
 ۱۴۰۰سواالت درس حقوق مدنی آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه 

 شود و در نتیجه ، راننده خودرو . 1
ی
اگر عابری در عبور از عرض خیابان ، مرتکب بی مباالب

 وارد شود ، 
ی
ل کند و با عابر پیاده برخورد نماید و به عابر آسیب بدب نتواند خودرو را کنتی

 طبق
ی
ان این آسیب بدب ی فعیل ، بر عهده چه کیس است ؟ مسئولیت جتی  قوانی 

1 .  
 
 عابر و بیمه گر ، متساویا

 بیمه گر و عابر ، به نسبت درجه تأثی   . 2

 عابر . 3 

 بیمه گر . 4

 دادگاه در کدام صورت ، درخواست زوجه برای طالق را اجابت یم کند ؟. 2

ن مقرر شود یا اگر زن از مطالبات مایل خود بگذرد یا درباره این مطالبات مایل ، . 1  ن زوجی  ترتیبی بی 

 درصورت اثبات اعسار مرد

ن مقرر شود یا . 2  ن زوجی  اگر زن از مطالبات مایل خود بگذرد یا درباره این مطالبات مایل ، ترتیبی بی 

ایط وکالت در طالق  درصورت احراز شر

ایط وکالت در طالق. 3   احراز شر

ن مقرر شود اگر زن از مطالبات مایل خود بگذرد یا درباره. 4  ن زوجی   . این مطالبات مایل ، ترتیبی بی 

کت  . 3 کت پیمانکاری واگذار یم کند . کارگر شر کت ) کارفرما ( انجام پروژه ای را به یک شر یک شر

 آن شخص ثالث ، برای 
ً
 وارد یم کند . اصوال

ی
ی کار ، به شخص ثالث خسارب پیمانکاری ، در حی 

 ؟گونه یم تواند رجوع کند شخیص و چمطالبه خسارت وارده ، به چه 

کت پیمانکاری ، بدون نیاز به اثبات تقصی  . 1  شر

کت پیمانکاری ، با نیاز به اثبات تقصی  . 2  شر

کت پیمانکاری ، با نیاز به اثبات تقصی  . 3 کت کارفرما ، بدون نیاز به اثبات تقصی  و شر  شر

کت پیمانکاری ، بدون نیاز به اثبات تقص. 4 کت کارفرما یا شر  ی  شر

زن و مرد ، ازدواج موقت ده ساله کرده اند . زمینی به عنوان مهریه درج شده است که متعلق . 4

 این مهریه را رد یم کند
ً
تکلیف مهریه  . به پدر زوج است. پدر زوج عقدنامه را امضا نکرده و بعدا

 و ازدواج چیست ؟

 . ازدواج باطل است و زن درصورت نزدییک ، مستحق مهرالمثل است .1

 . ازدواج صحیح است و زن درصورت نزدییک ، مستحق مهرالمثل است .2

ی نیست .3 ن  . ازدواج باطل است و زن ، مستحق چی 

ن است .4  . ازدواج صحیح است و زن ، مستحق قیمت آن زمی 



ک برای مالک یک واحد . 5  ، اظهارنامه ای جهت مطالبه هزینه های مشتی
ی
هیئت مدیره آپارتماب

ی شدن مدت یک ماه از ابالغ ، وی همچنان از پرداخت امتناع کرده ارسال کرده اند ، ویل با  ستر

 است ، تکلیف چیست ؟

ن واحدهای  .1  را ندارد و باید مالکی 
هیئت مدیره ، به تنهایی حق اقدام از طریق مراجع قانوین

 . آپارتماین اقدام کنند

ک ، درخواست صدور اجرائیه ثببر یا طرح دعوی در مراجع قض .2 ایی توسط قطع خدمات مشیر

 هیئت مدیره

ک یا درخواست صدور اجرائیه قضایی برای وصول مبلغ توسط هیئت  .3 قطع خدمات مشیر

 مدیره

درخواست صدور اجرائیه ثببر یا درخواست صدور اجرائیه قضایی برای وصول مبلغ توسط  .4

 هیئت مدیره

، زوجه، برادر ایمی و . 6  دارای پدر، مادر، یک فرزند پرس، یک فرزند دختی
ی
خواهر ابوینی  ۲ متوف

ان است؟  ی  است. سهم پدر و مادر به چه مت 

 .بردو پدر به قرابت یم مادر  .1

 .رسدبرند و زیاده، فقط به پدر یمیم مادر و پدر هریک  .2

 .برندیم مادر و پدر، هریک  .3

 .بردو پدر به قرابت یم مادر  .4

ی . 7 ط داشیی  به شر
ی
مرب  ع، پیش خرید شود و بعد از تکمیل معلوم شود که  ۱۰۰اگر آپارتماب متی

 متی بوده است، تکلیف چیست؟ ۱۰۳مساحت آن 

ط صفت، معامله را فسخ کندفروشنده یم .1  .تواند به استناد خیار تخلف از شر

، حق فسخ ندارند .2 ن  .هیچ یک از طرفی 

دازدادر صورت عدم فسخ قرارداد توسط فروشنده یا خریدار، خریدار باید مابه .3  .لتفاوت را بیر

ن یم .4 ط، معامله را فسخ کنندهریک از طرفی   .توانند به استناد خیار تخلف از شر

 درج شده در گوایه حرص وراثت، نام یک فرزند پرس و یک فرزند دختی به . 8
ی
عنوان وراث متوف

 مورث را از  ۳۰است. این دو به استناد این گوایه حرص وراثت، طلب 
ی
« الف»میلیون توماب

 ثابت یموصول یم
ی
ی داشته است و گوایه کنند. بعد از مدب ، فرزند پرس دیگری نت 

ی
شود که متوف

شود. آن فرزند پرس برای وصول سهم خود از طلب مزبور، به چه حرص وراثت صحیح صادر یم

 تواند رجوع کند؟اشخایص یم

 به  .1
 
، متضامنا

ن
 دو فرزند متوف

 «لفا»به  .2

 « الف»به  .3
 
، متضامنا

ن
 و دو فرزند متوف

، به نسبت سهم .4
ن
 االرثبه دو فرزند متوف

ای با پرداخت حق شقفیل اجاره شده است. در صورت انقضای مدت ، مغازه۱۳۹۹در سال  . 9

 اجاره، تکلیف چیست؟



 .تواند با پرداخت شقفیل به نرخ روز، تخلیه مستأجر را بخواهدموجر یم .1

 .با پرداخت شقفیل قراردادی، تخلیه مستأجر را بخواهدتواند موجر یم .2

تواند هر سه سال یک بار، تعدیل تواند تخلیه مستأجر را بخواهد، ویل یمموجر نیم .3

 .االجاره را بخواهدمال

 .شوداالجاره، اجاره تمدید یمتواند تخلیه مستأجر را بخواهد و با همان مالموجر نیم .4

 را پنهان کند و حیوان بیمار را به این ترتیب، به طرف مقابل با . 10
ی
اگر شخیص، عیوب حیواب

ی از عیوب بفروشد، تکلیف معامله چیست؟  ی ط تتی  درج شر

ی از عیوب، مسقط کلیه خیارات، غی  از خیار تدلیس است .1 ط تیی  .شر

 است .2
ر
ی از عیوب، مسقط خیار عیب است، اما حق دریافت خسارت باف ط تیی  .شر

ی از عیوب، مسقط خیار حیوان نیست .3 ط تیی  .شر

ی از عیوب، مسقط خیار عیب نیست .4 ط تیی  .شر

11 . 
ی
ی دو شخص، تعهدی به نفع ثالث درج شده است. بعد از انجام تعهد، در قرارداد ف مابی 

وط علیه به سود ثالث انجام داده است،  .شودعقد اصیل فسخ یم تکلیف عمیل که مرسر

 چیست؟

وط له، اجرت تواند از او یم .1 دمشر  .المثل بگی 

، مطالبه اجرتاو یم .2 وط له و ثالث، به نحو تضامبن  .المثل نمایدتواند از مشر

دتواند از ثالث، اجرتاو یم .3  .المثل بگی 

 .او حقر برای مطالبه هیچ مبلغن ندارد .4

ام مورد اگر وکیل با برخورداری از حق توکیل و در راستای آن، وکییل برای خود برگزیند، کد. 12

 صحیح است؟

 .وکیل دوم باید به نحو باالجتماع با وکیل اول اقدام کند .1

 .شوددر صورت فوت وکیل اول، سمت وکیل دوم زایل یم .2

 .تا بقای وکالت وکیل اول، وکیل دوم قابل عزل نیست .3

 .شودبا توکیل به وکیل دوم، سمت وکیل اول زایل یم .4

13 . 
ی
ه درج در قراردادی که موضوع آن کیل ف  الذمی

ی
ط صفت نسبت به کیل ف ه است، شر الذمی

 که کاالبی فاقد اوصاف مقرر داده شود، تکلیف چیست؟
ی
 شده است. در صورب

وط علیه یا فسخ .1  الزام مشر

وط علیه و در صورت عدم امکان الزام، فسخ .2  الزام مشر

 فسخ یا دریافت ارش .3

وط علیه .4  فقط الزام مشر

دهد، به قصد حمایت از فقرای شهر، پاساژی را ا نیمشخیص که اموال او کفاف دیونش ر . 14

، دچار فقر یموقف یم
ی
شود. کند تا از محل منافع آن، به فقرا کمک شود. او پس از مدب

 وضعیت این وقف، چگونه است؟



نافذ است و در صورت تنفیذ دیان، خود او نیم .1  .تواند از منافع مال استفاده کندغی 

نافذ است و در صورت  .2  .تواند از منافع مال استفاده کندتنفیذ دیان، خود او یمغی 

 .تواند از منافع مال استفاده کندصحیح است و خود او یم .3

 .تواند از منافع مال استفاده کندصحیح است و خود او نیم .4

ط شده است که در صورت عهدشکنی . 15 در تأدیه وجوه قراردادی، او « الف»در قراردادی شر

دازد. در صورت باید روزانه حدا قل یک میلیون تومان بابت خسارات وارده به طرف دیگر بتر

 ، تکلیف چیست؟«الف»عهدشکنی 

 .تواند او را به کمیر یا بیشیر از این مبلغ محکوم کندحاکم نیم .1

 .تواند او را به کمیر یا بیشیر از این مبلغ محکوم کند، مگر آنکه مبلغ ناعادالنه باشدحاکم نیم .2

