
ن موسسه آموزش عالی آرما
 دفترچه سواالت آزمون قضاوت 69

 مدنیحقوق 
پس از تحقق ضمانت مدنی به اذن مدیون، مضمون عنه دین را تأدیه می کند و سپس ضامن هم دوباره مبلغ دین را به مضمون له -13

می پردازد. حکم قضیه چیست؟
الف( ضامن حق استرداد وجه را از مضمون له دارد. اما اصواً حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.           

 ب( ضامن حق استرداد وجه را از مضمون له ندارد و فقط باید به مضمون عنه رجوع کند.
 فقظ مضمون عنه می تواند آنجه را پرداخته است. از طلبکار مسترد دارد. ج(
مخیر است برای آنچه پرداخته است. به مضمون عنه رجوع کند یا استرداد آن را از مضمون له بخواهد. ضامن د(
در ضمن قرارداد فروش زمین مزروعی با ده ساعت حقابه ، بر بایع که خود را مالک پنج ساعت آب چاه مجاور آن مزرعه می داند -13

به خریدار بفروشد. بعد از بیع معلوم می شود فروشنده مالک پنج ساعت شرر  می شرود که پنج سراعت حقابه را نیز  رو دو ماه 
حقابه مزبور نبوده، لیکن مالک پنج ساعت حقابه، حاضر به فروش آن است حکم قانونی معامله بیع و شر  مزبور چیست؟

الف( معامله به دلیل خیار تبعض صفقه، قابل فسخ و شرط صحیح است. 
 یر قابل فسخ و شرط صحیح است.معامله غ ب(
 معامله قابل فسخ و شط باطل است. ج(
 مله به دلیل خیار تخلف از شرط قابل فسخ و شرط صحیح است.امع د(
در کدام یک از خیارات زیر، فوریت شر  نیست؟ -11

تاخیر ثمن د(                     تدلیس ج(  غین ب(  الف( تخلف وصف        
داشتن وکالت نامه و اختیار درج هر شرطی، ولو به نفع خود، ملک مسکونی پدر را به دیگری می فروشد، با این شر  فرزندی با  -13

که مزرعه خریدار به مدت سه سال با جرت معلوم در اجاره فرزند باشد اگر پس از مدتی معلوم شود خریدار خانه، مالک مزرعه نبوده 
زند چه حقوقی دارد؟و مالک اصلی اجاره را تنفیذ نکند، فر

الف( استرداد اجاره بهای پرداختی و مطالبه خسارت           
 ب( استرداد اجاره بهای پرداختی و فسخ بیع

 ج( فسخ بیع و مطالبه خسارت
د( استرداد اجاره بهای پرداختی، فسخ بیع و مطالبه خسارت

می دهد و در قررداد درج می شود مستأجر می تواند اتاقی راشرصیی زمین مزروعی خود را به مدت ده سال به دیگری اجاره  -13
جهت استفاده خود،در آن بنا کند، به شر  آنکه در پایان مدت اجاره، بنای مزبور در ازای مبلغ یکید میلیون ریال، ملک موجر شود، 

 ماهیت شر  مزبور و حکم آن به ترتیب چیست؟
صحیح -ب( شرط فعل  باطل  -الف( شرط نتیجه

باطل -شرط فعل د(  صحیح  -شرط نتیجه ج(
شر  سقو  کدام یک از خیارات زیر، اثر ندارد؟-19

د(رویت  تعذّر تسلیم ج(    تأخیر ثمن ب(   الف( تدلیس
پس از انقضای مدت، احمد باغ مزبور را با اذن مالک، به مدت چند ماهسال به احمد اجاره می دهد.  3محمد باغ خود ره به مدت  -13

در تیرو خود نگه می داد تکلیف قانونی احمد نسبت به مدت اخیر چیست؟
 الف( پرداخت اجرت المسمی نسبت به مدت مازاد، به موجب مراضات حاصله

باشد. ب( پرداخت اجرت المثل باغ در مدت اخیر، اگر چه استیفای منفعت نکرده
ج( پرداخت اجرت المسمی نسبت به مدت مازاد، اگر استیفای منفعت کرده باشد.

 د( پرداخت اجرت المثل باغ در مدت اخیر، اگر استیفای منفعت کرده باشد.
به موجب قرارداد بیع، حسرین آپارتمان خود را در ازای یک دسرتگاه اتومبیس سرواری دسرت دوم، به تاجری می فروشد، در -13
تی که قبس از تادیه ثمن، خریدار ورشکسته شود، فروشنده از چه حقی برخوردار است؟صور

الف( فسخ بیع با قرار گرفتن در لیست غرما
 ب( مطالبه ثمن
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ج( فسخ بیع و استرداد آپارتمان
د( در لیست غرما قرار می گیرد

مطابق قانون، در کدام عقد زیر، قبض شر  صحت است؟ -16
مزارعه د(  حبس موید ج(  قرض( ب   الف( ودیعه

ورثه متوفی عبارتند از: دو عموی ابوینی، یک عمه امی، یک دایی ابویتی، یک دایی و یک خاله امی، سهم اارث عمه امی و خاله -34
امی ، به ترتیب کدام است؟

2الف(
4و   41

4ب(  41
4و 3

4ج(  9
4و 9

4د(  9
4و 9

41 
آپارتمان متعلق به پدر، مطلع می شود پدرش یک هفته قبس از معامله، از دنیا رفته و وارث منحیر وی میفرزندی پس از فروش  -33

باشد لذا سه روز پس از معامله مزبور، همان آپارتمان را به قیمت بیشتر به شصص دیگری می فروشد، کدام مورد صحیح است؟
 الف( هر دو معامله، صحیح و نافذ است.

 دوم نافذ و برای فرزند واقع می شود. صرفاً معامله ب(
معامله دوم غیر نافذ و در صورت تنفیذ برای خریدار اول واقع می شود. ج(

 د( صرفاً معامله اول، نافذ است.
کدام مورد صحیح است؟ -33

 رهن در برابر اعیان ب(  الف( رهن اموال غیر مادی
رهن برای ضمان معاوضی د(  ج( رهن برای دین آینده

خانه ای به مبلغ صد میلیون تومان نقد و سی میلیون تومان نسیه فروخته می شود. در ضمن معامله شر  شده است که اتومیس-31
خریدار که سری میلیون تومان ارزش دارد، به عنوان رهن به فروشرنده داده شرود ارزش اتومبیس قبس از تحویس به فروشنده، در اثر 

می یابد. کدام مورد صحیح است؟ تیادو، پانزده میلیون تومان کاهش
مطالبه پانزده میلیون تومان از خریدار به عنوان ارش الف(
 قرارداد بیع، قابل فسخ است. ب(
 مشروط له صرفاً حق مطالبه عوض رهن را دارد. ج(
 قرارداد بیع، ازم و قطعی است. د(
فروشنده به مدت دو هفته به عنوان عاریه در اختیار خریدارضمن قرارداد فروش یک واحد آپارتمان، شر  می شود که اتومبیس  -33

باشد، پس از گذشت یک هفته، اتومبیس بدون تقییر خریدار، تلف می شود و در همین زمان معلوم می شود که عقد بیع به دلیس عدم 
مشروعیت جهت، باطس بوده است، کدام مورد در خیوص مسئولیت خریدار، صحیح است؟

 مسئول تلف است و نه ضامن اجرت المثل. الف( خریدار نه
ب( خریدار مسئول تلف نیست، اما ضامن اجرت المثل است.
 ج( خریدار مسئول تلف است، اما ضامن اجرت المثل نیست.

 د( خریدار هم مسئول تلف است و هم ضامن اجرت المثل.
وکیس موجر باشد که اتومبیس وی را بفروشد موجر باضمن قرار داد اجاره خانه بر مستاجر شر  می شود ک که به مدت یک ماه  -33

اسرتفاده از حق فسرخ خود عقد اجاره را پس از سره روز فسخ می کند و مستاجر در روز چهارم بدون اطاز از فسخ قرار داد اجاره 
 اتومبیس را می فروشد فروش اتومبیس چه وضعیتی دارد؟

وجر است.غیر نافذ و منوط به تنفیذ م ب(   الف( باطل است.
د( قابل فسخ توسط موجر است.   ج( صحیح و ازم است.

در کدام مورد، واهب حق رجوز از هبه را دارد؟ -39
 ب( همه طلب به مدیون  برگشت دوباره مال موهوب به ملکیت متهب الف(

د( به عاریه رفتن مال موهوب     رهن مال موهوب ج(
«ب»می فروشد و پس از ادای دین،زمین مذکور را به شصص « الف»رهن را به شرصص راهن قبس از ادای دین خود، زمین مورد  -33

می فروشد. هر یک از دو عقد بیع، چه وضعیتی دارد؟
 الف( بیع اول غیر نافذ و بیع دوم نافذ است.

ب( بیع اول نافذ و بیع دوم نیازمند اجازه مرتهن است.
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است.« الف»بیع اول نافذ و بیع دوم نیازمند اجاره شخص  ج(
 د( بیع دوم نافذ و  بیع اول باطل است.

در وصیت تملیکی، کدام مورد صحیح است؟ -33
 الف( مرگ موصی له پیس از فوت موصی و قبل از قبول، موجب بطان وصیت نمی شود.

