ۴سال و ششماه
 .۲چهار سال و شش ماه حبس
 .۳سه سال حبس
 .۴مشمول تکرار نمیشود و مجازات مرتکبین بین ششماه تا  ۳سال معین میشود
 .۱۲۹کدامیک از موارد زیر ،استثنایی در شخصی بودن مسئولیت کیفری است؟
 .۱سردستگی در جرایم ارتکابی دیگران  .۲معاونت در جرم دیگری
 .۳سبب اقوی نسبت به مباشر

 .۴تقصیر در رابطه با نتیجه رفتار دیگری

 .۱۳۰یک دختر  ۱۴ساله و یک پسر  ۱۶ساله ،مبزادرت بزه شزرکت در احزراق منززل مسزکونی دیگزری (بزا
مجازات قانونی  ۲تا  ۵سال حبس) میکنند .طبق قانون چه ضمانت اجرایی برای این دو تعیین میشود؟
 .۱برای هر دو ،اقدامات تأمینی و تربیتی به تشخیص قاضی از  ۲تا  ۵سال اعمال میشود
 . ۲چون هر دو بالغ هستند به همان مجازات قانونی مقرر برای جرم محکوم میشوند
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 . ۳برای دختر ،نگهداری در کانون اصالح و تربیت و برای پسر ،نگهداری در کانون اصالح و تربیت با جزای نقردی
یا خدمات عمومی رایگان
 . ۴برای دختر ،نگهداری در کانون اصالح و تربیت و برای پسر ،تعیین حبس بر اساس مجازات قانونی جرم
 .۱۳۱توبه در کدامیک از جرایم زیر در صورتی که ندامت و اصالح مرتکب برای قاضی احزراز شزود موجزب
سقوط مجازات میشود؟
 .۱معامله مال مسروقه (با مجازات قانونی  ۶ماه تا  ۳سال حبس و  ۷۴ضربه شالق)
 .۲شروع به راهزنی (مجازات قانونی راهزنی ۳ ،تا  ۱۵سال حبس و شالق تا  ۷۴ضربه است)
 .۳دسترسی غیرمجاز رایانهای (با مجازات قانونی حبس از  ۹۱روز تا یکسرال و جرزای نقردی از  ۵ترا  ۲۰میلیرون
ریال)
 .۴معاونت در آدمربایی (مجازات قانونی آدمربایی ۵ ،تا  ۱۵سال حبس است)
 .۱۳۲کدام مورد درخصوص تفاوت تقلیل مجازات و تبدیل مجازات صحیح است؟
 .۱تقلیل ،تنها ناظر به حبس و تبدیل ناظر به همه مجازاتهاست
 .۲تقلیل ناظر به میزان مجازات و تبدیل ،ناظر به نوع مجازات است
 .۳تقلیل ،منحصر به کاهش مجازات حبس از یک تا دو درجه و تبدیل ،تغییر مجازات فارغ از نوع آن به نوع دیگر از
یک تا سه درجه پایینتر است
 .۴تقلیل ،اختیاری و تبدیل ،الزامی است
 .۱۳۳معلمی یک دانشآموز پسر  ۱۴ساله را به توهین به یک معلم دیگر که مورد تنفر آن دانشآموز است،
تحریک میکند .مجازات تحریککننده کدام است؟
 .۱حداکثر مجازات توهین

 .۲به یک یا دو درجه پایینتر از مجازات توهین

 .۲حداقل مجازات توهین

 .۴حداکثر مجازات معاونت در توهین
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 .۱۳۴کدام مجازات بهعنوان کیفر اصزلی تعزیزری ،کیفزر تکمیلزی و بزهعنوان مجزازات اشزخاص حقزوقی،
امکان اعمال دارد؟
 .۱مصادره اموال
 .۳محرومیت از حقوق اجتماعی

 .۲انتشار حکم قطعی در رسانهها
 .۴توقیف وسایل ارتکاب جرم

« .۱۳۵الف» به سه مجازات اعدام حدی ،حبس حدی و شالق تعزیری بابزت تزوهین محکزوم شزده اسزت.
اجرای مجازات وی چه حکمی دارد؟
 .۱ابتدا شالق تعزیری و سپس مجازات اعدام اجرا میشود
 .۲تنها مجازات اعدام اجرا میشود
 .۳تنها حبس و اعدام اجرا میشود
 .۴ابتدا شالق تعزیری و سپس حبس و پس از آن ،اعدام اجرا میشود

