
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره سؤاالت
  

  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  30  1  30  متون حقوق به زبان انگليسي  1

  50  31  20  حقوق مدني  2

  65  51  15  حقوق تجارت  3

  80  66  15  آيين دادرسي مدني  4

  100  81  20  متون فقه  5

  115  101  15  وميحقوق جزاي عم  6

  135  116  20  حقوق جزاي اختصاصي  7

  155  136  20  الملل عمومي حقوق بين  8

  170  156  15  حقوق اداري  9

  185  171  15  حقوق اساسي  10

  200  186  15  حقوق مدني (تعهدات)  11

  215  201  15  الملل خصوصي بينحقوق   12

  230  216  15  آيين دادرسي كيفري  13

  245  231  15  دادرسي كيفريحقوق جزا و آيين   14

  260  246  15  المللي هاي بين سازمان  15

هاي معارف اسالمي و حقوق و  دروس ويژه رشته  16
  حقوق خانواده

35  261  295  

  310  296  15  حقوق ارتباطات  19
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Directions: Read the following five passages and select the answer choice (1), (2), (3), or (4) that best 
answers each question. Then mark your answer on your answer sheet. 

 
Passage 1: 
Several attempts to think internationally appeared in the 19th century. The founding of the International 
Committee of the Red Cross (ICRC) was an early effort to find world agreement, in the absence of a world 
government, to set limits to war making. The ICRC was founded in Geneva, Switzerland August 22, 1864 in 
a meeting prompted by concern over the neglect of the sick and wounded at Solferino in the Franco-Austrian 
War of 1859. A Swiss citizen, Henri Dunant, was the prime mover and the Swiss government was the 
convener. The major result was a “Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded 
Armies of the Field.” This document provided for the protection of the ambulance corps, and for doctors, 
nurses, and hospitals, as long as they functioned solely for medical purposes. A further meeting in 1868 
proposed the same provisions for treating the sick and wounded at sea. Further ICRC meetings were held in 
1906 to take account of events in the Spanish-American war. 
 
1 – What is the passage mainly about? 
   1 ) How the ICRC came into existence    2 ) How the wounded were helped in the 19th century 
   3 ) Thinking globally     4 ) The major concerns of ICRC 
2 – Which of the following is true about the ICRC? 
   1 ) It put an end to the Franco-Austrin War.    2 ) It came under heavy attack by Henri Dunant. 
   3 ) It was neglected at Solferion.    4 ) It was established in Geneva. 
3 – What does the word “prompted” in line 4 mean? 
   1 ) Recovered    2 ) Motivated    3 ) Councentrated    4 ) Perceived 
4 – When was the same proposal for treating the sick and wounded at sea made? 
   1 ) In 1864     2 ) In 1906 
   3 ) Four years after the establishment of the ICRC    4 ) Five years before the establishment of the ICRC 
5 – How many wars are mentioned in the passage? 
   1 ) Two    2 ) One    3 ) Four    4 ) Three 
6 – What does the Word “solely” in live 10 mean? 
   1 ) Efficiently    2 ) Merley    3 ) Seriously    4 ) Secretly 
 
Passage 2: 
In Anglo-Saxon times there existed three fairly distinct legal systems: The Danc Law, which had been 
adopted after the invasion and settlement of Danish and Scandinavian warroors in the coastal areas of 
northern and northeastern England; Mercian Law, which bore traces of Germanic orgigin, following the 
Saxon invasion, and extended around the Midlands; Wessex Law, applied in south and west England. In 
each of the three systems the law was based on customs, and the customs varied from place to place and 
shire to shire. There was little distinction between criminal wrongs and civil wrongs at this time; the laws 
were generally primitive but nevertheless served to produce such good order as could be expected. But there 
were courts of law where cases were heard. The Anglo-Saxon courts before 1066 were: (i) The Shire Court 
(or Moot), presided over by the sheriff, the Bishop, and the Ealdorman, and attended by the lords and 
freemen of the county, with the priest. This court sat twice a year. (ii) The Hundred Court (“hundred” means 
a division of a shire), presided over by the Hundredman, assisted by twelve senior thanes. (iii) The Franchise 
Courts, granted to certain persons by the monarch. The grantees were entitled to the profits, for the suitors or 
litgants who brought their cases to court for trial were required to pay fees. In Norman times the franchise 
courts were sometimes taken over by the lords of the manor who, in deciding disputes between tenants of 
land, continued the practice of charging fees. 
 
7 – Which of the following is the passage mainly about? 
   1 ) Courts in Norman times    2 ) Laws based on customs 
   3 ) How the Saxon made advanced laws    4 ) Historical sources of English law 
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8 – Which part of England was under the ruleof Wessex Law? 
   1 ) Midland     2 ) West England 
   3 ) Northeastern England    4 ) Southeastern England 
9 – What does the word “warriors” in line 3 mean? 
   1 ) Combatants    2 ) Warships    3 ) Sailors    4 ) Criminals 
10 – What is the author’s attitude toward the legal system in Anglo-Saxon times? 
   1 ) Indifferent    2 ) Hostile    3 ) Favorable    4 ) Scornful 
11 – Which of the following courts was granted to certain people by the king? 
   1 ) The Dane Court     2 ) The Hundred Court 
   3 ) The Shire Court     4 ) The Franchise Court 
12 – Which court was held a limited number of times each year? 
   1 ) The Hundred Court     2 ) The Franchise Court 
   3 ) The Shire Court     4 ) The Wessex Court 
 
Passage 3: 
International criminal law is a branch of international law. Therefore, it draws upon the same sources, 
namely conventios, custom, and general principles of law. By analogy with the awards of early intenational 
arbitral tribunals, the dexisions of international criminal courts or tribunals provide many examples of resort 
to general principles of law. Why have international criminal courts and tribunals so far had frequent 
recourse to such principles? The following four reasons may explain this. 
First, international criminal criminal law is a relatively new branch of international law. It is relatively new 
because the list of international crimes has gradually emerged and the rules of international criminal 
procedure are scarce and belong only to the criminal court or tribunal for which they were adopted. 
Secondly, international criminal law is somewhat rudimentary. This is because the elements of internationanl 
crimes (the objective element or actus reus, and the subjective element or mens rea) have not been 
immediately obvious, and because international law does not lay down any scale of penalties. These two 
reason lead international criminal courts and tribunals to turn to general principles of law in roder to fill the 
legal gaps and to interpret inprecise legal rules. 
Thirdly, international criminal courts and tribunals need to take decisions based on compelling legal 
arguments. Recourse to general principles of law is an effective means of reinforcing legal reasoning. 
Finally, international criminal law has primarily developed by importing domestic criminal law concepts and 
institutions into the international realm. Thus, given the analogies between many concepts and institutional 
criminal courts and tribunals have transposed into the international arena some of those concepts and 
institutions by means of general principles of law. 
 
13 – Which of the following does the international law NOT draw upon? 
   1 ) Divine sources     2 ) General principles of law 
   3 ) Custom     4 ) Conventions 
14 – What does the word “they” in paragraph 2 refer to? 
   1 ) International crimes     2 ) Rules of international criminal procedure 
   3 ) Tribunals     4 ) Criminal courts 
15 – Which of the following is NOT mentioned as a reason why international criminal law resorts to 
general principles of law? 
   1 ) It is basic.     2 ) It is new. 
   3 ) It is based on domestic law concepts.    4 ) It is basesd on immeasurable criteria. 
16 – Which of the following is closest in meaning to the word “compelling” in paragraph 4? 
   1 ) Convincing    2 ) Temporary    3 ) Obligatory    4 ) Lenient 
17 – Which of the following best represent the nature of international criminal law? 
   1 ) Undeveloped    2 ) Unfair    3 ) Imblanced    4 ) Irregular 
18 – What would the author most probably discuss in the next paragraph? 
   1 ) Mention a fifth reason against international criminal law 
   2 ) Sum up the reasons for the inadequacies of international criminal law 
   3 ) Discuss the advantages of domestic law 
   4 ) Elaborate on the general principles of law 
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Passage 4: 
Law comprises all the principles, rules, and enactmeants that are applied in the courts and enforced by the 
power of the state. The word law is often used in contrast with the separate set of rules and precedents 
known as equity, a distinction that is important in England and the United States, and in other jurisdiction 
that draw their legal systems from the same historical source. In the United States it is customary to identify 
a legislative enactment as a law, whereas in England the preferred term is act. 
In the highly developed modern state the citizen is cared for and governed by the law from the cradle to the 
grave. Indeed the span goes beyond both extremes, for the question of abortion is subject to regulation by 
law, and after death the law will see that a decednt’s will is put into effect, if it meets legal requirements. 
In early times, legal systems concentrated on a few matters that seemed to be the most urgent: the 
maintenance of civil peace, the suppression of crimes of violence, the protection of property, and the 
enforcement of contemporary moral standards in family relations. Gradually the scope of law was extended, 
so that ot is difficult to find modern examples of human conduct that are not in some way regulated by law. 
 
19 – Which of the following issues in NOT discussed in the passage? 
   1 ) The scope of law in modern times    2 ) The application of law to matters of urgency 
   3 ) The origin of the term law    4 ) The activities of early legal systems 
20 – The word “it” in paragraph 2 refers to ……….. 
   1 ) span    2 ) law    3 ) question    4 ) will 
21 – Why does the writer refer to abortion in the second paragraph? 
   1 ) To emphasize the need for abortion to be regulated by law 
   2 ) To support the idea that the span of law goes beyond birth or death 
   3 ) To analyze its legal requirements 
   4 ) To introduce an issue that lies outside the scope of law 
22 – According to the passage, early legal systems dealt with all of the following EXCEPT ………. 
   1 ) fighting violence     2 ) protecting morality 
   3 ) keeping peace     4 ) modernizing humand conduct 
23 – It can be inferred from the passage that ………. 
   1 ) modern legal systems pay less attention to human behavior than early legal systems did 
   2 ) the legal systems in England and the United States originated from completely different historical 
          sources. 
   3 ) the terms “law” and “act” refer to the same thing 
   4 ) it has always been the duty of the courts to determine the scope of law 
24 – There is sufficient information in the passage to answer which of the following questions? 
   1 ) why does the author refer to the expression “from the cradle to the grave” in paragraph 2? 
   2 ) What has led to the xtention of the scope of law in the course of time? 
   3 ) How is it that those in the U.S. avoid using “act” in place of “law” to identify a legislative enactment? 
   4 ) Why are the England and the United States’ legal systems based on the same historical source? 
 
Passage 5: 
The second aspect of reciprocity arising for discussion concerns the nature of a diplomatic assurance of 
reciprocity. In substance, if not in form, it would appear to have the same effect as a treaty. Two kind of 
declaration must, however, be distinguished. On the one hand, there is the declarion of reciprocity and hoc, 
by which one party assures the other that if extradition of a named individual is conceded, then in ‘an 
analogous case’ it will in turn rexiprocate favour. This method seems to be the one most often employed in 
South America in the absence of treaty obligations. It is obviously a poor substitute for regular treaty 
reations, since the obligation contracted is discharges as soon as a request in an analogous case is granted. 
What constitutes an ‘analogous case’ cannot be defined with any great precision; nor will surrender be 
granted in any event if the legislative requirements of the requested state are not satisfied. On the other hand, 
there is the general declaration of reciprocity whereby two state agree that they will consider extradition 
requistions from each other and process them in accordance with their respective laws This kind of 
declaration is in effect a treaty of indefinite duration, the provisions of which incorporate the law of the 
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parties by reference. This impression is strengthened by recalling the practice of Austria and Germany, 
which list countries with which such declaritions sare in force in official publictions. Ironically, such 
declartions are not in truth strictly reciprocal, since the laws of the two parties will not be identical and there 
will be some occastion on which the one party may surrender but the other may not. If such arrangements 
were made strictly reciprocal by declaring that the one party would be bound to extradite only if mutatis 
mutandis the other party would be bound, then the same difficult judicial problem of interpreting foreign law 
would arise. It therefore followd that no better way exists of securing firm obligations to extradite under 
clear conditions than that of regular extradition treaties, whether bilateral or multilateral. 
 
25 – What does the paragraph preceding this passage most probably discuss? 
   1 ) A general definition of reciprocity 
   2 ) An aspect of reciprocity 
   3 ) A defintiotn of diplomatic assurance as it is related to reciprociy 
   4 ) A particular feature of the diplomatic nature of reciprocity 
26 – What does the passage mainly discuss? 
   1 ) Similarities and differences between declartions and treaties 
   2 ) Methods of the declaration of reciprocity in use in different countries 
   3 ) An issue related to reciprocity 
   4 ) Differeing aspects of reciprocity 
27 – The word “which” in line 15 refers to ………. 
   1 ) duration    2 ) laws of parties    3 ) provisions    4 ) treaty 
28 – The passage states that the declaration of reciprocity ad hoc ………. 
   1 ) originated from south America where there are no treaty obligations 
   2 ) offers a clear-cut definition for analogous cases 
   3 ) is about the extradition of a particular individual in anticipation of the same action 
   4 ) is more similar to treaty obligations compared to the other kind of declaration 
29 – According to the passage, Austria and Germany ………. 
   1 ) are the two countries that have no difficulty in interpreting foreign laws 
   2 ) provide an official list of countries where the general declaration of reciprocity is practiced 
   3 ) consider extradition requistions only from one another 
   4 ) have attempted to make the laws of the parties identical 
30 – Which of the following best describes the author’s attitude towards the kinds of declaration 
disussed in the passage? 
   1 ) They are a perfect replacement for traties. 
   2 ) They cannot be used on a global scale. 
   3 ) They are less effective than regular extradition treaties. 
   4 ) They are promising in theory but fail in practice. 

  

  ���ق ���

و بدسرپرست، تحت سرپرستي قرار گرفته است، از كدام جهت  سرپرست قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيحقوق كودكي كه بر اساس  –  31
  با حقوق فرزندان، يكسان است؟

  ) حضانت بعد از طالق زوجين سرپرست 2    ) برخورداري از مستمري بازماندگان 1   

  فقه) ن 4     ) ارث 3   

  كدام عبارت، در خصوص مهريه، صحيح است؟ –  32

  ) انحالل نكاح تأثيري بر استحقاق زن نسبت به دريافت مهرالمسمي ندارد. 1   

  ) صدور حكم تقسيط مهريه توسط دادگاه به دليل اعسار زوج، مسقط حق حبس نيست. 2   

  ) شرط عدم مهر در هر نكاحي، صحيح است. 3   

  به فساد نكاح باشد، مستحق مهرالمثل است.) اگر زن جاهل  4   
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  ه فسخ نكاح و طالق است؟بكدام مورد، وجه تشا –  33

  كنند. ) در صورت حصول شرايط الزم، ايجاد حرمت ابدي مي 1   

  ) اجراي هر دو، منوط به رسيدگي قضايي و صدور گواهي عدم امكان سازش است. 2   

  د.عه انجام گيرنق) بايد در طهر غيرموا 3   

  ) انحالل نكاح به واسطه آنها نسبت به گذشته اثر ندارد. 4   

  كند. رابطه زوجيت چه وضعيتي خواهد داشت؟ دهد. همسر وي به بذل رجوع مي فرامرز همسر يائسه خود را طالق خلع مي –  34

  جوع زوجه به بذل را بپذيرد، حق رجوع به زوجيت را دارد.) اگر فرامرز ر 2    ) با توجه به رجوع زوجه به بذل، فرامرز در هر حال حق رجوع دارد. 1   

  ) اگر در ايام عده بوده، فرامرز نيز حق رجوع دارد. 4     ) رابطه زوجيت قابل رجوع نيست. 3   

  ميرد. كدام مورد صحيح است؟ دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طالق مي حميد در حال مرض، زن خود را طالق مي –  35

  برد. در صورتي كه طالق رجعي بوده و زن شوهر نكرده باشد، ارث مي) فقط  1   

  برد. برد و اگر رجعي باشد، ارث مي چنانچه طالق بائن باشد، زوجه از او ارث نمي)  2   

  برد. اگر فوت بعد از انقضاء مدت عده باشد، زن ارث نمي)  3   

  ده باشد.برد، مشروط بر اين كه شوهر نكر زوجه از او ارث مي)  4   

  كدام حكم، در نكاح موقت، جاري است؟ –  36

  ) در صورت جهل زن به فساد نكاح و عدم وقوع نزديكي، زن مستحق مهرالمتعه است. 1   

  ) اگر مردي قبل از نزديكي، تمام مدت باقيمانده از نكاح را ببخشد، بايد نصف مهر را بدهد. 2   

  شود. ر مي) موت زن در اثناء مدت، موجب سقوط مه 3   

  ) اگر شوهر تا آخر مدت با زن نزديكي نكند، بايد نصف مهر را به او بدهد. 4   

شود. در صورتي كه مالك قيمت مال خود را از  فروشد و عين مغصوب نزد سهراب (خريدار) تلف مي غاصبي مال غصبي را به سهراب مي –  37
  تواند به فروشنده رجوع كند؟ تا چه ميزان ميسهراب مطالبه و وصول كند، سهراب كه جاهل به غصب بوده، 

  ) چون عين نزد او تلف شده، ضمان بر عهده وي مستقر شده و حق رجوع ندارد. 1   

  ) نسبت به ثمن و خسارات وارده حق رجوع دارد. 2   

  .تواند به بايع رجوع كند ) اگر مبلغ پرداختي به مالك زيادتر از ثمن بوده، به مقدار زياده مي 3   