 ب( موصی له باید در زمان انشاء وصیت، اهلیت تملک داشته باشد.
 همانند وقف صحیح است.وصیت بر معدوم به تبع موجود،  ج(

.د( بنابر عقد بودن وصیت تملیکی، طرفین باید در زمان انشاء وصیت، اهلیت تصرف داشته باشند
هوشرن  آپارتمان همسایه خود را که در مسافرت خارجی است، به مدت سه سال به بابک اجاره می دهد او نیز پس از دو سال -36

اجاره می دهد. اگر آپارتمان در مدتی که در ید بابک بوده دچار خسارت شده باشد عاوه  استفاده، آن را به مدت یک سال به گودرز
 بر رد عین، مالک چه چیزی را می تواند از گودرز)متیرو فعلی( مطالبه کند؟

ب( فقط اجرت المثل یک سال  الف( خسارت وارده به عنین و اجرت المثل یک سال
ت وارده به عین و اجرت المثل سه سالد( خسار ج( فقط اجرت المثل سه سال

در کدام مورد، عقد نکاح باطس است؟ -34
 الف( شرط فسخ عقد نکاح، در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین

 تعلیق عقد نکاح به یکی از شرایط صحت ب(
 شرط خیار فسخ برای عقد نکاح ج(

شته باشد.د( ذکر اجمالی مدت در نکاح منقطع، به طوری که قابلیت تعیین دا
مالک قطعه زمینی با شررصص دیگری قرارداد مزارعه می بندد و ملک را تحویس او می دهد تا با بذر خود در آن گندم بکارد. اگر -33

بطان قرارداد مزارعه به علت جنون ادواری مالک زمن معلوم شود. حکم قضیه در روابط میان طرفین چیست؟
 و مزارع، مستحق اجرت المثل زمین است.الف( محصول بین طرفین تقسیم می شود 

 محصول متعلق به مزارع است و عامل، مستحق اجرت المثل عمل خود است. ب(
 ج( محصول متعلق به عامل است و مزارع، مستحق اجرت المثل زمین است.

د( محصول بین طرفین تقسیم می شود و عامل مستحق اجرت المثل عمل خود است.
متعارو آن که پانزده میلیون تومان اسرت. فروخته می شود پس از معامله فروشنده ادعا می کند که سیستماتومبیلی به ثمن  -33

صوتی آن که یک  میلیون تومان ارزش دارد، جزو مبیع نیست و خریدار مدعی دخول آن در مبیع است کدام مورد صحیح است؟
 ا دارد.ب( خریدار حق فسخ معامله ر   الف( قول  فروشنده مقدم است.

د( فروشنده حق فسخ معامله را دارد.   ج( قوف خریدار مقدم است.
تعریف طاق عدی کدام است؟ -31

 الف( شوهر در زمان عده به زن رجوع کرده و با او نزدیکی کند.
 ب( برای شوهر، امکان رجوع به زن در زمان عده باشد.

 ج( زن باید بعد از آن عده نگه دارد.
عده،  به زن خود رجوع کرده، با او نزدیکی کند و بعد او را طاق دهد.د( شوهر در زمان 

ایجاب می کند. « ب»تن برنج طارم از نوز معین را به قیمت هر تن، یک میلیون و یکید هزار تومان به شصص  34فروش « الف» -33
تن برنج،  34« الف»سررپس « از شررما خریدم تن از برنج مذکور را به قیمت هر تن، یک میلیون تومان  34»در پاسررخ می گوید: « ب»

ارسال می کند. از دیدگاه حقوقدانان معامله چه وضعیتی دارد؟« ب»مطابق با اوصاو تعیین شده را برای 
 الف( به دلیل عدم تطابق بین ایجاب و قبول، قرارداد بیع منعفد  نمی شود. 

ن تومان منعقد می شود.تن و به مبلغ هر تن، یک میلیو 20ب( قرارداد بیع به مقدار 
 تن و به مبلغ هر تن، یک میلیون تومان منعقد می شود. 10ج( قرارداد بیع به مقدار 

د(به دلیل مجهولی بودن ثمن، قرارداد بیع منعقد نمی شود.
عیداقبًا سمجید یکید تصته فرش ماشینی با مشصیات و بافت معین، برای نگهداری در انبار سعید، به وی تحویس می دهد متع -33

طی قراردادی یکیرد تصته فرش از همان نوز و مشرصیات، از مجید به صورت کلی فی الذمه خریداری می کند. کدام  مورد صحیح 
 است؟

الف( سعید می تواند تعهد خود به رد فرش های امانی را با تعهد مجید به تسلیم مبیع، تهاتر کند.
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 نه فرش ها توسط سعید کفایت می کند و نیازی به اذن مجید جهت تصرف نیست.ب( صرف معامله مجید و سعید برای تصرف مالکا
ج( صرف معامله مجید و سعید مجوز تصرف مالکانه فرش ها را به سعید نمی دهد و در صورت تقاضای مجید، فرش هاب اید مسترد شود.

 کند.د( سعید متعاقب معامله انجام شده،  بر فرش های مورد تصرف حق عینی  پیدا می 
تعلیق ضمان به شرایط صحت آن چه حکمی دارد؟ -39

الف( باطل است خواه طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند یا نه.
 ب( صحیح است، اگر طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند.

 ج( باطل است، اگر طرفین هنگام عقد علم به وجود آن نداشته باشند.
خواه طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند یا نه. د( صحیح است،

کدام یک از اشصاص زیر، می توانند در خواست صدور حکم موت فرضی کنند؟ -33
دادستان د( واجب النفقه ج( بستانکار ب( وصی الف(

 اهر برای خود اما در واقع برای همسرش ناصر ایجاب فروش آپارتمان خود را به ثمن نقد به محمد می دهد محمد ایجاب را در -33
به عنوان وکیس قبول می کند، بدون اینکه وکالت خود را به ناصر ا هار کند در صورت اثبات این امر، حکم معامله چیست؟

 الف( معامله صحیح و بیع برای همسر محمد واقع شده است.
 عقد به لحاظ عدم مطابقت قبول با ایجاب خاص باطل است. ب(
به لحاظ کنمان وکالت و قصد واقعی محمد و به لحاظ احتمال زبان ناصر، معامله قابل فسخ است.ج( 

 د( معامله فضولی محسوب و تابع احکام آن است.
در صورت وجود چند ضمانت تضامنی نسبت به یک دین کدام  مورد صحیح است؟-36

 الف( با ابراء نخستین ضامن، ذمه مضمون عنه بری می شود.
 ابراء مضمنون عنه سبب بری شدن تمام ضامنان می شود.ب( 

ج( ابراء هر یک از ضامنان، موجب ابراء ضامنان پیش از او می شود.
 با ابراء آخرین ضامن، ذمه مضمون عنه بریء می شود. د(
کدام مورد صحیح نیست؟ -94

موجودب( حق سکنی برای معدوم به تبع   حبس موید برای معذوم به تبع موجود الف( 
د( وصیت برای معدوم، به تبع موجود   وقف برای معدوم به تبع موجود ج(
 تجارتحقوق 
صحیح نیست؟ ،کدام مورد در خیوص چک -93

 الف( اگر دارنده پس از برگشت چک، آن را در وجه دیگری ظهر نویسی کند، مسئولیت تضامنی ندارد.
 نزد بانک محال علیه دارد به دارنده مستقل نمی شود.ب( با صدور چکف مالکیت وجوهی که صادر کننده، در 

ج( صادر کننده باید در تاریخ صدور چک، معادل مبلغ چک در حساب خود نزدک بانک محال علیه، موجودی داشته باشد.
 عهد براتی ندارد.د( حتی بر فرض کفایت موجودی حساب صادر کننده، بانک محال علیه ت

ونی شرکت تجاری، کدام مورد صحیح است؟در خیوص مسئولیت های قان -93
الف( هم نسببت  به خسبارات ناشبی از فعالیت های خود شبرکت، مسئولیت مدنی دارد و هم ممکن است مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر 

 داشته باشد.
 تسب می شود.ب( به دلیل فقدان قصد مجرمانه، در هیچ حالتی  مسئولیت کیفری ندارد و ارتکاب جرم به مدیران شرکت من

 ج( در هر موردی که عمل محرمانه به نفع شرکت باشد، مسئولیت کیفری دارد.
ت قی، مسئولیت مدنی شرکد( در مسبئولیت های مدنی مبتنی بر تقصبیر، با توجه به فقدان اراده و منتفی بودن تقصبیر از سوی شخص حقو

 منتفی است
م مورد صحیح است؟در خیوص عرضحال اعاده اعتبار تاجر ورشکسته، کدا -91

الف( هر طلبکاری که طلب  خود را کاماً دریافت نکرده باشد، می تواند ظرف یک ماه از تاریخ اعان عرضحال، دادخواست اعتراض بدهد. 
 ب( در اعاده اعتبار حکمی، برای تقدیم عرضحال باید پنج سال از تاریخ ابلاغ حکم ورشکستگی سپری شده باشد.