ط، باطل استبا توجه به  .3  .ربوی بودن شر

 .تواند او را به کمیر از این مبلغ محکوم کندحاکم نیم .4

ش وصیت یم. 16 کند. ویص از هم کیشان یک شخص مسییح، برای اداره امور فرزند صغت 

 مسییح اوست. اگر مویص مسلمان شود، وضعیت وصیت چگونه است؟

 یم .1
ر
ن وصیت باف  .نمایدماند، اما حاکم باید به ویص ضّم امی 

 وصایت آن شخص را ابقا کندوصیت زایل یم .2
 
 .شود، اما ممکن است مویص مجددا

 .شودوصیت زایل یم .3

 یم .4
ر
 .ماندوصیت به قوت خود باف

 تواند آن را به شخص دیگر عاریه دهد؟آیا شخیص که مایل را عاریه گرفته است، یم. 17

 ت. سخی  و دادن حق انتفاع هم ممکن نی .1

، اما یم .2  .به دیگران حق انتفاع دهدتواند خی 

ط خالف شده باشد.  بیل، .3  مگر شر

ط خالف آن، باطل است .4  .بیل و شر

ی را که مورد استفاده اوست، یم. 18 فروشد. او قبل از فردی در اثر اکراه ییک از اموالش، انگشتی

 .ساله است ۲۰ساله و یک پرس  ۳۰کند. او دارای زوجه، یک دختی تنفیذ یا رد، فوت یم

 معامله، چگونه است؟وضعیت 

 .نفوذ قرارداد، منوط به تنفیذ فرزند پش است .1

 .نفوذ قرارداد، منوط به تنفیذ تمام وراث است .2

 .نفوذ قرارداد، منوط به تنفیذ فرزند پش و دخیر است و زوجه حق تنفیذ ندارد .3

 .االرث خود، حق تنفیذ، یا رد داردهریک از وراث، به نسبت سهم .4

ز فسخ معامله و ارسال اظهارنامه فسخ، همچنان به ترصفات خود در شخص خریدار بعد ا. 19

 دهد. این اقدام او، چه وضعینی دارد؟مال مورد معامله ادامه یم

 .عدول از فسخ و موجب ابقای معامله است .1

 .امضا و تأیید عمیل معامله است و سبب ابقای معامله خواهد بود .2



 .نویع عقد جدید است .3

 .رصفات وی غاصبانه استت .4

 بنابر عمومات . 20
ی
 تواند کدام اقدام زیر را انجام دهد؟، مستأجر یمقانون مدب

ط خالف، امکانیم .1  .پذیر نیستتواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند و شر

 تواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند، مگر با اذن موجرنیم .2

ن تجویزی  تواند رابطه استیجاری را نیم .3 به مستأجر دیگر واگذار کند، مگر آنکه از دادگاه چنی 

 .را دریافت نماید

ط خالف یم .4 تواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند، مگر آنکه در اجاره شر

 .شده باشد

 ۱۴۰۰سواالت درس آیین دادرسی مدنی آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه 

ی آقایان احمدی و عبادی، حکم به نفع عبادی از شعبه  . 21  ۵در دعوای مالکیت زمینی بی 

تجدیدنظر  ۲دادگاه عمویم برازجان صادر شده است. احمدی تجدیدنظرخوایه کرده و شعبه 

ه، قرار عدم استماع صادر کرده استان بوشهر، به دلیل آنکه حکم مستند به اقرار احمدی بود

ی باشد، چه اقدایم یماگر شخص ثالنی مست. ا  تواند انجام دهد؟دیع مالکیت زمی 

اض ثالث خود را به شعبه  .1 تجدیدنظر  ۲عمویم تقدیم کند تا در شعبه  ۵دادخواست اعیر

 شود
ی

 .رسیدگ

اض ثالث خود را به شعبه  .2 عمویم  ۵تجدیدنظر تقدیم کند تا در شعبه  ۲دادخواست اعیر

 شود
ی

 .رسیدگ

اض ثالث خود را  .3   ۵به شعبه دادخواست اعیر
ی

عمویم تقدیم کند تا در همان شعبه رسیدگ

 .شود

اض ثالث خود را به شعبه  .4 تجدیدنظر تقدیم کند تا در همان شعبه  ۲دادخواست اعیر

 شود
ی

 .رسیدگ

در دعوای آقای سجادی علیه آقای تقوی، عیل رغم عدم حضور و عدم دفاع آقای تقوی،  . 22

کند صادر شده است. سجادی تجدیدنظرخوایه یم حقی آقای سجادی از دادگاه عمویمحکم بی 

کند. آقای تقوی و دادگاه تجدیدنظر با نقض آن حکم، قرار ابطال دادخواست بدوی صادر یم

در هیچ یک از مراحل دادریس حضور و دفاع نداشته است. اکنون چه اقدایم از جانب او 

 متصور است؟

اض  یم .1  .کندتواند در دادگاه عمویم به رأی صادره اعیر

ایصن توسط او قابل تصور نیست.  .2  اعیر

 .تواند فرجام خوایه کنداگر آن رأی قابل فرجام باشد، فقط یم .3

اض کندیم .4  .تواند در دادگاه تجدیدنظر به رأی صادره اعیر



ونیک قضابی ثبت یم. 23 ی خواهان دادخواست خود را در دفتی خدمات الکتی کند. بعد از تعیی 

شود آدریس که در دادخواست از خوانده درج شده اریه، معلوم یموقت در دادگاه و ارسال اخط

 است، صحیح نیست. تکلیف چیست؟

کند تا آدرس جدید عرضه مدیر دفیر دادگاه خطاب به خواهان، اخطار رفع نقص صادر یم .1

 .کند

ونییک، شماره میل خوانده را به دفیر دادگاه خواهان مکلف است برای امکان .2 پذیری ابالغ الکیر

 .ضه کندعر 

 .آیدابالغ از طریق نشر آگیه به عمل یم .3

ونیک اعاده یم .4  .کنددادگاه دادخواست را برای تکمیل به دفیر خدمات قضایی الکیر

اض به رأی داور، و در مهلت محکوم  . 24 روز از ابالغ رأی داور،  ۲۰علیه رأی داوری قبل از اعتی

 ده است. تکلیف دادگاه چیست؟ درخواست صدور قرار توقف اجرای رأی داور را طرح کر 

ن از خواهان، این قرار را صادر کند .1  .دادگاه باید با اخذ تأمی 

 .پذیر نیستصدور این قرار امکان .2

ن  .3  به نظر دادگاه دارد و در صورت صدور، ممکن است از خواهان تأمی 
ی

صدور این قرار، بستیک

 .مناسب اخذ شود

 به نظر دادگاه دارد و  .4
ی

ن مناسب صدور این قرار، بستیک در صورت صدور، باید از خواهان تأمی 

 .اخذ شود

 صادر شده  . 25
ی
 طرح کرده است، حکم به محکومیت صادف

ی
در دعوابی که محمدی علیه صادف

 از این حکم تجدیدنظرخوایه یم
ی
ی است. صادف کند. در این مرحله از دادریس، صدور قرار تأمی 

 خواسته چگونه است؟

ن یم هر  .1 ن قراری را  تواند در یک از طرفی  ، از دادگاه تجدیدنظر، صدور چنی 
ی

جریان رسیدگ

 .بخواهند

 یم .2
ر
 به آن، از دادگاه صادف

ی
تواند همراه با دادخواست تجدیدنظر یا در جریان رسیدگ

ن قراری را بخواهد  .تجدیدنظر، صدور چنی 

 یم .3
ر
ن قراری را بخواهدصادف  .تواند از دادگاه بدوی، صدور چنی 

ن قراری را بخواهدتواند در جر محمدی یم .4 ، از دادگاه تجدیدنظر، صدور چنی 
ی

 .یان رسیدگ

ها مانع ترصفات دیگری اند، ییک از ایشان با تعویض قفلدو نفر ملیک را در ترصف داشته. 26

 طرح یم
ی
کند. شده است. شخیص که از ملک اخراج شده است، دعوای رفع ترصف عدواب

 کند؟دادگاه چه رأبی صادر یم

 .شوددهد، اما ملک به خواهان تسلیم نیمبر رفع ترصفات خوانده یمدادگاه رأی  .1

ن تکلیف مالکیت صادر یم .2 ، تا تعیی  ن  .کنددادگاه رأی بر رفع ترصفات کلیه مترصفی 

 .دهددادگاه رأی بر رفع ترصفات خوانده و تسلیم ملک به خواهان یم .3

 .دهددادگاه رأی بر تسلیم ملک به خواهان با ابقای ترصفات خوانده یم .4



مأمور ابالغ، اخطاریه وقت دادریس متعلق به خوانده را در آدریس غت  از آدرس مندرج بر . 27

تواند در جلسه مزبور روی آن، به پدر خوانده تحویل داده است. خوانده به دلیل مسافرت نیم

ی رو، با ذکر این دلیل و اعتذار از دادگاه، الیحه ت ماهوی ای متضمن دفاعیاحاضی شود و از همی 

 کند. تکلیف دادگاه چیست؟قبل از جلسه در پرونده ثبت یم

 .باید جلسه را برگزار کند و در صورت نیاز تجدید کند .1

 .باید جلسه را به دلیل عذر خوانده تجدید کند .2

ن الزایم است .3  .باید جلسه را برگزار کند، اما تجدید جلسه نی 

 .ندازدباید جلسه را به دلیل عدم ابالغ صحیح به تأخی  ا .4

آقای صابری علیه آقای باقری، دعوای مطالبه وجه طرح کرده و ادعای اعسار از هزینه . 28

ی نموده است ی جلسه .دادریس نت   به اعسار برگزار کرده است، در اولی 
ی

ای که دادگاه برای رسیدگ

ی حاضی نبوده استآقای باقری حاضی نشده و الیحه ی نداده است و وکیل او نت  وقت  .ای نت 

ی به او ابالغ واقیع نشده است. دادگاه حکم اعسار صابری را صادر یمد کند. باقری چه ادریس نت 

 تواند انجام دهد؟اقدایم یم

 .روز از ابالغ، واخوایه و سپس تجدیدنظرخوایه کند ۲۰ظرف  .1

روز از ابالغ حکم  ۲۰روز از ابالغ، واخوایه کند و در صورت تأیید حکم، ظرف  ۲۰ظرف  .2

 .تأییدی، تجدیدنظرخوایه کند

 .روز از ابالغ، تجدیدنظرخوایه کند ۲۰ظرف  .3

 .روز از ابالغ، واخوایه یا تجدیدنظرخوایه کند ۲۰ظرف  .4

خواهان که هزینه دادریس دعوای اصیل را نداده است، ادعای اعسار از هزینه دادریس کرده . 29