  ) اگر مبلغ پرداختي به مالك زيادتر از ثمن بوده، صرفاً به مقدار ثمن حق رجوع دارد. 4   

  كدام مورد، در خصوص رهن، صحيح است؟ –  38

  ) وثيقه دادن براي دين آينده، ممكن است. 2     شود. ) تجزيه دين، موجب تجزيه حق رهن نمي 1   

  ) رهن براي ضمان درك و ضمان معاوضي، درست نيست. 4     ها با شرط به خريدار تعلّق دارد.) در معامالت با حق استرداد، منافع تن 3   

  در خصوص وكالت، كدام مورد صحيح است؟ –  39

  اي باشد، اصل بر نيابت است. هه) در وكالت مطلق، هر جا كه شب 1   

  عتراض كند.تواند به حكمي كه با شركت وكيل صادر شده، به عنوان ثالث ا ) موكل مي 2   

  كاري، رابطه دو طرف در حكم وكالت است. العمل ) در حق 3   

  ) در انعقاد وكالت، توالي بين ايجاب و قبول شرط است. 4   

اي را وقف كرده است تا منافع آن، صرف هزينه و نگهداري آب انبار روستاي خاصي شود. اگر به دليل لوله كشي آب  شخصي مزرعه –  40
  بار روستا بالاستفاده باشد، تكليف منافع موقوفه چيست؟آشاميدني، آب ان

  شود. ) براي اموري كه اقرب به غرض واقف است، هزينه مي 1   

  شود. موقوفه فروخته شده و حاصل آن، در موردي كه اقرب به غرض واقف است، وقف مي)  2   

  شود. صرف بريات عمومي مي)  3   

  ود.ش براي لوله كشي آب هزينه مي)  4   

  كدام مورد، در خصوص عقد ضمان، صحيح است؟ –  41

  ) مالك رجوع ضامن به مضمون عنه، تحصيل برائت است نه تحمل غرامت. 1   

  ماند. عنه همچنان باقي مي ) در ضمانت از ضامن به قيد تضامن، با ابراء نخستين ضامن، ذمه مضمون 2   

  تواند ضامن ديگري شود. ) ورشكسته نمي 3   

  تواند مال كلي يا از اعيان باشد. ) موضوع ضمان اصطالحي، مي 4   
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  در خصوص رجوع از طالق رجعي، كدام مورد صحيح است؟ –  42

  ) از اخباريات است، نه انشائيات. 1   

  ) قابل توكيل به غير نيست. 2   

  ) وقوع آن، منوط به آگاه ساختن زن و ابالغ اراده شوهر است. 3   

  هر، قابل اسقاط نيست.) از طرف شو 4   

كند. اگر وصي صغير  دهد و به علت حادثه رانندگي فوت مي شخصي يكي از فرزندان صغير خود را به اتفاق همسر خويش، وصي قرار مي –  43
  قبل از بلوغ فوت كند، وصيت عهدي مزبور چه وضعيتي دارد؟

  نتفي است.) اجراي وصيت م 2     ) چنين وصيتي از ابتدا باطل بوده است. 1   

  كند. ) دادگاه يك نفر امين به وصي منضم مي 4     تواند مستقالً مورد وصايت را انجام دهد. ) وصي كبير مي 3   

شود بدون اين كه مدت قرارداد مشخص  در عقد صلح معوضي، منافع يك قطعه زمين مزروعي از قرار هر سال يكصد ميليون ريال صلح مي –  44
  وضعيتي دارد؟ شود. قرارداد مزبور چه

  المثل زمين پرداخت شود. ) براي يك سال صحيح است و پس از آن، بايد اجرت 1   

  ) قرارداد باطل است. 2   

  .) براي يك سال صحيح است و پس از آن، در صورت ادامه تصرفات و رضايت مالك، به نسبت زمان تصرف، مالك مستحق مبلغ مورد توافق خواهد بود 3   

  اد صحيح است و مادامي كه متصالح به تصرفات خود ادامه دهد، بايد عوض الصلح را بر مبناي توافق پرداخت كند.) قرارد 4   

شود. پيش از انجام عمل، طرفين مبلغ  در قالب عقد جعاله خاص، مبلغ پنجاه ميليون ريال جعل براي تسطيح يك قطعه زمين تعيين مي –  45
  دهد. صلح و عقد قرض، چه وضعيتي دارند؟ قرض مي» جاعل«، گندم مزبور را به »عامل«ند و سپس كن جعل را به پنج تن گندم صلح مي

  ) عقد صلح صحيح و عقد قرض باطل است. 2       ) هر دو عقد، صحيح و معتبرند. 1   

  باشند. ) هر دو عقد باطل مي 4       ) هر دو عقد غيرنافذند. 3   

  ت؟در خصوص صلح، كدام مورد صحيح اس –  46

  اند صلح كنند، نافذ است. اي كه انجام داده ) هرگاه دو طرف، نسبت به ادعاي بطالن معامله 1   

  ) صلح مربوط به دعوي ناشي از آثار بطالن معامله (مانند استرداد دو عوض)، باطل است. 2   

  ) صلح در مقام عقود جايزه، جايز و قابل فسخ است. 3   

  توان صلح كرد. ود در اثر حكم از بين رفته است، نيز مي) بر دعوايي كه معلوم ش 4   

كند كه آپارتمان مزبور با اجاره بهاي ماهي پنج ميليون ريال، مدت يك سال در  ضمن قرارداد فروش يك واحد آپارتمان، بايع شرط مي –  47
  كنند؟ عقد بيع و  اجاره چه وضعيتي پيدا مياجاره او باشد. اگر آپارتمان پس از چهار ماه از انعقاد عقد در اثر زلزله خراب شود، 

  ) بيع به اعتبار خود باقي است و اجاره از زمان تلف، منفسخ است. 1   

  شود و اجاره تا آن زمان، صحيح و براي مدت باقيمانده، باطل است. ) از زمان تلف مورد معامله، بيع منفسخ مي 2   

  ، منفسخ است.) بيع قابل فسخ است و اجاره از زمان تلف 3   

  ) از زمان تلف مورد معامله، بيع و اجاره هر دو منفسخ است. 4   

  در خصوص مزارعه، كدام مورد صحيح است؟ –  48

  ) الزم است متصرف زمين مالك آن هم باشد. 1   

  تواند بين مزارع و عامل مشاع باشد. ) زمين مي 2   

  عقد است.) شرط تملك تمام محصول بر خالف مقتضاي اطالق  3   

  شود. ) عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آنها باطل مي 4   

  باشد. سهم االرث خواهر ابي، چه ميزان است؟ احمد فوت كرده و ورثه او منحصر به سه برادر ابويني، يك خواهر ابي و دو خواهر امي مي –  49

  ادران) نصف سهم االرث يكي از بر 2       ) يك هفتم از دو سوم تركه 1   

  ) سدس تركه 4       برد. ) ارث نمي 3   

  كدام مورد، درباره اقاله، صحيح است؟ –  50

  كند. اعتبار مي ) تمليك مال به طرف معامله، براي جلب رضايت او و انشاي اقاله، اقاله را بي 1   

  مقتضاي اقاله است.) اگر دو عوض ثابت بماند و شرط ضمن آن، ناظر به تعهد خارجي و اضافي باشد، خالف  2   

  توان اقاله كرد. ) عقد ضمان را مي 3   

  شود. ركن اصلي اقاله، تراضي دو طرف به هنگام وقوع آن است و به ايقاع مأذون واقع نمي)  4   
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  دهد. كدام مورد صحيح است؟ داللي در نفس معامله منتفع است و اين موضوع را به طرف مقابل اطالع نمي –  51

  با آمر خود، متضامناً مسئول اجراي تعهد است.)  1   

  تنها مسئول خسارات وارده است.)  2   

  مسئول خسارات وارده بوده و با آمر خود، متساوياً مسئول اجراي تعهد است.)  3   

  مسئول خسارات وارده بوده و با آمر خود، متضامناً مسئول اجراي تعهد است.)  4   

  وص كسبه جزء، صحيح است؟كدام مورد در خص –  52

  ) تاجر نبوده و از شمول مقررات حاكم بر تجار خارجند. 2     ) تاجرند، اما از شمول مقررات حاكم بر تجار خارجند. 1   

  ) تاجرند، اما از شمول بعضي مقررات حاكم بر تجار خارجند. 4     ) تاجر نيستند، اما مشمول بعضي مقررات حاكم بر تجار هستند. 3   

  كدام مورد، صحيح است؟ –  53

  هاي دولتي صادق است. ) شركت تك عضوي، فقط در مورد بعضي از شركت 1   

  هاي با مسئوليت محدود (بخش خصوصي)، ممكن است قانوناً به شكل شركت تك عضوي تشكيل شوند. ) شركت 2   

  هاي دولتي، تك عضوي هستند. ) تمام شركت 3   

  تواند به شكل تك عضوي تشكيل شود. خصوصي) مي ) شركت سهامي عام (بخش 4   

شود. كدام مورد، در  در يك شركت سهامي، سهام جديدي در نتيجة افزايش سرمايه صادر شده و به قيمتي بيش از مبلغ اسمي فروخته مي –  54
  هاي افزايش سرمايه، صحيح است؟ خصوص استهالك هزينه

  ه ارزش سهام، آن را مستهلك كرد.توان از محل اين اضاف ) به هيچ وجه نمي 1   

  توان از محل اين اضافه ارزش سهام، آن را مستهلك كرد. ) فقط در صورتي كه اندوخته اختياري كافي نباشد، مي 2   

  ) بايد از محل اين اضافه ارزش سهام، مستهلك شود. 3   

  توان آن را از محل اين اضافه ارزش سهام، مستهلك كرد. ) مي 4   

  مع عمومي عادي شركت سهامي .......... نسبت معيني از .......... ساليانه شركت را به عنوان پاداش به .......... تخصيص دهد.مج –  55

  اعضاي هيأت مديره – سود خالص  – تواند  ) مي 2     اعضاي هيأت مديره – سود خالص  – تواند  ) نمي 1   

  اعضاي هيأت مديره – سود قابل تقسيم  – تواند  ) مي 4     سهامداران – سود قابل تقسيم  – تواند  ) مي 3   

  كدام مورد در خصوص تشكيل اندوخته قانوني (سرمايه احتياطي) در شركت سهامي و شركت با مسئوليت محدود، صحيح است؟ –  56

  ) فقط در شركت با مسئوليت محدود، الزامي است. 1   

  ) فقط در شركت سهامي، الزامي است. 2   

  ر هر دو شركت، بايد همه ساله يك بيستم از سود خالص شركت، براي آن موضوع شود.) د 3   

  ) در هر دو شركت، بايد همه ساله يك بيستم از سود قابل تقسيم شركت، براي آن موضوع شود. 4   

فاصله .......... صاحبان سهام را براي اتخاذ هاي وارد، حداقل نصف سرمايه شركت سهامي از بين برود، .......... مكلف است بال اگر بر اثر زيان –  57
  تصميم قانوني دعوت كند.

  العاده مجمع عمومي عادي به طور فوق – ) هيأت مديره  2     العاده مجمع عمومي فوق – ) هيأت مديره  1   

  العاده مجمع عمومي فوق – ) بازرس  4     مجمع عمومي عادي – ) هيأت مديره  3   

  ركت سهامي، قصد استعفا از سمت خود را دارد. كدام مورد صحيح است؟مدير تصفيه يك ش –  58

  بايد قصد خود را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت اعالم كند، حتي اگر توسط دادگاه تعيين شده باشد.)  1   

  الم كند.اگر منتخب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت باشد، بايد قصد خود را به مجمع مزبور اع)  2   

  بايد الزاماً قصد خود را به دادگاه اعالم كند.)  3   

  بايد قصد خود را هم به دادگاه و هم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام اعالم كند.)  4   

  صادر شده، ولي براتگير تاريخ رؤيت يا قبولي را درج نكرده است. كدام مورد صحيح است؟» به وعده از رؤيت«براتي  –  59

  وعده قبول شده است و براتگير بايد فوراً وجه آن را پرداخت كند. ) چنين براتي بي 1   

  تواند فوراً به براتكش مراجعه كند. شود و دارنده مي ) نكول شده محسوب مي 2   

  شود، مگر اينكه دارنده بتواند تاريخ رؤيت يا قبولي را اثبات نمايد. ) نكول شده محسوب مي 3   

  شود و براتگير تا حصول وعده، ملزم به پرداخت نيست. برات از روز صدور برات آغاز مي) وعده  4   
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  كند. كدام مورد صحيح است؟ را درج مي» عدم مسئوليت«براتگير هنگام قبول برات، شرط  –  60

  ) باطل است ولي مبطل قبولي نيست. 1   

  ) باطل و مبطل برات است. 2   

  رات براي قبولي صحيح است ولي در مقابل دارندگان بعدي، قابل استناد نيست.) نسبت به ارائه دهنده ب 3   

  و مبطل عمل حقوقي قبولي برات است.) باطل  4   

  اي كه به جهتي از جهات فسخ شده است، ظهرنويسي شده و به گردش درآيد، كدام مورد صحيح است؟ اگر سند تجاري در رابطه با انجام معامله –  61

  در برابر شخصي كه با او رابطه معامالتي مستقيم داشته، وارد نيست.ايرا )  1   

  رنده سند مسئوليت تضامني خواهد داشت.داكليه امضاكنندگان سند، اعم از صادر كننده، ظهرنويس و ضامن در برابر )  2   

  ست.اسند تجاري اصالً باطل )  3   

  شود. سند تجاري تبديل به يك سند عادي مي)  4   

افزوده شده است. كدام مورد در خصوص اين دو عمل، » فقط«له نيز كلمه  خط خورده و قبل از نام محالٌ» بحواله كرد«چك، عبارت  در متن –  62
  صحيح است؟

  كنند. ) از سند تجاري سلب اعتبار مي 2       ) داراي اثر يكسان هستند. 1   

  وت هستند.) داراي دو اثر متفا 4       ) كأن لم يكن محسوبند. 3   

  اند. كدام مورد در خصوص مسئوليت آنها، صحيح است؟ حميد، حسن و جواد، ضامن اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد ارفاقي شده –  63

  نسبي است، مگر اينكه مسئوليت تضامني در قرارداد شرط شده باشد.)  1   

  ي از آن را ضمانت كرده باشند، نسبي است.اگر اجراي تمام آن را ضمانت كرده باشند، تضامني و اگر بخش)  2   

  در حدود ضمانت، تضامني است.)  3   

  تضامن خالف اصل است و مسئوليت آنها كالً اشتراكي است.)  4   

  اگر تاجر متوقف، تاريخ توقف خود را به دادگاه اظهار كند، وظيفه دادگاه در خصوص تاريخ كدام است؟ –  64

  ) همچنان مكلف به احراز آن است. 2     ه احراز آن ندارد.) اساساً تكليفي نسبت ب 1   

  ) تكليفي به احراز آن ندارد، مگر اينكه ادله جديدي ابراز شود. 4     ) تكليفي به احراز آن ندارد، مگر اينكه به تاريخ اظهارش اعتراض شود. 3   

  شود. به قروض حال مبدل مي همين كه حكم ورشكستگي .......... صادر شد، قروض مؤجل .......... –  65

  با حكم دادگاه – ) تاجر حقيقي  2       با حكم دادگاه – ) تاجر حقوقي  1   

  بدون رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت – ) تاجر  4     با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت – ) تاجر حقيقي يا حقوقي  3   

  

  ���� دا��� ���

قاضي دادگستري در صالحيت كدام مرجع است؟ چنانچه مرجع صالح، شكايت را بايگاني كند، كدام مورد در  شكايت انتظامي مردم از –  66
  خصوص شاكي، صحيح است؟

  تواند به مرجع تجديدنظر انتظامي شكايت نمايد. مي – ) دادگاه عالي انتظامي قضات  1   

  قضات شكايت نمايد. تواند به دادگاع عالي انتظامي مي – ) دادسراي انتظامي قضات  2   

  تواند از اين تصميم شكايت نمايد. نمي – ) دادگاه عالي انتظامي قضات  3   

  تواند از اين تصميم شكايت نمايد. نمي – ) دادسراي انتظامي قضات  4   

  باشد؟ دعواي استرداد شناسنامه عليه شخص حقيقي، از كدام نوع دعوا و در صالحيت كدام مرجع مي –  67

  دادگاه عمومي حقوقي – ) غيرمالي  2       دادگاه عمومي حقوقي – لي ) ما 1   

  اداره ثبت احوال – ) غيرمالي  4       شوراي حل اختالف – ) مالي  3   

آنكه مال را از تصرف او به طور كلي خارج كند. وي  احمد مدعي است كه سهراب، اخالل جزيي در تصرفات او در مال ايجاد كرده بي –  68
  عواي حقوقي اقامه كند. كدام مورد صحيح است؟خواهد د مي

  ) دعواي مزاحمت، اگر مال غيرمنقول باشد. 2     ) دعواي ممانعت از حق، اگر مال غيرمنقول باشد. 1   

  قول باشد.) دعواي مزاحمت، اعم از اينكه مال منقول يا غيرمن 4     ) دعواي ممانعت از حق، اعم از اينكه مال منقول يا غيرمنقول باشد. 3   