 اعتبار، باید به دفتر دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی داده شود.ج( غرصحال اعاده 
د( پس از ختم عملیات تصببفیه، در هر زمانی که تاجر ورشببکسببته کلیه دیون باقی مانده خود را با منفرعات و مخارج متعلفه پرداخت کرده 

 ل اعاده اعتبار بدهدباشد، می تواند حقا عرضحا
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و نقس، کدام  مورد صحیح است؟ در خیوص مسئولیت متیدی حمس -93
 الف( مهلت اقامه دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل، یک سال از تاریخ اطاع مرسل الیه از تلف کاا است.

ب( پس از رسیدن مال التجاره به مقصد و عدم پرداخت کرایه توسط مرسل الیه، متصدی حمل و نقل اصواً ضامن تلف مال التجاره نیست.
 با کامیون، اگر وقوع حادثه و تلف کاا ناشی از تقصر شدید راننده کامیون باشد راننده مسئول است و نه متصدی حمل. ج( در حمل

 د( خسارات )آواری( ناشی از عیوب بسته بندی کاا بر عهده مرسل الیه است.
در کدام ورد حق العمس کار اصواً مسئول نیست؟ -93

 ی که برای فروش به او سپرده شده است.الف( بیمه نکردن اموال و کااهای
 ب( فروش نسیه ای کاا بدون رضایت امر

 ج( عدم اجرای تعهدات آمر
د( فروش مال التجاره به قیمتی کمتر از حداقل قیمت تعیین شده توسط آمر

کدام  مورد در خیوص عدم قبول یا نکول برات وعده دار، صحیح است؟ -99
 نیز دارنده برات می تواند ظهر نویسان را ملزم  کند ضامنی را برای تأدید وجه آن در سر وعده بدهند.الف( بعد از قبول شخص ثالث 

 ب( پس از نکول برات و اعتراض عدم قبولی برات برانگیز نمی تواند برات را قبول کند.
 ج( برات دهنده و ضامن برات دهنده،ظهرنویسان ضامن قبول شدن برات هستند.

ل از تاریخ عدم قبول برات توسبط برانگیز  دارنده علیه ظهرنویسبان  اقامه دعوی نکرده باشد ظهرنویس از عداد مسئویلن اگر ظرف یکسبا د(
 خارج می شود.

 هر نویسی نموده و سپس این سفته به آقای «  ج»نیز آن را در وجه « ب.»صادر شده است « ب»در وجه « الف»سفته ای توسط  -93
 هر سرفته را امضا و پس از رجوز دارنده به وی وجه سفته را « ج»نیز به عنوان ضرامن آقای «  و»گر آقای انتقال یافته اسرت ا« د»

 پرداخت کرده باشد به چه کسانی حق رجوز دارد؟
ب( فقط به مضمونو عنه خود  « الف»و « ب»الف( فقط 

«الف»و « ج»د( فقط   «الف»و « ب»، «ج»ج( 
ن ریال، در وجه دیگری به صورت عندالمطالبه صادر می شود مهلت مطالبه وجه  این سفته،  روسفته ای به مبلغ یکید میلیو -93

چه مدت است؟ تکلیف بعدی دارنده چیست؟
 واخواست ظرف ده روز پس از انقضای مهلت مزبور -الف( یک سال از تاریخ ارسال اظهارنامه

 وز پس از انقضای مهلت یک سالصرفاً اسال اظهار نامه ظرف ده ر -ب( یک سال از تاریخ صدور
واخواست ظرف ده روز پس از اباغ اظهارنامه -ج( یک سال از تاریخ صدور  و ارسال اظهارنامه مطالبه وجه سفته

 واخواست ظرف ده روز از تاریخ انقضای مهلت مطالبه -د( یک سال از تاریخ صدور
سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام می کند، اما یکی از شررکت سرهامی که دارای سره سرهامدار اسرت مبادرت به افزایش -96

سهامداران از حق خود استفاده ننموده و لذا شرکت آن را به شصص ثالثی واگذار می نماید، نسبت  سهام سهامدارانی که از حق تقدم 
 استفاده کرده اند، چه وضعیتی پیدا می کند؟
قطعاً بدون تغییر باقی می ماند.ب(    الف( قطعاً به هم خورده و کاهش می یابد.

د( احتمااً به هم می خورد.   قطعاً به هم خوردهد و افزایش می یابد. ج(
در بیع یک آپارتمان، حق فسخ برای فروشنده پیش بینی شده و خریدار بابت ثمن، چکی را در وجه فروشنده یا به حواله کرد و -34

چنانچه چک در وجه ثالث  هرنویسی شود برای سلب صفت حسن نیت دارنده اخیر، با تیریح دقیق به سبب صدور، صادر می کند، 
کدام مورد صحیح است؟

 الف( آگاهی از وجود شرط فسخ، کافی است.
ب( تصریح به سبب  صدور و آگاهی از وجود شرط فسخ، کافی است.
ج( تصریح به سبب صدور و آگاهی از وجود شرط فسخ، کافی نیست.

 صدور، کافی است. د( تصریح به سبب
قانون تجارت درباره ورشکستگی، تکلیف اعام توقف شرکت های تجارت را بر عهده چه مقامی گذارده است؟ -33

 ب( مدیر عامل  الف( در این مورد، تصریحی ندارد.
د( رئیس هیئت مدیره   ج( صاحبان امضای مجاز
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 که« ج»کند که متعاقباً در وجه ای در وجه او صادر میننموده است، سفتهرا ادا « ب»با این تیور اشتباه که دین خود به « الف» -33
، «د»کند، اقامه دعوی می« الف»، علیه «ج»به عنوان تنها وارث « د»فوت کرده و « ج»شود. ناآگاه از این امر اسرت،  هرنویسری می
دارنده با حسن نیت محسوب است، .......

 باشد.« الف»باه الف( مشروط به اینکه ناآگاه به اشت
 بوده باشد.« الف»الفوت مورث، ناآگاه به اشتباه ب( مشروط بر اینکه حین

بوده باشد.« الف»ج( مشروط بر اینکه هنگام صدور سفته، ناآگاه به اشتباه 
 باشد.« الف»د( ولو اینکه آگاه به اشتباه 

ضرورت ندارد؟با فسخ شرکت نسبی توسط یک شریک، کدام مورد، برای انحال شرکت  -31
ب( حکم محکمه   الف( ارائه دلیل موجه برای انحال 

د( ختم محاسبه سالیانه شرکت مطالبق اساسنامه ج( فقدان قصد اضرار
های وارد شده به شرکت سهامی، حداقس نیف سرمایه از میان برود، شرکت باید منحس شود و با آنکه سرمایهچنانچه بر اثر زیان -33

لغ سرمایه موجود کاهش یابد. در نتیجة اجرای تکلیف اخیر، کدام مورد درخیوص سرمایه اسمی شرکت، صحیح است؟شرکت، به مب
شود.ب( فقط نصف می  الف( ممکن است بدون تغییر باقی بماند.

شود.د( حسب مورد، نصف یا کمتر از نصف می ماند.ج( بدون تغییر باقی می
مقایسه میان منافع طلبکاران ورشکسته و حفظ حیات بنگاه تجارتی، کدام یک را مقدم داشته است؟قانون تجارت ایران، در  -33

 ب( هر دو مورد، به نحو مساوی الف( حفظ حیات بنگاه 
د( در برخی مواردف حفظ حیات بنگاه  ج( منافع طلبکاران 

کند. تکلیف دادگاه چیست؟درت به اعام توقف میتاجر، خارج ازمهلت قانونی سه روزه مقرر در قانون تجارت، مبا -39
ب( فقط در مورد تجار حقوقی، تکلیف رسیدگی دارد.             الف( خارج از مهلت نیز تکلیف به رسیدگی دارد.

 د( باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند.            ج( فقط در مورد تجار حقیقی، تکلیف رسیدگی دارد.
کند؟ورت، اداره تیفیه بدون انجام تشریفات تیفیه، ختم جریان ورشکستگی را اعام میدر کدام ص -33

 الف( درخواست تمامی بستانکاران مذکور در لیست بستانکاران
 ب( ورشکسته، اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد.

 ج( درخواست اکثریت بستانکاران 
گی کافی نباشد.د( اموال ورشکسته برای پرداخت هزینه ورشکست

سهم هستند، 63گیری در مجمع عمومی فوق العاده شررکت سهامی عام که تعداد دارندگان حق ریی آن بالغ بر برای تیرمیم -33
 گیری در نوبت اول، به ترتیب، کدام است؟حدّنیاب حضور و اکثریت ازم برای تیمیم

رأی موافق 31حداقل  -سهم 50ب( حداقل    رأی موافق 35حداقل  -سهم 50الف( حداقل 
رأی موافق 11حداقل  -سهم 99د( حداقل    رأی موافق 33حداقل  -سهم 16ج( حداقل 

فقط یکی از طرفین معامله، خواسرتار یافتن طرو معامله و وسراطت دال در انجام معامله اسرت. کدام مورد درخیوص اجرت -36
 دال، صحیح است؟

دار آن است.عهدهالف( دال مستحق نصف اجرت است و آمر 
 ب( تمام آن، بالمناصفه برعهده طرفین است.

 ج( تمام آن برعهده آمر است.
د( قرارداد دلّالی محقق نشده و دال مستحق اجرت نیست.