 به دعوای است. اگر دادگاه بدوی، حکم به قبول ا
ی

، وارد رسیدگ
ی
عسار صادر کند، در چه زماب

 شود؟اصیل یم

 به دعوای اصیل را آغاز یم .1
ی

 .کندبعد از قطعیت رأی اعسار، رسیدگ

 به دعوای اصیل را آغاز یم .2
ی

 .کنددر همان جلسه، رسیدگ

 به دعوای اصیل را آغاز  .3
ی

 رسیدگ
 
اض خوانده به اعسار خواهان، فورا در صورت عدم اعیر

 .ندکیم

 به دعوای اصیل را آغاز یم .4
ی

، رسیدگ ن  .کندپس از ابالغ دادنامه اعسار به طرفی 

عنوان وجوه قراردادی به ای درج شده که خریدار باید یک میلیارد بهدر مبایعه نامه. 30

دازد و هزینه ی بر عهده خریدار است. فروشنده به استناد مبایعه نامه، فروشنده بتر های انتقال نت 

های انتقال به خود، با ذکر دلیل کند. خریدار ابتدا نسبت به تحمیل هزینهی یمطرح دعو 

کند و سپس به دفاع در خصوص پرداخت و تسویه حساب وجوه قراردادی ادعای جعل یم

 پردازد. تکلیف دادگاه چیست؟یم

 کند .1
ی

 .فقط به دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگ

 کند .2
ی

 .فقط به ادعای جعل رسیدگ

 کند و اگر آن ادعا رد شود، به دفاعیات ناظر به تسویه حساب بتدا .3
ی

ا به ادعای جعل رسیدگ

 کند
ی

 .رسیدگ



 کند .4
ی

 .به ادعای جعل و دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگ

31 . 
ی
ی آقایان خادیم )خواهان( و عزیزی )خوانده(، آقای عزیزی )خوانده( آقای در دعوابی ف مابی 

 اید. وضعیت طرح دعوای متقابل از سوی گودرزی چگونه است؟نمگودرزی را جلب ثالث یم

 .تواند فقط علیه آقای خادیم، دعوای متقابل مطرح کنداو یم .1

 .تواند علیه آقای خادیم یا آقای عزیزی، دعوای متقابل طرح کنداو یم .2

 .تواند دعوای متقابل طرح کنداو نیم .3

 .رح کندتواند فقط علیه آقای عزیزی، دعوای متقابل طاو یم .4

مجاز، وجویه را به فروشنده داده است، اما فروشنده از . 32 شخیص بابت خرید یک سالح غت 

کند. خریدار با ارائه قرارداد و اسناد واریزی، دعوای مطالبه تحویل دادن سالح خودداری یم

مجاز وجوه پرداخنی علیه فروشنده طرح یم کند. فروشنده در جلسه دوم دادریس، به دلیل غت 

وعیت دعوی را اظهار یم  کند. دادگاه چه تکلیقی دارد؟بودن سالح، ایراد عدم مرسر

 .به دلیل طرح ایراد بعد از جلسه اول، دادگاه نباید به آن توجه کند

 کند
ی

 .این ایراد وارد نیست و دادگاه باید به ماهیت دعوی رسیدگ

 خود را ادامه دهدتواند به آن به دلیل طرح ایراد بعد از جلسه اول، دادگاه یم
ی

 .توجه نکند و رسیدگ

 .به دلیل امری بودن ایراد، دادگاه باید به آن توجه کند و قرار رد دعوی را صادر کند

اگر رأی داور اجرا شده باشد و سپس حکم قطیع مبنی بر بطالن رأی داور صادر شود، . 33

 تکلیف چیست؟ 

ده مراتب اجرا به حالت سابق، طرح تواند برای اعاشخیص که حکم علیه او اجرا شده، یم .1

 .دعوی کند

شخیص که حکم علیه او اجرا شده، باید برای اعاده مراتب اجرا، از دادگاه صادر کننده حکم  .2

 .قطغ بطالن رأی داور، درخواست نماید

 .شودبه دستور دادگاه بدوی اجراکننده رأی، مراتب اجرا به حالت سابق اعاده یم .3

کننده حکم قطغ بطالن رأی داور، مراتب اجرا به حالت سابق اعاده به دستور دادگاه صادر   .4

 .شودیم

در دعوابی که از جانب آقای حسینی علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری طرح . 34

 بر بی 
 ۱۰بدوی آن دیوان صادر و در شعبه  ۴حقی حسینی از شعبه شده است حکیم مبنی

ر باشد و بخواهد به تجدیدنظر آن دیوان تأیید شده است . اگر آقای عبایس از این حکم مترصی

اض کند، باید چه اقدایم انجام دهد؟  آن اعتی

اض خود را به طرفیت حسیبن و شهرداری تهران، در دادگاه عمویم صالح طرح کند .1  .اعیر

اض خود را به طرفیت حسیبن و شهرداری تهران، در شعبه  .2  .تجدیدنظر طرح کند ۱۰اعیر

اض خود را به طرفیت شهرداری تهران، در شعبه  .3  .بدوی طرح کند ۴اعیر

اض خود را به طرفیت حسیبن و شهرداری تهران، در شعبه  .4  .بدوی طرح کند ۴اعیر



ی . 35  یک زمی 
ی
ی در مشهد و  ۱۰۰مهریه زب عدد سکه بهار آزادی است. عقد نکاح در  ۵متی

، مقیم ت ی در حال حاضی ربت جام هستند. اگر این زن بخواهد نیشابور منعقد شده و زوجی 

 تواند در دادگاه خانواده کدام شهر طرح دعوی کند؟دادخواست مطالبه مهریه بدهد، یم

منقول، در مشهد و برای مهریه منقول، دعوایی جداگانه در تربت جام یا  .1 باید برای مهریه غی 

 .نیشابور طرح کند

منقول، در مشهد یا نیشابور  .2 و برای مهریه منقول، دعوایی جداگانه در  باید برای مهریه غی 

 .تربت جام یا نیشابور طرح کند

منقول را به موجب یک دادخواست، در مشهد طرح کندیم .3  .تواند مهریه منقول و غی 

منقول را به موجب یک دادخواست، در تربت جام یا نیشابور یم .4 تواند مهریه منقول و غی 

 .طرح کند

ی با توافق یکدی. 36  به اگر طرفی 
ی

گر، شورای حل اختالف شهرستان ابرکوه را برای رسیدگ

اض به رأی دعوای راجع به ملیک در شهرستان اقلید به  به اعتی
ی

عنوان داور برگزینند، رسیدگ

 داور، در صالحیت کدام مرجع است؟

 لیدقایصن شورای حل اختالف اق. 2                                دادگاه عمویم شهرستان اقلید  . 1

 دادگاه عمویم شهرستان ابرکوه. 4                            قایصن شورای حل اختالف ابرکوه . 3

 وکیل، تکلیف چیست؟. 37
ی
 در صورت زوال صالحیت اخالف

ن صالحیت، ممکن است پروانه وکالت ابطال شود و این  .1 با احراز موضوع توسط هیئت تعیی 

اض است  .تصمیم در هیئت نظارت، قابل اعیر

 از وکالت محروم یم .2
 
شود و با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال شده یا موقتا

اض است  .این تصمیم در دیوان عدالت اداری، قابل اعیر

شود و این تصمیم در دیوان عدالت با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال یم .3

اض است  .اداری، قابل اعیر

ن صالحیت، ممکن است پروانه وکالت ابطال شود و این  با احراز موضوع توسط .4 هیئت تعیی 

اض است  .تصمیم در دیوان عدالت اداری، قابل اعیر

 از پرداخت مهریه اگر محکوم  . 38
ً
علیه دعوای مهریه بخواهد با اثبات اعسار، خود را موقتا

 معاف کند، تکلیف چیست؟

 .با شهادت شهود اثبات کنداو باید دادخواست اعسار طرح کند و اعسار خود را  .1

او باید دادخواست اعسار طرح کند، ویل اثبات تمکن مایل او بر عهده خوانده دعوای اعسار  .2

 .است

 .او باید دادخواست اعسار طرح کند و اعسار خود را اثبات کند .3

 .اعسار او مفروض است و الزم نیست دادخواست اعسار طرح کند .4

 موقت در دیوان عدالت اداری، صحیح است؟ کدام مورد در خصوص صدور دستور .  39

ن ابالغ یم .1  .شوددر صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به طرفی 



ن است .2  .لغو دستور موقت پس از صدور، منوط به درخواست ییک از طرفی 

در صوریر که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیئت عمویم دیوان عدالت اداری،  .3

 به تقاضای مزبور به تقاضای صدور دستور موق
ی

ت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگ

 .شودهیئت تخصیص ذیربط ارجاع یم

4.  
ی

امکان درخواست صدور دستور موقت، پس از طرح شکایت اصیل تا قبل از ختم رسیدگ

 .وجود دارد

 کدام مورد زیر، خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؟.  40

 به شکایات از  .1
ی

 تصمیمات مؤسسات وابسته به نهادهای انقالیی رسیدگ

ن قانون مدیریت خدمات کشوری .2  به شکایات مشمولی 
ی

از حیث تضییع حقوق  رسیدگ

 استخدایم

 به بخشنامه .3
ی

 های رئیس قوه قضائیهرسیدگ

 به شکایات قضات از حیث تضییع حقوق استخدایم .4
ی

 رسیدگ

 ۴۰۰۱سواالت درس حقوق تجارت آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه 

کت تضامنی هستند. چیک با امضای آقای احمدی از . 41 آقایان احمدی و عزیزی، مدیران یک شر

کت صادر یم شود. سوء اثر نایسر از شود که منتیه به صدور گوایه عدم پرداخت یمحساب شر

 عدم پرداخت چک، متوجه چه اشخایص است؟

کای آن. 1 کت و شر کت و احمدی. 2                                            شر  شر

کت، مگر آنکه بتوان تقصی  مدیران را اثبات کرد. 3  کت، احمدی و عزیزیشر . 4       .فقط شر

کت مختلط غت  سهایم است، سفته. 42 یل برای آقای صالیح که مدیر یک شر ی ای بابت خرید متی

کت که دارای حق امضا است، با درج امضا و  .کندفرزندش صادر یم آقای غفاری، مدیر دیگر شر

کت به عمل یم کت در ظهر سفته، ضمانت آقای صالیح را از جانب شر آورد. چه مهر شر

 اند؟ اشخایص نسبت به وجه سفته قابل رجوع

کت. 2                                                        فقط آقای صالیح. 1  و آقایان صالیح و غفاری شر

کت و آقای صالیح. 3 کای . 4                                                  شر کت و شر آقای صالیح، شر

 ضامن

کت صادر  -۴۳ کت، چیک را از حساب شر کت سهایم برای پرداخت دیون شر مدیر تصفیه یک شر

 با مراجعه به بانک به ادعای خیانت در امیم
ً
انت، دستور عدم پرداخت آن چک را کند. بعدا

ی رو، چک مزبور برگشت یمصادر یم ای تنظیم خورد. او با دارنده چک سازش نامهکند و از همی 

