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 آزاد چتر دانش یموسسه آموزش عال

 24/06/1396(  1)مرحلهگروه چهارموکالت آزمایشی  آزمون  سئواالت

 

 

 دکتر بیات ی:حقوق مدن

صوص ماده  نهیکدام گز-1 صرف به عنوان مالکدارد ی)که مقرر م یقانون مدن 35در خ ست مگر  تیمالک لیدل ت،ی: ت ا

 ست؟ین حیخالف آن ثابت شود( صح نکهیا

 .نامند یم «دیال یعل»را، قاعده  35قاعده مندرج در ماده -1

 ندارد و در منافع و حقوق هم قابل اعمال است. انی، اختصاص به اع35ماده -2

 با واسطه.  ایتصرف ممکن است بالمباشره باشد -3

 است. «اماره»عام به کار رفته است و منظور از آن  یادر معن 35در ماده  لیواژه دل-4

شخص الف، عقد-2 شخص ب منعقد نما یچنانچه  صورت معلق با  شخص الف  ه،یاز تحقق معلق عل شیتا پ د،یرا به 

 انجام دهد؟ تواند یرا نم ریاز اقدامات ز کیکدام 

 شود. یدر خصوص مورد معامله، به عنوان ثالث، وارد دعو گریشخص ب و اشخاص د نیب یدر دعو-1

 بخواهد که طلب او را تا تحقق معلق هیب دخالت کرده و از اداره تصف یورشکستگ هیشخص ب، در تصف یدر صورت ورشکستگ-2

 کند. نیتام هعلی

صوالً حق الف از ب-3 شخص ب، ا صورت فوت  از دوران  شیب تیو مورد حما ژهیهمان حقوق و تواند ینرفته و الف همچنان م نیدر 

 .دیرا اعمال نما هعلی تحقق معلق

 .دیاز آن را بنما فیرفع توق یتقاضا تواند یکرده باشند، شخص الف م فیچنانچه طلبکاران شخص ب، مال موضوع معامله را توق-4

 .................... گان،یشرط عوض در عقود را-3

 است. حیصحبا وحدت مالک از عقد هبه، مطلقاً -1

 است. حیبا وحدت مالک از عقد هبه، اصوالً صح-2

  با وحدت مالک از عقد وقف، مطلقاً باطل است.-3

 با وحدت مالک از عقد وقف، اصوالً باطل است.-4

 یرانیتن برنج ا کی دیاظهار دارد که موضوع عقد، خر داریخر ،یرانیتن برنج ا کی عیچنانچه پس از انعقاد قرارداد ب-4

 درجه دو است،.......................... یرانیتن برنج ا کیاست و فروشنده اظهار دارد موضوع عقد، فروش  کیدرجه 

 ست.ا باطل ها عدم مطابقت اراده لیبه دل عیب-1

 است. کیدرجه  یرانیتن برنج ا کی لیاست و فروشنده متعهد به تحو حیصح عیب-2

 درجه دو است. یرانیتن برنج ا کی لیاست و فروشنده متعهد به تحو حیصح عیب-3

 اشتباه باطل است. لیبه دل عیب-4
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سمه ا-5 سمه از جنس طال ن قهیاز جنس طال به عنوان عت یاگر مج شود که مج شف  سپس ک شود و   ست،یفروخته 

.................. 

 باطل است. عیب-1

 است. رنافدیغ عیب-2

 حق فسخ دارد. یمشتر یول حیصح عیب-3

 قابل فسخ است. ریوغ حیصح عیب-4

 

 دکتر عمروانی آیین دادرسی مدنی:

اگر در جریان رسیدگی به دعوایی، به موجب قانون جدید تعداد قضات دادگاه تغییر یابد، در ادامه رسیدگی، تعداد -21

 تعدادی باشد که:  به قضات باید

 در قانون جدید پیش بینی شده مگر طرفین خالف آن را تراضی نمایند.-1

 ون قبلی پیش بینی شده بود.در قان-2

 در قانون قبلی پیش بینی شده بود مگر طرفین خالف آن تراضی نمایند.-3

 در قانون جدید پیش بینی شده است.-4

داشته باشد،  را صادر شده وی یشوهر خود که حکم ورشکستگ هیمطالبه نفقه عل یچنانچه زوجه قصد اقامه دعوا-22

 کدام دادگاه قرار دارد؟ تیمذکور در صالح یدعوا

    محل اقامت خوانده )ورشکسته(-1

 محل سکونت زوجه ایمحل اقامت خوانده -2

     محل اقامت خواهان-3

 محل اقامت خواهان  ایمحل اقامت خوانده -4

 یترکه که آخرین محل زندگی متوف میدادگاه صااالح برای رساایدگی به دعوای راجع به ترکه متوفی قبل از تقساا-23