شرود که شررکت مزبور، قبس از انحال متوقف بوده است. کدام مورد درخیوصپس از انحال ارادی شررکت تجاری، معلوم می -34
حکم ورشکستگی شرکت به تقاضای برخی از بستانکاران، صحیح است؟ امکان صدور

 های تجاری، با توجه به انحال شرکت و از بین رفتن شخصیت حقوقی، امکان صدور حکم ورشکستگی منتفی است.الف( در همه شرکت
، امکان صدور حکم ورشکستگی وجود اندب( فقط اگر ثابت شبود شبرکای شبرکت در اعمال حق خویش مبتنی بر انحال، سوءاستفاده کرده

 دارد.
رود و تا قبل از تقسیم دارایی شرکت، امکان صدور های سبرمایه به صبرف انحال، شخصیت حقوقی شرکت از بین نمیج( صبرفاً در شبرکت

 حکم ورشکستگی وجود دارد.
 م ورشکستگی شرکت وجود دارد.های تجاری، در فرضی که دارایی شرکت تقسیم نشده است، امکان صدور حکد( در همه شرکت
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حقوق جزا:
کند. وی برای اجرای حکم، آپارتمان حسن راحمید علیه حسرن، دعوایی به خواسرته مطالبه وجه اقامه کرده و او را محکوم می -33

یخ اگرچه تارکند که مستند به حکم قطعی دادگاه دیگری است که کند. کریم نسربت به مال توقیف شرده ا هار حقی میتوقیف می
حکم، مؤخر بر تاریخ توقیف است، اما مستند آن، سند عادی است که تاریخ آن مقدّم بر توقیف است. کدام مورد صحیح است؟

 شود که در حکم موردِ استناد، صراحتاً به سند عادی اشاره شده باشد.الف( توقیف در صورتی رفع می
 عملیات اجرایی باید به دادگاه شکایت کند.شود و کریم برای جلوگیری از ب( توقیف رفع نمی

 شود.ج( توقیف رفع می
ردِ استناد، صراحتاً به تاریخ سند عادی اشاره شده باشد.حکم موشود که در د( توقیف در صورتی رفع می

 پس از اباغ اجرائیه و پس»و « بعد از اباغ اجرائیه و قبس از انقضای مهلت قانونی برای اجرا»، «قبس از اباغ اجرائیه»اگر طرفین،  -33
با یکدیگر سازش کنند، تکلیف حق ااجرای هر یک به ترتیب چیست؟« از انقضای مهلت مذکور

 شود.نصف آن گرفته می -گیردتعلق نمی -گیردالف( تعلق نمی
 شود. تمام آن گرفته می -شودنصف آن گرفته می -گیردب( تعلیق نمی

شود.تمام آن گرفته می -شودآن گرفته مینصف  -شودج( نصف آن گرفته می
 گیرد.تعلق نمی -گیردتعلق نمی -گیردد( تعلق نمی

له تقاضای حبس مدیر عامس شرکت و نیز تقاضایشررکتی که محکوم علیه مالی اسرت، تقاضرای صدور حکم اعسار و محکوم -31
مردود است؟ اند. به ترتیب، کدام تقاضا صحیح یاعلیه را کردهتوقیف تلفن محکوم

صحیح  -صحیح -ب( صحیح مردود -مردود -الف( مردود
 صحیح -صحیح -د( مردود  صحیح -مردود -ج( مردود

دعوایی بین کارگر و کارفرما، در دادگاه عمومی حقوقی نطنز مطرح شده است. دادگاه معتقد است که مرجع صالح به رسیدگی، -33
 صحیح است؟ هیئت تشصیص اداره کار است. کدام مورد،

شود.الف( پرونده برای تعیین مرجع صالح، به دیوان عدالت اداری ارسال می
 شود.ب( پرونده برای تعیین مرجع صالح، به دیوان عالی کشور ارسال می

 شود.ج( پرونده برای حلّ اختاف، به دیوان عدالت اداری ارسال می
زم ااتباع است.د( نظر دادگاه عمومی حقوقی نطنز، برای هیئت تشخیص ا

جواد ملکی را غیرب کرده و به مدت چند سال، از آن برای نگهداری کاای قاچاق استفاده می کند. اگر او توسط مالک اخراج -33
تواند علیه وی، دعوای تیرو عدوانی مطرح کند؟شود، آیا می

ب( خیر، زیرا ید جواد، غاصبانه و نامشروع بوده است. الف( بلی
ب و جد( موارد             ج( خیر، به دلیل استفاده نامشروع و مجرمانه از ملک 

ترین تیمیم دادگاه چیست؟در جریان دعوای مطالبه طلب، داین ذمّه مدیون را بری می کند. مناسب -39
ب( حکم بر ردّ دعوا   الف( قرار سقوط دعوا

 د( قرار ردّ دعوا   ج( قرار ابطال دادخواست
دام دسته از موارد زیر، در زمرة حقوق خوانده، تا پایان اولین جلسه دادرسی است؟ک -33

 جلب ثالث -اعتراض به بهای خواسته -طرح دعوای متقابل -الف( ایرادات
 جلب ثالث -تعرض به اصالت اسناد خواهان -ب( اعتراض به بهای خواسته

جلب ثالث -تعرض به اصالت اسناد خواهان -طرح دعوای متقابل -اعتراض به بهای خواسته -ج( ایرادات
 جلب ثالث -طرح دعوای متقابل -د( ایرادات

شود، اما مریم از تأدیه ثمنای ملک خود را به مریم فروخته و سرند رسمی انتقال به نام او تنظیم مینامهاحمد با تنظیم مبایعه -33
شود؟دعوا محسوب می کند، در دعوای مطالبه ثمن، کدام مورد، جهت )سبب(خودداری می

الف( سند رسمی انتقال 
 ب( مبایعه نامه

 ج( عقد بیع 
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کند.(قانون مدنی که مشتری را ملزم به تأدیه ثمن می 392ماده  1د( قانون )بند 
ه است.داور بدون ارجاز امر به کارشناس و صرفاً براساس اطاعات فنّی غلط خود، اقدام به تعیین خسارت و صدور ریی داور کرد -36

 کدام مورد صحیح است؟
ب( رأی داوری قابل ابطال است.  الف( رأی داوری به این دلیل، غیر قابل ابطال است.

د( رأی داوری باطل و فاقد قابلیت اجرای است. ج( رأی داوری غیرقابل اجراست.
کند. متعاقباً وی به حالت جنون و پس از مدتییبهرام که مجنون ادواری است، قرارداد داوری را در زمان افاقه با حسن منعقد م -64

گردد و اکنون در حالِ افاقه است. در زمان حاضر، وضعیت قرارداد داوری چگونه است؟به حالت افاقه باز می
اعتبار است.ب( زایل و بی   الف( غیرنافذ و منوط به تنفیذ قیّم بهرام است.

اماً صحیح و معتبر است.د( ک ج( قابل فسخ از سوی قیّم بهرام است.
کند. متعاقباً دادگاه بر اثراند، اما محمد از انجام داوری امتناز میدو نفر در قرارداد داوری، محمد را به عنوان داور انتصاب کرده -63

کنید؟یابی میشود. این ریی را چگونه ارزکند که منجر به صدور ریی داوری میتقاضای احد از طرفین، اقدام به تعیین داور می
 الف( باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.

 ب( در صورت رعایت مقررات داوری توسط داوران، معتبر و در غیر این صورت، باطل است.
ج( در صورت رعایت تشریفات مربوط به تعیین داوران از سوی دادگاه، معتبر و در غیر این صورت، باطل است.

 د( معتبر و قابل اجراست.
کند؟دهد که متناسب با موضوز دستور موقت است. دادگاه در کدام صورت، از دستور موقت رفع اثر میدعوا تأمینی می طرو -63

ب( در صورت موافقت خواهان   الف( در هر صورت، باید از دستور موقت رفع اثر کند.
د( در صورت موافقت رئیس حوزه قضائی ج( اگر مصلحت بداند.

تواند دعوای تیرو عدوانی مطرح کند؟اجع به حقوق ناشی از مالکیت، طرح دعوا کرده است، میآیا کسی که ر -61
 الف( خیر

 ب( بلی، مشروط به اینکه مالکیت وی مسلّم باشد.
ج( خیر، مگر اینکه دعوای وی، مستند به سند رسمی مالکیت باشد.

 د( بلی
غیردولتی، به علت مغایرت با شرز، در صاحیت کدام مورد است؟ رسیدگی به شکایان از نظامات و مقررات مؤسسات عمومی -63

های عمومی حقوقیب( شعب دادگاه   الف( شورای نگهبان قانون اساسی 
 د( شعب دیوان عدالت اداری    ج( هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شود؟ثنیات دین تلقی میشود، در کدام شرایط، جزو مستمبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می -63
 الف( انعقاد قرارداد اجاره بدون پرداخت آن، ممکن نباشد و عین مستأجره، فراتر از شأن عرفی مدیون در حالت اعسار او نباشد.

 بها بدون آن، موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره، مورد نیاز مدیون بوده و بااتر از شأن او نباشد.ب( پرداخت اجاره
مذکور دریافت آن، راضی به انعقاد قرارداد اجاره نشود و عین مستأجره، فراتر از شأن عرفی مدیون در حالت اعسار او نباشد. ج( مبلغ

د( موجر بدون دریافت آن، راضی به انعقاد قرارداد اجاره نشود و عین مستأجره، فراتر از شأن عرفی مدیون در حالت اعسار او نباشد. 
ده تکلیف قاضی انشاءکننده ریی، در قبال ا هارنظر قاضضی مشاور چیست؟در دادگاه خانوا -69

 الف( مکلف است با توجه به نظر او رأی دهد، ولی در هر حال نیازی به اشاره به آن در دادنامه نیست.
 ب( باید در دادنامه به نظر او اشاره کرده و اگر مخالف است، با ذکر دلیل آن را رد کند.