کت او را از سازش منع کرده است. در خصوص این یم کند، در حایل که مجمع عمویم شر

 سازش، تکلیف چیست؟

 .صحیح است (1

 .باطل است (۲



 .سهامداران، قابل ابطال است به درخواست هریک از  (۳

کت، قابل ابطال است (۴  .توسط مجمع عمویم شر

تاجر ورشکسته قبل از تاری    خ توقف، چیک صادر کرده است. بعد از صدور حکم  -۴۴

، وضعیت پرداخت وجه آن چک چگونه است؟
ی

 ورشکستیک

 .دارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا زمان دریافت وجه، مقدم بر غرما است (۱

دارنده چک بابت وجه چک مقدم بر غرما است، اما بابت خسارت تا تاری    خ توقف، داخل غرما  (۲

 .شودیم

 .دارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا تاری    خ توقف، مقدم بر غرما است (۳

 .شوددارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا تاری    خ توقف، داخل غرما یم (۴

، مت -۴۵ کت نسنی کت تضامنی است. شخیص از آن بخش عمده سهام یک شر علق به یک شر

ی این دو دین، تهاتر رخ یم ، بدهکار است. آیا بی  کت نسنی ، طلبکار و به شر کت تضامنی  دهد؟شر

، قابل استناد است (۱ کت نسبی  .تهاتر بعد از انحالل شر

 .تهاتر قابل استناد نیست (۲

کت تضامبن یا بعد از آن، قابل ا (۳  .ستناد استتهاتر قبل از انحالل شر

، قابل استناد است (۴ کت تضامبن  .تهاتر بعد از انحالل شر

کت با مسئولیت محدود، برای پرداخت دیون خود، سفته -۴۶ کند. ییک از ای صادر یمیک شر

ی به کت ورشکسته شود و مشخص شود مدیران نت  عنوان ضامن، آن را امضا کرده است. اگر شر

کت است، که تاری    خ صدور سفته، بعد از تاری    خ  توقف بوده است، دارنده سفته که طلبکار شر

 تواند انجام دهد؟چه اقدایم یم

کت و ضامن مطالبه کند، ویل خسارت تأخی  تأدیه قابل مطالبه یم (۱ تواند وجه سفته را از شر

 .نیست

کت و ضامن مطالبه کند، ویل خسارت تأخی  تأدیه فقط از ضامن یم (۲ تواند وجه سفته را از شر

 .ل مطالبه استقاب

کت و ضامن، مطالبه کندیم (۳  .تواند وجه سفته و خسارت تأخی  تأدیه را از شر

کت و ضامن، قابل مطالبه نیست (۴  .وجه سفته و خسارت تأخی  تأدیه از هیچ یک از شر

ی آقایان علوی و مهدوی که با وساطت دالل منعقد شده است، دالل اجرای  -۴۷ در معامله بی 

، در پرداخت دیون مسئولیتتعهدات و 
ی
ی کرده است. علوی بعد از مدب های علوی را تضمی 

 او صادر یم
ی

شود. آیا مهدوی برای مطالبه طلب دچار توقف شده است و حکم ورشکستیک

 تواند به دالل رجوع کند؟قراردادی و خسارت تأخت  تأدیه یم

 .تاری    خ توقف را مطالبه کندتواند از دالل، کل طلب قراردادی و خسارت قبل از یم (۱



 .تواند از دالل، کل طلب قراردادی و خسارت قبل و بعد از تاری    خ توقف را مطالبه کندیم (۲

 .تواند از دالل، حصه غرمایی را مطالبه کند، نه کل طلب رایم (۳

 .تواند از دالل، طلب قراردادی را مطالبه کند، نه خسارت تأخی  تأدیه رایم (۴

و شرسید  ۱۴۰۰/۷/۱شخص دیگر، ضمانت کرده است. شرسید دین اصیل،  شخیص از  -۴۸

  ۱۴۰۰/۱۱/۱تعهد ضامن، 
ی
فوت کند، طبق  ۱۴۰۰/۶/۲۵عنه در تاری    خ است. اگر مضمون

ی دارد؟ قانون تجارت  نسبت به ضامن چه تأثت 

 شود، اما چون دین اصیل حال شده، یمتعهد ضامن حال نیم (۱
ّ
دازدلتواند مبلغ را به مضمون  .ه بیر

ی در تعهد ضامن ندارد، زیرا ضمانت تجاری نقل ذمه است و با ضمانت، مدیون اصیل بری  (۲ تأثی 

 .شده است

 تعهد ضامن حال یم (۳
ّ
 .عنه استشود، زیرا مسئولیت ضامن در حیطه مسئولیت مضمون

۴)  
ّ
ی در تعهد ضامن ندارد، زیرا توافق ضامن و مضمون بوده  ۱۴۰۰/۱۱/۱له بر شرسید تأثی 

 .است

کت را به نرخ  -۴۹ ی شر کت سهایم بدون تصویب هیئت مدیره و مجمع عمویم، زمی  مدیر شر

کت واریز کرده است. این معامله چه  کارشنایس به خود منتقل کرده و وجه آن را به حساب شر

 حکیم دارد؟ 

قابل ابطال است.  (۱  و صحیح و غی 
قابل ابطال تجاری تبغ و صحیح و غ( ۲        تجاری ذایر ی 

 .است

تجاری تبغ و قابل ابطال ( ۴                                             تجاری نیست و قابل ابطال است.  (۳

 .است

ی  -۵۰ کت، خود نت  کت سهایم، واردات پارچه از ترکیه به قصد فروش است. مدیر شر موضوع شر

 اقدام به واردات پارچه از 
ً
کت، شخصا کند. معامالت این ترکیه به قصد فروش یمبه موازات شر

 مدیر، چه آثاری دارد؟

 .باطل است، ویل اگر محل اصیل کسب درآمد آن مدیر باشد، موجب تاجر شدن آن مدیر است (۱

 .صحیح است و اگر محل اصیل کسب درآمد آن مدیر باشد، موجب تاجر شدن آن مدیر است (۲

 .ستباطل است و موجب تاجر شدن آن مدیر نی (۳

 .صحیح است، ویل موجب تاجر شدن آن مدیر نیست (۴

 در انتقال سند تجاری توسط وکیل، با کدام حالت زیر مواجه هستیم؟ -۵۱

 .شود و وکیل مسئولیبر نداردمالکیت سند منتقل نیم (۱

 یممالکیت سند منتقل یم (۲
ر
 .ماندشود و مسئولیت بر عهده وکیل و موکل باف

 .شود از سند، منتقل یمحقوق و تکالیف ناشر  (۳



 .شود و وکیل مسئولیبر نداردمالکیت سند منتقل یم (۴

چیک در حکومت آخرین مقررات حاکم بر صدور چک صادر شده، اما صدور آن در سامانه  -۵۲

صیاد ثبت نشده است. اگر دارنده چک آن را به بانک عرضه کند و معادل نییم از مبلغ چک در 

د؟ قدایم صورت یمبانک موجود باشد، چه ا  گت 

 .کندبانک، از پرداخت هرگونه مبلغن به دارنده چک خودداری یم (۱

 .کندبانک، همان مبلغ موجود در حساب را پرداخت یم (۲

 .کنددر صورت درخواست دارنده چک، بانک همان مبلغ موجود در حساب را پرداخت یم (۳

 .کندکل مبلغ را به او پرداخت یمدر صورت تکمیل موجودی توسط دارنده چک، بانک   (۴

، عبارت  -۵۳ کت نسنی کت نسنی »اگر در نام شر درج نشده باشد، قانون، با چه ضمانت « شر

 اجرابی مواجه هستیم؟

کت تضامبن است (۱ کت از هر لحاظ، شر  .آن شر

کت تضامبن است (۲ کت در برابر اشخاص ثالث، شر  .آن شر

کت، باطل است (۳  .آن شر

 .ضمانت اجرایی بیان نشده استدر قانون،  (۴

، دارای دو نفر ضامن باشد و شخص ورشکسته از اجرای تعهداتش امتناع  -۵۴
ی
اگر قرارداد ارفاف

 چه اقدایم یم
ی
 توانند انجام دهند؟نماید، طلبکاران ارفاف

ن  (۱ ن رجوع تضامبن به ضا( ۲                                          رجوع بالنسبه به ضامنی   منی 

ن یا فسخ قرارداد (۳ ن یا ( ۴                               رجوع بالنسبه به ضامنی  رجوع تضامبن به ضامنی 

 فسخ قرارداد

 های شکایت، با یک موعد مقطوع مواجه نیستیم؟در کدام یک از روش -۵۵

اض طلبکاران مقیم داخل، به تاری    خ توقف  (۱ اض طلبکاران مقیم خا( ۲      اعیر رج، به حکم اعیر

 
ی

 ورشکستیک

 ( ۴                   تجدیدنظرخوایه از حکم اعاده اعتبار (۳
ی

 تجدیدنظرخوایه از حکم ورشکستیک

 کدام مورد در خصوص سهام وثیقه مدیران، صحیح است؟ -۵۶

 .ای، قابل انتقال به غی  استسهام وثیقه با حفظ حقوق وثیقه (۱

کت است و سود آن، در وثیقه ایشان نیستفقط سهام وثیقه، در وثیقه طلبکاران  (۲  .شر

 .حقوق تبغ ناشر از سهام وثیقه، در وثیقه نیست (۳

ن به تبع آن، در وثیقه است (۴  .حق تقدم ناشر از سهام وثیقه نی 

کت -۵۷ کت است؟ادغام شر ، منوط به تصویب چه نهادی در دو شر
ی
 های تعاوب



کت ادغام (۱ کت پذیرندهعمویم فوقشونده و مجمع مجمع عمویم عادی شر  العاده شر

کت پذیرنده و مجمع عمویم فوق (۲ کت ادغاممجمع عمویم عادی شر  شوندهالعاده شر

کت (۳  مجمع عمویم عادی دو شر

کتمجمع عمویم فوق (۴  العاده دو شر

مستثنیات دین نداشته باشد، به درخواست چه تعداد از غرما،  جز بهاگر ورشکسته، اموایل - ۵۸

 اجرا یماصول ورش
ی

 شود؟ کستیک

یت عددی غرما (۱  اکیر

 هر تعداد از غرما (۲

یت عددی غرمایی که دارای حداقل سه چهارم مطالبات باشند (۳  .اکیر

 دارندگان بیش از نصف مطالبات (۴

اگر مبلغ سفته، یک بار به یورو و یک بار به لت  نوشته شده باشد و نتوانیم از شواهد و  -۵۹

 که هر دو به حروف باشد، کدام یک 
ی
ی بوده، در صورب قراین بفهمیم که کدام مدنظر طرفی 