سعيد در ديوان عدالت اداري، اقدام به طرح شكايت كرده است. پس از رسيدن پاسخ طرف مقابل و پيش از صدور رأي، وي از شكايت خود به  –  69
  مطرح كند؟تواند پس از آن، شكايت خود را در همان خصوص مجدداً  كند. شعبه ديوان بايد كدام قرار را صادر كند؟ آيا سعيد مي نظر مي كلي صرف

  بلي – ) اسقاط شكايت  4     خير – ) اسقاط شكايت  3     خير – ) عدم استماع شكايت  2     بلي – ) رد شكايت  1   
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كند. اگر در جريان دادرسي، شوهر  فرشته عليه شوهرش دعواي طالق اقامه كرده است. شوهرش دعواي متقابل به خواسته تمكين اقامه مي –  70
  در دعاوي طالق و تمكين، به ترتيب كدام قرار را صادر نمايد؟ فوت كند، دادگاه بايد

  توقيف دادرسي – ) سقوط دعوا  2       سقوط دعوا – ) توقيف دادرسي  1   

  سقوط دعوا – سقوط دعوا )  4     توقيف دادرسي – ) توقيف دادرسي  3   

  رأي قاطع، رأيي است كه با صدور آن .......... –  71

  نمايد.  شود و اختالف را فصل مي گاه رسيدگي كننده به دعوا خارج مي) پرونده از داد 1   

  شود و بايد قطعي باشد. شود و پرونده از دادگاه رسيدگي كننده به دعوا خارج مي ) اختالف فصل مي 2   

  شود. شود و پرونده از دادگاه رسيدگي كننده به دعوا خارج مي ) اختالف فصل مي 3   

  شود، حتي اگر قطعي نباشد. دگاه رسيدگي كننده به دعوا خارج مي) پرونده از دا 4   

دهد و مؤثر در دعوا باشد، خواهان در مهلت مقرر ادعاي جعل كند، كدام مورد  چنانچه نسبت به سندي كه خوانده مورد استناد قرار مي –  72
  صحيح است؟

  عادي يا رسمي باشد. شود چه سند ) اگر با ذكر دليل باشد، به ادعاي جعل رسيدگي مي 1   

  شود. ) چنانچه سند عادي باشد، به ادعاي جعل رسيدگي نمي 2   

  شود حتي اگر با ذكر دليل نباشد. ) چه سند رسمي يا عادي باشد، به ادعاي جعل رسيدگي مي 3   

  شود. ) تنها اگر سند رسمي باشد و ادعاي جعل با ذكر دليل باشد، به آن رسيدگي مي 4   

  شود، كدام مورد صحيح است؟ استي راجع به حق عبور عليه شانزده نفر از اهالي يك روستا تقديم ميدادخو –  73

  ) كافي است مفاد دادخواست در روزنامه كثيراالنتشار آگهي شود. 1   

  ) مفاد دادخواست بايد در روزنامه كثيراالنتشار آگهي شده و به دو نفر از خواندگان نيز ابالغ شود. 2   

  ) دادخواست بايد به تمامي خواندگان ابالغ شود. 3   

  ) كافي است دادخواست به دو نفر از معارضان اصلي ابالغ شود. 4   

المثل، عليه يك سازمان دولتي مطرح شده است. خواسته هر يك از اين دعاوي، سه ميليون ريال تعيين و  دادخواست خلع يد و اجرت –  74
  شوند، صحيح است؟ باشد و كدام مورد در خصوص احكامي كه صادر مي موضوعات در صالحيت كدام مرجع ميتقويم شده است. رسيدگي به اين 

  قابل تجديدنظر در دادگاه استان – ) دادگاه عمومي  1   

  قطعي – ) دادگاه عمومي  2   

  شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري.قابل تجديدنظر در  – ) ديوان عدالت اداري  3   

  قابل تجديدنظر در دادگه عمومي – اي حل اختالف ) شور 4   

دادگاه به استناد سندي حكم صادر كرده كه قطعيت يافته است. اگر نسبت به اين حكم درخواست اعاده دادرسي به جهت مجعوليت همان  –  75
  سند شود، كدام مورد صحيح است؟

  تناد شود.كافي است پرونده جعل در مرجع كيفري مطرح باشد و به آن اس)  1   

  كافي است قرار مجرميت عليه جاعل، پيوست دادخواست باشد.)  2   

  كافي است درخواست كننده، ادعاي جعل نسبت به سند مستند حكم مطرح نمايد.)  3   

  حكم نهايي مبني بر جعليت سند مستند حكم بايد پيوست دادخواست باشد.)  4   

  تواند پذيرفته شود؟ مقابل، ميدر كدام نوع سوگند، رد سوگند به طرف  –  76

  ) بتّي يا استظهاري 4     ) بتّي 3     ) استظهاري 2     ) تكميلي يا استظهاري 1   

  نمايد. كدام مورد صحيح است؟ بيني مي االجرا شده است كه آيين تهيه، ارائه و به كارگيري دليل را پيش قانون جديدي الزم –  77

  در دعاوي مستند به وقايع حقوقي ) نبايد فوراً اجرا شود، مگر 1   

  فوراً بايد اجرا شود.هاي در جريان نيز،  ) در دادرسي 2   

  شود، بايد اجرا شود. االجرا شدن آن اقامه مي تنها در دعاوي كه پس از الزم)  3   

  نبايد فوراً اجرا شود، مگر در دعاوي مستند به اعمال حقوقي.)  4   

  ر مرحله تجديدنظر، كدام مورد صحيح است؟در خصوص جلب شخص ثالث د –  78

  ) مجاز است. 1   

  ) ممنوع است. 2   

  ) تنها در صورتي مجاز است كه سبب جلب، پس از مرحله نخستين حادث شده باشد. 3   

  ) تنها در صورتي مجاز است كه سبب جلب، پس از مرحله نخستين كشف شده باشد. 4   
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شود كه  كند. اين درخواست در صورتي پذيرفته مي ه و اجراي آن، خواهان درخواست تبديل تأمين ميپس از صدور قرار تأمين خواست –  79
  خواسته عين معين ..........

  ) باشد يا نباشد و بيش از يك بار مجاز است. 2       ) نباشد و تنها يك بار مجاز است. 1   

  و بيش از يك بار نيز مجاز است. ) باشد 4     ) باشد يا نباشد و تنها يك بار مجاز است. 3   

  شود، كدام مورد صحيح است؟ در خصوص شكايت خوانده نسبت به دستور موقتي كه از دادگاه نخستين صادر مي –  80

  شود اما مستقالً قابل تجديدنظر نيست. ) اعتراض به آن پذيرفته مي 1   

  مهلت اعتراض، قابل تجديدنظر است. شود و مستقالً پس از سپري شدن ) اعتراض به آن پذيرفته مي 2   

  شود اما مستقالً قابل تجديدنظر است. ) اعتراض به آن پذيرفته نمي 3   

  شود و مستقالً قابل تجديدنظر نيست. ) اعتراض به آن پذيرفته نمي 4   

  

  ���ن ���

  اي مورد ال يشترط في الشهاده علي الجراح اذا لم يبلغ النفس؟ –  81

  الشهاده للدعوي ة) مطابقـ 4     ) الذكوريه 3     ) البلوغ 2     ) االيمان 1   

  كدام است؟» حربي«، منظور از »يجب قتال الحربي«در عبارت  –  82

  ) الكافر الكتابي 2       ) مطلق الكفار 1   

  ) غيرالكتابي سواء ينتسب الي االسالم ام ال 4     ) غيرالكتابي الذي ال ينتسب الي االسالم 3   

  اي مورد ال يشترط في االحصان؟ –  83

  ) االسالم 4     ) العقل 3     ) العقد الدائم 2     ) البلوغ 1   

  تعزيرياً؟ ةفي اي مورد تكون المجازا –  84

  نبينا اذا كان علي ظاهر االسالم ة) الشّكاك في نبو 2       ) مدعي النبوه 1   

  (ص)) قاذف ام النبي  4       ) الساحر الكافر 3   

  ، موافق نظر مشهور، كدام است؟»نصاب«، منظور از »ال يشترط في تحقق المحاربه اخذ النصاب«در عبارت  –  85

  ) درهمين 4     ) دينار 3     دينار ة) خمسـ 2     ) ربع دينار 1   

  ، ناظر به كدام مورد است؟»من غير الحرز ةو هو الذي يأخذ المال خفيـ«عبارت  –  86

  ) المختلس 4     ) اللّص 3     ) المستلب 2     ) المحتال 1   

  ، كدام مورد صحيح است؟»من اقّر بحد و لم يبينه«درباره مسأله  –  87

  ) ضرب حتي ينهي عن نفسه او يبلغ المأه 2       و سبعون سوطاً ةـ) ضرب خمس 1   

  ) ضرب حتي يبلغ المأه ولو ينهي عن نفسه 4       ) خلّي سبيله 3   

  مورد، در خصوص حد سرقت، صحيح است؟كدام  –  88

  لو ملك السارق المال المسروق بعد المرافعه سقط القطع)  2     القطع علي السارق ليس متوقفاً علي مرافعه الغريم)  1   

  ليس للمالك العفو عن القطع بعد المرافعه)  4       يغني القطع عن اعادتها)  3   

  كدام مورد، بر قاضي حرام است؟ –  89

  ) ترغيب الخصمين في الصلح 2       ) تلقين احد الخصمين حجته 1   

  القضاوه مع اشتغال القلب بنعاس او هم او غضب)  4     الي المستحق في اسقاط حق او الي المدعي في ابطال دعوي ةـ) الشفاع 3   

  ام مورد صحيح است؟، كد»اذا انفرد االُم فلم يترك الميت قريباً في مرتبتها سواها«در مسأله  –  90

  لالُم ثلث المال بالتسميه و الباقي بالقرابه)  2     لالُم ثلث المال بالتسميه و الباقي بالرّد)  1   

  لالُم سدس المال بالتسميه و الباقي بالرد)  4     لالُم ثلث المال بالتسميه و الباقي لالمام)  3   

  كدام مورد، صحيح است؟ –  91

  ل المجنون بعاقل و ال مجنونت) اليق 2     لعاقل ثم جنَّ لم يقتص منه) لو قتل ا 1   

  ) ال يقتل البالغ بالصبي 4       ) يقتل الصبي ببالغ و صبي 3   

  تواند به طور قاطع سوگند بخورد؟ در كدام مورد، حالف نمي –  92

  ) فعل غيره 4     ) نفي فعل غيره 3     ) ترك فعل نفسه 2     ) فعل نفسه 1   
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  شود؟ در كدام مورد، حد زنا ساقط مي –  93

  ) تقادم الزنا المشهودبه 2       ) تكذيب الزاني الشهود 1   

  ) دعوي الجهاله بالتحريم مع امكانه في حقه 4       ) تصديق الزاني الشهود 3   

  به كدام حالت است؟، مربوط »الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعالجه«حكم مذكور در عبارت  –  94

  مطلقاً و لو احتاط و اجتهد و أذن المريض)  2       إذا لم يحتط و لم يجتهد)  1   

  إذا لم يحتط و لم يجتهد أو لم يأذن المريض)  4       إذا لم يأذن المريض)  3   

  كدام مورد، صحيح است؟ –  95

  .ةـالمال مع الحاج و يجوز ارتزاقه من بيت ة) يحرم علي القاضي اخذ االجر 1   

  لو احتاج إليه و كذا االرتزاق من بيت المال. ه) يجوز للقاضي اخذ االجر 2   

  و يجوز ارتزاقه من بيت المال لو تعين القضاء عليه. ة) يحرم علي القاضي اخذ االجر 3   

  و االرتزاق من بيت المال لو تعين القضاء عليه. ة) يحرم علي القاضي اخذ االجر 4   

  بر امر نكاح واليت ندارد؟در كدام مورد، حاكم  –  96

  ) من بلغ و رشد ثم تجدد له الجنون 2       ) من بلغ فاسد العقل 1   

  ) من بلغ سفيها 4       ) الصغير 3   

  للحق من المدعي او المسقطه للدعوي من المنكر اال .......... ةـال تنعقد اليمين الموجب –  97

  ةـباهللا تعالي و اسمائه الخاص)  2     اء و االئمهباهللا تعالي و الكتب المنزله و االنبي)  1   

  باهللا تعالي و الكتب المنزله)  4     و االنبياء ةـباهللا تعالي و الكتب المنزل)  3   

  و ظهر كذبه، ..........» بعتك بما اشتريتُه و ربح كذا«لو قال:  –  98

  .ةمضاء بالثمن أو األخذ بالزيادر بين الفسخ و اإلتخي)  2     ةتخير بين اإلمضاء بالثمن و األخذ بالزياد)  1   

  تخير بين الفسخ و اإلمضا بالثمن)  4       بطل البيع)  3   

  البائع، .......... ةـلو اُكره المشتري علي مفارق –  99

  ) يبقي الخيار لو منع من التخاير، فإذا زال اإلكراه فله الخيار في ملجس الزوال 1   

  لو منع من التخاير، فإذا زال االكراه فله الخيار من مكان البائع إلي المفارقه ) يبقي الخيار 2   

  ) بطل الخيار 3   

  اإلكراه فإذا زال اإلكراه فله الخيار فوراً ع) يبقي الخيار إلي ارتفا 4   

  درباره جعاله، كدام مورد صحيح است؟ –  100

  الجعاله جايزه من طرف العامل قبل التلبس بالعمل فقط)  2     ) لو اختلفا في اصل الجعاله حلف العامل 1   

  ) ال تجوز الجعاله من االجنبي 4     ) ال يستحق االجره اال ببذل الجاعل 3   

  

�����  ���ق  ا� 

  شود؟ در كدام مورد، مقررات مربوط به تكرار جرم اعمال مي –  101

  ) جرايم مطبوعاتي 4     ال) جرايم اطف 3     ) جرايم اقتصادي 2     ) جرايم سياسي 1   

  كدام انديشمند، با دادن اختيار تفسير قوانين كيفري به قضات، به شدت مخالف بود؟ –  102

  ) فري 4     ) گاروفالو 3     ) آنسل 2     ) بكاريا 1   

انون الحق، مدت قانوني نگهداري نوجواني به موجب قانون سابق، محكوم به نگهداري در كانون اصالح و تربيت شده است. اگر به موجب ق –  103
  كاهش يابد، تكليف چيست؟

  كند. ) حسب اين كه شروع به اجراي حكم شده باشد يا خير، تفاوت مي 1   

  تصويب قانون جديد، تأثيري در محكوميت صادره ندارد.)  2   

  در كننده حكم، اصالح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند.قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا از دادگاه صا)  3   

  شود. به تقاضاي ولي يا سرپرست و موافقت قاضي اجراي احكام و دادگاه صادر كننده حكم، تخفيف اعمال مي)  4   

  هاي تكميلي، صحيح است؟ كدام مورد، در خصوص اعمال مجازات –  104

  ورد اشخاص حقوقي، قابل اعمال است.هاي تكميلي تنها در م ) برخي از مجازات 1   

  ) اگر جرم با مشاركت شخص حقيقي و حقوقي انجام شود، نسبت به هر دو قابل اعمال است. 2   

  ) در مورد اشخاص حقوقي، قابل اعمال نيست. 3   

  ) در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي، قابل اعمال است. 4   
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كند. دادگاه  شود. پس از مدتي فعاليت خود را منحصر به قاچاق الستيك مي درو تأسيس ميشركتي براي صادرات و واردات الستيك خو –  105
  كند؟ كدام مجازات را اعمال مي

  ) انحالل و مصادره اموال 2     ) يكي از دو مجازات انحالل يا مصادره اموال 1   

  يا مصادره اموالمجازات متناسب، از جمله انحالل  ) هر 4     ها ) مصادره اموال، جزاي نقدي و انتشار حكم به وسيله رسانه 3   

  شود. كدام مورد در خصوص تعقيب و محاكمه وي، صحيح است؟ بهروز مرتكب شرب خمر شده است. در ضمن رسيدگي به جنوب مبتال مي –  106

  ) در صورت حدوث جنون در زمان محاكمه و پس از تعقيب، جنون مانع محاكمه نيست. 1   

  افتد. اگر پس از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق، مجنون شده باشد، تعقيب و محاكمه به تأخير مي) صرفاً  2   

  ) جنون او مانع تعقيب و محاكمه نيست. 3   

  افتد. ) تعقيب و محاكمه وي، تا زمان افاقه به تأخير مي 4   

. بر اثر آب گرفتگي، بخشي از منازل مسكوني ساكنان پشت سد كند اي، مبادرت به احداث سد مي وزارت نيرو براي تأمين برق منطقه –  107
  كنند. مسئوليت وزارت نيرو كدام است؟ شود و آنان به اتهام تخريب شكايت مي تخريب مي

  ) همانند ساير اشخاص حقوقي، مسئوليت كيفري دارد. 2     گري، مسئوليت كيفري دارد. ) به دليل اعمال تصدي 1   

  ها مسئوليت كيفري ندارند. ) اساساً وزارتخانه 4       ي ندارد.) مسئوليت كيفر 3   

  شود؟ كدام جرم، مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات مي –  108

  ) جرم گمركي با موضوع بيش از يك ميليارد ريال 2     هاي در حال انتقال از دادهج) شنود غيرم 1   

  ) تصرف غيرقانوني در اموال دولتي با موضوع بيش از يك ميليارد ريال 4     سرّي به اشخاص فاقد صالحيت هاي ) در دسترس قرار دادن داده 3   