 نظر او تبعیت کند و حق ردّ آن را ندارد.ج( مکلف است از 
د( اگر با نظر او مخالف باشد، باید در دادنامه به آن  اشاره کند و نیازی به ذکر دلیل برای ردّ آن نیست.

اند، در صاحیت کدامرسریدگی به دعوای مالکیت اشرصاص، نسربت به اموالی که با حکم دادگاه انقاب اسامی میادره شده -63
ست؟مرجع ا

ب( شعبه صادرکننده حکم مصادره  الف( شعب دادگاه انقاب اسامی
د( دادگاه های عمومی حقوقی قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 16ج( شعب ویژه اصل 

عنه را صررادر کرده اسررت. اعترا  ثالثتراز دادگاهی اسررت که ریی معتر درجة دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد، پایین -63
 شود؟طاری، چگونه و در کدام دادگاه مطرح و رسیدگی می

شود.عنه را صادر کرده، مطرح و در همان دادگاه رسیدگی میالف( با تقدیم دادخواست به دادگاهی که رأی معترض

https://eshraghtrans.com


 ب( بدون تقدیم دادخواست، در دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد، مطرح و در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد.
با تقدیم دادخواست به دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد، مطرح و در دادگاهی که رأی را صادر کرده است، رسیدگی خواهد شد. ج(

 شود.د( بدون تقدیم دادخواست، در دادگاهی که رأی معترض عنه را صادر کرده، مطرح و در همان دادگاه رسیدگی می
دهنده محرز نبوده ولی با وجود این، حکم صادر شده و دادگاه تجدیدنظر متوجه ایندر دادخواست نصستین، سمت دادخواست  -66

موضوز شده است. تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
 کند.الف( برای خواهان، اخطار رفع نقص ارسال و در صورت عدم رفع نقص، قرار ردّ دعوی صادر می

 کند.ار ابطال دادخواست صادر میب( بدون ارسال اخطار رفع نقص، رأی صادره را نقض و قر
 کند.ج( بدون ارسال اخطار رفع نقص، رأی صادره را نقض و قرار ردّ دعوی صادر می

کند.د( برای خواهان، اخطار رفع نقص ارسال و درصورت عدم رفع نقص، قرار ابطال دادخواست صادر می
عر  خود را نقض کند؟ادگاه عمومی همدر کدام مورد، ممکن است یک دادگاه عمومی، ریی صادره از د -344

ب( اعاده دادرسی اصلی الف( اعتراض ثالث اصلی 
 د( اعتراض ثالث طاری ج( اعاده دادرسی طاری 

احکام کیفری: و اجرایآیین دادرسی 
ی است؟شود. وی مو ف به اطاز دادن موضوز به چه کساش میمدیر کس سازمانی، متوجه اختاس در حوزه کاری -343

 ب( دادستان  الف( حفاظت اطاعات دستگاه مربوطه 
د( رئیس سازمان بازرسی کل کشور  ج( ضابطین دادگستری 

مرجع صالح برای رفع اختاو بین دادگاه انقاب تهران و دادگاه نظامی تهران، کدام است؟ -343
 ب( دادگاه تجدیدنظر نظامی   الف( دادگاه انقاب تهران

د( دادگاه تجدیدنظر استان تهران   ان عالی کشور ج( دیو
شود؟کدام جرم، انحیاراً در دادگاه کیفری یک مرکز استان محس وقوز جرم رسیدگی می -341

د( قطع عضو   ج( قتل عمد      ب( محاربه   الف( جرم سیاسی
ام مقام است؟به عهده کد« صدور کیفرخواست»قتلی در حوزه قضایی بصش واقع شده است.  -343

 ب( دادرس علی البدل بخش     الف( رئیس دادگاه بخش
د( دادستان شهرستان مربوطه    ج( دادستان مرکز استان هم عرض

متهم به زنای موجب شراق اسرت. دادگاه کیفری دو، در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرار بازداشرت موقت صادر کرده و « الف» -343
 کند. مرجع صالح رسیدگی به اعترا ، کدام است؟میبه این قرار اعترا  « الف»

ب( دادگاه کیفری یک  الف( دیوان عالی کشور 
 د( دادگاه کیفری دو  ج( دادگاه تجدیدنظر استان 

تواند حداکثر دو وکیس انتصاب کند؟در کدام جرم زیر، متهم می -349
د( مطبوعاتی         ج( محاربه                 ب( قوادی  النبیالف( سب

تواند تقاضای تغییر وکیس تسصیری کند؟ چند بار؟دادگاه برای متهمی، وکیس تسصیری تعیین کرده است. آیا متهم می -343
 یک بار  -ب( بلی الف( خیر، قابل تغییر نیست.

بدون محدودیت  -د( بلی  دو بار -ج( بلی
دهد. اگر پس از پایان تحقیقاتصالح، تحقیقات مقدماتی را در این مورد انجام میشصیی متهم به زنای محینه است و دادگاه  -343

 کند؟مقدماتی، دادگاه ادله را برای انتساب جرم به متهم کافی بداند، چه قرار یا حکمی صادر می
د( قرار مجرمیت   ج( حکم محکومیت             ب( قرار جلب دادرسی   الف( قرار رسیدگی 

شود. کدام مرجع، صالح به رسیدگی است؟ساله، مرتکب جرم حمس مواد مصدر با مجازات قانونی حبس درجه یک می 39 اکبر -346
ب( دادگاه کیفری یک مرکز استان     الف( دادگاه انقاب مرکز استان 

 د( دادگاه اطفال و نوجوانان  ج( دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان 
رار زیر، قطعی است؟کدام ق -334

د( بایگانی پرونده             ج( تعلیق تعقیب  ب( اناطه به تقاضای شاکی      الف( ترک تعقیب
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دهد؟هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، ریی صادره را از لحاظ قانونی ازم ااجرا نداند، چه اقدامی انجام می -333
 کند.ی، اعام میالف( مستقیماً به دادگاه صادرکننده حکم قطع

 ب( با اطاع دادستان، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعام می کند.
کند.ج( مستقیماً به رئیس دادگستری کل استان، اعام و طبق نظر او عمل می

 کند.د( با اطاع دادستان، قرار موقوفی صادر می
شود. در صورت تمایس به انتشار حکم، درخواست انتشار بهیحکم برائت شرصص متهم به اختاس، در داگاه تجدیدنظر صادر م -333

شود؟کدام مرجع داده می
 ب( روابط عمومی قوه قضائیه    الف( شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان 

د( دادگاه بدوی صادرکننده حکم  ج( شعبه دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم قطعی
کند؟مشصص نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری چگونه عمس میهرگاه شیوه اجرای ریی در دادنامه  -331

خوهد.ب( از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارشاد می   خواهد.الف( از دادستان ارشاد می
خواهد.اه نخستین ارشاد مید( از دادگ  کند.رأی را اجرا میج( مطابق مقررات قانونی، 

دو نفر نامحرم را دارد؟« مُامِسه»ص رفتار کدام مرجع قضایی، صاحیت تحقیق درخیو -333
ب( دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم الف( دادسرای محل وقوع جرم

د( دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم ج( دادسرای مرکز استان
ق تلگرام، مزاحمفای هتس محس اقامت خود و از طریای به تبریز، از طریق وایهفتهکبری سراکن تهران است. وی در سفر یک -333

شود. کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟فردی که ساکن زنجان است، می
ب( دادگاه کیفری دو زنجان الف( دادگاه کیفری دو تبریز

د( دادگاه کیفری دو تهران ج( شورای حل اختاف تبریز
سارا که نماینده مجلس است، به وی یاری ( شرده است.3مسرعود که کارمند اداره دولتی اسرت، مرتکب جرم اختاس )درجه  -339

( در اراک نیز شده است. به اتهامات این 3بر این، مرتکب یک فقره نگهداری مواد مصدر )با مجازات درجه رسانده است. مسعود عاوه
 شود؟افراد، در چه دادسرا و دادگاهی رسیدگی می

دادسرای عمومی و انقاب و دادگاه انقاب اراک به اتهام اختاس سارا و مسعود  الف( به اتهام مسبعود دائر بر حمل و نگهداری مواد مخدر در
 توأمان، در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت 

های کیفری دو و ب( به کلیه اتهامات متهمین، به طور یکجا، در دادسرای عمومی و انقاب تهران و سپس با رعایت صاحیت ذاتی در دادگاه
 انقاب تهران

ه اتهام مسعود دائر بر حمل و نگهداری مواد مخدر در دادسرای عمومی و انقاب و دادگاه انقاب اراک به اتهام سارا و مسعود به طور یک ج( ب
 جا در دادسرای عمومی و انقاب و دادگاه کیفری دو تهران

اه کیفری یک تهراند( به کلیه اتهامات متهمین، به طور یکجا، در دادسرای عمومی و انقاب تهران و دادگ
شود. آیا امکانرباید. پرونده در شیراز تشکیس میاکبر ساکن بروجن است. وی در شیراز، مال جواد که ساکن تهران است را می -333

 احاله پرونده وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به کدام حوزه قضایی؟
ب( خیر، قابل احاله نیست.    بروجن  -الف( بلی
د( بلی، تهران  به هریک از شهرهای تهران یا بروجن  ج( بلی،

درخیوص احضار متهم، کدام مورد صحیح است؟ -333
 الف( صرف شکایت شاکی، برای احضار و اخذ دفاعیات وی کافی است.