 مالک عمل است؟ 

 .دارنده سفته مخی  است که هرکدام را بخواهد، مطالبه کند (۱

دازدصادرکننده سفته مخی   (۲  .است که هرکدام را بخواهد، بیر

 .مبلغن که ارزش آن کمیر است (۳

 .مبلغن که ابتدا درج شده است (۴

کت است؟ -۶۰ ، در کدام صورت، از موجبات انحالل شر کت تضامنی یک در شر  فوت شر

کا یمنیاز به پیش (۱  .توانند با توافق، مانع انحالل شوندبیبن در اساسنامه ندارد، اما شر

کا داردبیبن در اساسنامه ندارد، اما انحالل بهنیاز به پیش (۲  .واسطه فوت، نیاز به توافق شر

 بیبن در اساسنامهدر صورت پیش (۳

 .توان مانع آن شدبیبن در اساسنامه ندارد و نیمنیاز به پیش (۴

سواالت درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه 

۱۴۰۰ 

 یک تا ده سال حبس شده است، دادگاه، «الف» -۶۱
ی
، مرتکب جرم تعزیری با مجازات قانوب

کند. به ترتیب، مجازات تبیع مرتکب چند سال است و از سال حبس محکوم یم ۳مرتکب را به 

وع یم  شر
ی
 شود؟چه زماب

 .محکومیت مذکور، فاقد مجازات تبغ است (۱



 پس از قطعیت حکم -دو سال (۲

 پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان -سه سال (۳

 پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان -دو سال (۴

 شش ماه تا دو سال حبس یم -۶۲
ی
شود. به جهت فردی مرتکب جرم تعزیری با مجازات قانوب

ان دو درجه تقلیل یم ی دهد. در این وجود جهات تخفیف، دادگاه مجازات مرتکب را به مت 

 است؟  صورت، کدام مورد صحیح

 .شودمجازات تخفیف یافته به مجازات جایگزین حبس تبدیل یم (۱

در صورت فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، مرتکب به مجازات جایگزین حبس محکوم  (۲

 .شودیم

 .تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهددادگاه یم (۳

 .تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهددادگاه نیم (۴

ب خمر یم ۱۳رسی پ -۶۳ شود. کدام یک از تصمیمات زیر در خصوص وی، ساله مرتکب شر

 قابل اتخاذ است؟

 اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال (۱

 تنها نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال (۲

پرست قانوین و در صورت عدم صالحیت ایشان، تسلیم به اشخاص تسلیم به والدین یا ش  (۳

 دیگری که دادگاه مصلحت بداند
ر
 .حقیقر یا حقوف

 وسیله قایصن دادگاه یا نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سالنصیحت به (۴

 سه ماه ت« ب»، «الف» -۶۴
ی
ا یک سال را به ارتکاب جرم خیانت در امانت )با مجازات قانوب

وع به جرم خیانت در امانت دستگت  یم« ب»کند. ونیم حبس( تحریک یم شود. پس از شر

 شوند؟به ترتیب به مجازات چه جریم محکوم یم «ب»و « الف»

وع به جرم خیانت در امانت (۱  هیچ جریم -معاونت در شر

وع به جرم خیانت در امانت (۲ وع به جرم خیانت در امانت -معاونت در شر  شر

 هیچ جریم -هیچ جریم (۳

وع به جرم خیانت در امانت -هیچ جریم (۴  شر

، مرتکب دو جرم یم -۶۵ شود. مجازات اویل، حبس از سه ماه تا ده سال و ییک از مأمورین دولنی

به و مجازات دویم، انفصال از خدمات دولنی از یک تا پنج سال است.  ۷۴شالق تعزیری تا  ضی

 شود؟ علیه اجرا یمهای زیر، در حق محکوم  کدام یک از مجازات

 شش سال حبس و انفصال از خدمات دولبر از یک تا پنج سال (۱

به شالق تعزیری و انفصال از خدمات دولبر از یک تا پنج سال ۴۰شش سال حبس و  (۲  ضن



به شالق تعزیری ۴۰شش سال حبس و  (۳  ضن

به ۷۴شش سال حبس و شالق تعزیری تا  (۴  ضن

ی به موجب حکم قطیع، به مجازات تعزیری درجه شش محکوم یم« الف» -۶۶ شود. در حی 

شود. اجرای مجازات و در هنگام استفاده از مرخیص، او مرتکب یک جرم تعزیری درجه پنج یم

د ی
ی
 شود؟ا تکرار جرم، در خصوص جرم جدید وی اعمال یمکدام یک از مقررات تعد

د جرم  (۱
ّ
د و ( ۲                                                                       تعد

ّ
هیچ یک از مقررات تعد

 تکرار جرم

حسب مورد، مقررات تعداد یا ( ۴                                                                        تکرار جرم (۳

 تکرار جرم

 مجازات تکمییل، در کدام یک از جرایم تجویز شده است؟ -۶۷

 حدود، قصاص و تمام جرایم عمدی تعزیری (۱

 حدود، قصاص و فقط جرایم تعزیری درجه یک تا شش (۲

 حدود، قصاص و تمام جرایم تعزیری (۳

 حدود، قصاص، دیات و تمام جرایم تعزیری (۴

 پذیر است؟تعلیق مجازات کدام یک از جرایم زیر، امکان -۶۸

 آدم ربایی  -جرایم اقتصادی با نصاب کمیر از یکصد میلیون ریال به قاچاق مواد مخدر (۱

داری با نصاب بیش از   -بخشر از جرایم علیه امنیت در صورت همکاری مؤثر مرتکب (۲ کالهیی

 قاچاق مواد مخدر -یکصد میلیون ریال

 انتقال مال غی   -ازمان یافته به قاچاق مواد مخدرجرایم س (۳

 قاچاق انسان -معاونت در جرایم علیه امنیت -جرایم علیه عفت عمویم (۴

نسبت به اینکه قرارداد استخدایم وی را تمدید نخواهد کرد، او را به « ب»با تهدید « الف» -۶۹

به ترتیب مرتکب چه « ب»و « الف»دارد. یموا « ج»آتش زدن اتومبیل گران قیمت متعلق به 

 اند؟ جریم شده

 عنوان مباشر عنوان اکراه کننده به تخریب بهتخریب به (۱

 .مرتکب جریم نشده است -عنوان اکراه کنندهتخریب به (۲

 تخریب -معاونت در تخریب (۳

 .مرتکب جریم نشده است -معاونت در تخریب (۴

اند. چنانچه ودروی متعلق به دیگری شدهچهار نفر با مشارکت یکدیگر، مرتکب تخریب خ -۷۰

ان خسارت وارده به مالک، چهارصد میلیون ریال ارزیابی شود، کدام مورد صحیح است؟ ی  مت 



شود و مرتکبان به مجازات حبس جرم ارتکایی نسبت به همه آنها، قابل گذشت محسوب یم (۱

 .شوندمقرر در قانون محکوم یم

قابل گذشت محسوب یمجرایم ارتکایی نسبت به همه  (۲ شود و مرتکبان به مجازات حبس آنها، غی 

 .شوندمقرر در قانون محکوم یم

قابل گذشت محسوب یم (۳ شود و مرتکبان به جزای نقدی تا جرم ارتکایی نسبت به همه آنها، غی 

 .شونددو برابر معادل خسارت وارده محکوم یم

شود و مرتکبان به جزای نقدی تا دو محسوب یمجرم ارتکایی نسبت به همه آنها، قابل گذشت  (۴

 .شوندبرابر معادل خسارت وارده محکوم یم

از درون صندوق نسوز متعلق به پدر خود، دسته چک وی را بدون اجازه او برداشته و « الف» -۷۱

با قید مبلغ و درج امضایی متفاوت با امضای واقغ پدر، آن را به دیگری داده و خودروی او را 

 عالوه بر شقت، مرتکب چه جرم )جراییم( شده است؟« الف»کند. داری یمخری

داری  -صدور چک بالمحل (۱  کالهیی

 صدور چک بالمحل (۲

 جعل و استفاده از سند مجعول -صدور چک بالمحل (۳

داری  -استفاده از سند مجعول -جعل (۴  کالهیی

کت سهایم که از اخالل در نظام پویل یا ارزی -۷۲ کشور از طریق قاچاق عمده ارز   بازرس یک شر

کت مذکور مطلع یم ی از جرم مذکور انجام توسط شر شود، هیچ اقدایم در جهت جلوگت 

 دهد. کدام مورد در خصوص رفتار وی، صحیح است؟نیم

کت مذکور دولبر باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برای معاون  (۱  اگر شر
 
ضفا

 .شودمحکوم یم

کت مذکور دولبر یا خصویص باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر اعم از آن (۲ که شر

 .شودبرای معاون محکوم یم

 .گرددضف ترک فعل، موجب تحقق معاونت در جرم نیم (۳

کت مذکور دولبر باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برای مباشر محکوم  (۴ اگر شر

 .شودیم

 که جرم پولشو -۷۳
ی
بی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و جمع اموال و عواید در صورب

حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشوبی کمتی از ده میلیارد ریال باشد، مجازات حبس 

ان است؟  ی  تعزیری مرتکب چه مت 

 درجه شش( ۲                                                                       درجه پنج  (۱

 درجه چهار( ۴                                                                         درجه سه (۳



مجاز، ابتدا از رایانه وی به کارت حافظه خود را به« ب»فایل متعلق به « الف» -۷۴ طور غت 

کب کدام مرت« الف»کند. یم« ب»دهد و سپس اقدام به حذف فایل مذکور از رایانه انتقال یم

 یک از جرایم زیر شده است؟

د معنویشقت و تخریب رایانه (۱
ّ
 ایتخریب رایانه( ۲         ای از باب تعد

د مادیشقت و تخریب رایانه (۳
ّ
 ایشقت رایانه( ۴                           ای از باب تعد

ی « الف»چنانچه  -۷۵ اندازی کند، ویل ت« ب»به قصد کشیی ت  او به خطا رود و به سمت وی تت 

 اصابت کند، نوع قتل چیست؟ « ج»به 

حسب مورد، عمد، شبه عمد یا خطای ( ۲                   حسب مورد، شبه عمد یا خطای محض (۱

 محض

 خطای محض( ۴                                                                         شبه عمد (۳

رد کیس که دست راست سالیم دارد و دست راست فلج دیگری را قطع کدام پاسخ در مو  -۷۶ 

 کند، صحیح است؟یم

 .شودعلیه یممرتکب محکوم به پرداخت دیه دست فلج به مجبن  (۱

 .شودقصاص و دیه منتقن است و جاین فقط تعزیر یم (۲

ند خواستار تواعلیه یمدر صوریر که جاین قصاص شدن را به پرداخت دیه ترجیح دهد، مجبن  (۳