  كدام جرم، قابل تعليق است؟ –  109

  ) قاچاق انسان 2       ) معاونت در قتل عمدي 1   

  مخدر) قاچاق عمده مواد  4     ) جرايم اقتصادي با موضوع جرم كمتر از يكصد ميليون ريال 3   

كند و سعيد  م تخريب شكايت مياكند. بهنام از سعيد به اته سعيد ضمن مشاجره با بهنام، تلفن همراه او را از پنجره به بيرون پرتاب مي –  110
  دانسته تلفن همراه خواهد شكست. كدام مورد صحيح است؟ دارد قصد پرتاب داشته ولي قصد تخريب را نداشته است، هر چند مي اعالم مي

  ) با توجه به وجود سوءنيت عام و علم به وقوع تخريب، وي قابل كيفر است. 1   

  ) به دليل فقدان سوءنيت خاص، قابل كيفر نيست. 2   

  ياز به سوءنيت خاص، محقق جرم تخريب بوده و سعيد قابل كيفر است.ن) سوءنيت عام، بدون  3   

  اثبات سوءنيت ندارد. ) جرم تخريب، از جرايم مادي صرف است كه نياز به 4   

كند. در شب سرقت، وي در صحنه حاضر  اي محول مي و به هر يك وظيفهدهد  نفره را براي سرقت از منزلي تشكيل مي 5بهرام گروهي  –  111
  كنند. مجازات بهرام كدام است؟ شود و دو نفر از گروه با اسلحه وارد منزل شده و مبادرت به سرقت تعزيري مي نمي

  شود. مجازات معاونت در شديدترين جرم ارتكابي اعضاي گروه محكوم مي) به  1   

  ) به دليل عدم حضور در صحنه جرم، وي هيچ كيفري ندارد. 2   

  شود. به حداكثر مجازات شديدترين جرم ارتكابي اعضاي گروه در راستاي سرقت از منزل، محكوم مي)  3   

  شود. رتكابي اعضاي گروه محكوم ميترين جرم ا به مجازات معاونت در خفيف)  4   

  ربايي شده است. كدام مورد در خصوص مجازات وي، صحيح است؟ بهرام مرتكب شروع به آدم –  112

  ) قابل تعليق نيست. 2     ) قابل تعويق بوده، ولي قابل تعليق نيست. 1   

  م كيفر، قابل تعليق است.) پس از جراي يك سو 4     ) در ضمن صدور حكم محكوميت، قابل تعليق است. 3   

  در جرايم تعزيري، كدام مورد در خصوص اقدام دادگاه، در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، صحيح است؟ –  113

  تواند مجازات حبس را تبديل به جزاي نقدي كند. ) نمي 1   

  تواند مجازات حبس را بيش از دو درجه تقليل دهد. ) نمي 2   

  تر به حال متهم باشد. ند مجازات حبس را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات از نوع ديگري كند كه مناسبتوا ) مي 3   

  تر به حال متهم باشد. ) ملزم است مجازات حبس را تبديل به هر مجازاتي كند كه مناسب 4   

  حبس، كدام است؟ مالك تعيين صالحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين –  114

  ) مجازات مندرج در حكم 4     ) مجازات تخفيف يافته 3     ) مجازات قانوني جرم ارتكابي 2     ) مجازات اجرا شده 1   

  نمايد كه به زنا اكراه شده است. مسئوليت كيفري وي كدام است؟ در ضمن رسيدگي ادعا ميشود.  ي ساده مياراحله مرتكب زن –  115

  صورت اثبات اكراه توسط متهم، مسئوليت ندارد.) تنها در  1   

  رود. ) به صرف ادعا، مسئوليت از بين مي 2   

  ) دادگاه ملزم به تحقيق است و تحميل مسئوليت به وي، مستلزم نبودن دليلي مخالف ادعاي وي است. 3   

  ) به صرف ادعا، در صورتي كه صدق احتمال گفتار وي داده شود، مسئوليت ندارد. 4   
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  كند. كدام مورد در خصوص قصاص، صحيح است؟ همسرش را به قتل رسانده و وارثي جز فرزند مشترك ندارد. فرزند مطالبه قصاص مي» الف« -  116

  شود ولي ديه و مجازات تعزيري باقي است. ) ساقط مي 1   

  گيرد. ائيه به نمايندگي از ايشان تصميم ميشود و رئيس قوه قض ) حق قصاص از فرزند به رهبر منتقل مي 2   

  شود. ) ساقط نمي 3   

  شود. ) ساقط شده و تنها تعزير مي 4   

رسند، به طوري كه قاتل هر مقتول مشخص نيست. اولياي دم هر دو مقتول، خواهان قصاص  يك مرد و يك زن توسط دو مرد به قتل مي –  117
  هستند. كدام مورد صحيح است؟

  شود. ها تقسيم و قصاص اجرا مي كنند كه به تساوي بين قاتل يادي دم زن، نصف ديه كامل را پراخت مي) اول 1   

  شود. هاي مرد و زن تقسيم مي ي دم مقتولو به نسبت دو به يك، بين اوليا) قصاص به ديه تبديل شده  2   

  ود.از مصاديق لوث است و بايد با اجراي قسامه، قاتل هر مقتول مشخص ش)  3   

  شود. ها تقسيم مي قصاص به ديه تبديل شده و ديه به تساوي بين اولياي دم مقتول)  4   

  كدام است؟» ج«رساند. حكم  را به قتل مي» الف«براي رهايي از اين اكراه، » ج«كند و  مي» ج«، مبادرت به اكراه »ب«براي قتل » الف« -  118

  شود. قتل عمدي است ولي مرتكب فقط به پرداخت ديه محكوم مي)  2     شود. قصاص ميمجوز قتل نيست و مرتكب،  ) اكراه در قتل 1   

  ارتكابي موجه است. جنايتدر صورت احراز شرايط دفاع، )  4     انگيزه رهايي از اكراه، مانع ضمان است.)  3   

  كدام مورد در خصوص مدعي، صحيح است؟نمايند، » ج«، اقرار به جنايت موجب ديه عليه »ب«و مدتي بعد » الف«اگر ابتدا  –  119

   1 است فقط  از يك نفر مطالبه ديه كند. ر) با فقدان علم تفصيلي به كذب بودن يكي از اقارير، مخي  

  تواند از هر دو نفر طلب ديه كند. ) در صورت علم اجمالي به كذب بودن يكي از دو اقرار، مي 2   

  ديه را مطالبه كند.) مجاز است از هر يك از آنها نصف  3   

  ) مخير است فقط از يكي از دو نفر به قيد قرعه، مطالبه ديه كند. 4   

روي روغن ليز » ج«ريزد.  در كف خيابان روغن مي» ب«مانعي در خيابان ايجاد كرده و » الف«گيرند.  مي» ج«تصميم به قتل » ب«و » الف« –  120
  ؟تل به چه كسي قابل استناد استكند. ق خورده و در اثر برخورد با مانع فوت مي

  به عنوان سبب اقوي» ب) « 2     به عنوان سبب مقدم در تأثير» ب) « 1   

  به عنوان سبب مقدم در حدوث» الف) « 4     با عنوان شركت در جنايت» ب«و » الف« ) 3   

نمايد. كدام يك از موارد  مي» الف«وت او اقدام به قتل قبل از ف» ب«كند. ولي دم  وارد مي» ب«اي به  به قصد قتل، ضربات كشنده» الف« –  121
  زير، صحيح است؟

  سبب مرگ او شود، مجازاتي متوجه ولي دم نيست» ب«) چنانچه جنايت وارده بر  1   

  شود. سبب مرگ او شود، ولي دم تعزيز مي» ب«) چنانچه جنايت وارده بر  2   

  شود. مي» الف«او نشود، ولي دم او محكوم به پرداخت ديه ، منتهي به مرگ »ب«) اگر جنايت وارده بر  3   

  فوت كند يا نكند.» ب«قبل از فوت او، قتل عمد بوده و مستحق قصاص است، خواه » ب«) اقدام ولي دم  4   

  اگر قتلي از مصاديق لوث باشد و شاكي از متهم درخواست قسامه كند، كدام مورد، صحيح است؟ –  122

  ند از اقامه قسامه خودداري كرده و قسامه را به شاكي رد نمايد.توا ) متهم مي 1   

  شود. )چنانچه متهم حاضر به اقامه قسامه نشود، به قصاص نفس محكوم مي 2   

  تواند بار ديگر با قسامه يا بينه عليه او تجديد دعوي كند. ) اگر متهم اقامه قسامه كند، شاكي مي 3   

  شود. شود، در غير اين صورت به پرداخت ديه محكوم مي كند، تبرئه مي) اگر متهم اقامه قسامه  4   

  حكم جنايت عمدي وارده بر جنين پس از حلول روح چيست؟ –  123

  شود. ) اگر صدمه وارده منجر به نقص عضو طفل بعد از تولد شود، مرتكب تنها به مجازات تعزيري محكوم مي 1   

  شود. و بعد از تولد شود، حتي در موردي كه قابليت ادامه حيات را داشته باشد، مرتكب به ديه محكوم مي) اگر صدمه وارده منجر به نقص عض 2   

  شود. ) اگر صدمه وارده موجب مرگ جنين شود، مرتكب به قصاص محكوم مي 3   

  شود. ) اگر جنين زنده متولد نشود، مرتكب به پرداخت ديه مجازات تعزيزي محكوم مي 4   

  ، چه مجازاتي دارد؟»ساله بود، مرتكب لواط شده است 8وقتي » الف««سي بگويد كه: اگر ك –  124

  ضربه شالق تعزيري 74تا  31) 2       ) مجازاتي ندارد 1   

  ضربه شالق حدي 80)  4       ) مجازات توهين ساده 3   
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ودرو را از خريدار براي رفتن به مسافرت عاريه گرفته و فروشد. فروشنده سه روز بعد، خ مي» ب«خودروي خود را با سند عادي به » الف«  –  125
  مرتكب كدام جرم شده است؟» الف«گرداند.  ديگر آن را باز نمي

  باشد، وي مرتكب جرمي نشده است.» الف«) اگر سند رسمي به نام  2       ) خيانت در امانت 1   

  ) كالهبرداري 4       ) سرقت  3   

خواهد دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد، بايد از كدام طريق  ل مديون نبودن به دارنده چك، مياي كه به دلي صادركننده  –  126
  عمل كند تا قانوناً از پرداخت چك جلوگيري شود؟

  ) دستور به بانك با اظهار سمت خود و تصريح به علت صدور دستور عدم پرداخت  1   

  و اخذ دستور موقت داير بر عدم پرداخت وجه چك ) از طريق ارائه دادخواست به دادگاه 2   

  ) دستور كتبي عدم پرداخت به همراه گواهي شهود به بانك 3   

  ) دستور كتبي به بانك و تصريح به علت صدور دستور عدم پرداخت 4   

گذارد. وي  كند. سپس آن را در جاي خود مي يهاي آن را نگاه م تلفن همراه همكار خود را بدون اجازه او از روي ميز برداشته و فايل» الف« –  127
  مرتكب كدام جرم شده است؟

  هاي سري باشد، بزه دسترسي غير مجاز است. ) تنها اگر داراي داده 1   

  ها، عمل وي جرم است. برداري مالي از فايل ) تنها در صورت بهره 2   

  دسترسي غير مجاز است.) اگر تلفن همراه با تدابير امنيتي، حفاظت شده باشد، بزه  3   

  ها جرم است. ) صرف ديدن فايل در هيچ صورت جرم نيست، اما كپي كردن آن 4   

نمايد، به  قرض گرفته بود، تمامي اموال خود را به همسرش واگذار مي» ب«پس از محكوميت قطعي به پرداخت مبلغي را كه از » الف« –  128
  كند. كدام مورد صحيح است؟ ين را نميطوري كه باقيمانده دارايي او كفاف پرداخت د

  ) وي مرتكب بزه معامله به قصد فرار از دين شده و همسرش در صورت اطالع، شريك جرم است. 1   

  مرتكب بزه معامله به قصد فرار از دين شده و همسرش معاون در تباني براي بردن مال غير است.» الف) « 2   

  مرتكب جرم نشده است.» الف«نها جنبه مدني دارد و ) معامله به قصد فرار از دين، ت 3   

  ) وي مرتكب بزه معامله به قصد فرار از دين شده و همسرش در صورت اطالع، معاون جرم است. 4   

  ؟نيست عدم ثبت كدام واقعه، جرم –  129

  ) بذل مدت 4     ) طالق 3     ) ازدواج دائم 2     ) فسخ نكاح 1   

  موالي را كه حسب وظيفه به او سپرده شده، عمداً تلف كند، مرتكب كدام جرم شده است؟اگر كارمند دولت ا –  130

  ) خيانت در امانت 4     )اتالف اموال دولتي 3     ) تخريب 2     ) اختالس 1   

قبل از » الف«شود.  ، حكم مذكور نقض مي»ب«كند. پس از تجديد نظرخواهي  را از دادگاه بدوي اخذ مي» ب«حكم محكوميت مالي » الف« –  131
  كند. عمل وي مشمول كدام عنوان است؟ به را از او اخذ مي از نقض، به وي مراجعه و محكوم» ب«اطالع 

  ) سرقت 2       )كالهبرداري 1   

  ) سوء استفاده از سند مجعول 4     )فاقد وصف جزايي بوده و داراي ضمانت اجراي مدني است. 3   

  بل از صدور كيفرخواست، تمام وجه مورد اختالس را مسترد كند، چه تأثيري در مجازات مرتكب دارد؟هرگاه مرتكب اختالس ق –  132

  ) تأثيري در مجازات او ندارد، چون جرم به طور تام ارتكاب يافته است. 1   

  شود. ) از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف و اجراي حبس معلق شده، ولي حكم انفصال اجرا مي 2   

  شود. هاي او معلق مي ) تمامي مجازات 3   

  شود. هاي او به جز انفصال معلق مي )تمامي مجازات 4   

  بندي شده، وجود كدام قصد، ضروري است؟ آوري اطالعات طبقه براي تحقق جرم جمع –  133

  ) داشتن هدف بر هم زدن امنيت كشور 2     بندي شده آوري اطالعات طبقه جمع ) قصد 1   

  ) قصد براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران 4     ف بر هم زدن امنيت كشور و قصد انتقال آن به ديگران) هد 3   

  ؟كند. عنوان مجرمانه رفتار او كدام است را از رايانه او برداشته و در كارت حافظة خود ذخيره مي» ب«هاي متعلق به  داده» الف« –  134

  باقي بماند.» ب«ها در اختيار  ين دادهاي، در صورتي كه ع ) تخريب رايانه 1   

  باقي بماند.» ب«ها در اختيار  اي، فقط در صورتي كه عين داده ) سرقت رايانه 2   

  باقي نماند.» ب«ها در اختيار  اي، اعم از اينكه عين داده ) كالهبرداري رايانه 3   

  باقي بماند يا نماند.» ب«ها در اختيار  اي، اعم از اينكه عين داده ) سرقت رايانه 4   
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اند، قبل از درگيري و استفاده از سالح دستگير شوند،  هرگاه گروهي كه در برابرِ اساس جمهوري اسالمي ايران قيام مسلحانه كرده –  135
  مشمول كدام مجازات خواهند شد؟

  ) مجازات مذكور براي محاربه 1   

  ) مجازات تعزيري  2   

  توبه كرده باشند، به تعزير و در غير اينصورت به مجازات جرم محاربه)چنانچه قبل از دستگيري  3   

  ) چنانچه مركزيت گروه وجود داشته باشد، به مجازات جرم محاربه و در غير اينصورت به تعزير 4   

  

�� ���ق %�����  ا()'& 

به قطعنامه رأي ممتنع دهد، آن قطعنامه چه وصفي اگر با وجود اكثريت الزم براي تصويب قطعنامه شوراي امنيت، يكي از اعضاي دايم  –  136
  دارد؟

  منشور به رأي مثبت اعضاي دايم تصريح نشده است. 27) معتبر است، زيرا در ماده  1   

  منشور ملل متحد، به رأي مثبت اعضاي دايم تصريح شده است. 27) اعتباري ندارد، زيرا در ماده  2   

  ور با رويه عملي اصالح شده است.منش 27) معتبر است، زيرا ماده  3   

  ) الزم االجرا نيست تا زماني كه رأي ممتنع به مثبت تبديل شود. 4   

  كدام مورد در خصوص حق شرط، صحيح است؟ –  137

  بيني شده باشد. ) حق شرط در صورتي مجاز است كه در خود معاهده پيش 1   

  يل شدن به حق شرط مطلق است.)در مورد معاهده مؤسس يك سازمان بين المللي، قا 2   

  پذيرد. ) حق شرط در معاهدات قراردادي دو جانبه تحقق مي 3   

  ) اعتبار حق شرط، به هدف و موضوع معاهده بستگي تام دارد. 4   

  قرار ندارد؟» اقدامات متقابل ممنوعه«كدام يك از موارد زير، در زمره  –  138

  ) تهديد يا استفاده از زور 2     تيك) رفتار ناقض مصونيت مأموران ديپلما 1   

  ) هر رفتار ناقض حقوق اساسي بشر 4     هاي دولت متخلف ) مسدود نمودن اموال و دارايي 3   

  ؟وين در باب حقوق معاهدات، كماكان تابع نظام عرفي است 1969كدام مورد، علي رغم عدم پيش بيني در كنوانسيون  –  139