 دادرسی صادر کرد.ب( دایل و قرائن برای احضار باید به نحوی باشد که در پایان تحقیقات مقدماتی بتوان براساس آن، قرار جلب به 
 کند.ج( برای احضار اولیه در مراجع انتظامی و ضابطان، نیاز به دایل و قرائن خاصی نیست و صرف گزارش جرم کفایت می

د( وجود قراین و دایل به نحوی که احضار او را توجیه کند، کافی است، گرچه ممکن است این دایل برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی 
 نباشد.

اگر جرمی به نام یا در راسرتای منافع شرصص حقوقی ارتکاب یابد، تبیین اتهام وارده به شررصص حقوقی، به چه کسی صورت -336
گیرد؟می

 الف( بااترین مقام شخص حقوقی
ب( بااترین مقام شخص حقوقی و شخص حقیقی مرتکب جرم
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شود.قانونی یا وکیلی معرفی نماید و اتهام برای او تبیین میشود تا مطابق مقررات، نماینده ج( به شخص حقوقی اخطار می
 د( شخص حقیقی مرتکب جرم

شود؟به جرایم قضات غیر روحانی، در کدام مرجع رسیدگی می -334
 های کیفری تهرانالف( چنانچه مرتبط با شغل و وظیفه باشد، در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و در سایر موارد، حسب مورد، در دادسرا و دادگاه

 های کیفری تهرانب( حسب مورد، در دادسرا و دادگاه
 ج( دادسرا و دادگاه انتظامی قضات

د( به جرایم قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح در سازمان قضایی و سایر قضات، حسب مورد، در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات 
 های کیفری تهرانیا دادسرا و دادگاه

نسبت به شاکی، کدام مورد صحیح نیست؟« رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده»در ارتبا  با قرار  -333
 الف( بازپرس موظف است با ذکر دلیل، اقدام به صدور آن کند.

 ب( قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
 شود.ج( حضوری به شاکی اباغ می

عدم موافقت، حل اختاف با دادگاه صالح است.د( باید به نظر دادستان رسیده و درصورت 
دار شردن احسراسرات شرده است، به ترتیب، بهدر دادگاه تجدیدنظر، رسریدگی خارج از نوبت به جرایمی که موجب جریجه -333

گیرد؟درخواست و موافقت چه کسانی صورت می
 رئیس قوه قضاییه –الف( دادستان صادرکننده کیفرخواست 

 کننده به پروندهرئیس شعبه رسیدگی -کشورب( دادستان کل 
دادگاه تجدیدنظر استان -ج( دادستان صادرکننده کیفرخواست

 رئیس کل دادگستری استان -د( رئیس قوه قضائیه
علیه مطالبه کند؟های پرداخت شده دادرسی را از مدعیتواند تمام هزینهمدعی خیوصی، درکدام موعد می -331

ب( تا جلسه اول رسیدگی بدوی   سی الف( در هر مرحله دادر
 د( تنها در مرحله تجدیدنظر   ج( تا پیش از صدرو کیفرخواست

کند، چه اقدامی انجام خواهد شد؟متهم، کفیلی معرفی کرده و بازپرس مائت او را احراز نمی -333
 رساند.الف( بازپرس مراتب را فوری به نظر دادستان می

رساند.رئیس حوزه قضایی میب( بازپرس مراتب را به نظر 
شود و متهم حق اعتراض دارد.ج( سریعاً به متهم اباغ می

 د( نظر بازپرس قطعی است و اقدامی متصور نیست.
علیه هم پیش از سرال حبس شرده است. دادستان از حکم صادر درخواست فرجام نکرده و محکوم 14الف( محکوم به »آقای  -333

، با مراجعه به دادگاه صرادرکننده حکم، حق فرجام خود را اسقا  کرده و تقاضای تصفیف کرده است. پایان مهلت تجدیدنظرخواهی
دهد؟میدادگاه چه اقدامی انجام 

 کند.عالی کشور ارسال میالف( پرونده را برای تجویز تخفیف مجازات، به دیوان
 د.دهچهارم تخفیف میرأساً مجازات را تا یک ب( بدون حضور دادستان،

 تواند انجام دهد.ج( به دلیل اینکه مجازات درجه یک است، اقدامی نمی
کند.العاده و با حضور دادستان، به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر مید( در وقت فوق

 حقوق جزای عمومی:
مسافر دیگر، به « ب»نجره و نجات خود را دارد و مسافر اتوبوس، قید تصریب پ« الف»اتوبوسی در حال سوختن در آتش است.  -339

به چه عنوانی قابس کیفر هستند؟« ب»و « الف»آید. او وسیله آهنی داده و وی شیشه اتوبوس را تصریب کرده و بیرون می
 ب( قابل کیفر نیستند.  معاون تخریب « ب»مباشر تخریب، « الف»الف( 

شریک در تخریب « ب»و  «الف»د(   سبب« ب»مباشر تخریب و « الف»ج( 
، مرتکب یک فقره3161، مرتکرب سرره فقره کاهبرداری پنجاه میلیون تومانی و سررپس در سررال 3133کرامبیز در سررال  -333

، با شکایت مالباختگان دستگیر شده و برای همه جرایم 3163کاهبرداری دویسرت میلیون تومانی شده است. سرانجام وی در سال 
 شود؟ات وی چگونه محاسبه میشود. مجازمحاکمه می
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الف( با توجه به مجموع مبالغ برده شده، جرایم سابق مشمول مرور زمان نشده و درخصوص هریک از جرایم، به بیش از حداکثر تا حداکثر به 
 شود.اضافه نصف مجازات کاهبرداری محکوم می

حکوم شده و نسبت به جرم جدید هم مجازات کاهبرداری اعمال گانه قبلی، براساس قانون مجازات اسامی سابق مب( درخصوص جرایم سه
 شود.شود و با مجازات سابق جمع میمی

 شود.مجازات می 63مشمول مرور زمان شده و فقط نسبت به یک فقره کاهبرداری سال  12های سال ج( کاهبرداری
هم مجازات کاهبرداری  61وم شده و نسبت به جرم سال گانه قبلی، براسباس قانون مجازات اسبامی سبابق محکد( درخصبوص جرایم سبه

 شود.شود و سپس شدیدترین مجازات اعمال میاعمال می
دهد که آن را بین افرادی که معرفی کرده توزیع کند. وی به چه مجازاتی محکومای میساله 3گرم تریاک به پسر  344سهراب  -333
 شود؟می

گرم تریاک  400الف( به حداقل مجازات معاونت در توزیع 
گرم تریاک  400ب( بین حداقل تا حداکثر مجازات توزیع 
گرم تریاک  400ج( به حداکثر مجازات معاونت در توزیع 

 گرم تریاک  400د( به حداکثر مجازات توزیع 
کند. اختیار دادگاه در تقلیس یا تبدیس مجازاتدیده را اخذ میبزهشود، اما رضایت ربایی میای مرتکب جرم آدمساله 33نوجوان  -336

 چیست؟
تر دیگری تبدیل کند.ب( به مجازات مناسب   الف( تا نصفِ حداقل تقلیل دهد.

د( یک تا سه درجه تقلیل دهد.  ج( تا حداقل مجازات قانونی تقلیل دهد.
مند شود؟تواند بهرهیت، از کدام حق اجتماعی میمحکوم به حبس تعزیری درجه پنج، پس از اعاده حیث -314

ب( داوطلب شدن در انتخابات شورای اسامی روستا   الف( عضویت در هیئت منصفه دادگاه 
 د( تصدی ریاست دیوان عدالت اداری  ج( داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسامی

ز حداثکر مجازات قانونی تعیین کند؟در کدام مورد، قاضی مو ف است مجازات مجرم را بیش ا -313
 الف( محکومیت به دو فقره ارتکاب جرم تعزیری درجه پنج در رسیدگی همزمان 

 ضربه شاق تعزیری 34ب( محکومیت به تعزیر درجه چهار، یک هفته پس از اجرای 
ج( محکومیت به تعزیر درجه پنج، دو ماه پس از اتمام مدت مجازات حبس درجه چهار

 یت به تعزیر درجه شش و هفت در رسیدگی همزمان د( محکوم
های تکمیلی، کدام مورد صحیح است؟درخیوص نحوه تعیین مجازات -313

 الف( منع از اشتغال به شغل معین، مستلزم چاپ آگهعی ممنوعیت در روزنامه است.
 ب( منع از حمل اسلحه مجاز، مستلزم ابطال پروانه حمل و ضبط ساح به نفع دولت است.

ج( منع از رانندگی و تصدی وسایل نقلیه، مستلزم توقیف وسیله نقلیه و ابطال گواهینامه است.
 د( اخراج بیگانگان از کشور، لزوماً پس از اجرای مجازات اصلی است.