 تهران، اموال غیرمنقول او در شیراز و ورثه او در اصفهان هستند دادگاه: 

    اصفهان است.-1

 منتخب ورثه است.-2

    شیراز است.-3

 تهران است.-4

سمی ملک-24 سند ر صالحیت  یدعوای الزام خوانده به تنظیم  ست در  ست و خوانده مقیم تهران ا که در مشهد واقع ا

  .باشد می به درخواست دستور موقت در صالحیت دادگاه ...... و رسیدگی دادگاه .......

 تهران -تهران-1

 مشهد -مشهد-2

 تهران -مشهد-3



 3صفحه                                                                               D 401        آزمون آزمایشی پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت 

 
 

 
 مشهد -تهران-4

اخطار رفع  رویکه خواهان آدرس خوانده را تهران اعالم نموده و پس از ابالغ خوانده شناخته نشود و پ یدر صورت-25

 صورت... نیشناخته شود، در ا دیجد یم کند و خوانده در نشانخوانده را در کرج اعال ینقص خواهان نشان

 دادخواست است. میتقد خیتار تیمناط صالح رایز دهد،یادامه م یدگیهمان دادگاه تهران به رس-1

 .کندیصادر م تیدادگاه کرج قرار عدم صالح تیاالصول به صالح یدادگاه تهران عل-2

 است. ریمخ تیبه دعوا و صدور قرار عدم صالح یدگیرس نیدادگاه تهران ب-3

 .شودیکشور ارسال م یعال وانیمرجع صالح به د نییپرونده جهت تع-4

 

 دکتر قربانی حقوق تجارت:

س-41 س سهام نیمؤ شرکت تجارت یشرکت  ساو یخاص پنج  ستند که به طور م شرکت را تعهد کرده اند،  هیسرما یه

شاارکت موافقت تعهدکنندگان چه  رهیمد اتیه یاعضااا نیانتخاب اول یاساات، برا الیر ونیلیشاارکت ده م هیساارما

 شرکت الزم است؟ هیمقداراز سرما

 الیر ونیلیاز پنج م شیب-1

 الیر ونیلیشصت و پنج م-2

 الیر ونیلیده م-3

 الیر ونیلیپنج م-4

به  میتصم  ،یعام در روزنامه ابرار اقتصاد یشرکت سهام یسینو رهیپذ هیشخص مجنون بعد از مالحظه اعالم میق-42

ستگاه اتومب کی ن،یقطعه زم کیاموال محجور عبارتند از:  رد،یگ یم هیعل یمول یسهام برا یسینو رهیپذ  کیو  لید

اموال درست  نیبا استفاده از ا میسهام توسط ق یسینو رهیدر خصوص پذ ریز یها نهیاز گز کی. کدام یواحد مسکون

 است؟

 منقول منوط به اذن دادستان است. ریاموال غ نیع یگذار هیسرما قیسهام از طر یسینو رهیپذ -1

 کند. یسینو رهیرا بفروشد و با وجه نقد حاصل از فروش، سهام پذ لیتواند اتومب یبا اذن دادستان م میق-2

 کند. یسینو رهیاو پذ یاموال محجور سهام برا متیق ای نیتواند با ع ینم میق-3

 کند. یسینو رهیمحجور سهام پذ یتواند برا یاموال مذکور م متیفقط با ق میق-4

 درست است؟ ریز یها نهیاز گز کیکدام -43

  خاص ممکن است از سه سهم کمتر شود. یتعداد سهام شرکت سهام-1

 کمتر از سه سهم باشد. دیخاص نبا یتعداد سهام شرکت سهام -2

   از پنج سهم کمتر باشد. دیعام نبا یتعداد سهام شرکت سهام-3

 سهم باشد. پانصداز  شیب دیعام با یتعداد سهام شرکت سهام-4
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س-44 س سهام نیمؤ شرکت را تعهد کرده اند، برا یشرکت  سهام  صد  ستند که چهل در شخص ه سه  شک یعام   لیت

 شرکت، در دعوت نخست... نیمؤسس ا یمجمع عموم

     .ستین یکاف نیحضور همه مؤسس -1

 شرط است. نیهمه مؤسسحضور  -2

   الزم است. سانینو رهیو پذ نیحضور همه مؤسس-3

 است. یکاف نیمؤسس یحضور برخ-4

دارد، اگر  یرا کیعام است، طبق  اساسنامه شرکت، هر سهم  یمالک صد سهم در شرکت سهام« الف»شخص  -45