 .قصاص دست سالم مرتکب شود

ن اخذ دیه و قصاص دست جاین مختار استدرهرصورت، مجبن  (۴  .علیه بی 

، خود را از روی پل عابر پیاده جلوی خودروی در حال حرکنی  -۷۷ شخیص به قصد خودکیسر

 است، یم
ی

اندازد و بر اثر که راننده کلیه مقررات را رعایت کرده ویل فاقد گواهینامه رانندگ

 محکوم یمبرخورد با خودرو جان یم
ی
 شود؟ بازد. راننده به تحمل چه مجازاب

ن گواهینامهمجازات تعزیری مشتد قتل  (۱  بدون داشیر
ی

 ناشر از رانندگ

ن گواهینامه (۲  بدون داشیر
ی

 پرداخت دیه نفس و مجازات تعزیری مشتد قتل ناشر از رانندگ

 بدون گواهینامه (۳
ی

 جزای نقدی ناشر از رانندگ

 بدون گواهینامه (۴
ی

 پرداخت دیه نفس و جزای نقدی ناشر از رانندگ

عمد، باعث قطع شخیص به -۷۸ شود. پرداخت دیه بر عهده یک بند انگشت دیگری یمطور غت 

 چه شخیص است؟

 .درهرصورت، بر عهده خود مرتکب است (۱

 .درهرصورت، بر عهده عاقله است (۲

در صوریر که رفتار مرتکب شبه عمد باشد، بر عهده خود مرتکب و چنانچه رفتار مرتکب  (۳

 .خطای محض باشد، بر عهده عاقله است



 .ت با اقرار، بر عهده مرتکب و در غی  این صورت، بر عهده عاقله مرتکب استدر صورت اثبا (۴

منظور دفاع از به« ب»کند. ، با چاقو به سمت وی حمله یم«ب»به قصد قتل « الف» -۷۹

 با سالح به سمت خود و در حایل که یم
ً
شلیک و « الف»تواند با چوب خطر را دفع کند، ابتدائا

 شود؟ های زیر محکوم یمبه کدام یک از مجازات« ب»شود. موجب قتل وی یم

 دیه و مجازات تعزیری( ۲                                                   فقط مجازات تعزیری (۱

 قصاص نفس( ۴                                                                          فقط دیه (۳

 چمدان حاوی -۸۰
ی
گذارد که از محتوای چمدان اموال مرسوقه را در مغازه شخیص یم سارف

ی نیمبی  ی گوید. صاحب اطالع، ویل نسبت به مرسوقه بودن آن آگاه است و صاحب مغازه چت 

 شود؟مغازه به ارتکاب چه جریم محکوم یم

 .به دلیل فقدان سوءنیت، مرتکب جریم نشده است (۱

 مال مشوقه را قبول  (۲
 
 .شودنکرده، به مداخله در مال مشوقه محکوم نیمچون ضاحتا

 معاونت در شقت (۳

 مداخله در مال مشوقه (۴

 ۱۴۰۰سواالت درس آیین دادرسی کیفری آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه 

  

ی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو خصویص موافقت یم -۸۱ نماید. مرجع مقام رهتی

 چه قراری صادر یم
ی
 کند؟قضاب

 تعقیب یا اجرا (۱
ن
پرونده بدون صدور قرار، بایگاین ( ۲                          حسب مورد، موقوف

 .شودیم

 اجرا (۳
ن
 تعقیب( ۴                                                                   موقوف

ن
 موقوف

رتیب، با کدام یک از اشخاص اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت حیثیت خصویص، به ت -۸۲

 زیر است؟

 دادستان -شایک یا مدیع خصویص (۱

 شایک یا مدیع خصویص -شایک یا مدیع خصویص (۲

 دادستان -دادستان (۳

 شایک یا مدیع خصویص -دادستان (۴

 شوند؟مأموران کدام یک از مراجع زیر، ضابط نظایم محسوب یم -۸۳

 های فساد مایل کالنپروندهحفاظت اطالعات وزارت اطالعات در  (۱



ن جمهوری  (۲ سازمان اطالعات سپاه در مبارزه قانوین با عوامیل که در صدد نقن حاکمیت قوانی 

 .اسالیم باشند

 وزارت اطالعات در جرایم سازمان یافته ضد امنیبر  (۳

 حفاظت اطالعات وزارت دفاع در چارچوب وظایف قانوین  (۴

، به ترتیب، کدام یک از موارد زیر قید «کیفرخواست»و  «تفهیم اتهام»، «شکوائیه»در  -۸۴

 شود؟یم

 موضوع اتهام -نوع اتهام -نوع اتهام( ۲                         نوع اتهام -موضوع اتهام -نوع اتهام (۱

 نوع اتهام -موضوع اتهام -موضوع شکایت( ۴                    نوع اتهام -نوع اتهام -موضوع شکایت (۳

ایط زیر صادر یم -۸۵  پرونده، با کدام یک از شر
ی
 شود؟قرار بایگاب

ان خسارت و پس از احراز ۸تا  ۶در جرایم تعزیری درجه  (۱ ، در صورت گذشت شایک یا جیی

 مجرمیت

 ، در صورت گذشت شایک و پس از تفهیم اتهام۸و  ۷در جرایم تعزیری درجه  (۲

ان خسارت و فقدان سابقه در صورت گذشت  ۸و  ۷در جرایم تعزیری درجه  (۳ شایک یا جیی

 محکومیت مؤثر کیفری و پس از تفهیم اتهام

، در صورت گذشت شایک و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ۸و  ۲در جرایم تعزیری درجه  (۴

 و پس از احراز مجرمیت

ی صادره منتیه به بازداشت متهم شود، کدام -۸۶ ، قرار تأمی 
ی
مورد  هرگاه در اجرای نیابت قضاب

 صحیح است؟

 .شودپرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال یم (۱

 .شودپرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل معیط نیابت ارسال یم (۲

ن منتیه به بازداشت، نیاز به موافقت دادستان ندارد (۳  .قرار تأمی 

 .شودل یمپرونده جهت اظهارنظر نزد بازپرس معیط نیابت ارسا (۴

داری با مجازات تعزیری درجه «الف» -۸۷ از مرتکب  ۴، در اصفهان مرتکب جرم کالهتی و در شت 

 یم ۵جرم فروش مواد مخدر با مجازات تعزیری درجه 
ی

 و رسیدگ
ی
شود. انجام تحقیقات مقدماب

 آید؟به جرایم ارتکابی به ترتیب در کدام یک از مراجع زیر، به عمل یم

 به جرم  -ایر هر دو جرم در دادشای عمویم و انقالب اصفهانتحقیقات مقدم (۱
ی

رسیدگ

از با وحدت  داری در دادگاه کیفری در اصفهان و جرم فروش مواد مخدر در دادگاه انقالب شی  کالهیی

 قایصن 

 به هر دو جرم در  -تحقیقات مقدمایر هر دو جرم در دادشای عمویم و انقالب اصفهان (۲
ی

رسیدگ

 ک اصفهاندادگاه کیفری ی



داری در دادشای عمویم و انقالب اصفهان و جرم فروش مواد  (۳  جرم کالهیی
تحقیقات مقدمایر

از داری در دادگاه کیفری در اصفهان  -مخدر در دادشای عمویم و انقالب شی   به جرم کالهیی
ی

رسیدگ

از با وحدت قایصن   و جرم فروش مواد مخدر در دادگاه انقالب شی 

داری در دادشای عمویم و انقالب اصفهان و جرم فروش مواد  تحقیقات مقدمایر  (۴ جرم کالهیی

از د  -مخدر در دادشای عمویم و انقالب شی 
ّ
از با تعد  به هر دو جرم در دادگاه انقالب شی 

ی
رسیدگ

 قایصن 

تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور در کدام یک از جرایم زیر، بازپرس یم -۸۸

 م را صادر کند؟ جلب مته

ن دادرش کیفری ۳۰۲جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده  (۱  قانون آیی 

 .جراییم که مجازات قانوین آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است (۲

جراییم که مجازات قانوین آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه  (۳

ان دیه آنها، ثلث دیه کامل یا بیش از آن استتمامیت جسماین   ن  .که می 

جراییم که مجازات قانوین آنها سلب حیات، حبس ابد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسماین  (۴

 .با نصف دیه کامل یا بیش از آن است

 به کدام یک از جرایم زیر، در صالحیت دادگاه انقالب است؟  -۸۹
ی

 رسیدگ

وبات الکیل (۱   -قاچاق مواد مخدر - خارجی نگهداری مشر
ن
 االرضمحاربه و افساد ف

مجاز (۲  حمل و نگهداری مواد مخدر -بغن  -فروش سالح غی 

اغوای مردم به جنگ و کشتار با  -نگهداری مواد مخدر -منظور مقابله با نظاماتالف اموال به (۳

 یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور

ن به مقدسات (۴ منظور مقابله اقدام مسلحانه به -اجتماع علیه جمهوری اسالیم ایرانتباین و  -توهی 

 با نظام

اض در دادگاه  -۹۰ کدام یک از قرارهای زیر صادره از دادشا، ظرف مدت ده روز، قابل اعتی

 صالح هستند؟

 تعقیب -قرار منع تعقیب به تقاضای شایک (۱
ن
ش به پرونده به قرار موقوف  قرار رد درخواست دسیر

ن به تقاضای  -قرار توقف تحقیقات به تقاضای متهم (۲ قرار تعلیق تعقیب قرار ابقا و تشدید تأمی 

 متهم

 قرار تعلیق تعقیب -قرار جلب به دادرش -قرار ترک تعقیب (۳

ن خواسته به تقاضای متهم -قرار تعلیق تعقیب -قرار اناطه به تقاضای شایک (۴  قرار تأمی 

، به تشخیص کدام مقام و زیر نظر کدام دادشا تشکیل دادشاهای تخصیص، به ترتیب -۹۱

 شود؟یم



ی استان به دادشای شهرستان (۱  رئیس کل دادگسیر

 رئیس قوه قضائیه به دادشای شهرستان (۲

 دادستان کل کشور به دادشای شهرستان مرکز استان (۳

 رئیس قوه قضائیه به دادشای شهرستان مرکز استان (۴

فت در استان کرمان، با همکاری سه تن از  -۹۲ رئیس ییک از شعب بانک میل شهرستان جت 

کارمندان شعبه مذکور، اقدام به تشکیل شبکه چندنفری جهت اختالس از بانک مذکور 

 به یم
ی

فت، دادگاه کیفری یک تشکیل شده باشد، رسیدگ کند. با فرض آنکه در شهرستان جت 

 یک از مراجع زیر است؟جرایم مذکور، در صالحیت کدام 

فت( ۲                       دادگاه کیفری دو مرکز استان کرمان  (۱  دادگاه کیفری دو شهرستان جی 

