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 «به نام خدا » 

 نکات اختبار :

 قوانین الزم برای اختبار :  -1

 (  ق.آ.د.ک  ) تطبیق قانون قدیم و جدید

  ( کدام به نفع متهم استقانون مجازات اسالمی ) تطبیق قانون قدیم و جدید و اینکه 

 ق. مدنی

 ق.آ.د.م 

 قانون تجارت ) مخصوصا بخش شرکتها و اسناد تجاری (  

 ق. تشکیل و آئین نامه آن

 ق. شورای حل اختالف

مهم در اختبار استدالل کردن برای نظریه خود است و بدون استدالل نباید چیزی گفت و نباید در صورت امکان و  -2

انتقال مال غیر( یا یکی )  –استدالل از آن کوتاه آمد مثال سوال می شود که سارق که مال را فروخته دو جرم است ) سرقت 

کرد و گفت یک جرم است و همانطور که مخفی کردن برای سارق جرم استدالل  662؟ که می توان به ماده  سرقت (

 جداگانه نیست فروش نیز جرم جداگانه نیست.
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 سایر قوانین :

 برای اختبار سیر تحول آنها را بیان کنید؟ 1562و  1536،  1536سالهای  قانون روابط موجر و مستاجرفرق سه *** 

 نسخ شده مطالعه شود. ق. حمایت از خانوادهکه توسط از ق.م.اسالمی  646و  643و  642مواد *** 

 .342مخصوصا ماده قانون سمعی بصری با  قانون جرائم رایانه ایمقایسه  *** 

 ق.م. اسالمی  342با ماده  ق.نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیر مجاز دارندتزاحم و تداخل *** 

 باید سه علت را مالحظه کرد : فعل زیانبار ، ضرر ، انتساب عرفی. در هر حادثه:  مسئولیت مدنی *** 

  ق.صدور چک : *** 

 اگر چک وعده داری از حساب مسدودی صادر شود جرم است یا خیر؟ -1

 قانون صدور چک ( 11) ماده  دو نظریه است : جرم است چون از حساب مسدودی است

 قانون صدور چک( 15ماده « ه»)بند  مسدودی را بیان کرده است. است که چک 3بعد از ماده  15جرم نیست چون ماده 

کسی چک از حساب مسدود می کشد و می دهد آیا کالهبرداری است؟ خیر جرم خاص است و در حکم چک بالمحل  -2

 است.
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 حقوقی : قانون مدنی

 عدم تصریح مهریه در عقد چه تاثیری در عقد نکاح دارد؟ -1

 صحیح است اما در عقد منقطع عدم ذکر باعث بطالن عقد می شود. در عقد دائم عقدپاسخ : 

 1113،  1115،  1103،  1131ماده 

 تفاوتهای اعراض ، هبه ، ابراء ، بذل چیست؟ -2

ابراء از دین است و اعراض از مال ، ابراء ایقاع است = ابراء تندرست گرداندن ، صرف نظر کردن داین از دین خود به پاسخ : 

 میل خود.اختیار و 

 شرائط عقد رهن را بیان کنید؟ -5

 ق.م 331پاسخ : 

 اگر تعیین مهریه به زوجه واگذار شود چگونه است؟ -4

 ق.م 1111پاسخ : 

 آیا اختیار تعیین مهریه می تواند به زوج یا شخص ثالثی واگذار شود؟ چگونه می شود؟ -3

 ق.م 1101بله پاسخ : 

 آیا ولی قهری را می شود عزل کرد؟  -6

 ق.م. 1104و  1102م بله پاسخ : 

 خیار تخلف از شرط را توضیح دهید؟ -3

 ق.م 243الی  254پاسخ : 
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شما ماشینی را از ایران خودرو خریده اید وقتی ماشین را تحویل می گیرید رانندگی می کنید و می آئید وسط خیابان  -0

 ماشین خاموش می شود وقتی کاپوت را باال می زنید می بینید پیچهای ماشین باز شده است حکمش چیست؟ 

و همچنین زمانی که کلی فی خیار عیب جاری می شود باید مشخص شود که عین معین است یعنی گفته ماشین که پاسخ : 

معین باشد )خیار عیب دارد ( اگر کلی فی الذمه باشد خیار عیب ندارد بلکه شرکت مجبور می شود که یک ماشین سالم 