ضا یشرکت برا نیا یعاد یمجمع عموم ضو از اع سه ع شک رهیمد اتیه یانتخاب  شش نفر  از جمله خود  لیت گردد و 

 خواهد داشت؟ یچند را رهیمد اتیه یدر انتخاب اعضا« الف»شوند، شخص  دایانتخاب شدن، کاند یبرا« الف»شخص 

 یششصد را -1

   یرا صدیس-2

 یرا ستیدو -3

 یپانصد را-4

 

 : استاد بنی صدراصول فقه

مسئولیت محدود نامیده است. این عمل قانونگذار را  قانونگذار در قانون تجارت قسم خاصی از شرکت را شرکت با-61

 در اصول فقه چه می نامند؟

  اطراد-1

   استعمال لفظ در بیش از یک معنا-2

 وضع تعیینی-3

 وضع تعینی-4

ستعمال لفظ مزبور در معنای -62 ست. ا ستعمال گردیده ا لفظ عدم نفوذ در قانون مدنی با قرینه در معنای بطالن نیز ا

 مورد نظر ........... می باشد. 

 استعمال لفظ مشترک-1

  استعمال حقیقی-2

 استعمال مجازی-3

 استعمال لفظ در بیش از یک معنا-4

ستعمال قانونگذار قانون مدنی  1043قانونگذار در ماده -63 ست. این ا ستعمال نموده ا کلمه اجازه را به جای لفظ اذن ا

 در چه صورتی صحیح می باشد؟ 

    در صورت استفاده قانونگذار از قرینه حالیه به همراه وجود شباهت میان اجازه و اذن  -1
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   اجازه در صورت استفاده قانونگذار از قرینه صارفه به همراه وجود عالقه میان اذن و -2

   در صورت استفاده قانونگذار از قرینه مقالیه به همراه وجود مناسبت میان اذن و اجازه  -3

 به همراه وجود شباهت میان اجازه و اذن   نهیدر صورت استفاده قانونگذار از قرینه مع-4

سااخن به میان آمده لفظ خیار لفظی اساات دارای اقسااام و مصااادیق گوناگون که در قانون مدنی از اقسااام آن -64

 . با توجه به این توضیح لفظ خیار مصداق کدام گزینه است؟ -است.)همچون خیار شرط، خیار مجلس و امثال آنها

 مترادف-1

  مشترک لفظی-2

 مشترک معنوی-3

 حقیقت شرعی-4

 در معنای عقد اجاره حقیقت است. این لفظ کدامیک از اقسام حقیقت است؟ « اجاره»لفظ -65

 رعیهحقیقت ش-1

  حقیقت متشرعه-2

 حقیقت عرفی-3

 حقیقت لغوی-4

 

 دکتر رستمی حقوق جزای عمومی و اختصاصی:

 یاگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه شود،  و بعد از اجرا -81

 فرار کند، در دادگاه های کیفری ایران:  رانیاز مجازات به ا یقسمت

   قابل محاکمه مجدد نیست. -1

 قابل محاکمه مجدد است. -2

 به شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزیرات باشد، قابل محاکمه مجدد نیست. -3

 به شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزیرات غیر منصوص شرعی باشد، قابل محاکمه مجدد نیست. -4

 ان را جعل نماید:ایر جیدرخارج از ایران اسکناس را یاگر یک دیپلمات خارج -82

 فقط در کشور فرستنده محاکمه و مجازات خواهد شد.  -1

مشمممول قانون مجازات ایران نیسممت، چون دادگاههای ایران فقط نسممبت به جرایم ارتکابی در خاک ایران صممالحیت رسممیدگی  -2

 دارند. 

 شود. افتیطبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه میشود، مشروط بر این که در ایران  -3

سترداد مجرمین می  -4 سترداد مطابق مقررات ا ست، ولی محاکمه منوط به ا صالحیت محاکم ایران ا شده که در  مرتکب جرمی 

 باشد. 