فت( ۴                     دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمان (۳  دادگاه کیفری یک شهرستان جی 

 دادگاه انقالب با وحدت قایصی  -۹۳
ی
، در مرحله تحقیقات مقدماب د قایصی

ی
 و دادگاه انقالب با تعد

 کند؟ متهم به ترتیب چند وکیل یم
ی
 تواند معرف

 سه وکیل -دو وکیل -دو وکیل( ۲                                   سه وکیل -دو وکیل -یک وکیل (۱

دو  -دو وکیل -یک وکیل( ۴                                                یک وکیل -یک وکیل -یک وکیل (۳

 وکیل

کند. در صورت عجز از ایداع ساله، قرار وثیقه صادر یم ۱۶بازپرس در خصوص متهم  -۹۴

 شود؟وثیقه، کدام یک از تصمیمات زیر اتخاذ یم

 .شودقرار نگهداری موقت در کانون اصالح و تربیت صادر یم (۱

ن قراری نیست (۲  .بازپرس مجاز به صدور چنی 

 .شود، منتیه به نگهداری متهم در کانون اصالح و تربیت یمقرار وثیقه صادره (۳

 .تر به حال متهم تبدیل کندباز پرس مکلف است قرار وثیقه را به قرار مناسب (۴

اض و دادگاه کیفری دو  -۹۵ پس از صدور قرار منع تعقیب در دادشا، شایک به قرار مذکور اعتی

اض، قرار صادره را نق  به اعتی
ی

کند. پس از ض و قرار جلب به دادریس صادر یمدر مقام رسیدگ

داد پرونده به دادشا، کدام یک از اقدامات زیر انجام یم  شود؟استی

بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع،  (۱

 .پرونده را به دادگاه ارسال نماید

اقدام به اخذ آخرین دفاع نموده و پرونده را به دادگاه ارسال باز پرس ضمن احضار متهم،  (۲

 .کندیم



باز پرس مکلف است ضمن احضار متهم و تفهیم موضوع اتهام به او، اقدام به اخذ آخرین دفاع  (۳

نماید. در صورت موافقت دادستان، کیفرخواست صادر و پرونده ظرف دو روز، از طریق شعبه 

 .شودیمبازپرش به دادگاه ارسال 

بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و  (۴

ن مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید  .تأمی 

شود. با فرض متهم در مرحله بازپریس به جهت عدم تودیع وثیقه، سه ماه بازداشت یم -۹۶

، سه سال باشد، دادگاه در صورت آنکه حداقل مجازات حبس مقرر  در قانون برای جرم انتسابی

 تواند متهم را بازداشت کند؟وجود علل موجه برای بازداشت، حداکتی چه مدت یم

 نه ماه( ۲                                                                          یک سال (۱

 دو سال و نه ماه( ۴                                                                           سه سال (۳

شود. دادگاه مذکور به جریم با مجازات تعزیری درجه سه در دادگاه نظایم یک مطرح یم -۹۷

لحاظ وجود جهات تخفیف، مجازات جرم مذکور را دو درجه تقلیل و مرتکب را به مجازات 

اض در کدام یک از مراجع زیر است؟کند. تعزیری درجه پنج محکوم یم  رأی مذکور قابل اعتی

اض ( ۲                                      دادگاه نظایم یک هم عرض (۱ قابل اعیر رأی مذکور، قطغ و غی 

 .است

 دادگاه تجدیدنظر نظایم( ۴                                                         دیوان عایل کشور (۳

 شود؟ منظور اجرای حکم تبعید یا نقی بلد، به کدام یک از طرق زیر عمل یمبه -۹۸

، اجرای حکم را از دادشا یا دادگاه عمویم  (۱ قایصن اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی

 .کندبخش مجری نیابت درخواست یم

وری باشد، با چنانچه به تشخیص قایصن اجرای احکام کیفری، حضور وی در محل ا (۲ جرا ضن

 .کندحضور در حوزه محل اجرای تبعید یا نقن بلد، بر اجرای احکام مذکور نظارت یم

ی محل اجرای تبعید یا نقن  (۳  اجرای حکم را به ضابطان دادگسیر
 
قایصن اجرای احکام کیفری، رأسا

 .دهدبلد دستور یم

دادگاه عمویم بخش محل اجرای تبعید یا قایصن اجرای احکام کیفری، اجرای حکم را از دادشا یا  (۴

 .کندنقن بلد درخواست یم

 ییک از بخش -۹۹
ی
های شهرستان آبادان از استان ییک از معاونان وزارت نفت در حوزه قضاب

، خوزستان، مرتکب فروش مواد مخدر تعزیری درجه چهار یم
ی
شود. انجام تحقیقات مقدماب

 به جرم مذکور 
ی

به ترتیب در صالحیت کدام یک از مراجع زیر  صدور کیفرخواست و رسیدگ

 است؟

دادگاه  -دادستان شهرستان آبادان -البدل دادگاه بخش به جانشیبن از بازپرسرئیس یا دادرس عیل (۱

د قایصن 
ّ
 انقالب تهران با تعد



دادگاه  -دادستان شهرستان آبادان -البدل دادگاه بخش به جانشیبن از بازپرسرئیس یا دادرس عیل (۲

 نقالب اهواز با وحدت قایصن ا

 دادگاه انقالب تهران با وحدت قایصن  -دادستان تهران -دادشای عمویم و انقالب تهران (۳

 دادگاه انقالب اهواز با وحدت قایصن  -دادستان آبادان -دادشای عمویم و انقالب آبادان (۴

 ؟شود نیمکدام یک از موارد اعاده دادریس محسوب - ۱۰۰

 .م نباشد و یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانوین باشدعمل ارتکایی جر  (۱

 .درباره شخیص به اتهام واحد، احکام متفاویر صادر شود (۲

پس از صدور حکم قطغ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب  (۳

 .علیه یا عدم تقصی  وی باشدگنایه محکوماثبات یی 

 .علیه ادعا نماید که اسناد جعیل یا شهادت خالف واقع گواهان، مبنای حکم بوده استمحکوم   (۴

 ۱۴۰۰سواالت درس فقه آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه 

 قبول الشهاده؟ - ۱۰۱ 
ی
 ما هو الصحیح ف

ه (۱  غی 
ن
یک فیه و ف یک فیما هو شر  .تقبل شهاده الشر

 .بزیاده المالتقبل شهاده الوکیل إذا کان له زیاده أجر  (۲

 .التقبل شهاده الصدیق لصدیقه (۳

یک فیه (۴  غی  ما هو شر
ن
یک ف  .تقبل شهاده الشر

؟  -۱۰۲ ی  انعقاد الیمی 
ی
ی »ما هو الصحیح ف  «. .…………… ال تنعقد الیمی 

 باللغه العربیه( ۲                                                          باالشاره األخرس (۱
ّ
 إّل

 باللفظ  (۳
ّ
 بالکتابه( ۴                                                                       إّل

ّ
 إّل

 کند؟ کدام مورد، عبارت زیر در خصوص اماره ترصف را به نحو صحیح تکمیل یم -۱۰۳

 یده بنحو من األنحاء فهو محکوم بملکیته فإنه له، »
ی
کلی ما کان تحت استیالء شخص و ف

 دالله الید عیل الملکیه و نحوها  .…………………………………………… ..………………
ی
ف

  «.الترصفات الموقوفه عیل الملک

ها (۱ ط -سواء کان من األعیان أو المنافع أو الحقوق او غی   یشیر

ها (۲ ط -سواء کان من األعیان أو المنافع أو الحقوق أو غی   الیشیر

ط -إن کان من األعیان أو المنافع (۳  یشیر

ط -إن کان من األعیان أو المنافع (۴  الیشیر

 کند؟کدام مورد، عبارت زیر درخصوص تقاص را به نحو صحیح تکمیل یم -۱۰۴



« 
ی
الطرف و ال مماطلته و أدائه عند ………………… المقاصه مع ……………………. ال إشکال ف

 
ی
ی أو دین أو منفعه …………………مطالبته کما ال إشکال ف ه من عی   عیل غت 

ی
کان   إذا کان له حق

 
ً
 أو مماطل

ً
 «.جاحدا

 عدم جوازها -جحود -عدم جواز( ۲                                        عدم جوازها -جحود -جواز (۱

 جوازها -عدم جحود -عدم جواز( ۴                                        جوازها -عدم جحود -جواز (۳

 للتوکیل الصحیح؟ أیی العباره من العبارات التالیه بیان -۱۰۵

 جمیع العقود کالبیع و الصلح (۱
ن
 .یصح التوکیل ف

ن و اللعان (۲  الیمی 
ن
 التوکیل ف

ّ
 .یصح

 موارد ثبوت الخیار و إسقاطه (۳
ن
 فسخ العقد ف

ن
 التوکیل ف

ّ
 .ال یصح

 جمیع العقود کالبیع و أّما الصلح فال یصح فیه (۴
ن
 التوکیل ف

ّ
 .یصح

 القضیه النی  -۱۰۶
ی
ی لشخص ثمی أقری بها لشخص آخر؟ما هو الحکم ف   أقری المقری فیها بعی 

 .أغرم األّول بقیمتها و حکم بکونها للثاین و أعطیت له (۱

 .حکم بالتنصیف بینهما (۲

 .حکم بکونها لألّول و أعطیت له قیمتها و أعطیت للثاین عینها (۳

 .حکم بکونها لألّول و أعطیت له و أغرم الثاین بقیمتها (۴

 کند؟مورد، عبارت زیر را در خصوص اقرار سفیه به نحو صحیح تکمیل یم کدام -۱۰۷

ته أو تحت یده،  ..…………»  ذمی
ی
 «. ………………السفیه المحجور علیه بمال ف

 لم یقبل إقراره فیما عدا المال کالطالق -یقبل إقرار (۱

 یقبل إقراره فیما عدا المال کالطالق -لم یقبل إقرار (۲

 کّل ما أقّر به و هو یشتمل عیل المال کالخلع بالنسبه إیل الفداءیقب -لم یقبل إقرار (۳
ن
 ل إقراره ف

 کّل ما أقّر به و هو یشتمل عیل المال -یقبل إقرار (۴
ن
 یقبل إقراره ف

ایط شهود را به نحو صحیح تکمیل یم -۱۰۸  کند؟کدام مورد، عبارت زیر در خصوص شر

 «.شهاده الزوج لزوجته و علیها……………. عن قبول الشهاده و …………. النسب »

 تقبل -یمنع( ۲                                                                 تقبل -الیمنع (۱

 التقبل -یمنع( ۴                                                                              التقبل -الیمنع (۳