حقوق جزای اختصاصی
« .۱۳۶الف»« ،ب» را به جنایت بر عضو «ب» ،اکزراه غیزر قابزل تحمزل میکنزد و جنایزت محقزق میشزود.
جنایت به چه کسی منتسب است و چه مجازاتی دارد؟
« .۱الف» -دیه « .۲الف» -دیه و تعزیر « .۳الف» -قصاص

« .۴ب» -تعزیر

 .۱۳۷اگر صاحب حق قصاص برخالف مقررات اقدام به قصاص کند ،مجازات وی کدام است؟
 .۱تعزیر

 .۲دیه و تعزیر

 .۴قصاص

 .۳مجازاتی ندارد

« .۱۳۸الف» انگشت «ب» را قطع میکند و «ب» آن را پیوند میزند .حکم «الف» چیست؟
 .۱با انتخاب «ب» ،حکم به قصاص یا دیه صادر میشود
 .۲قصاص میشود
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 .۳دیه و تعزیر
 . ۴درصورتی که پیوند موفق باشد ،تنها به پرداخت دیه محکوم میشود
« .۱۳۹الف»« ،ب» را که محکوم به قصاص نفس است فراری میدهد .مجازات او چگونه تعیین میشود؟
 .۱به حبس از ششماه تا دو سال محکوم میشود
 .۲تا زمان تحویل محکوم ،در زندان باقی میماند
 .۳به قصاص محکوم میشود
 .۴عالوه بر حبس از ششماه تا دو سال ،به پرداخت دیه محکوم میشود
« .۱۴۰الززف» نمونززه تقلبززی شمشززیر داریززوش سززوم را میسززازد و آن را بززهعنوان شمشززیر اصززلی بززه «ب»
میفروشد« .ب» با علم به تقلبی بودن آن را میخرد .مجازات «الف» و «ب» کدام است؟
« .۱الف» به مجازات شروع به کالهبرداری محکوم میشود و «ب» مجازاتی ندارد
« .۲الف» به مجازات کالهبرداری محکوم میشود و «ب» مجازاتی ندارد
 .۳هردو بهعنوان مباشر جرم به کیفر تعزیری محکوم میشوند
« .۴الف» به مجازات کالهبرداری و «ب» به مجازات معاونت در کالهبرداری محکوم میشود
« .۱۴۱الف» و «ب» مالک مالی هستند که ارزش آن معزادل  ۱۰نخزود طزالی مسزکوک اسزت .سزهم الزف
۴۰درصد و سهم ب  ۶۰درصد است .الف بدون رضایت ب آن را مخفیانه از حزرزی کزه متعلزق بزه ب اسزت
میرباید؛ الف مرتکب کدام جرم شده است؟
 .۱سرقت تعزیری  .۲جرمی مرتکب نشده است  .۳خیانت در امانت

 .۴سرقت حدی

« .۱۴۲الف» که از کارکنان یکی از بنیادهای انقالبی است ،بدون آن کزه قصزد تملزک داشزته باشزد ،رایانزه
متعلق به بنیاد را برای دخترش به منزل برده و پس از چند روز آن را باز میگرداند .الف مرتکب کزدام جزرم
شده است؟
 .۱تصرف غیرقانونی  .۲خیانت در امانت

 .۳مرتکب جرمی نشده است  .۴اختالس
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 .۱۴۳فردی به وسیله سامانه رایانه ای ،تصویر دیگری را تغییزر داده و آن را منتشزر میکنزد ،بزه نحزوی کزه
موجب ریختن آبروی او میشود .او به مجازات چه جرمی محکوم میشود؟
 .۱نشر اکاذیب