صی در زمان حاکم-83 شخ شود و  تیاگر  ست، مرتکب جرم  شده ا ضع  قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص و

 قانون جدید چنانچه دائر بر تخفیف مجازات باشد؛ و رسیدگی نشود، بیجرم او به هر دلیل تعق

     عطف به ماسبق میشود.  -1



 6صفحه                                                                               D 401        آزمون آزمایشی پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت 

 
 

 
 عطف به ماسبق نمیشود و سرنوشت متهم را تغییر نخواهد داد.  -2

 در صورت تصریح قانون در مجازات او تخفیف داده میشود      -3

 مرتکب میتواند درخواست نماید که در مجازات او تخفیف داده شود.  -4

 االرض از لحاظ زمانی کدام قانون است؟ یقانون حاکم بر جرم افساد ف -84

    زمان وقوع جرم قتل  -1

   زمان دستگیری  -2

             زمان صدور حکم  -3

 زمان شروع به تحقیق -4

 :  ابدی فیالزم االجرا، مجازات جرم به موجب قانون الحق تخف یاگر بعد از صدورحکم قطع-85

 تقاضا کند .  دیاصالح آن را طبق قانون جد ،یظف است از دادگاه صادرکننده حکم بدوواحکام م یاجرا یقاض -1

 .     دیمجازات را تقاضا نما فیتخف ،یتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطع یمحکوم م -2

        .       دینما یاعاده دادرس یکشور، تقاضا یعال وانیتواند از د یمحکوم م -3

 .            دینما یاعاده دادرس ایمجازات  فیتخف یتواند حسب مورد تقاضا یمحکوم م -4

 

 دکتر کامفر آیین دادرسی کیفری:

سه تا ده سال حبس و تا »مبدأ مرور زمان تعقیب نسبت به جرم در صالحیت دادگاه نظامی زمان جنگ با مجازات -101

 است............. «دویست میلیون تومان جزای نقدی

 یک سال از تاریخ پایان جنگ-1

 سه سال از تاریخ پایان جنگ-2

 یک سال از تاریخ اعالم پایان جنگ-3

 سه سال از تاریخ اعالم پایان جنگ-4

 در کدام یک از موارد زیر مقام قضایی اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید؟-102

 انحالل شخص حقوقی-1

 مصونیت سیاسی اتباع خارجی-2

 انتقال چک از سوی دارنده ی آن-3

 گذشت شاکی خصوصی -4

در صورتی که شخص مظنون پس از دستگیری از سوی ضابطان دادگستری و پیش از اعزام به دادسرا فوت نماید -103

: 

 دادستان با صدور قرار موقوفی تعقیب ، پرونده را جهت رسیدگی نسبت به دیه نزد دادگاه کیفری می فرستد .-1

دادستان با دستور بایگانیِ اقدامات انجام گرفته از سوی ضابطان ، پرونده را جهت رسیدگی نسبت به دیه نزد دادگاه کیفری می فرستد -2

. 
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سبت به دیه نزد -3 سیدگی ن سوی بزه دیده جهت ر ست از  صدور قرار موقوفی تعقیب ، پرونده را پس از ارائه ی دادخوا ستان با  داد

 رستد .دادگاه کیفری می ف

 دادستان صرفاً دستور بایگانیِ اقدامات انجام گرفته از سوی ضابطان را صادر می نماید .-4

 قرار موقوفی اجرای مجازات از سوی ........ صادر می شود و .......... است . -104

 قطعی–دادستان -1

 قابل اعتراض-قاضی اجرای احکام -2

 قطعی–قاضی اجرای احکام -3

 اعتراض قابل-دادستان -4

اقدام به جعل اسکناس رایج داخلی با مجازات قانونی یک تا ده سال حبس نموده و فوراً از  1389شخصی در سال -105

کشور خارج شده و با رفتار عمدی خود موجب عدم آگاهی دادستان از وقوع جرم شده است ، رفتا وی با گذشت چند 

 سال دیگر مشمول مرور زمان تعقیب می گردد ؟

 سالسه -1

  پنج سال-2

 ده سال-3

 با توجه به رفتار عمدی متهم ، استناد به مرور زمان امکان پذیر نیست .-4

 پاسخنامه
 مدنی حقوق

 ضمان" یا "الید علی" قاعده با که نامند می "تصرف اماره" یا "ید قاعده" را 35 ماده در مندرج قاعده .است صحیح 1 گزینه -1

 قانون 311 ماده) است متصرف ضمان موجب غیر، حق بر قانونی غیر استیالی که است این "الید علی" از منظور است؛ متفاوت "ید

 (.مدنی

 مالک بنابراین است اصلی اثر فاقد و است نیافته را خود نهایی وجود عقد علیه، معلق تحقق از قبل. است صحیح 4 گزینه -2

 شمار در را آن توانند می نیز مالک طلبکاران. دهد انجام نباشد خریدار حق منافی که تصرفی هر خود ملک در دارد حق ،(فروشنده)

 فروشنده است شده فروخته او به معلق طور به که باشد مالی متصرف خریدار اگر حتی همچنین کنند، توقیف بدهکار، اموال سایر