  ) تأثير اجبار بر معاهده 2     بر معاهده ) تأثير مخاصمات مسلحانه 1   

  ) قاعده آمره 4       ) نقص ماهوي معاهده 3   

  اسراي جنگي در چه زماني بايد فوراً آزاد شده و به ميهن خود بازگردند؟ –  140

  ) پايان مخاصمات فعال 4     ) آتش بس موقت 3     ) انعقاد معاهده صلح 2     ) آتش بس دايم 1   

در مورد تعريف تجاوز مصوب مجمع عمومي و رويه ديوان بين المللي دادگستري، كدام مورد، در حكم تجاوز  1974قطعنامه سال  مطابق –  141
  شود؟ محسوب مي

  ) محاصره بنادر يك كشور 2       ) برخوردهاي مسلحانه مرزي 1   

  ) نقض حريم هوايي يك كشور 4     ) دستگيري و ربودن چند مرزبان كشور 3   

  ، كدام عمل موجب مسئوليت بين المللي دولت است؟2001مطابق با طرح  –  142

  ) هر عمل غير قانوني دولت در نقض معاهده يا عرف بين المللي يا قوانين داخلي 1   

  ) هر عمل غير قانوني دولت در نقض قواعد حقوق بين الملل كه ايجاد خسارت نمايد 2   

  باشد.المللي غير قانوني ) هر عمل دولت كه از نظر بين  3   

  ) هر عمل ممنوعه دولت كه باعث تشنج در روابط دو دولت گردد 4   

  نگرفت؟خود، كدام شرط را براي اجراي حمايت ديپلماتيك در نظر  2004كميسيون حقوق بين الملل در طرح سال  –  143

  ) پاكدستي مدعي 2     ) مراجعه قبلي و مقدماتي به مراجع محلي 1   

  تابعيت ) حمايت از اشخاص بي 4     ) حمايت از اشخاص داراي تابعيت مضاعف 3   

  ديوان بين المللي دادگستري، در رويه خود جهت تحديد حدود فالت قاره كشورها، براي كدام عامل، نقشي اساسي قائل شده است؟ –  144

  ) تاريخي 4     ) اقتصادي 3     ) سياسي 2     ) جغرافيايي 1   

  هاي فوق العاده عمومي، قابل تعليق است؟ حق، در وضعيت كدام –  145

  ) آزادي عقيده 4     ) منع بردگي 3     ) آزادي بيان 2     ) اصل قانوني بودن جرم 1   
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  كدام است؟» حقوق بين الملل عمومي«با » حقوق بين الملل عام«رابطه ميان  –  146

  ) عموم و خصوص مطلق 4     جه) عموم و خصوص من و 3     ) تباين 2     ) تساوي 1   

  شود؟ التزام كشورهاي جديد به قواعد عام حقوق بين الملل، بيشتر از كدام اصل ناشي مي –  147

  ) رضايت و توافق 4     ) عينيت و فراگيري 3     ) انصاف و عدالت 2     ) امنيت و ثبات 1   

  باشد؟ لي دادگستري از احكام سابق خود، در موضوع مشابه فعلي ميترين دليل براي انحراف ديوان بين المل كدام مورد، موجه –  148

  ) توسعه حقوق بين الملل 4     ) تدوين حقوق بين الملل 3     ) صالحديد ديوان 2     ) اقتضاي انصاف 1   

  مبناي برخورداري سازمان بين المللي از مصونيت در مقابل مراجع ملي، كدام است؟ –  149

  ) استقالل سازمان 4     ) اشتغال مضاعف 3     ) ضرورت كاركردي 2     ) حمايت شغلي 1   

  است؟ نشده ، وضعيت تحديد حدود كدام يك از مناطق دريايي، به صراحت مشخص1982طبق كنوانسيون  –  150

  ) منطقه انحصاري اقتصادي 4     ) منطقه مجاور (نظارت) 3     ) درياي سرزميني 2     ) فالت قاره 1   

  هاي صليب سرخ هالل احمر نيست؟ ام مورد، در زمره اصول حاكم بر فعاليتكد –  151

  طرفي ) بي 4     ) استقالل 3     ) عدم جانبداري 2     ) عدم تفكيك 1   

  استفاده شده است؟» نظام حقوقي خاص«، در تعريف كدام يك از مناطق دريايي، از عنوان 1982طبق كنوانسيون  –  152

  ) منطقه بين المللي (ميراث مشترك بشريت) 2       ) درياي سرزميني 1   

  ) منطقه انحصاري اقتصادي 4       ) فالت قاره 3   

  شود؟ رسيدگي ادواري به وضعيت حقوق بشر در كشورها، در كدام يك از اركان ملل متحد انجام مي –  153

  نگي مجمع عمومي) كميسيون (كميته سوم) اجتماعي، انساني و فره 2       ) شوراي حقوق بشر 1   

  ) كميسارياي حقوق بشر 4       ) كميسيون حقوق بشر 3   

  كند؟ عرف ناشي از يك معاهده با از ميان رفتن آن معاهده، چه حكمي پيدامي –  154

  ) همچنان اعتبار دارد. 2       آيد. ) به حالت تعليق در مي 1   

  هاي معاهده ندارد. ) اثري بر طرف 4       دهد. ) اعتبار خود را از دست مي 3   

  امروزه مبناي مصونيت ديپلماتيك، مبتني بر كدام نظريه است؟ –  155

  ) اختالط نظريات برون مرزي و مصلحت خدمت 2       ) نظريه نمايندگي  1   

  ) اختالط نظريات نمايندگي و مصلحت خدمت 4       ) نظريه مصلحت خدمت 3   

  

  ���ق ادار�

  تي فرانسه با ديوان عدالت اداري ايران، كدام است؟تفاوت اساسي شوراي دول –  156

  ) شورا صالحيت رسيدگي ترافعي ندارد، اما ديوان دارد. 2     اي است. اي و در ديوان دو مرحله ) رسيدگي در شورا يك مرحله 1   

  مشورتي است، اما ديوان چنين صالحيتي ندارد.) شورا داراي صالحيت  4     ) در شورا اصل وحدت قضات و در ديوان اصل تعدد قضات حاكم است. 3   

توانند  ، كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت هستند، حداكثر تا چند سال مي1386به موجب قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  –  157
  از مرخصي بدون حقوق استفاده كنند؟

  ) پنج 4     ) شش 3     ) سه 2     ) چهار 1   

  اي پيمانكاري دولتي، كارفرما حداكثر تا چه ميزان محق به افزايش و كاهش حجم قرارداد است؟در قرارداده –  158

  درصد 10)  2       درصد 25)  1   

  درصد افزايش 33درصد كاهش و  25)  4     درصد افزايش 25درصد كاهش و  33)  3   

  هاي رئيس ديوان و شعب آن، مشمول كدام مورد است؟ ا درخواستطبق قانون ديوان عدالت اداري، استنكاف از اجراي آراء ديوان و ي –  159

  ) هم تخلف اداري است و هم عنوان مجرمانه دارد. 2     ) صرفاً جرم قابل رسيدگي در محاكم عمومي است. 1   

  ) حسب مورد، تخلف اداري يا جرم است. 4     ) صرفاً تخلف اداري قابل رسيدگي در ديوان است. 3   

  ظر حقوق اداري، نظارت دولت بر شوراها در زمره كدام نوع نظارت است؟از من –  160

  ) تطابقي 4     ) استطالعي 3     ) قيمومتي 2     ) سلسله مراتبي 1   

  در حال حاضر، رسيدگي به شكايت عليه كدام مرجع، خارج از صالحيت ديوان عدالت اداري است؟ –  161

  ها ) تصميمات شهرداري 2     قوه قضائيهها و تصميمات معاونين  ) آيين نامه 1   

  ) تصميمات واحدهاي غير دولتي 4       ) مؤسسات عمومي غير دولتي 3   
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  كند؟ در رسيدگي ارفاقي، شاكي شكايت خود را تسليم كدام مرجع مي –  162

  ) ديوان عدالت اداري 2     ) كارمندي كه تصميم اداري را اخذ كرده است. 1   

  ) مافوقِ كارمندي كه تصميم اداري را اخذ كرده است. 4     ه اجرايي كه كارمند در آنجا مشغول به كار است.) وزير دستگا 3   

  هاي دولتي، اگر نياز به تفسير قانون نباشد، منوط به تصميم كدام مرجع است؟ حل اختالف ميان دستگاه –  163

  ) رئيس جمهور 2       ) معاون اجرايي رئيس جمهور 1   

  ) معاون اول رئيس جمهور 4     يأت وزيران به پيشنهاد رئيس جمهور) ه 3   

  كدام مورد، از امور حاكميتي است؟ –  164

  ) تصدي در امور صنعتي 4     ) تربيت بدني و ورزش 3     ) ارتقاء بهداشت عمومي 2     ) حمل و نقل 1   

  هاي مرخصي استحقاقي و بدون حقوق است؟ كدام مورد، از فرق –  165

  شود. شود اما در دومي، فقط حقوق مستخدم بدون مزايا پرداخت مي اي از مزايا پرداخت مي ) در اولي، فقط پاره 1   

  ) در اولي، مدت مرخصي جزو سنوات خدمتي نيست اما در دومي، در صورت پرداخت كسورات بازنشستگي توسط مستخدم، اين مدت جزو سنوات خدمتي 2   

  د.شو وي محسوب مي         

  شود. شود اما در دومي، اين رابطه قطع نمي ) در اولي، رابطه مستخدم و اداره قطع مي 3   

  ) در اولي، اداره مكلف به حفظ پست سازماني مستخدم است اما در دومي، مكلف نيست. 4   

  هاي دادرسي اداري است؟ كدام مورد، از ويژگي –  166

  سه با رسيدگي محاكم قضايي، ساده نبوه و غير اقتصادي است.) در مقاي 2       ) غير مكتوب بودن آن 1   

  ) علني بودن 4       ) تفتيشي بودن رسيدگي 3   

  كدام مورد، بيانگر فرق تمركز و عدم تمركز است؟ –  167

  ي) در تمركز، واحدهاي متمركز داراي شخصيت حقوقي مستقلي نسبت به دولت هستند، اما در عدم تمركز، واحدهاي غير متمركز شخصيت حقوقي واحد 1   

  با دولت دارند.        

  كند، ر تمركز بر روي واحدهاي متمركز ميكند، قيمومت اداري است و نظارتي كه قوه مركزي د ) نظارتي كه قوه مركزي بر روي واحدهاي غير متمركز مي 2   

  سلسله مراتبي است.        

  ) نظارت در تمركز، استثناء است، ولي در عدم تمركز، اصل است. 3   

  گيري دارد. گيري ندارد، ولي در عدم تمركز، حق تصميم ) قوه مركزي در تمركز، حق اختيار تصميم 4   

  شود؟ ص يا نهاد منصوب ميدبير هيأت دولت، با حكم كدام شخ –  168

  ) پيشنهاد معاون اول رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران 2     ) پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران 1   

  ) رئيس جمهور 4       ) معاون اول رئيس جمهور 3   

  ها باشد، شركت مزبور، چه نوع شركتي است؟ اريها، متعلق به شهرد هاي تابعه شهرداري شركت  اگر بيش از پنجاه درصد سهام و سرمايه –  169

  ) شركت دولتي و تابع وزارت كشور 2       ) مؤسسه عمومي غير دولتي 1   

  ) خصوصي 4       ) دولتي  3   

  گيرد؟ اگر بين استانداران و وزيران، در خصوص تغيير رؤساي ادارات مركز استان، اختالف نظر ايجاد شود، حل اختالف چگونه صورت مي –  170

  كنند. ) هيأتي مركب از چند وزير به انتخاب رئيس جمهور تشكيل شده و اتخاذ تصميم مي 1   

  كنند. ) هيأتي مركب از وزير كشور يا باالترين مقام دستگاه ذي ربط و يكي از معاونين رئيس جمهور، اتخاذ تصميم مي 2   

  گيرد. ) توسط رئيس جمهور صورت مي 3   

  گيرد.  د رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران صورت مي) به پيشنها 4   

  

  ���ق ا*���

  در خصوص اصل تفكيك قوا، تفاوت نظريه منتسكيو با نظريه روسو، در كدام مورد است؟ –  171

  شمارد. ) منتسكيو تفكيك قوا را نسبي و روسو آن را مطلق مي 1   

  .دهد ) منتسكيو به قانون و روسو به آزادي اولويت مي 2   

  داند. گانه را هم عرض يكديگر و روسو قوه مقننه را برتر از قواي ديگر مي ) منتسكيو قواي سه 3   

 ) منتسكيو خواستار تعديل قوا و روسو طرفدار تفكيك قوا است. 4   
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  قانون اساسي انعطاف پذير، كدام خصوصيت زير را دارد؟ –  172

  شود. ) هر ده سال يك بار تجديد نظر مي 2     ات خاص است.) قابل تجديد نظر بدون نياز به طي تشريف 1   

  ) قابل تفسير است. 4     ) قابل تجديد نظر پس از طي تشريفات خاص است. 3   

  كشور فدرال كدام است؟ – ترين شاخصه دولت  مهم –  173

  ) دارا بودن رژيم رياستي 2       ) وجود نظام دو مجلسي 1   

  ) دوگانگي ساختاري 4     نيمه پارلماني – ) رژيم نيمه رياستي  3   

  ؟در نظام رياستي، كدام يك از موارد زير، صحيح است –  174

  رسميت دولت موكول به رأي اعتماد پارلمان است.اما ) رئيس جمهور مستقل از پارلمان است،  1   

  ) رئيس جمهور منتخب مردم بوده و دولت وي، مستقل از پارلمان است. 2   

  يك مطلق قوا برقرار است، اما رئيس جمهور حق دارد در صورت نرسيدن به توافق با پارلمان، آن را منحل كند.) تفك 3   

  ) هم رئيس جمهور حق انحالل پارلمان را دارد و هم پارلمان حق عزل رئيس جمهور را داراست. 4   

  در روابط بين قوا، نظام پارلماني مبتني بر كدام ساز و كار است؟ –  175

  ) صرفاً مبتني بر رأي اعتماد به دولت 2     بيني رأي عدم اعتماد عليه دولت ش) مبتني بر پي 1   

  هاي نظارتي كشور بر همه امور ) مبتني بر نظارت سازمان 4     بيني حق استيضاح دولت و حق انحالل پارلمان ) پيش 3   

  ديت وارده بر كدام آزادي است؟از منظر قانون اساسي، عدم اخالل به مباني اسالم، محدو –  176

  ) اطالعات 4     ) اجتماع 3     ) شغل 2     ) بيان 1   

  رابطه احزاب سياسي با نظام انتخاباتي، در حقوق اساسي چگونه است؟ –  177

  ) نظام انتخاباتي مبتني بر نظام حزبي، از ثبات بيشتري برخوردار است. 1   

  ق، احزاب سياسي عامل اصلي تركيب فكري نمايندگان خواهند بود.) در نظام انتخاباتي اكثريتي مطل 2   

  اند. هاي انتخاباتي ظاهر شده ) احزاب سياسي همزمان با آيين 3   

  هاي انتخاباتي هستند. بندي نظام ) احزاب سياسي عامل اصلي طبقه 4   

ت به تأمين آن با رعايت اولويت روستانشينان و كارگران، هاي ايراني و تكليف دول قانون اساسي در خصوص حق مسكن خانواده 34اصل  –  178
  بيانگر كدام مفهوم است؟

  ) اصل تقدم امور مستضعفين بر ساير امور عمومي 2     ) عدالت توزيعي و انديشه دولت رفاه 1   

  ) عدالت ترميمي و انديشه دولت خدمتگزار 4     ) عدالت معاوضي و انديشه دولت ناظم 3   

  اشتن وكيل در محاكم، در قانون اساسي چگونه تضمين شده است؟حق د –  179

  ها الزامي است. ) حضور وكيل در كليه دادگاه 2     ) صرفاً با دستور دادگاه امكان حضور وكيل وجود دارد. 1   

  وكيل انتخاب كنند.توانند براي خود  ) طرفين مي 4     ) با نظر دادگاه و درخواست طرفين، امكان حضور وكيل وجود دارد. 3   

  فتواي معيارِ فقهاي شوراي نگهبان، براي بررسي مصوبات مجلس، كدام است؟ –  180

  ) نظر اجتهادي خودشان 4     ) فتاواي امام خميني (ره) 3     ) فتاواي مقام معظم رهبري 2     ) فتاواي مشهور فقهاي شيعه 1   

  پذيرد؟ ورت ميترفيع درجه نظاميان و سلب آن، بركدام اساس ص –  181

  ) دستور رهبري به عنوان فرماندهي كل قوا 2       ) نظر ستاد كل نيروهاي مسلح 1   

  ) مصوبه هيأت وزيران 4       ) قانون 3   

  قانون اساسي مبني بر تغيير ناپذيري اسالمي بودن نظام و جمهوري بودن حكومت، كدام نوع از قواعد حقوق اساسي است؟ 177اصل  –  182

  ) تكميلي 4     ) معمولي 3     ) فرادستوري 2     ارگانيك ) 1   

است. اين اصل كدام يك از اهداف قانون اساسي را تأمين نموده  را ممنوع اعالم كرده» برقراري حكومت نظامي«قانون اساسي  79اصل  –  183
  است؟

  ) حاكميت ملي 4     هاي عمومي ) تضمين آزادي 3     ) برقراري امنيت 2     ) توزيع قدرت 1   