 إ -۱۰۹
ی
ت؟ما هو الصحیح ف ی بولد آخر للمیی  قرار أحد الوارثی 

لو أقّر أحد ولدى المّیت بولد آخر له و أنکر اآلخر یثبت نسب المقّر به فیأخذ المنکر نصف  (۱

که و المقّر به نصف اآلخر  الیر



لو أقّر أحد ولدى المیت بولد آخر له و أنکر اآلخر لم یثبت نسب المقّر به فیأخذ المقّر سدس  (۲

که و   للمنکرالیر
ر
 .الباف

لو أقّر أحد ولدى المّیت بولد آخر له و أنکر اآلخر لم یثبت نسب المقّر به فیأخذ المنکر نصف  (۳

که و المقّر ثلثها  .الیر

که  (۴ لو أقّر أحد ولدى المّیت بولد آخر له و أنکر اآلخر یثبت نسب المقّر به فیأخذ المنکر ثلث الیر

 .و المقّر به ثلث اآلخر

 أ- ۱۱۰
ن
 الوکاله؟ التبطلّی المورد ف

 عیل الوکیل (۱
ر
قت به الوکاله( ۲                      عروض الجنون االطباف

ّ
 بفعل الوکیل ما تعل

قت به الوکاله (۳
ّ
ل ما تعل

ّ
قت به الوکاله( ۴                                               بفعل الموک

ّ
 تلف ما تعل

 ۱۴۰۰رکز وکالی قوه قضاییه سواالت درس حقوق ثبت آزمون م

  

ی تکلیف وضعیت ثبت ارایصی و ساختمان -۱۱۱ وط معنونه در قانون تعیی  های فاقد سند شر

 رسیم کدام است؟

 .ملک محصور و اختالف در ترصف وجود نداشته باشد (۱

 .ملک مفروز و منشأ ترصفات متقایصن قانوین باشد (۲

 .معارض نداشته باشدعملیات مقدمایر ثبت ملک خاتمه یافته و  (۳

 .ملک دارای سابقه ثببر و منشأ ترصفات قانوین باشد (۴

اض به تحدید حدود، کدام است؟ -۱۱۲  مبدأ طرح دعوی اعتی

اض به اداره ثبت محل ۲۰ظرف  (۱  روز از تاری    خ تقدیم اعیر

 روز از تاری    خ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود ۲۰ظرف  (۲

 اض به مرجع ثببر ظرف یک ماه از تاری    خ تقدیم اعیر  (۳

 ظرف یک ماه از تاری    خ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود (۴

 به دعاوی نایسر از دستور اجرای اسناد رسیم، کدام است؟ -۱۱۳
ی

 مرجع صالح برای رسیدگ

 هیئت نظارت ثبت استان( ۲                                  دادگاه محل صدور دستور اجرا (۱

 رئیس اداره اجرای ثبت( ۴                                                  رئیس اداره ثبت محل (۳

ی که آگیه -۱۱۴ یک زهرا و عیل در یک قطعه زمی  های نوبنی آن صادر شده است، بالمناصفه شر

 هستند. بنا به دالییل، زهرا قصد افراز سهم خود را دارد. مرجع صالح، کدام است؟

 محل وقوع ملک (۱
ر
 اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک( ۲                 دادگاه عمویم حقوف



 شورای عایل ثبت( ۴                                                                 هیئت نظارت (۳

 حادث شده است.  -۱۱۵
ی
ی اشخاص و اداره ثبت اختالف ی تقاضای ثبت، بی  از جهت نپذیرفیی

 مرجع رفع اختالف، کدام است؟ 

 محل وقوع ملک  (۱
ر
 هیئت نظارت ثبت استان( ۲                دادگاه عمویم حقوف

 یرکل ثبت استانمد( ۴                                              رئیس اداره ثبت محل وقوع ملک (۳

 در کدام صورت زیر، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرا است؟ -۱۱۶

 .دیوان عدالت اداری، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند (۱

 .دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال دستور اجرا صادر کند (۲

 .یف عملیات اجرایی بدهددادگاه محل حکم به بطالن دستور اجرا داده یا قراری دایر بر توق (۳

 .دادگاه محل دالیل شکایت را قوی بداند و حکم به تعویق عملیات اجرا صادر نماید (۴

 مسئولیت احراز هویت در هنگام تنظیم اسناد رسیم، بر عهده کیست؟ -۱۱۷

یار اول دفیر اسناد رسیم تنظیم کننده سند  (۱ یار دوم دفیر اسناد رسیم تنظیم کننده ( ۲دفیر دفیر

 سند

یار اول تنظیم کننده سند (۳  شدفیر اسناد رسیم تنظیم کننده سند( ۴                 شدفیر و دفیر

عنوان مجرمانه رفتار شدفتی اسناد رسیم که مبادرت به تنظیم و ثبت سند رسیم بدون  -۱۱۸

 حضور اشخایص که به موجب قانون باید حاضی باشند، نموده است، کدام است؟

 جاعل در اسناد رسیم( ۲                                                      الف واقعتصدیق خ (۱

داری (۳  خیانت در امانت( ۴                                                                   کالهیی

کای ملیک صغت  وجود داشته باشد، مرجع صالح برای درخواست  -۱۱۹ ی شر افراز کدام اگر در بی 

 است؟

 محل وقوع ملک (۱
ر
دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان محل وقوع ( ۲                 دادگاه عمویم حقوف

 ملک

شورای حل اختالف محل وقوع ( ۴                                         اداره ثبت محل وقوع ملک (۳

 ملک

 ثبت، به ترتیب، چند نوبت و ظر  -۱۲۰
ی
 شود؟ف چند روز منترسر یمآگیه مقدماب

 ۶۰دو ۔ ( ۲                                                                           ۶۰ -سه (۱

 ۳۰ -دو( ۴                                                                           ۳۰ -سه (۳

 ۱۴۰۰قضاییه سواالت درس حقوق اساسی آزمون مرکز وکالی قوه 



وزی انقالب اسالیم، کدام مورد صحیح است؟ -۱۲۱ ی قبل از پت   در خصوص قوانی 

ع، ملغن اعالم کنندفقهای شورای نگهبان یم (۱  .توانند آنها را به دلیل مغایرت با شر

ن قانونمجمع تشخیص مصلحت نظام یم (۲  راجع به آن قوانی 
 
 .گذاری کندتواند ابتدائا

تواند آنها را نفع، طبق نظر فقهای شورای نگهبان یماداری به درخواست هر ذیدیوان عدالت  (۳

 .ابطال کند

مجلس شورای اسالیم، فقط در صورت اعالم نظر فقهای شورای نگهبان، حق نسخ و جایگزیبن  (۴

 .آنها را دارد

کرده بینی  هابی را پیشقانون اسایس در راستای حفاظت از محیط زیست، چه محدودیت -۱۲۲

 است؟

 ممنوعیت مطلق اشتغال به مشاغل آلوده کننده و مخرب محیط زیست (۱

ان محیط زیستممنوعیت فعالیت (۲ قابل جیی  های اقتصادی مالزم با تخریب غی 

 های زیرزمیبن رویه از آبممنوعیت استفاده یی  (۳

 ها و مراتع میلممنوعیت هرگونه تغیی  کاربری جنگل (۴

 است؟در کدام یک از  -۱۲۳
ی
یفاب  موارد زیر، امضا ترسر

ی (۱  امضای مصوبات شورای بازنگری قانون اساش از سوی مقام رهیی

 امضای سوگندنامه توسط نمایندگان مجلس شورای اسالیم (۲

ن توسط رئیس جمهور پس از تصویب در مجلس شورای اسالیم (۳  امضای قوانی 

ی پس از ا (۴  نتخاب مردمامضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهیی

، صحیح است؟ -۱۲۴
ی
 کدام مورد در خصوص لوایح قضاب

 این لوایح را تنظیم و به مجلس تقدیم کندهیئت دولت یم (۱
ً
 .تواند مستقال

 .شودتوسط رئیس قوه قضائیه تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم یم (۲

 این لوایح را تهیه و از طریق وزیر  (۳
ً
ی به مجلس تقدیم یمرئیس قوه قضائیه مستقال  .کنددادگسیر

 .کندهیئت دولت این لوایح را تهیه و بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه، به مجلس تقدیم یم (۴

 قانون اسایسدر محتوای اصول مربوط به کدام یک از موضوعات زیر، امکان بازنگری در  -۱۲۵

 وجود دارد؟

کشور با اتکا به   اداره امور ( ۲                                                           اهداف جمهوری اسالیم (۱

 آرای عمویم

 استقالل قوا( ۴                                                              جمهوری بودن حکومت (۳



تحقیق و تفحص  تواند مجلس شورای اسالیم در خصوص کدام یک از موارد زیر، نیم- ۱۲۶

 کند؟ 

ن اجتمایع( ۲                                     های دولبر و خصویصبانک (۱  سازمان تأمی 

ی (۳ گان رهیی  های وکالمراکز و کانون( ۴                                                مجلس خیی

 ؟ نیستنظارت بر کدام یک از موارد زیر، بر عهده شورای نگهبان - ۱۲۷

 انتخابات مجلس شورای اسالیم( ۲                                                مراجعه به آرای عمویم (۱

ی( ۴                                       انتخابات شوراهای اسالیم (۳ گان رهیی  انتخابات مجلس خیی

 کدام مورد، صحیح است؟ -۱۲۸

ن کندبرای وزارت خانهتواند حداکیر سه ماه رئیس جمهور یم (۱  .های بدون وزیر، شپرست تعیی 

تواند رئیس جمهور برای تصدی وزارت خانه بدون وزیر، فقط یک نفر را برای سه ماه یم (۲

ن کندبه  .عنوان شپرست تعیی 

وری است (۳ ن رأی اعتماد برای وزرا ضن  .با تغیی  مجلس، گرفیر

دخانهتواند شپرسبر وزارت رئیس جمهور یم (۴  سه ماه بر عهده بگی 
 .های بدون وزیر را حداکیر

 کدام مورد، صحیح است؟ -۱۲۹

ع باشدمصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام یم (۱  .تواند خالف موازین شر

ان، به (۲ ن  .پذیر استوسیله طرح قانوین امکانتغیی  در ارقام بودجه به هر می 

 .نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد مصوبه مجلس در خصوص مراجعه به آرای عمویم، (۳

 .تفسی  مواد قانوین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با خود مجمع است (۴

 ؟نیستهای مجمع تشخیص مصلحت نظام کدام مورد، جزو صالحیت- ۱۳۰

ی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع یم (۱  .دهدمشاوره در اموری که رهیی

 تتمیم قانون اساش به شورای بازنگری قانون اساشپیشنهاد موارد اصالح یا  (۲

 تهیه و تصویب مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام (۳

ی (۴  حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، پس از ارجاع رهیی