 دارای خود مقتضای حدود در نیز، علیه معلق تحقق از قبل شده منعقد عقد این، وجود با  بخواهد؛ دادگاه از را او ید خلع دارد حق

 هیچکدام خریدار یا فروشنده بنابراین است؛ "حمایت قابل و خاص حق" دارای معلق، عقد طرف دیگر عبارت به است؛ حقوقی آثار

 دعوی وارد ثالث، عنوان به دیگر اشخاص و( مالک) فروشنده بین دعوی در تواند می خریدار ثانیاً ندارند را معلق عقد فسخ حق

 دخالت بدهکار ورشکستگی تصفیه در تواند می طلبکار رابعاً رسد می ارث به اصوالً معلق عقد از ناشی حقوق ثالثاً( م.د.ا.ق130م)شود

 (وورشکستگی تصفیه اداره قانون 47 ماده) کند تامین علیه معلق تحقق تا را او طلب که بخواهد تصفیه اداره از و کرده

 پذیرفته را عقد این در عوض شرط درج امکان هبه، عقد به راجع مدنی قانون 801 ماده در قانونگذار. است صحیح 2 گزینه -3

 سایر در عوض شرط درج در اشکالی عوض، شرط بودن فرعی لحاظ به و نداشته خاصی خصوصیت هبه رسد می نظر به که است

 عوض شرط ذکر که است گفتنی ؛(مدنی قانون 807 ماده) صدقه و( مدنی قانون 72 ماده) وقف عقد در مگر ندارد وجود رایگان عقود
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 معوض وقف اینصورت در که باشد داشته اصلی جنبه عوض اینکه مگر است باطل شرط صرفاً بلکه کند نمی باطل را عقد وقف، در

 .است باطل( نفس بر وقف)

  اظهار که خریدار بنابراین است معامله مورد مرغوبیت خصوص در طرفین اختالف که آنجایی از .است صحیح 3 گزینه -4

 (.مدنی قانون 279 ماده) است فروشنده نفع به برائت اصل و شود می محسوب مدعی باشد یک درجه نوع از باید برنج دارد، می

 "ذات جانشین وصف" عنوان به آن از اصطالحاً که است "بودن عتیقه" مطروحه سوال در اساسی وصف .است صحیح 3 گزینه -5

 می فسخ حق خریدار به که غیراساسی است اوصاف در اشتباه بلکه است نداده رخ اساسی وصف در اشتباهی بنابراین می شود؛ یاد

 .دهد

 مدنی دادرسی آیین

 که میگیرد قرار قضاوتی سازمان بر ناظر مقررات دسته در دادگاه، هر قضات تعداد بر ناظر قواعد زیرا .است صحیح 4 گزینه -21

 .باشد شده تصریح آن خالف قانون در آنکه مگر میشوند، نیز ماسبق به عطف ثانیاً و هستند آمره اوالً مقررات این

 اشاره ورشکستگی دعوای اصل به فقط 21 ماده زیرا. باشدنمی م.د.آ.ق 21 ماده مشمول سوال موضوع. است صحیح 2 گزینه -22

 اقامه خود سکونت محل یا خوانده اقامت محل در تواندمی زوجه خانواده حمایت قانون 12 ماده براساس سوال موضوع در لذا. دارد

 .کند دعوا

 به راجع دعوا اصل که است نشده ایاشاره سوال موضوع در آنکه توجه -م.د.آ.ق 20 ماده استناد به. است صحیح 4 گزینه -23

 است آن همانند سوال موضوع. دانست منقول را دعوا و شده غلبه حالت بر حمل باید لذا و رفته کار به مطلق ترکه. باشد غیرمنقول

 .کجاست صالحیت در است شیراز در ملکی دارای که ایخوانده از طلب مطالبه دعوای شود پرسیده که

 در م.د.آ.ق 12 ماده مطابق و میشود محسوب غیرمنقول دعوای ملک، رسمی سند تنظیم به الزام زیرا .است صحیح 2 گزینه -24

 واقع مشهد در موقت دستور موضوع که آنجا از م.د.آ.ق 312 ماده مطابق طرفی از. میباشد مشهد یعنی ملک وقوع محل صالحیت

 صحیح 4 گزینه سنجش سازمان سوی از منتشره کلید در البته. میباشد مشهد دادگاه صالحیت در نیز موقت دستور تقاضای شده،

 .میباشد 2 گزینه قضایی رویه و حقوقدانان اکثر نظر لکن. میباشد 4 گزینه نیز شمس عبداهلل دکتر نظر و بود شده اعالم