 .۲استفاده از داده مجعول

 .۳جعل رایانهای

 .۴هتک حیثیت

 . ۱۴۴متصدی یک مغازه تایپ و تکثیر ،برای چاپ کردن فایلی ،آن را از روی دیسک مشتری بر روی رایانزه
خود کپی کرده و آن را چاپ میکند و پس از چاپ کردن ،نسخه کپی را حذف نمیکند .کدام مورد ،صحیح
است؟
 .۱متصدی به مجازات شنود غیرمجاز محکوم میشود
 . ۲درصورتی که مشتری اجازه کپی کردن نداده باشد ،متصدی به مجازات سرقت رایانهای محکوم میشود
 .۳درصورتی که مشتری اجازه کپری کرردن نرداده باشرد ،متصردی بره مجرازات جررم دسترسری غیرمجراز محکروم
میشود
 .۴متصدی مرتکب جرمی نشده است
« .۱۴۵الف» از طرف «ب» به «ج» که یک مأمور دولتی است وعده پرداخت وجهی را میدهد« .ج» پزس از
مذاکره به دلیل عدم توافق بر مبلزغ ،از قبزول آن وعزده سزر بزاز میزنزد« .الزف» بزه چزه مجزازاتی محکزوم
میشود؟
 .۱راشی

 .۲شروع به ارتشا

 .۳قابل مجازات نیست

 .۴مرتشی

ا
 .۱۴۶فردی عمدا دود مادهای مستکننده را استنشاق میکند .حکم او چیست؟
 .۱تنها در صورتی که مست شود ،به حد مصرف مسکر محکوم میشود
 .۲به مجازات تعزیری بابت استعمال این ماده محکوم میشود
 .۳به حد مصرف مسکر محکوم میشود
 .۴تنها در صورتی که ماده مستکننده خالص باشد به مجازات تعزیری بابت آن محکوم میشود
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« .۱۴۷الف» به قصد کشتن جنین ،به شکم مادر ضربهای میزند .جنین پس از زنده متولزد شزدن ،بزر اثزر
همان ضربه فوت میکند .حکم «الف» چیست؟
 .۱فقط به پرداخت دیه محکوم میشود
 .۲عالوه بر پرداخت دیه جنین ،به تعزیر محکوم میشود
 .۳فقط به تعزیر محکوم میشود و عاقله ،دیه جنین را میپردازد
 .۴به قصاص نفس محکوم میشود
 . ۱۴۸کسی در یک کوچه تاریک ،به تصور این که سیاهی انتهای کوچه ،حیوانی اسزت و بزرای دفزع حملزه
احتمالی ،سنگی به سوی او پرتاب میکند ،ولی سیاهی در اصل یک انسان در حال تردد بوده که سنگ به
سر وی اصابت کرده و مجروح میشود .جنایت از کدام نوع است؟
 .۱عمد

 .۲خطای محض

 .۴جنایت نیست

 .۳شبه عمدی

 .۱۴۹فردی دو پسر  ۲۱و  ۱۳ساله را برای ارتکاب لواط به هم میرساند .حکم او چیست؟
 .۱درصورت تکرار به حد قوادی و در غیر این صورت به تعزیر محکوم میشود
 .۲به حبس و شالق تعزیری محکوم میشود
 .۳به حد قوادی محکوم میشود
 . ۴درصورت وقوع لواط ،به حد قوادی و در غیر اینصورت به تعزیر محکوم میشود
« .۱۵۰الف» با تنظیم سند رسمی ،آپارتمان خود را به «ب» میفروشد و پس از فروش ،با سزند عزادی آن را
به «ج» اجاره میدهد .عنوان مجرمانه رفتار «الف» کدام است؟
 .۱معامله معارض

 .۲تصرف عدوانی

 .۳فاقد عنوان مجرمانه

 .۴انتقال مال غیر

 .۱۵۱کدامیک از جرایم زیر ،متضمن نقض محرمانگی اطالعات طبقهبندی شده است؟
 .۱اقدام تروریستی  .۲جاسوسی