صدور کدام مورد، نیاز به رضایت متهم ندارد؟ -311
 ب( تعویق صدور حکم  الف( نظارت الکترونیکی محکوم به حبس

د( خدمات عمومی رایگان     ام نیمه آزادی ج( نظ
یک ایرانی در ترکیه، اقدام به جعس سرند رسرمی کرده و در آنجا به شرش ماه زندان محکوم شدهاست. او پس از اتمام مدت -313

محاکمه و آید. با توجه به اینکه مجازات قانونی این جرم در ایران، یک تا پنج سررال حبس اسررت، وضررعیت محکومیت، به ایران می
مجازات او در ایران، چگونه است؟

 تواند شش ماه زندان برای او تعیین کند.الف( قابل محاکمه است، ولی قاضی فقط می
 ب( قابل محاکمه است، ولی قاضی در تعیین مجازات ملزم است شش ماه زندان را محاسبه کند.

ضی ملزم به تعیین حداکثر مجازات قانونی است.ج( قابل محاکمه است و به علت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قا
 د( قابل محاکمه و مجازات نیست.

رساند. در صورت وقوز می کند که در صورت عدم جعس سند عادی، وی را به قتس می« ب»ساله، مبادرت به تهدید  11« الف» -313
 شود؟به کدام مجازات محکوم می« الف»، «ب»جعس از سوی 

ب( مجازات معاونت در جعل سند عادی    عل سند عادیالف( حداکثر مجازات ج
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د( حداکثر مجازات معاونت در جعل سند عادی  ج( مجازات جعل سند عادی
کدام مورد، بین عفو عمومی و خیوصی مشترک است؟ -319

 الف( تأثیر در حال شرکا و معاونین 
 ب( عدم تأثیر در حق شاکی خصوصی برای جبران خسارت 

ج( تأثیر در حال متهمان و محکومان در همه مراحل دادرسی 
 د( اختصاص به جرایم تعزیری 

ضربه شاق( و یک فقره سرقت در منطقه  33روز تا دو سال و تا  63مرتکب یک فقره سررقت )با مجازات قانونی حبس « الف» -313
ه است. درخیوص تعیین مجازات، کدام مورد صحیح است؟ضربه شاق( شد 33زلزله زده )با مجازات قانونی یک تا پنج سال و تا 

 شود.الف( تنها حداکثر مجازات در منطقه زلزله زده تعیین و اعمال می
 شود.ب( حداکثر مجازات هر دو تعیین و مجازات سرقت در منطقه زلزله زده اعمال می

شود.زده تعیین میج( بیش از حداکثر تا یک و نیم برابر حداکثر کیفر سرقت در منطقه زلزله 
 شود.د( مجازات هر دو جرم جمع می

انیراو ارادی متهم در ترک جرمی که شروز به اجرای آن کرده است، چه حکمی دارد؟ -313
 شود.الف( اگر همان مقدار عمل جرم باشد، به مجازات آن جرم محکوم می

 شود.ب( فقط به مجازات شروع به جرم، محکوم می
 شود.آن جرم، محکوم می ج( به حداقل مجازات

شود.د( اگر همان مقدار عمل جرم باشد، با رعایت الزامی مقررات تخفیف، به مجازات آن جرم محکوم می
در کدام مورد، گذشت شاکی شر  تعیین مجازات جایگزین زندان است؟ -316

 الف( در جرم غیرعمدی که مجازات قانوین آن، بیش از دو سال حبس باشد.
 عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، شش ماه حبس بوده و متهم فاقد سابقه محکومیت است.ب( در جرم 

ج( در جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه تا یک سال حبس بوده و متهم فاقد سابقه محکومیت است.
 د( در جرایم عمدی، درجه هشت

صحیح است؟ درخیوص تأثیر جنون در فرآیند رسیدگی، کدام مورد -334
 الف( در جرم قذف، اگر مرتکب بعد از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی دیوانه شد، جنون مانع تعقیب و رسیدگی است.

 شود.ب( در جرم زنا، اگر مرتکب پس از صدور حکم قطعی دیوانه شود، مجازات ساقط می
 شود.ساقط می ج( در جرم قذف، اگر مرتکب پس از صدور حکم قطعی دیوانه شود، حد

افتد.د( در جرم زنا، اگر مرتکب بعد از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی دیوانه شود، تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می
شود؟در کدام مورد، فقط یک مجازات علیه مجرم اعمال می -333

 مرتکب زنا با همان زن شده باشد.الف( مردی در حالِ تجرّد، مرتکب زنا با زنی و در حالِ احصان، 
 های متعدد، با چهار زن مختلف زنا کند.ها و مکانب( مردی در زمان

 ج( کسی که پس از شرب خمر، مرتکب زنا شود.
ضربه شاق شود. 10ضربه شاق و یک فقره قذف با مجازات  10د( کسی که مرتکب یک فقره شرب خمر با مجازات 

احتیاطی،های سررّی هستند و به آنها آموزش ازم داده شده است، لیکن در اثر بی، مسرئول حفظ دادهدو نفر مأموران دولتی -333
شوند، حکم آنها چیست؟ها میموجب دسترسی اشصاص فاقد صاحیت به داده

 شود.الف( اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد، شریک جرم هستند و مجازات آنان به طور مساوی تعیین می
 گر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد، شریک جرم هستند و مجازات هر کدام، حداکثر کیفر قانونی جرم است.ب( ا

ج( اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد، شریک جرم هستند و مجازات هر کدام، مجازات فاعل مستقل جرم است.
 د( به جهت فقدان قصد، شرکت در جرم قابل تحقق نیست.  

های قابس اعمال علیه اشصاص حقوقی، کدام مورد صحیح است؟مجازات در خیوص -331
 نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم، حکم به مصادره اموال ضروری است.الف( اگر با هدف ارتکاب جرم تشکیل شده باشند، صرف

 شود.ب( اکر مرتکب جرم درجه یک شوند، حکم به مصادره اموال داده می
 کاب جرم موجب دیه، مسئولیت خواهند داشت.ج( منحصراً برای ارت

تواند صادر شود که ارتکاب آن جرم از سوی اشخاص حقیقی، مشمول جزای نقدی باشد.د( حکم به جزای نقدی تنها درصورتی می
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هاست؟، نا ر بر کدام اصس حاکم بر واکنش«ارتکاب جرم، الزاماً مجازات در پی دارد»عبارت  -333
خصی بودن مجازاتب( ش الف( قطعیت 

د( فردی کردن مجازات ج( قانونی بودن جرم 
یک از جرایم زیرماند. جرم از کدامواسطه عامس خارج از اراده او، قیدش معلق میفردی شروز به اجرای جرمی کرده است و به -333

باشد، وی قابس کیفر نیست؟
ب( موجب قصاص نفس 9الف( تعزیری درجه 

( حدید ج( موجب قطع عضو
اصرغر گوسفندان خود را به چوپانی داده و به او گفته که این زمین، متعلق به من است و گوسفندان را در این زمین بچران. اگر -339

مشصص شود زمین متعلق به جواد بوده است، مسئولیت اصغر و چوپان، به ترتیب، از چه بابی است؟
معاون جرم -مباشرب( سبب اقوی از  مباشر جرم -الف( معاون جرم

شریک در جرم -د( شریک در جرم مسئولیت ندارد -ج( سبب اقوی از مباشر
«ج»ها، به بدون اطاز از محتویات ایمیس« ب»کند. را تحریک به خودکشی می« ب»های متعدد، از طریق ارسال ایمیس« الف» -333

کند. حکم خودکشی می« ج»ها، های انجام شرده در ایمیسعلت تحریکها را باز کرده و مطالعه کند و درنهایت، به دهد آناجازه می
چیست؟« ب»و « الف»مسئولیت 
 به خودکشی، مسئولیت کیفری دارند.« ج»به علت تحریک « ب»و « الف»الف( 
 مسئولیتی ندارد.« ج»بابت خودکشی « ب»به خودکشی مسئولیت کیفری دارد و « ب»به علت تحریک « الف»ب( 
به عنوان سبب اقوی از مباشر در خودکشی مسئولیت دارد.« ب»به خودکشی مسئولیت کیفری داشته و « ج»علت تحریک  به« الف»ج( 
 ، فاقد مسئولیت کیفری هستند.«ب»و « الف»د( 
کند. آیا این امر تأثیری در رسیدگی، می« الف»به دیگری توهین کرده و شراکی گذشت خود را مشرو  به عذرخواهی « الف» -333

صدور حکم و اجرای آن دارد؟
 الف( مانع رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات منوط به عدم تحقق شرط است.