 سوال فرض در لکن است، دادخواست تقدیم تاریخ صالحیت مناط م.د.آ.ق 26 ماده مطابق که چند هر .است صحیح 2 گزینه -25

 نبوده صالح تهران نیز زمان همان در لذا و نبوده تهران مقیم خوانده نیز دادخواست ثبت زمان در که شده احراز هاابالغ طریق از

 .است داده تغییر را خود آدرس دادخواست ثبت از پس خوانده که نماید اثبات ایادله با خواهان آنکه مگر است،

 حقوق تجارت

 همه موافقت با خاص سهامی شرکت مدیره هیات اعضای اولین ،1347 قانونی الیحه 20 ماده طبق. است درست 3 گزینه -41

 اعضای اولین تا کنند موافقت باید سرمایه صددرصد تعهدکنندگان پرسش مورد فرض در بنابراین شوند، می انتخاب شرکت مؤسسین

 .شوند انتخاب شرکت مدیره هیات

 پذیره سهام نقدی غیر اورده با توانند نمی تاسیس شرف در عام سهامی شرکت سهام نویسان پذیره .است درست 4 گزینه-42

 .باشد نقد وجه باید آنها اورده کنند، نویسی

 این 3 ماده طبق است، نشده بیان خاص سهامی شرکت سهام تعداد برای حداقلی قانونی الیحه در. است درست 1 گزینه-43

 کمتر سهم سه از است ممکن خاص سهامی شرکت سهام تعداد باشند، کمتر نفر سه از نباید شرکت این سهامداران تعداد مصوبه

 سهامدار دو حداقل باشند، نفر سه شرکت سهامداران تعداد و گردد تقسیم سهم دو به شرکت این شده ثبت سرمایه تمام اگر شود،

 .شوند سهم یک مالک مشاع صورت به باید
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 تعهدکنندگان حضور مؤسس عمومی مجمع رسمیت برای نخست دعوت در قانوین الیحه 75 ماده طبق. است درست 1 گزینه-44

 آنها حضور با اند کرده تعهد را شرکت سرمایه از درصد چهل مؤسسین پرسش مورد فرض در است، الزم شرکت سرمایه نصف اقال

 .کند نمی پیدا رسمیت نخست دعوت در مؤسس عمومی مجمع جلسه

 عادی عمومی مجمع در سهامی شرکت مدیره هایت اعضای انتخاب برای قانونی الیحه 88 ماده طبق. است درست 2 گزینه -45

 ضرب حاصل با برابر سهامدار هر آرای تعداد و شود ضرب شوند، انتخاب است قرار که مدیرانی تعداد در باید سهامدار هر آرای تعداد

 شخص کند، انتخاب مدیره هیات عضو سه است قرار عادی عمومی مجمع و است سهم صد مالک الف شخص که این به نظر. است

 .داشت خواهد رای سیصد یران مد انتخاب در فوق حکم به توجه با الف

 اصول فقه

وضع تعیینی آن است که یک واژه توسط واضع معین وضع شده باشد. در اینجا قانونگذار همان واضع صحیح است.  3گزینه  -61

  را وضع کرده است. « شرکت با مسئولیت محدود»معین است که 

استعمال مجازی عبارت است از استعمال لفظ در غیر معنای وضعی خود. در اینجا لفظ عدم نفوذ در صحیح است.  3گزینه  -62

 معنای وضعی خود یعنی عقد قابل تنفیذ به کار نرفته بلکه در معنای غیروضعی )باطل( استعمال شده است.

در این سوال عالقه و مناسبت است. مناسبت و عالقه مفاهیمی اعم از شباهت هستند و مورد نظر  صحیح است. 2گزینه  -63

فهماند لفظ در معنای حقیقی به کار نرفته بلکه همچنین قرینه صارفه شرط استعمال لفظ در معنای مجازی است که به مخاطب می

   در معنای مجازی استعمال شده است.

شود مشترک صورت و شرایط متفاوت می چون در تمام اقسام خیار معنای اصلی آن تغییر نیافته و فقط صحیح است. 3گزینه  -64

باشد. مشترک معنوی لفظی کلی است که دارای مصادیق متعدد است اگرچه معنای لفظ واحد باشد. مثالً نکاح، مشترک معنوی می

 معنوی است زیرا اگرچه فقط یک معنا دارد ولی دارای مصادیق متعدد )دائم و موقت( است.

ی، بر اثر کثرت استعمال در عرف وضع شده و معنای خود را از عرف گرفته باشد حقیقت هرگاه لفظصحیح است.  3گزینه  -65

 عرفی است اگرچه در قانون استعمال شود. 

 حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 در زیرا. است مجازات و محاکمه قابل مجدد مجازات، کامل اجرای عدم علت به ا.م.ق 7 ماده استناد بهصحیح است.  2 گزینه-81

 .باشد نشده اجرا کامل طور به خارجی های دادگاه در شده تعیین مجازات که نیست محاکمه قابل ایران در مرتکب صورتی

 است، شده ملحق ها آن به ایران که المللی بین های کنوانسیون مطابق دیپلماتیک و سیاسی مأموران صحیح است.  1 گزینه-82

 . دارند مصونیت کشورها سایر به نسبت و شوند می مجازات و محاکمه فرستنده دولت های دادگاه توسط فقط

[ خفیف قوانین و زدا جرم قوانین] فوق مقررات» : دارد می مقرر رابطه، این در ا.م.ق 10 ماده تبصرۀ صحیح است.  3 گزینه-83

 «.شود نمی اعمال الحق، قانون تصریح به مگر است، شده وضع خاص موارد یا و معین مدت برای که قوانینی مورد در

 مورد در نشدن ماسبق به عطف قاعدۀ ا،.م.ق 10 صدر در «دولتی نظامات و مقررات» عبارت به توجه با صحیح است.  3 گزینه-84

 قانون وضع بر سابق جرایم به نسبت و داشته قهقرایی اثر دیه و قصاص حد، به مربوط قوانین رو، این از و نداشته کاربرد شرعی قوانین

 مجازات قانون 6 ماده»: مذکور رأی مطابق. است دیدگاه این مؤید 25/10/1365 تاریخ به 45 شماره رویه وحدت رأی. می یابند تسری

 باشد شده وضع جرم وقوع از قبل که داده قرار قانونی طبق بر را تربیتی و تأمینی اقدامات و مجازات که 1361 مهرماه مصوب اسالمی

 «...اند شده تشریع اسالم صدر از که باشد می قصاص به راجع جمله از الهی احکام و قوانین از منصرف

 اجرای قاضی یابد، تخفیف الحق، قانون موجب به جرمی مجازات اگر»: ا.م.ق 10 ماده ب بند مطابق صحیح است.  2 گزینه-85

 تقاضا جدید قانون طبق را آن اصالح قطعی، حکم صادرکننده دادگاه از اجراء حین در یا اجراء به شروع از قبل است موظف احکام

 الحق، قانون لحاظ با حکم صادرکننده دادگاه. نماید تقاضا را مجازات تخفیف حکم، صادرکننده دادگاه از تواند می نیز محکوم. کند
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 جاری نیز شود می اجراء بزهکار اطفال مورد در که تربیتی و تأمینی اقدام مورد در بند این مقررات. دهد می تخفیف را قبلی مجازات

 « .نماید تقاضا را تربیتی و تأمینی اقدام تخفیف تواند می نیز وی سرپرست یا ولی صورت این در. است

 آیین دادرسی کیفری

 زمان دو نظامی دادگاه صالحیت در جرائم به نسبت زمان مرور ابتدای ":  ک.د.آ.ق 624 م مطابق صحیح است. 3 گزینه  -101

 پایان اعالم از پس سال سه جنگ، زمان یک نظامی دادگاه صالحیت در جرائم مورد در و جنگ پایان اعالم از پس سال یک جنگ،

 و حبس جمع در 744 شماره رویه وحدت رأی به توجه با اوالً :  است ضروری ، نکته دو به توجه پرسش این به پاسخ در ".است آن

 ی درجه جرم یک ، چهار ی درجه حبس و یک درجه نقدی جزای مجازات با فوق جرم بنابراین و است حبس مالک ، نقدی جزای

 دادگاه صالحیت در سه تا یک ی درجه تعزیرات فقط ک.د.آ.ق 592 و 583 ، 302 مواد به عنایت با ثانیاً و شود می محسوب چهار

 جرم که مطروحه جرم بنابراین و باشد می جنگ زمان دو نظامی دادگاه صالحیت در تعزیرات سایر و بوده جنگ زمان یک نظامی

 ی خاتمه اعالم از پس سال یک آن در زمان مرور مبدأ و است جنگ زمان دو نظامی دادگاه صالحیت در است چهار درجه تعزیری

 . باشد می جنگ

 مصونیت دارای پذیرنده کشور در سیاسی مصونیت دارای خارجیِ اتباع وین کنوانسیون به توجه با  صحیح است. 2 گزینه -102

 اشتباه به چنانچه و نیست پذیر امکان جرایم از یک هیچ در ها آن به نسبت تحقیقی یا تعقیبی اقدام گونه هیچ و بوده مطلق کیفری