 .۳جرم سیاسی  .۴تشکیل جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور
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 .۱۵۲در تحقق کدام یک از جرایم زیر ،ورود ضرر ،شرط تحقق جرم است؟
 .۱جعل یک اجارهنامه
 .۲تقدیم تاریخ چک از سوی دارنده چک
 .۳صدور تصدیقنامه خالف واقع علیه دیگری
 .۴ساختن مهر یک شرکت غیردولتی
ا
 .۱۵۳آقای «الف» عمدا دو انگشت دست راست خانم «ب» را قطع میکند .حکم او چیست؟
 .۱محکوم به قصاص دو انگشت میشود
 .۲پس از دریافت دیه یک انگشت ،محکوم به قصاص دو انگشت میشود
 .۳بسته به نظر مجنیعلیه ،دو انگشت یا پرداخت حداکثر دیه یک انگشت محکوم میشود
 .۴محکوم به قصاص یک انگشت میشود
 .۱۵۴غیرمسلمانی پس از شرب خمر در خانهاش ،در حال مستی در خیابزان ظزاهر میشزود .چزه حکمزی
درخصوص او صادر میشد؟
 .۱به مجازات مقرر برای تشویق به فساد محکوم میشود
 .۲به حد مصرف مسکر محکوم میشود
 .۳عمل او فاقد عنوان کیفری است
 .۴به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم میشود
« .۱۵۵الف» صدمهای به «ب» وارد میکند که در اثر آن ،مجنیعلیزه بیهزوش شزده و بزه حالزت اغمزا فزرو
میرود .پس از سه روز «ب» بدون هیچ آسیبی به هوش میآید .جنایت چه حکمی دارد؟
 .۱نسبت به سه روز ،ارش ثابت میشود
 .۲جانی باید دیه زوال عقل را بپردازد
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 .۳هیچ ضمانی در پی ندارد
 .۴جانی و مجنیعلیه باید مصالحه کنند
 .۱۵۶پرداخت دیه در جنایت بر کدام مورد« ،حال» است؟
 .۱زن ،مشروط بر آن که کمتر از یک سوم دیه کامل باشد
 .۳میت

 .۲جنین

 .۴اعضا مشروط بر آن که کمتر از یک دهم دیه کامل باشد

 . ۱۵۷اگر کسی به مجازاتی غیر از سلب حیات محکوم شده است ،بدون عمد یا تقصزیر مجزری حکزم ،در
اثر اجرای مجازات کشته شود ،حکم آن چیست؟
 .۱در قصاص ،ضمان منتفی است ولی در حدود و تعزیرات ،دیه از بیتالمال پرداخت میشود
 .۲در حدود و قصاص ،ضمان منتفی است ولی در تعزیرات ،دیه از بیتالمال پرداخت میشود
 .۳در تعزیرات ،ضمان منتفی است ولی در حدود و قصاص ،دیه از بیتالمال پرداخت میشود
 . ۴چون عمد یا تقصیری در کار نبوده ،فارغ از نوع مجازات ،ضمان منتفی است
 . ۱۵۸اگر مستأجر ملکی به عنوان مالک ،تقاضزای ثبزت ملزک را بکنزد ،عملزش مسزتوجب چزه مجزازاتی
است؟
 .۱خیانت در امانت

 .۲کالهبرداری

 .۳تصرف عدوانی

 .۴جعل در اسناد ثبتی

« .۱۵۹الف» با مراجعه به یک شخص نیکوکزار ،بزه دروغ وانمزود میکنزد کزه سزند ازدواجزی کزه در دسزت
اوست مربوط به دخترش است و برای تهیه جهیزیه او ،نیاز بزه کمزک مزالی دارد و از ایزن طریزق ،بزا فریزب
شخص نیکوکار ،مبلغ  ۱۰میلیون تومان از او دریافت میکند .رفتار «الف» مشمول کدامیک از عناوین زیزر
است؟
 .۱دروغ صرف و فاقد عنوان مجرمانه
 .۳کالشی

 .۲تکدی

 .۴توسل به وسایل متقلبانه و کالهبرداری

« .۱۶۰الف» به «ب» میگوید« :تو با فالن زن زنا کردهای» .حکم «الف» چیست؟
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 . ۱نسبت به مخاطب ،مرتکب توهین و نسبت به آن زن ،قاذف محسوب میشود
 .۲هم نسبت به مخاطب و هم نسبت به آن زن ،قاذف محسوب میشود
 .۳فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب میشود
 . ۴هم نسبت به مخاطب و هم نسبت به آن زن ،مرتکب توهین محسوب میشود

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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