 ب( مانع رسیدگی نیست، ولی مانع صدور حکم و اجراست
 ج( مانع رسیدگی، صدور حکم و اجراست 

اه شرط محقق شود یا خیر.د( مانع رسیدگی و صدور حکم است، اما درصورت صدور حکم، مانع اجرا نیست، خو
شود؟شود، چه واکنش کیفری نسبت به او اعمال میای مرتکب لوا  به عنف میساله 33پسر  -336

 ضربه شاق حدی 400الف( 
 ب( اعدام 

 ج( اقدام تربیتی
ضربه شاق حدی و تبعید 400د( 
، با مجازات یک تا سرره ماه حبس «ب»عمدی  ، با مجازات سرره ماه تا شررش ماه حبس و جرم«الف»فردی مرتکب جرم عمدی  -334
شود؟شود. اگر وی در دو سال پیش، محکومیت به حد زنا داشته باشد، کدام کیفر برای او تعیین میمی

الف( بنا به نظر قاضی، حبس یا مجازات جایگزین حبس
 ب( برای هر دو جرم، مجازات جایگزین حبس

 ج( برای هر دو جرم، حبس
ماه حبس و مجازات جایگزین حبسد( سه ماه تا ششم 

 جزای اختصاصیحقوق 
دهد و جواد همان روز، چک را بهداری را به بهرام پس از سررررسررید چک، آن را بابت بدهی خود به جواد میاحمد چک مدت -333

کند. آیا احمد قابس تعقیب کیفری است؟بانک برده و گواهی عدم پرداخت دریافت می
 بدهی بهرام به جواد حال باشد.الف( بلی، تنها اگر 

 ب( خیر، مطلقاً
ج( احسان، فارغ از طریقه اثبات آن، اگر جراحت کمتر از موضحه باشد.
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د( احسان، مطلقاً
کند. محسن به خودهای مکرر نزند، دست فرزندش را قطع میاکبر مبادرت به تهدید محسن کرده که اگر به خودکشی سیلی -331

شود. چه کسی و برای چه نوز از صدمات، مسئول است؟های زده شده، شنوایی وی زایس میلیسیلی زده و به علت سی
حسب مورد خطای محض، عمد یا شبه عمد -ب( اکبر   خطای محض -الف( اکبر

 خود مسئول است. -د( محسن عمدحسب مورد عمد یا شبه -ج( اکبر
کدام مورد صحیح است؟درخیوص جرم انتشار تیویر افراد در فضای مجازی،  -333

 دیده شود.الف( جرم مقید به نتیجه است، به نحوی که انتشرا باید منجر به هتک حیثیت بزه
 ای است.ب( تولید تصویر )مونتاژ کردن( و سپس توزیع دستی آن نیز، هتک حیثیت رایانه

است.ج( جرم مطلق است و با صرف انتشار تصویر خصوصی دیگری در فضای مجازی، جرم محقق 
 د( عدم رضایت صاحب تصویر، تأثیری در تحقق جرم ندارد.

کند. سن  به آن سیاهی برخوردحیوان وحشی است، به سمت وی سنگی پرتاب میمجید به تیور اینکه سیاهی داخس جنگس،  -333
ام نوز است؟شود که سیاهی انسان بوده و سن  به سر وی اصابت کرده است. صدمه وارده، از کدکرده و سپس مشصص می

ب( خطای محض    الف( شبه عمدی
 د( عمد شود.ج( صدمه مستوجب مسئولیت، محسوب نمی

دهد.ها قرار میمدیر یک کارخانه خودروسرازی خیروصری، قطعاتی را برای نیب در خودروهای تولیدی در اختیار تکنسین -339
ه دارند کای به مدیر کارخانه اعام میرساند، اما طی نامهبه فروش میها قطعات را در اتومبیس استفاده نکرده و در بازار آزاد تکنسین

اند. عنوان اتهامی چیست؟همه قطعات را در تولید اتومبیس استفاده کرده
 ب( کاهبرداری    الف( سرقت

د( خیانت در امانت  ج( تصرف غیرمجاز در اموال کارخانه
برد. تعمیرکار قطعات سالم آن را برداشته و قطعات کارکرده به جایای تعمیرکار میراننده خودروی دولتی، ماشرین اراده را بر -333
 گذارد. رفتار ارتکابی تعمیرکار، مشمول کدام مورد است؟آن می

د( سرقت  ج( تصرف غیرقانونی  ب( خیانت در امانت  الف( اختاس
کدام رفتار زیر، جرم نیست؟ -333

ب( شهادت دروغ شاکی به دادگاهالف( ارائه مدارک جعلی از سوی 
 د( سوگند دروغ   ج( اقرار برخاف واقع و نامعتبر

کدام جرم زیر، در هیچ شرایطی سیاسی نیست؟ -336
های مخالف نظامالف( پولشویی برای کمک به گروه

 ب( توهین به رئیس جمهور
 ج( نشر اکاذیب 

جمهوری اسامی ایراند( توهین به نماینده سیاسی کشور خارجی در قلمرو 
عدم ثبت کدام عمس حقوقی زیر، جرم نیست؟ -394

د( فسخ نکاح  ج( بطان نکاح  ب( بذل مدت  الف( طاق
کند. وی تحت کداممتهم، ماهیت واقعی عوایدی را که به طور غیرمسررتقیم و در نتیجه جرم تحیرریس کرده اسررت، کتمان می -393

عنوان، قابس کیفر است؟
ب( اخفای اموال مسروقه  در پولشویی الف( معاونت

د( پولشویی ج( اساساً عمل جرم نیست
کند، به نحوی که منجر به اخال در کارکرد صحیح دستگاه و ثبتگیری گاز منزل خود دستکاری میاصرغر در دسرتگاه اندازه -393

شود. وی مرتکب کدام جرم شده است؟ارقام میرفی می
اده غیرمجاز از گازب( استف الف( سرقت تعزیری

د( کاهبرداری  در اموال دولتی تصرفج( 
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نماید و خریدار آن را تأییدای را تنظیم کرده و اسکن آن را برای خریدار ایمیس مینامهنویس متن مبایعهفروشنده ملکی، پیش -391
خریدار بدون توجه به آن جمله، قرارداد را امضا  نامه اضافه کرده وای به مبایعهکند. پیش از امضرای اصس قرارداد، فروشنده جملهمی
کردن جمله، مرتکب کدام نوز جعس شده است؟کند. فروشنده درخیوص اضافهمی

 ب( جعل در سند رسمی   الف( اساساً، مرتکب جعل نشده است.
د( جعل در سند غیررسمی   ای ج( جعل رایانه

ای ذخیرهها را که در سامانههای سری به گروه بیگانه، این دادهدادن داده سریما به طور غیرمجاز، به قیرد در دسرترس قرار -393
 کند. وی مرتکب کدام جرم شده است؟اند، تحییس میشده

ب( دسترسی غیرمجاز  ای الف( شروع به جاسوسی رایانه
د( شنود غیرمجاز   ایج( جاسوسی رایانه

درخیوص جرم میرو مسکر، کدام مورد صحیح است؟ -393
 الف( تنها نوشیدن شراب، موجب حد است و تزریق آن موجب حد نیست.

 آور باشد، مستوجب حد است.ب( تنها اگر مستی
 ج( خوردن آبجو موجب حد است، هرچند مستی نیاورد.

شود.د( غیرمسلمان نیز در صورت مصرف آن همانند مسلمان مجازات مجازات می
، نوز اتهام وی چیست؟«این زن زنا کردهتو با فا»اگر کسی به دیگری بگوید:  -399

 الف( نسبت به مخاطب و زن مورد اشاره، مرتکب قذف شده است.
 ب( نسبت به مخاطب و زن مورد اشاره، مرتکب توهین شده است.

ج( نسبت به مخاطب، مرتکب توهین و نسبت به زن مورد اشاره، مرتکب قذف شده است.
 شود.مید( فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب 

فرید برخاو واقع و با نشران دادن عکس یادگاری مونتا  شرده، خود را از دوستان برادر مرحوم محسن معرفی کرده و اعام -393
کند شب را در منزلش بماند، کند که برای عر  تسلیت، از شهرستان آمده است. محسن نیز فریب او را خورده و از او دعوت میمی

شود. عنوان اتهامی های خیوصی است، بدون اطاق وی برداشته و از منزل خارج میمحسن را که دارای داده ولی فرید شبانه تبلت
 ؟فرید چیست

د( خیانت در امانت  ای ج( سرقت رایانه  ایب( سرقت غیررایانه  کاهبرداریالف( 
کیلوگرم را میروی میررو شرصیی ببرد. بهرام پنجهای باغ را چیده و براکیلوگرم از میوه 34دهد احمد به بهرام اجازه می -393

رساند. وی مرتکب کدام جرم شده است؟ها را به فروش میکیلوگرم از این میوه 33کرده و 
ب( تصرف غیرقانونی در اموال دیگری  الف( فروش مال غیر

 د( خیانت در امانت ج( مرتکب جرمی نشده است
را در مقام قیرراص نفس « الف»، «ب»پیش از فوت « ب»کند. ولی دم وارد می« ب»ضررربات مهلکی به قیررد قتس به « الف» -396
دم چیست؟فوت نکند، مجازات ولی« ب»که کشد. در صورتیمی

 الف( قصاص نفس
 شود.، اذن به قصاص داده باشد، تنها تعزیر می«ب»که ب( درصورتی

اشته باشد، مجازاتی ندارد.در زمان نزدیک د« ب»، گمان به فوت «الف»ج( اگر در زمان کشتن 
 د( دیه

در کدام مورد زیر، عاقله مکلف به پرداخت دیه است؟ -334
 ب( صدمات بدنی کمتر از موضحه شده با قرار مرتکب الف( قتل خطای محض اثبات

د( قتل خطای محض اثبات شده با علم قاضی  ج( جنایت وارده توسط شخص به خود
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