هاي دولتي از سوي مجلس به دولت داده شود، كدام مورد در خصوص مصوبه دولت،  در صورتي كه اجازه تصويب دايمي اساسنامه سازمان –  184
  صحيح است؟

  شود. ) مستقيماً براي تشخيص مغايرت با شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال مي 1   

  رسد. بوده و براي تطبيق با قوانين و مقررات به اطالع رئيس مجلس مي) داراي ماهيت مقررات  2   

  شود. ) چون اساسنامه مؤسسات دولتي است، آزمايشي محسوب شده و به شوراي نگهبان ارسال نمي 3   

  شود. ) بدواً به مجلس شوراي اسالمي ارسال و پس از اخذ نظر مجلس به شوراي نگهبان ارسال مي 4   
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  از وزيران ......... .هر يك  –  185

  رسد، مسئول اعمال ديگران نيز هست در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي)  2    ) فقط در برابر مجلس شوراي اسالمي، مسئول وظايف خويش است. 1   

  ) فقط در برابر رئيس جمهور، مسئول وظايف خويش است. 4    ) در برابر مردم و مقام رهبري مسئول است. 3   

  

  ���ق ��� (/.-,ات)

  كدام مورد، درباره شرط فاسخ، صحيح است؟ - 186

  ) كليه احكام خيار شرط، در شرط فاسخ نيز جاري است. 1   

  ) سبب شرط فاسخ، ارادي و نتيجه آن، قهري است. 2   

  حالل را تغيير دهند.توانند به تراضي، شرايط ان ) چنانچه در قرارداد، شرط فاسخ پيش بيني شده باشد، طرفين نمي 3   

  بيني كرد. توان شرط فاسخ را پيش پذير نيستند، مي ) در عقودي كه اقاله 4   

  در خصوص قابل استناد بودن آثار قرارداد، كدام مورد صحيح است؟ –  187

  ه اجتماعي استناد كنند.توانند در برابر ديگران به وجود قرارداد و آثار آن ميان خود، به عنوان يك پديد ) طرفين قرارداد مي 1   

  اي كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، قابل استناد است. ) با وجود اخذ به شفعه، هر معامله 2   

  توانند به نكاح منعقده ميان زوجين استناد كنند. ) اشخاص ثالث نمي 3   

  ن و قائم مقام قانوني آنها قابل استناد است.) آثار قرارداد معوض، صرفاً توسط طرفي 4   

اي به او تدريس كند كه در امتحان رياضي پايان سال، وي نمره قبولي اخذ  سعيد كه معلم خصوصي جواد بوده، تعهد كرده است كه به گونه –  188
  رد در خصوص مسئوليت سعيد، صحيح است؟رغم تالش كافي در تدريس كليه مباحث درس، جواد نمره قبولي اخذ نكند، كدام مو كند. اگر علي

  ) مسئول است و بايد از عهده خسارت برآيد. 2     ) فقط با اثبات قوه قاهره، از مسئوليت معاف است. 1   

  تقصيري خود را ثابت كند. ) مسئول است، مگر اين كه بي 4     ) با اثبات كوشش متعارف در انجام تعهد خود، از مسئوليت معاف است. 3   

كند قاسم را كه به جواد بدهكار است، در تاريخ مشخص نزد وي احضار كند. اگر مهران سه روز پس  به موجب عقد كفالت، مهران تعهد مي –  189
  حل قانوني اين مسأله چيست؟  از مهلت مقرر بدون احضار مكفول فوت نمايد، راه

  .) فوت كفيل، سبب انفساخ عقد كفالت و سقوط تعهد كفيل است 1   

  ) تعهد كفيل به احضار مكفول كماكان باقي است و ورثه، قائم مقام او هستند. 2   

  ) فوت كفيل، سبب برائت او از التزام به احضار است و دين صرفاً بر ذمه مكفول است. 3   

  ) دين بر ذمه كفيل قرار گرفته و بايد از تركه او اداء شود. 4   

  اشتباهي رخ دهد، معامله چه حكمي دارد؟» ماهيت موضوع عقد«يا در » قدوصف اساسي موضوع ع«هرگاه در  –  190

  ) در هر دو مورد، باطل است. 2       ) در هر دو مورد، قابل فسخ است. 1   

  ) در مورد اول، قابل فسخ و در مورد دوم، باطل است. 4     ) در مورد اول، باطل و در مورد دوم، قابل فسخ است. 3   

ديون متعدد با مبالغ نابرابر به ديگري داشته باشد كه همگي حال شده باشند، در صورتي كه بدهكار مبلغي را به طلبكار خود  اگر شخصي –  191
  شود؟ بدهد، مبلغ تأديه شده بابت كدام دين محسوب مي

  ) تاريخ ايجاد آن مقدم بوده است. 2       ) سر رسيد آن مقدم بوده است. 1   

  ) تشخيص آن با مديون است. 4       رابر است.) ديني كه با آن ب 3   

  ؟در كدام مورد، شرط ضمن عقد به صورت شرط نتيجه، واجد اثر حقوقي است –  192

  شود كه اتومبيل مشتري بابت ثمن، در رهن بايع باشد. ) در عقد بيع شرط مي 1   

  ) در طالق توافقي شرط شود كه واليت پدر بر فرزند مشترك، اسقاط شود. 2   

  ) در عقد بيع آپارتمان ميان زن و شوهر، شرط شود كه زوجه مطلقه باشد. 3   

  ) در عقد هبه شرط شود كه ذمه واهب، از ديني كه به متهب دارد، بري باشد. 4   

  از ميان فروض زير، كدام قرارداد غير نافذ است؟ –  193

  گذارد و بدهكار تحت تأثير اين تهديد، ش را به او نفروشد، سند طلب خود را به اجرا ميكند كه اگر خودروي خوي ) طلبكار، بدهكار خود را تهديد مي 1   

  فروشد. خودروي خود را به طلبكار مي         

  شود براي تهيه آن مبلغ، خودروي خود را بفروشد. كند و تهديد شونده ناچار مي ) شخصي با تهديد از ديگري مطالبه مبلغي وجه نقد مي 2   

  كند كه يا خانه خود را به مبلغ دويست تومان بفروشد يا اين كه به مدت يك سال از قرار ماهيانه يك ميليون تومان به او اجاره شخصي ديگري را اكراه مي ) 3   

  دهد. دهد و او خانه خود را اجاره مي        

  ترسد و از عكس العمل نامساعد تقاضا كننده در برابر رد تقاضاي مذكور ميمواجه شده،  ياش از سوي شخص شرور ) مالك خانه كه با تقاضاي اجاره خانه 4   

  دهد. خانه خود را به او اجاره مي        
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  ارد؟چنانچه مورد تعهد، كلي باشد و طرفين توافق كنند متعهد، بعداً فردي از افراد كلي ديگري را تسليم كند، آنچه به وقوع پيوسته چه نام د –  194

  ) ايفاي تعهد به وسيله تأديه مال متفاوت با موضوع تعهد 2     تعهد از طريق تبديل موضوع  )تبديل 1   

  ) عقد صلح 4       ) عقد معاوضه 3   

شود كه تصور او درباره يكي از شركاء نادرست بوده و او را به جهت تشابه  پس از عقد تشكيل شركت تضامني، يكي از شركاء متوجه مي –  195
  ديگري اشتباه گرفته است. اين قضيه چه تأثيري در اعتبار عقد شركت دارد؟اسمي با شخص 

  ) عقد شركت غير نافذ و منوط به تنفيذ شريك است. 2     ) شريك مزبور حق فسخ شركت را دارد. 1   

  كند. ) خللي به اعتبار عقد وارد نمي 4       ) موجب بطالن عقد است. 3   

  گيرد، كدم مورد صحيح است؟ جانب غير مديون انجام مي در موردي كه ايفاي دين از –  196

  ) ناگزيري از پرداخت دين ديگري به حكم قانون يا اخالق، به تنهايي براي رجوع به مديون كافي نيست. 1   

  نتقال گيرنده بوده نه دين مديون اصلي.گيرد، آنچه پرداخت شده، دين ا دهد و در برابر آن مالي مي ) در موردي كه طلبكار، تعهد را به ديگري انتقال مي 2   

  ) هر كجا پرداخت بدون قصد تبرع باشد، پرداخت كننده حق مراجعه به مديون را دارد. 3   

  شود، اذن در تأديه نيز ضرورت دارد. ) چنانچه پرداخت كننده به اذن مديون، ضامن او مي 4   

  ست؟در خصوص اداره فضولي مال غير، كدام مورد صحيح ا –  197

  تواند ناشي از اجبار قانوني باشد. ) اقدام مدير فضولي مي 1   

  ) در اداره فضولي مال غير، غيبت مالك ضروري است. 2   

  ) معيار شناسايي كاري كه براي دفع ضرر الزم بوده، اعتقاد مدير است نه رفتار انساني متعارف. 3   

  ، ادامه دهد.) مدير فضولي وظيفه ندارد كاري كه آغاز كرده 4   

  هاي زير، عقد متعبر كدام است؟ از ميان اعالم اراده –  198

  دهد، ارسال نامه قبولي مشروط و ارسال نامه قبولي غير مشروط. تاريخ اولي مجهول و دومي معلوم است. ) بعد از ارسال نامه ايجاب دو حادثه رخ مي 1   

كند، ولي  دهد كه قبولي يا رد خود را ارسال كند. شخص اخير نامه قبولي را ارسال مي فته مهلت مي) ضمن نامه ايجاب، فروشنده به مخاطب نامه يك ه 2   
  معلوم نيست كه تاريخ ارسال پيش از انقضاء يك هفته بوده يا بعد از آن.

  التاريخ است.دهد، رجوع از ايجاب و ارسال نامه قبولي و هر دو مجهول  ) بعد از ارسال نامه ايجاب دو حادثه رخ مي 3   

  دهد، فوت موجب و ارسال نامه قبولي و هر مجهول التاريخ است. ) بعد از ارسال نامه ايجاب دو حادثه رخ مي 4   

  تعهد، كدام يك در حقيقت شرط به معناي اصطالحي نيست و حقيقتي مبنايي دارد؟ماز شرايط الزام متعهد به انجام  –  199

  تعهدمبيني دگرگوني شرايط به وسيله  ) پيش 2     وابسته به زمان ) باقي بودن زمان اجراي تعهد 1   

  ) فرارسيدن زمان اجراي تعهد 4       ) بقاي قرارداد 3   

  پذير است؟ با وجود انقضاي زمان مقرر براي عمل مورد تعهد، در كدام صورت اجراي تعهد قراردادي، هنوز امكان –  200

  ) عدم تقيد انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم يا مشكوك باشد. 2     زمان مقرر معلوم يا مشكوك باشد.) تقيد انجام عمل مورد تعهد به  1   

  ) عدم تقيد انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم باشد. 4     ) تقيد انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم باشد. 3   

  

  ا()'& �12!� ���ق %��

  فكيك تابعيت و اقامتگاه، به ترتيب، وجود كدام رابطه است؟مالك ت –  201

  مادي و معنوي – ) سياسي و حقوقي شخص با دولت  2     سياسي و مادي – ) حقوقي و معنوي شخص با دولت  1   

  مادي و حقوقي – ) سياسي و معنوي شخص با دولت  4     سياسي و معنوي – ) حقوقي و مادي شخص با دولت  3   

د براتي را در انگلستان صادر كرده است. برات مزبور در فرانسه توسط يك ايتاليايي ظهرنويسي شده است. اگر در خصوص تعهدات حمي –  202
  ناشي از ظهرنويسي در دادگاه ايران اقامه دعوي شود، موضوع تابع قانون كدام كشور است؟

  ا) ايتالي 4     ) فرانسه 3     ) مقر دادگاه 2     ) انگلستان 1   

  اگر دادگاه ايراني با يك سازمان حقوقي خارجي كه در قانون ايران شناخته نشده است، مواجه شود، چگونه بايد آن را توصيف كند؟ –  203

  ) طبق قانون ايران، ولي به كمك قانون خارجي 2       ) منحصراً طبق قانون خارجي 1   

  ن) منحصراً طبق قانون ايرا 4       ) غير قابل توصيف 3   

  حميد كه ايراني است، قيم محجوري فرانسوي است. دادگاه ايران براي تعيين اختيارات و وظايف او، به كدام قانون بايد مراجعه كند؟ –  204

  ) ايران 2       ) هم ايران و هم فرانسه 1   

  ) فرانسه 4       ) بستگي به نظر دادگاه دارد. 3   
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  سهام با نام است؟ كدام قانون، حاكم بر نقل و انتقال –  205

  ) محل انتشار سهام 4     ) محل وقوع سهام 3     ) اقامتگاه داين 2     ) اقامتگاه مديون 1   

  اي كه جنبه حقوقي دارد، در تعارض قوانين در ديون، كدام قانون براي اجرا صالحيت دارد؟ طبق نظريه –  206

  ) اقامتگاه مديون 4     حل وقوع مال) م 3     ) اقامتگاه داين 2     ) حاكم بر منشأ دين 1   

  ، مبنا و اساس روش كدام شخص است؟»اصل جامعه مشترك حقوقي« -  207

  ) بارتن 4     ) ساويني 3     ) منچيني 2     بوايه ) ني 1   

  آيد؟ پس از كدام مورد، توصيف عامل ارتباط به عمل مي –  208

  ) نظم عمومي 4     ) احاله 3     ) توصيف نوع دعوا 2     ) تقلب نسبت به قانون 1   

  شود؟ ايراني با مرد خارجي و ازدواج زن خارجي با مرد ايراني، به ترتيب تابعيت زن بر مبناي كدام سيستم تعيين ميزن در ازدواج  –  209

  وحدت تابعيت زوجين – ) استقالل مطلق  2     وحدت تابعيت زوجين – ) استقالل نسبي  1   

  وحدت تابعيت زوجين -) وحدت تابعيت زوجين 4     استقالل تابعيت زوجين – جين ) استقالل تابعيت زو 3   

  در حقوق بين الملل خصوصي ايران، اهليت هركس براي معامله كردن، اصوالً تابع كدام قانون است؟ –  210

  ) محل وقوع معامله 4     ) اقامتگاه معامله كننده 3     ) دولت متبوع معامله كننده 2     ) مورد توافق متعاملين 1   

  كدام قانون، حاكم بر مفاد اسناد است؟ –  211

  ) محل تنظيم سند 4     ) مناسب موضوع 3     ) دولت متبوع تنظيم كننده 2     ) اقامتگاه تنظيم كننده 1   

  ؟تولدي، ناشي از كدام مورد است تابعيتي  بي –  212

  دم اعمال سيستم خاك و اعمال سيستم خون) ع 2     ) اعمال سيستم خاك و عدم اعمال سيستم خون 1   

  ) عدم اعمال سيستم خون و سيستم خاك 4     ) اعمال سيستم خاك و سيستم خون 3   

  صالحيت قانون محل وقوع معامله براي تعيين اهليت متعاملين در حقوق بين الملل خصوصي ايران، چگونه صالحيتي است؟ –  213

  ) تخييري 4     ) اجباري 3     ) استثنايي 2     ) اصولي 1   

  ؟نيستقانون مدني بايد قانون خارجي رعايت شود، در كدام صورت، دادگاه مكلف به رعايت اين احاله  7اگر در خصوص موضوعي طبق ماده  –  214

  ) مخالف قاعده حل تعارض ايران باشد. 2     ) حل قضيه را به قانون ديگري احاله دهد. 1   

  ) حل قضيه را به قانون ايران احاله دهد. 4       مومي ايران باشد.) مخالف نظم ع 3   

المللي خصوصي  زني هندي و يك مرد فرانسوي قصد دارند در ايران ازدواج كنند. تعيين شرايط ماهوي ازدواج آنها از لحاظ حقوق بين –  215
  ايران، تابع قانون كدام كشور است؟

  ن) مورد توافق طرفي 2       ) فرانسه 1   

  ) ايران 4     ) هركدام، تابع قانون دولت متبوع خود 3   
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  هاي كيفري، نيازمند كدام مورد است؟ رعايت انصاف در فرآيند دادرسي –  216

  ) غير علني و غير ترافعي بودن مرحله تحقيقات مقدماتي 1   

  ه تحقيقات مقدماتي و رسيدگي دادگاهي ) حضور هيئت منصفه در كليه مراحل رسيدگي، اعم از مرحل 2   

  ها ) فقط تساوي سالح 3   

  ها و ترافعي شدن رسيدگي ) تساوي سالح 4   

  شود؟ هاي مربوط مطرح مي كدام جرم، مستقيماً در دادگاه –  217

  قوادي)  4     ) زنا 3     ) مصرف مسكر 2     ) قذف 1   

  شود؟ ، منجر به كدام تصميم مي1392ت به شرح مندرج در قانون مجازات اسالمي گذشت منجز شاكي در جرايم تعزيري قابل گذش –  218

  ) قرار تعليق تعقيب يا اجراي مجازات و بايگاني كردن پرونده 2     ) صدور حكم مبني بر برائت متهم از اتهام وارد بر او 1   

  يب و يا موقوفي اجراي مجازات) قرار موقوفي تعق 4     ) قرار تعويق تعقيب و بايگاني موقت پرونده 3   

  ؟شود در كدام مورد، بازداشت موقت محكوم عليه، از محكوميت او به جزاي نقدي كسر و محاسبه مي –  219