  . نماید صادر تعقیب موقوفی قرار برایشان باید ایران در افراد این تعقیب امکان عدم دلیل به قضایی مقام ، گیرند قرار تعقیب تحت

 با تنها ک.د.آ.ق 692 م به توجه با که حالی در ، شده بیان مطلق طور به حقوقی شخص انحالل گزینه این در:  1 ی گزینه ایراد

  . است تأثیر فاقد زمینه این در ارادی انحالل و گردد می موقوف مجازات یا تعقیب ، حقوقی شخص ارادی غیر انحالل

 انتقال صرفاً چک صدور قانون 11 م مطابق که حالی در ، است آمده مطلق طور به چک انتقال نیز گزینه این در:  3 ی گزینه ایراد

 . ندارد زمینه این در تأثیری قهری انتقال و گردد می تعقیب موقوفی موجب چک ارادی

 که حالی در است شده اشاره مطلق طور به خصوصی شاکی گذشت به قبلی ی گزینه دو همانند نیز گزینه این در:  4 گزینه ایراد

 .گردد می مجازات یا تعقیب موقوفی موجب گذشت قابل جرایم در صرفاً خصوصی شاکی گذشت

 مکلف دادستان و شده محسوب تعقیب موقوفی جهات از متهم فوت ک.د.آ.ق 85 و 13 مواد مطابق  صحیح است. 4 گزینه -103

 پاسخ در که مهمی ی نکته اما.  بفرستد کیفری دادگاه نزد دیه به نسبت تکلیف تعیین جهت را پرونده قرار این صدور از پس است

 افتاده جریان به قانون مطابق کیفری تعقیب که است فرضی بر ناظر اشاره مورد مواد که است این شود توجه آن به باید سوال این به

 بایگانی دستور دادستان فوق فرض در لذا و است منتفی آن ساختن موقوف ، باشد نیفتاده جریان به تعقیب که زمانی تا و باشد

 .نماید می صادر را ضابطان سوی از گرفته انجام اقدامات

 ماده در مذکور موارد که صورتی در.  است شده اشاره مجازات و تعقیب موقوفی به ک.د.آ.ق 13 م در  صحیح است. 3 گزینه -104

 قطعی حکم صدور از پس چنانچه و تعقیب موقوفی قرار ، بپیوندد وقوع به قطعی حکم صدور از پیش و تعقیب به شروع از پس 13

 احکام اجرای قاضی سوی از ک.د.آ.ق 505 م به توجه با قرار این که شود می صادر مجازات اجرای موقوفی قرار بپیوندد وقوع به

 در ک.د.آ.ق 474 م 2 تبصره و 270 م الف بند صراحت به تعقیب موقوفی قرار که است یادآوری به الزم.  گردد می صادر کیفری

 و نداشته وجود تصریحی چنین مجازات اجرای موقوفی قرار با رابطه در لیکن و رود می شمار به اعتراض قابل قابل قرارهای ی زمره

 .آورد حساب به اعتراض قابل غیر قرارهای ی زمره در باید به را مزبور قرار لذا

 در که باشد شده قطع محکوم عمدی رفتار براثر مجازات اجرای " که صورتی در ا.م.ق 108 م مطابق  صحیح است. 1 گزینه -105

 اجرای قطع موجب خود عمدی رفتار با محکوم چنانچه ، شود می مالحظه که طور همان ".شودنمی اعمال زمان مرور صورت این

 دستگیر بعد ها سال و نماید فرار زندان از حبس به محکوم اگر مثال برای و نیست پذیر امکان زمان مرور به استناد ، شود مجازات

 در فوق ماده در لیکن و ، است شده مجازات اجرای قطع موجب خود عمدی رفتار با که چرا ، آید می در اجرا به مجازات باز ، شود

 رفتار با متهم چنانچه ترتیب بدین و است نیامده میان به سخنی حکم صدور و تعقیب عدم به نسبت متهم عمدی رفتار تاثیر با رابطه
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 چهار ی درجه جرم سوال در شده مطرح جرم.  است پذیر امکان زمان مرور به استناد گردد حکم صدور یا تعقییب مانع خود عمدی

 جرم که آن به توجه با ، باشد می جرم وقوع تاریخ از سال 10 ظرف ا.م.ق 105 م به عنایت با آن در تعقیب زمان مرور مدت و است

 این دیگر، سال سه گذشت با ، است گذشته جرم وقوع از سال هفت(  1396 سال)  کنون تا و پیوسته وقوع به 1389 سال در مزبور

 . گردد می زمان مرور مشمول جرم

 

 