  هاي مربوط به دادگاه انقالب و نظامي ) در محكوميت 1   

  ها ) در كليه محكوميت 2   

  هاي عمومي و انقالب در امور كيفري) ون آيين دادرسي دادگاهقان 35) در غير از موارد بازداشت الزامي (موضوع ماده  3   

  ) در صورت امتناع يا عجز متهم از معرفي كفيل يا توثيق وثيقه و در نتيجه صدور قرار بازداشت متهم 4   
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  شود؟ در صورت حضور متهم يا محكوم عليه در كليه مراحل رسيدگي، چه موقع قرار تأمين كيفري ملغي االثر مي –  220

  ) پس از اجراي دو سوم كيفر 2     ) به محض معرفي متهم به دادستان 1   

  ) در پايان اجراي حكم 4       ) به محض شروع به اجراي حكم 3   

  آثار قطع مرور زمان بر اثر يكي از اقدامات تعقيبي يا تحقيقي، كدام است؟ –  221

  مرور زمان قبلي است و مدت مرور زمان سپري شده قبل از انقطاع، جزو مرور زمان جديد شود كه مدت آن، همان مدت ) مرور زمان جديدي آغاز مي 1   

  شود. همچنين انقطاع مرور زمان مطلق و غير شخصي است. محاسبه نمي        

  گردد و اين مان از آن كسر ميشود كه مدت آن، همان مدت مرور زمان قبلي است ولي مدت سپري شده قبل از قطع مرور ز ) مرور زمان جديدي آغاز مي 2   

  گيرد. مي حكم، مباشر، معاون و شركاي جرم را نيز در بر        

  شوند. مند نمي ) مدت مرور زمان جديد نصف مرور زمان سپري شده است ولي شركا و معاونان جرم از آن بهره 3   

  ديدگان از آن شود و كليه بزه لي است ولي شامل حال شركا و معاونان جرم نميشود كه مدت آن، همان مدت مرور زمان قب ) مرور زمان جديدي آغاز مي 4   

  گردند. مند مي  بهره         

به منظور اجتناب از ايراد اَنگ بزهكاري به برخي از مرتكبان جرايم خرد و در راستاي يك سياست جنايي كارساز، قانون به دادستان  –  222
  نظر كند. اتخاذ چنين تصميمي با كدام عنوان، منطبق است؟ عقيب برخي متهمان صرفدهد كه تحت شرايطي از ت اجازه مي

  ) الزامي بودن تعقيب 4     ) اقتضاي تعقيب 3     ها ) اصل فردي كردن مجازات 2     ) اصل شخصي بودن تعقيب 1   

شيني بازپرس، براي متهم قرار بازداشت موقت صادر اي كه در صالحيت دادگاه كيفري استان است، دادرس دادگاه بخش به جان در پرونده –  223
  كرده است. مرجع رسيدگي به اعتراض به اين قرار، كدام است؟

  ) دادگاه عمومي يا انقالب شهرستاني كه دادگاه بخش در حوزه آن قرار دارد. 2     ) دادگاه عمومي يا انقالب شهرستان مركز استان مربوط 1   

  ) دادگاه كيفري استان مربوط 4       خش) رئيس همان دادگاه ب 3   

شود كه وي در تهران مرتكب فروش مواد  شخصي به اتهام جعل سند عادي در كرج تحت تعقيب است. با بررسي سوابق متهم معلوم مي –  224
  ؟حيت كدام دادگاه استمخدر شده، ولي در ورامين به اتهام جعل گواهينامه رانندگي دستگير شده است. رسيدگي به اتهامات متهم، در صال

  ) اتهام فروش مواد مخدر در دادگاه انقالب تهران و هر دو اتهام جعل در دادگاه عمومي جزايي تهران 1   

  ) همه اتهامات در دادگاه انقالب تهران 2   

  كرج و ورامين.عمومي جزايي هاي  ) اتهام فروش مواد مخدر در دادگاه انقالب تهران و هر يك از اتهامات جعل در دادگاه 3   

  ) اتهام فروش مواد مخدر در دادگاه انقالب تهران و هر دو اتهام جعل در دادگاه عمومي جزايي ورامين 4   

  شود؟ در ديوان عالي كشور، كدام مورد نقض بالارجاع محسوب مي -  225

  ) نقص تحقيقات 2       ) شمول مرور زمان 1   

  ) نقض قواعد صالحيت 4     م عليه) اشتباه قاضي در تعيين مجازات محكو 3   

هاي قاچاق كاال و ارز ممكن  در كدام مرجع، به كليه اتهامات رؤسا و اعضاء شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده –  226
  شود؟ است مرتكب شوند، رسيدگي مي

  تقر در گمرك مربوط) شعب خاص رسيدگي كيفري مس 2       ) دادگاه انقالب محل وقوع جرم 1   

  ) دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم 4       هاي مركز ) دادسرا و دادگاه 3   

  شود؟ هرگاه قانون الحق مجازات ارتكابي را نسخ كند، كدام نوع قرار نسبت به محكوم عليه حكم قطعي صادر مي –  227

  ) منع تعقيب 4     ب) موقوفي تعقي 3     ) تعويق اجراي مجازات 2     ) موقوفي اجرا 1   

  انقالب، چگونه است؟ و تحقيقات مقدماتي در دادسراهاي عمومي –  228

  ) غير علني، ترافعي، كتبي و سرّي 2       ) كتبي، ترافعي، سرّي و علني 1   

  ) غير ترافعي و كتبي 4       ) غير علني، سرّي و ترافعي 3   

  ست در دادگاه كيفري استان است؟دار دفاع از كيفري خوا كدام مقام قضايي، عهده –  229

  دار و يا معاون او ) دادستان دادسراي حوزه قضايي صالحيت 1   

  ) دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او و يا يكي از دادياران به انتخاب دادستان 2   

  ) دادستان محل دستگيري متهم 3   

  ) دادستان حوزه قضايي محل وقوع جرم 4   

  اجراي مجازات حبس، آغاز شده ولي به علت فرار محكوم عليه قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان كدام است؟ هرگاه –  230

  ) قطعيت حكم 4     ) شروع حبس 3     ) قطع اجراي مجازات 2     شود ) در اين مورد اعمال نمي 1   
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  ���ق  ا و ���� دا��� 3456�

  ه سازمان يافته، در كدام مورد، شرايط گروه به طور كامل بيان شده است؟براي جرم دانستن سردستگي گرون مجرمان –  231

  براي ارتكاب جرم تشكيل شده يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف شود. – نسبتاً منسجم  – نفر يا بيشتر  3) متشكل از  1   

  كيل شده يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف شود.براي ارتكاب جرم تش – نسبتاً منسجم  – نفر و بيشتر  2) متشكل از  2   

  با هدف براندازي نظام تشكيل شود. – كامالً منسجم  – نفر و بيشتر  3) متشكل از  3   

  براي ارتكاب جرم تشكيل شود. – كامالً منسجم و داراي سلسله مراتب  – نفر يا بيشتر  2) متشكل از  4   

  وبه در تعزيرات، صحيح است؟ كدام مورد، در خصوص ت- 232

  ) مطلقاً از موارد تخفيف مجازات است. 1   

  ) مطلقاً از موارد سقوط مجازات است. 2   

  ) در درجه يك تا پنج، از موارد اختياري تخفيف و در درجه شش تا هشت، از موارد سقوط كيفر است. 3   

  خفيف يا سقوط باشد.تواند از موارد ت ) درتمامي درجات، حسب نظر قاضي مي 4   

  اطالع است، غير ممكن باشد، مجازات مرتكب چيست؟ اگر وقوع جرم، به جهت مادي كه مرتكب از آن بي –  233

  شود. ) اگر از حدود باشد؛ به حد كامل آن جرم محكوم مي 1   

  دارد. هي، مجازات كامل آن جرم رال) در جرايم حق الناسي، مجازات شروع به جرم در جرايم حق ال 2   

  ) مجازاتي ندارد. 3   

  ) مجازات شروع به جرم دارد. 4   

 تواند نميساسان به دليل ارتكاب جرم عمدي به حبس تعزيري درجه پنج محكوميت قطعي يافته است. پس از اجراي حكم، چند سال  –  234
  ؟داوطلب انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا شود

  ) سه 4     ت) هف 3     ) دائم 2     ) دو 1   

تواند مجازات را  در تكرار جرم، اگر مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه تا چه ميزان مي –  235
  تقليل دهد؟

  ) تا نصف حداكثر 4     ) تا ميانگين حداقل و حداكثر 3     ) تقليل جايز نيست 2     ) تا ثلث حداقل 1   

  ين به قاضي، در كدام صورت به عنوان توهين خاص، قابل پيگرد است؟توه -236

  ) تنها اگر با توجه به سمت وي انجام شود. 2     ) تنها اگر در حال انجام وظيفه ارتكاب يابد. 1   

  آن انجام شود.) اگر در حال انجام وظيفه يا به سبب  4     ) صرف قاضي بودن، كافي براي تعقيب به عنوان توهين خاص است. 3   

  ؟اولياء دم مقتول، چه كساني هستند –  237

  ) ورثه ذكور نسبي به عالوه زوج 2       ) ورثه مقتول به جز زوجه 1   

  ) ورثه مقتول 4       ) ورثه مقتول به جز زوج و زوجه 3   

  ديه جنايت در كدام مورد، حال است؟ –  238

  ) بر مجنون 4     ) بر طفل 3     ) بر سفيه 2     ) بر ميت 1   

  كنند. چه كسي ضامن صدمات وارد شده است؟ بر اثر عوامل قهري، دو وسيله نقليه با يكديگر برخورد مي –  239

  شود. ) ديه از بيت المال پرداخت مي 1   

  ) هيچ كس ضامن نيست. 2   

  شود. ) ديه صدمات وارده، به هر طرف محاسبه، تنصيف و از طرفين اخذ مي 3   

  اقله هر طرف، ضامن ديه طرف مقابل است.) ع 4   

  حد شرب خمر، تنها از كدام طريق قابل سقوط، تقليل يا تبديل است؟ –  240

  ) ديوان عالي كشور پس از انكار اقرار كننده 2       ) توبه و عفو به نحو مقرر در قانون 1   

  ) قابل سقوط، تقليل يا تبديل نيست. 4       ) رئيس قوه قضاييه 3   

  اي كه موضوعيت دارند، فاقد شرايط شرعي و قانوني الزم باشند، كدام مورد صحيح است؟ هرگاه ادله –  241

  ) استناد به آنها فقط در جرايم مستوجب حد مجاز نيست. 1   

  ) مطلقاً بي اعتبار هستند. 2   

  ايي، معتبر هستند.) اگر به همراه ساير قراين و امارت موجب علم قاضي شوند، به عنوان اماره قض 3   

  توانند به عنوان اماره قضايي و به تنهايي، مورد استناد قاضي در صدور حكم محكوميت قرارگيرند. ) مي 4   
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  شود، مگر آنكه به تشخيص ........ ، موجب تشديد بيماري باشد. عليه موجب توقف اجراي مجازات نمي بيماري محكوم –  242

  اخذ تأمين متناسب ) فقط دادگاه و الزاماً با 1   

  ) دادستان مربوط يا قاضي اجراي حكم 2   

  ) رئيس زندان با اخذ تأمين متناسب پس از استعالم نظر مددكار اجتماعي 3   

  ) دادگاه با لحاظ تشخيص پزشك قانوني 4   

كدام يك از افراد زير، به عمل  در نظام آنگلوساكسون و در رسيدگي دادگاه با حضور هيأت منصفه، پرسش و پرسش متقابل توسط –  243
  آيد؟ مي

  ) رئيس دادگاه و دادستان 4     ) هيأت منصفه 3     ) دادستان و وكيل مدافع متهم 2     ) فقط وكيل مدافع متهم 1   

  عليه قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان كدام است؟ هرگاه اجراي مجازات حبس، آغاز شده ولي به علت فرار محكوم –  244

  شود ) در اين مورد اعمال نمي 4     ) قطع اجراي مجازات 3     ) شروع حبس 2     ) قطعيت حكم 1   

  دادرسي كدام است؟  پذير است؟ مرجع تسليم تقاضاي اعاده تقاضاي اعاده دادرسي از كدام احكام امكان –  245

  يوان عالي كشورد – ) احكام قطعي اعم از اينكه به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشند  1   

  دادگاه تجديد نظر – اند  ) احكام قطعي كه هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده 2   

  كند ديوان عالي كشور كه در صورت قبول تقاضا، پرونده را جهت اتخاذ تصميم به دادگاه هم عرض ارسال مي – ) احكام غير قطعي  3   

  دادگاه صادر كننده حكم قطعي – اشته شده يا نشده باشند ) احكام قطعي اعم از اينكه به مرحله اجرا گذ 4   

  

  ا()>;� :� %�� *�ز8�ن

  هاي بين المللي، مبتني بر كدام عامل است؟ اهليت سازمان - 246

  ) رويه عمومي سازمان 4     ) دارا بودن حقوق و تكاليف 3     ) ضرورت كاركرد و اشتغال 2     ) قصد اعضاي سازمان 1   

  د، از اهداف سازمان ملل متحد است؟كدام مور –  247

  آميز ) حل و فصل اختالفات بين المللي به طرق مسالمت 2     ها ) توسعه روابط دوستانه ميان ملت 1   

  ) برابري كليه اعضاي ملل متحد 4       ) عدم تهديد و توسل به زور 3   

  ترين فعاليت شوراي اروپا، در كدام زمينه است؟ مهم –  248

  ) همكاري نظامي، سياسي و اقتصادي ميان اعضاء 2     دامات مربوط به اتمام كار بازار داخلي اروپا) اق 1   

  ) وحدت اروپا 4       ) حقوق بشر 3   

  اعضاي مؤسس سازمان همكاري اقتصادي اكو، كدام كشورها هستند؟ –  249

  ) ايران، تركيه و پاكستان 4     ايران، مالزي و اندونزي)  3     ) تركيه، پاكستان و افغانستان 2     ) ايران، تركيه و هند 1   

  اركان سازمان همكاري اسالمي كدامند؟ –  250

  ريزي و دادگاه عدل اسالمي ) مجمع عمومي، شوراي وزيران، شوراي برنامه 1   

  ) كنفرانس سران، كنفرانس وزيران امور خارجه، دبيرخانه و دادگاه عدل اسالمي 2   

  هاي فني زيران، شوراي نمايندگان دايمي، دبيرخانه و كميته) شوراي و 3   

  ) كنفرانس سران، شوراي نمايندگان دايمي، دبيرخانه و مؤسسات تخصصي 4   

  ) هستند؟CISنامه تأسيس كشورهاي مستقل مشترك المنافع ( كدام كشورها، اعضاي اوليه موافقت –  251

  ) روسيه، اكراين، تاجيكستان و قرقيزستان 2     ) روسيه، بالروس، ازبكستان و قرقيزستان 1   

  گرجستان و قزاقستان ) روسيه، 4       ) روسيه، اكراين و بالروس 3   

  هاي تخصصي سازمان ملل متحد است؟ كدام ركن، هماهنگ كننده فعاليت كارگزاري –  252

  شوراي امنيت)  4     ) دبيرخانه 3     ) مجمع عمومي 2     اجتماعي – ) شوراي اقتصادي  1   

  كدام سازمان، ركن فرعي سازمان ملل متحد است؟ –  253

  ) كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد 2     ) سازمان توسعه صنعتي ملل متحد 1   

  ) بانك بين المللي توسعه و ترميم 4     المللي توسعه كشاورزي ) صندوق بين 3   

  شوند؟ نهاد و چگونه گزينش مي المللي دادگستري، توسط كدام قضات ديوان بين –  254

  رأي مثبت از جمله رأي مثبت پنج عضو دائم 9با اكثريت  – ) شوراي امنيت  2     با اكثريت دو سوم – ) مجمع عمومي و شوراي امنيت  1   

  با حداقل اكثريت مطلق – ) مجمع عمومي و شوراي امنيت  4     با اكثريت دو سوم – ) مجمع عمومي  3   
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  شوند؟ ين دادرسي ديوان بين المللي دادگستري، توسط كدام نهاد و چگونه گزينش ميطبق آي –  255

  ) امكان انصراف از دعوا ممكن نيست 2       هاي بعدي ) انصراف از كليه اقدام 1   

  ) انصراف از شكايت و هر اقدام ديگر 4       ) انصراف از شكايت  3   

  كند؟ ا از غير دولتي تفكيك ميهاي بين المللي ر كدام ويژگي، سازمان –  256

  هاي خاص ) وجود اركان و كارگزاري 2     ) تأسيس بر اساس سندي بين المللي 1   

  ها المللي بودن عرصه فعاليت بين)  4       ) فعاليت مستمر و مداوم 3   

  ست؟ديوان بين المللي دادگستري، شخصيت حقوقي سازمان ملل متحد، چگونه شخصيتي ا 1949طبق رأي مشورتي  -  257

  هاي بين المللي قابل استناد ) عيني و در مقابل اعضاء و ديگر سازمان 2     ) عيني و در مقابل اعضاء و غير اعضاء قابل استناد 1   

  ) شخصي و صرفاً در مقابل اعضاء قابل استناد 4     ) ذاتي و در مقابل اعضاء قابل استناد 3   

  است؟ نشدهشور ملل متحد پيش بيني من 33كدام روش مسالمت آميز، در ماده  –  258

  ) مساعي جميله 4     ) ميانجيگري 3     ) تحقيق 2     ) سازش 1   

  كدام سازمان يا نهاد بين المللي، در پي استقرار نظم نوين اقتصادي بين المللي است؟ –  259

  ) سازمان توسعه صنعتي ملل متحد 2     ) بانك بين المللي براي ترميم و توسعه 1   

  ) سازمان جهاني تجارت 4       ) آنكتاد 3   

  اقيانوسيه است؟ - كدام دولت، از اعضاي مؤسس سازمان فضايي آسيا –  260

  ) عراق 4     ) ايران 3     ) استراليا 2     ) سري النكا 1   
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  حكم در كدام مورد، واقعي اولي است؟ –  261

  ) اگر قاتل در قتل شبه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد، به او مهلت مناسب داده مي شود. 1   

  جرمي شود، مجازات نخواهد شد. ) هر كس هنگام بروز خطر شديد، از قبيل آتش سوزي، به منظور حفظ جان خود، مرتكب 2   

  ) مالك حق هر گونه تصرفي در ملك خود را دارد. 3   

  ) اگر تصرف مالك مستلزم اضرار به همسايه باشد، چنين تصرفي ممنوع است. 4   

  حكم در كدام مورد، از نوع تكليفي است؟ –  262

  ليت مدني صغير و مجنون) مسئو 2     هاي ديني در انجام مراسم ديني خود ) آزادي اقليت 1   

  ) بطالن معامالت مجنون 4       ) لزوم عقد بيع 3   

  كدام مورد، مثالي براي حقيقت عرفي است؟ –  263

  كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و«قانون كار: 2) تعريف كارگر در ماده  1   

  »ساير مزايا، به درخواست كارفرما كار مي كند.        

  اقامتگاه هر شخصي، عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد.«ق.م: 1002) تعريف اقامتگاه در ماده  2   

  »مور او اقامتگاه محسوب مي شود.اگر محل سكونت شخصي، غير از مركز مهم امور او باشد، مركز ا        

  »بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم.«ق.م:  338) تعريف بيع در ماده  3   

  چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار«ق.آ.د.م:  299) تعريف حكم و قرار در ماده  4   

  »ناميده مي شود.        

  كدام مورد، واجب مضيق است؟ –  264

  ) لزوم حضور محكوم عليه به تبعيد، در تبعيدگاه 2       ) وظيفه پرداخت ديه 1   

  ) لزوم پاكنويس و امضاي حكم 4       ) نماز يوميه 3   

  در كدام مورد، جمله داراي مفهوم است؟ –  265

  باشد، محترم است.) مالكيت شخصي كه از راه مشروع  1   

  ) ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. 2   

  ) هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد. 3   

 ) كودكي كه به حد بلوغ نرسيده، مبرّا از مسئوليت كيفري است. 4   
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  است؟» نكره در سياق نفي«كدام مورد، مثالي براي  –  266

  ) كسي كه محكوم به قصاص است، بايد با اذن ولي دم او را كشت. 1   

  ) كسي نمي تواند از ملك غير، بدون اذن او، آب به ملك خود ببرد، اگرچه راه ديگري نداشته باشد. 2   

  ) بيع فاسد اثري در تملك ندارد. 3   

  ) به مجرد عقد، زن مالك تمام مهر مي شود. 4   

  تباط با جريان و عدم جريان اصل برائت، اختالف اصلي ميان اصوليان و اخباريان، در چيست؟در ار - 267

  ) شبهه حكمي تحريمي 4     ) شبهه موضوعي تحريمي 3     ) شبهه حكمي وجوبي 2     ) شبهه موضوعي وجوبي 1   

  كدام اثر، به استصحاب قابل اثبات است؟  - 268

  كسي كه پانزده سال قبل در سن پنج سالگي مفقود شده و با استصحاب حيات او ثابت شده است. ) رسيدن به سن رشد، در مورد 1   

  باشد و ) تأخر حدوث فوت پدر از فوت فرزند، در جايي كه پدر و فرزندي در يك حادثه فوت كنند و تاريخ فوت پدر، مجهول و تاريخ فوت فرزند معلوم 2   

  ه فوت فرزند جاري شود.استصحاب عدم فوت پدر تا لحظ        

  ) شاهد در طالق بودن، در مورد كسي كه عدالت او به استصحاب ثابت شده است. 3   

  ) رسيدن به سن بلوغ، در مورد كسي كه ده سل قبل، در سن نه سالگي مفقود شده و با استصحاب، حيات او ثابت شده است. 4   

  ت؟درباره بناي عقال(سيره)، كدام مورد صحيح اس –  269

  ) لزوماً ناشي از درك مصالح و مفاسد واقعي موضوعات نيست. 2     ) به عموم يا اطالق آن، مي توان استناد كرد. 1   

  ) لزوماً ريشه در حكم عقل دارد. 4       ) حجيت و اعتبار آن، ذاتي است. 3   

  در كدام مورد، با وجود نهي، معامله اعم از عقد و ايقاع، صحيح است؟ –  270

  ) وصي قرار دادن غيرمسلم از طرف ولي مسلم براي امور مولّي عليه خود 2     از تاريخ صدور حكم ورشكستگي) مداخله تاجر ورشكسته در اموال خود  1   

  اي به عهدتأديه مالي كه تصرف در آن از طرف حاكم ممنوع شده، در مقام وف)  4     ) ازدواج كارمندان وزرات امور خارجه با اتباع بيگانه 3   

  ؟نيستدر خصوص آثار طالق رجعي، كدام مورد صحيح  –  271

  ) تا قبل از انقضاي عده، مرد نمي تواند با خواهر زوجه خود ازدواج كند. 1   

  ) چنانچه در ايام عده هر يك از زوجين فوت كند، ديگري از او ارث مي برد. 2   

  ه كند.) زن در ايام عده مي تواند از مرد تقاضاي نفق 3   

  ) در ايام عده هر يك زوجين، حق رجوع از طالق دارند. 4   

  كدام مورد در خصوص قيم، صحيح است؟ –  272

  ) ارجاع به داوري از سوي قيم، نيازي به تصويب دادستان ندارد. 1   

  ) اگر در اختيار قيم نسبت به انجام دادن كار خاصي ترديد شود اصل، وجود اين اختيار است. 2   

  ) قيم نمي تواند سمتي را كه دادگاه به او داده است، رد كند. 3   

  ) ضمان از دين ديگري به نمايندگي از مولي عليه، جايز است. 4   

  كدام مورد در خصوص ضمان عهده، صحيح است؟  - 273

  نيست.) ضمان عهده از دو طرف عقد ممكن  2     ) ضمان عهده بايع پيش از قبض ثمن درست نيست. 1   

  ) ضمان عهده، شامل انحالل بيع به سبب اقاله و فسخ نيست. 4     ) ضمان عهده در موردي كه بيع باطل باشد، منتفي است. 3   

  كدام مورد، در خصوص اقامتگاه، صحيح است؟ –  274

  متگاه انتخابي موثر است.) چنانچه اقامتگاه انتخابي همان اقامتگاه حقيقي باشد، تغيير اقامتگاه حقيقي در اعتبار اقا 1   

  ) اگر شخص، مركز مهم امور خود را تغيير دهد، تا زماني كه محل سكونت تغيير نكرده است، اقامتگاه همان محل سكونت است. 2   

  ) مأموريت دائم مستخدم دولت، در تغيير اقامتگاه او مؤثر است. 3   

  ر اوست.) اقامتگاه زني كه شوهرش محجور است، اقامتگاه شوه 4   

چنانچه در قرارداد فروش يك دستگاه اتومبيل، توافق طرفين بر اجراي تعهد در محل وقوع عقد با توجه به قرائن موجود منتفي باشد،  –  275
  مكان اجراي تعهد فروشنده كدام است؟

  ) محل انتخابي متعهد 2     ) محلي كه مبيع در آنجا واقع شده است. 1   

  ) اقامتگاه متعهد 4       ه) اقامتگاه متعهدل 3   

در عقد هبه اي شرط مي شود كه هر گاه متهب ظرف يك سال فوت كند، عقد هبه منفسخ گردد. در اين صورت، قرارداد ياد شده با كدام  –  276
  مورد، قابل تحليل است؟

  ) شرط باطل و عقد قابل فسخ است. 2     ) عقد صحيح ولي شرط باطل است. 1   

  ) عقد و شرط، هر دو صحيح است. 4       ، هر دو باطل است.) عقد و شرط 3   
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  كدام مورد، در خصوص ابراء، صحيح است؟ –  277

  ) موضوع ابراء، هميشه كلي است. 2     ) علم ابراء كننده به وجود دين، الزم است. 1   

  و سفيه، غير نافذ است.صغير مميز  ي) ابرا 4     ) در وصيت به ابراء، قبول موصي له (بدهكار) شرط است. 3   

  در كدام مورد، حق حبس وجود دارد؟ –  278

  ) هبه معوض 4     ) جعاله 3     ) صلح محاباتي 2     ) مقاطعه كاري 1   

در ضمن عقد بيع شرط مي شود كه بايع خودروي مشتري را تعمير كند. اگر بايع خودرو را تعمير كند و بعد از آن عقد بيع اقاله شود،  –  279
  م مورد صحيح است؟كدا

  ) به نسبت ارزش شرط، از ثمن كسر مي شود. 2     ) بايع مستحق اجرت المثل تعمير خودرو است. 1   

  ) به دليل انجام شرط توسط بايع، اقاله عمالً منتفي است. 4     ) با توجه به توافقي بودن اقاله، بايع مستحق اجرتي نيست. 3   

  است؟» جزء سبب مملّك«ل هاي زير، در كدام يك از مثا» تصرف« -  280

  ) تصرف خريدار در مبيع 2       ) تصرف در مال مورد اعراض 1   

  »حيازت مباحات«) تصرف در  4     ) تصرف در لُقَطه بدون داشتن قصد تعريف 3   

كرده و در ضمن عقد، براي خريدار ده از يك بنگاه اتومبيل خريداري بيع شخصي يك دستگاه اتومبيل سمند صفر كيلومتر را به نحو كلي  –  281
د روز حق فسخ پيش بيني مي شود. دو روز پس از معامله، در غيبت فروشنده و عدم اطالع او، خريدار به بنگاه مراجعه نموده و يك دستگاه سمن

نتفاع خارج شده باشد، در روابط ميان با اوصاف مذكور در قرارداد را قبض مي كند. اگر پس از خروج از بنگاه تصادف كرده و اتومبيل از حيز ا
  طرفين، خسارت وارده بر عهده كيست؟

  ) خسارت وارده بر عهده خريدار است. 2     ) تلف يا عيب در زمان خيار مشتري، برعهده بايع است. 1   

  بيع توسط خريدار، تلف از كيسه او بوده است.) با توجه به قبض م 4     ) خسارت وارده بر عهده بايع است و بايد ثمن را به خريدار مسترد كند. 3   

  ماهيت حقوقي كدام يك از اموال زير، با سايرين متفاوت است؟ –  282

  ) انفال 4     ) مباحات 3     ) عمومي 2     ) مجهول المالك 1   

ثي تحويل دهد، در صورت ورود اگر وكيل در فروش اتومبيلي، وكالت در توكيل نداشته، ليكن اتومبيل را براي فروش به شخص ثال –  283
  خسارت به اتومبيل، خسارت وارده برعهده كدام شخص(اشخاص) است؟

  ) وكيل و شخص ثالث، هر يك مسئول نيمي از خسارات وارده هستند. 1   

  )  هر يك از وكيل و شخص ثالث كه مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده است. 2   

  مسئوليت تضامني دارند.) وكيل و شخص ثالث، هر دو  3   

  ) در اين فرض، وكيل مسئول جبران خسارت وارده است، نه شخص ثالث. 4   

روز اتومبيل مغصوبي را در تصرف داشته اند. مسئوليت كاظم در مورد منافع  17و  4، 8، 6برزو، مظفر، كاظم و جواد هر كدام به ترتيب  –  284
  چه ميزان است؟ به مال مغصوب

  منافع تمام مدتي است كه اتومبيل غصب شده است.) ضامن  1   

  روز اتومبيل است. 21) ضامن منافع  2   

  منفعت شده يا نشده است. يروز اتومبيل است اعم از اين كه از مال استيفا 18) فقط ضامن منافع  3   

  نشده است. منفعت شده يا يل استيفااروز اتومبيل است اعم از اين كه از م 4) فقط ضامن منافع  4   

  در خصوص مهريه، كدام مورد صحيح است؟ –  285

  ) شرط انفساخ عقد نكاح در صورت ندادن مهر يا تحقق شرط ديگر، باطل و مبطل عقد است. 1   

  ) چنانچه قرارداد مالي مهريه به استناد خيار فسخ نسبت به مهر قبل از وقوع نزديكي منحل شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد شد. 2   

  ) شرط خيار براي فسخ نكاح، شرطي باطل و مبطل عقد است. 3   

  ) شرط خيار نسبت به مهر در عقد نكاح موقت، درست نيست. 4   

  در دعواي طالقي، هيچ يك از زوجين در ايران اقامت و سكونت ندارند. كدام دادگاه، صالح است؟ –  286

  ايد.) دادگاهي كه زوجه انتخاب مي نم 2       ) تهران 1   

  ) آخرين محل اقامت زوجه در ايران 4     ) آخرين محل اقامت زوج در ايران 3   

  در خصوص حضور قاضي مشاور (زن) در تشكيل دادگاه خانواده، كدام مورد صحيح است؟ –  287

  و اين قاضي عضو دادگاه نيست. ) الزم نيست، مگر در دعواي طالق 2     ) الزم نيست، مگر در دعواي طالق و اين قاضي عضو دادگاه است. 1   

 ) الزم است، اما اين قاضي عضو دادگاه نيست. 4     ) الزم است و اين قاضي عضو دادگاه است. 3   
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  رسيدگي به درخواست سرپرستي كودك بي سرپرست، در صالحيت كدام مرجع است؟ –  288

  ) دادگاه خانواده 4     ) دادگاه عمومي 3     ) سازمان بهزيستي 2     ) شوراي حل اختالف 1   

  در حوزه قضايي بخش، دادگاه خانواده تشكيل نشده است. كدام دادگاه به دعاوي خانواده رسيدگي مي كند؟ –  289

  ) خانواده نزديك ترين حوزه قضايي شهرستان، حتي دعاوي راجع به اصل نكاح و انحالل آن 1   

  دعاوي راجع به اصال نكاح و انحالل آن) عمومي شهرستان نزديك ترين حوزه قضايي، حتي  2   

  ) عمومي مستقر در آن حوزه، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحالل آن 3   

  ) خانواده نزديك ترين حوزه قضايي بخش، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحالل آن 4   

  دعواي رشد و دعواي حجر، به ترتيب در صالحيت كدام دادگاه است؟ –  290

  عمومي حقوقي -) عمومي حقوقي 4     خانواده -) عمومي حقوقي 3     خانواده -) خانواده 2     عمومي حقوقي -) خانواده 1   

  همسر مجنون دايمي را كدام شخص (اشخاص) و با كدام شرط(شرايط) مي تواند طالق دهد؟ –  291

  ويب دادستان) ولي مجنون، در صورت تص 2     ) ولي مجنون، در صورت مصلحت جنون 1   

  ) قيم يا ولي مجنون، در صورت مصلحت مجنون 4     ) قيم يا ولي مجنون، در صورت تصويب دادگاه خانواده 3   

  مرجع عالي زرتشتيان، تصميمي در امور طالق دو ايراني زرتشتي اتخاذ كرده است. كدام مورد صحيح است؟ –  292

  ) در محاكم قضايي با رعايت تشريفات قانوني تنفيذ مي شود. 2     ي تنفيذ مي شود.) در محاكم قضايي بدون رعايت تشريفات قانون 1   

  ) بايد در ديوان عالي كشور تنفيذ شود. 4       ) به خودي خود الزم االجرا است. 3   

  دادگاه حاكم طالقي صادر كرده و زوج از اجراي آن خودداري مي كند. صيغه طالق را چه كسي جاري مي كند؟ –  293

  ) سردفتر رسمي ازدواج و طالق 4     ) نماينده دادستان 3     ) نماينده رئيس حوزه قضايي 2     ) دادرس علي البدل 1   

فرشته عليه شوهرش دعواي طالق اقامه كرده است. شوهر دعواي متقابل به خواسته تمكين اقامه مي كند.اگر در جريان دادرسي، شوهر  –  294
  دعاوي طالق و تمكين، به ترتيب كدام قرار را صادر نمايد؟ فوت كند، دادگاه بايد در

  سقوط دعوا -) سقوط دعوا 2       توقيف دادرسي -) سقوط دعوا 1   

  سقوط دعوا – ) توقيف دادرسي  4     توقيف دادرسي – ) توقيف دادرسي  3   

كرده و دستور موقت صادر مي كند. اين دستور نياز به دادگاه در خصوص حضانت، پيش از تصميم گيري در اصل دعوا، فوريت را احراز  –  295
  اخذ تأمين .......... و اجراي آن مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي .......... .
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  چنانچه يك شخص روحاني مدير مسئول يك نشريه استاني باشد، به جرم مطبوعاتي وي در كدام دادگاه و چگونه رسيدگي مي شود؟ –  299
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  كدام مورد، در خصوص شرايط اعضاي هيأت منصفه مطبوعات، صحيح است؟ –  307
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