 قانون حمایت از مصرف کننده آمده است. 2حکمش در ماده ق.مدنی. 422ماده بدهد 

 آیا در همه موارد است؟ خیار چیست ؟ آیا به ارث می رسد ؟ -1

 ق.م 443و  446،  443خیار : ملک فسخ عقد. مواد پاسخ : 

 در وکالت آیا قبول وکیل شرط است؟ -11

 ق.م 633بله ماده پاسخ : 

 سالگی به عهده کیست؟  3حضانت بعد از  -11

 .و تبصره آن  1161دادگاه تعیین می کند ماده با پدر است و در صورت اختالف پاسخ : 

 ق.مدنی را مقایسه کنید؟ 313و  31ماده  -12

 فرق تفاسخ ، انفساخ و فسخ چیست؟ -15

 تفاسخ : فسخ طرفینی یا همان اقاله است.انفساخ : انحالل قهری. فسخ : انحالل ارادی.پاسخ : 

 اخذ به سَوم کاال به چه معناست؟ -14

 فرق بین عقد موجل و معلق؟  -13

 الوقوع است ولی دومی محتمل الوقوع.اولی محتوم ) حتمی ( پاسخ : 

که انجام دادن آن مشروط به گفته می شودتعهدی به ) موجل : بلکه در باره تعهدات است خود عقد نمی تواند موجل باشد 

 ق.م 101و  104ولی عقد معلق داریم مواد  رسیدن اجل معین است (
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 آ.د.م ) قانون تجارت (

ر قرارداد بکنند و یکی به داور مراجعه نکند و به شرط عمل نکند و به دادگاه مراجعه در صورتی که طرفین شرط داوری د -1

  کند چه می شود؟ 

 .401و  465و  461ق.آ.د.م و  431مواد پاسخ : 

در همین صورت اگر هر دو به داور مراجعه نکنند و با هم به دادگاه مراجعه کنند و کسی اعتراض نکند در این صورت 

  چون اسقاط عملی داوری است.اشکالی ندارد 

در صورتی که دعوی در تجدید نظر مطرح شود و تجدید نظر دادخواست بدوی را ناقص بداند چه اقدامی باید انجام  -2

 دهد؟ 

 ق.آ.د.م. 531ماده پاسخ : 

  غیابی امکان دارد شرایط آن چیست؟ ) رای ( آیا در مرحله تجدید نظر رسیدگی -5

 .م.ق.آ.د 564ماده پاسخ : 

از قرارداد اجاره دو روز باقی مانده و می آید درخواست تخلیه می دهد و تا زمان صدور رای زمان اجاره تمام می شود  -4

 این درخواست صحیح است؟ آیا 

) چون اگر بپذیریم که حق دارد با توجه به وقت رسیدگی روز مانده حق ایجاد نشده تا بتوان مطالبه کرد. خیر چون دوپاسخ : 

 ماه بعد خود االن می تواند دادخواست بدهد( 6درباره طلب 

 اگر خواهان پس از ختم رسیدگی دادخواست را پس بگیرد چه قراری باید صادر شود؟  -3

اگر خوانده راضی باشد قرار رد دعوی و اگر راضی نباشد خواهان باید یا به کلی از دعوا صرف نظر کند ) قرار سقوط پاسخ : 

 رسیدگی را ادامه دهد.دعوی ( و یا 

 اگر شخصی از قبول اوراق امتناع کند ابالغ شده است یا نه؟  -6
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 می گویند قانونی است ) این نظر بهتر است (.دو نظر است یک عده می گویند ابالغ واقعی وکیل عده ای پاسخ : 

 ت احتمالی است؟اگر چک ظرف مهلت مقرر واخواست شود آیا برای تامین خواسته نیاز به تودیع خسار -3

اگر شخصی چکی را از یک شرکت تضامنی گرفته باشد می تواند علیه شریک شرکت تضامنی طرح دعوا کند شما چه  -0

 می گوئید؟

 ویژگیهای اسناد تجاری را تعریف و توضیح دهید؟ -1

 کسی چک را گم کرده و دارنده چک طرح دعوا می کند مدعی کیست؟  -11

 کرده.کسی که چک را گم پاسخ : 

انواع شرکتهای تجاری ) سرمایه و شخصی ( را با توجه به خصوصیات هر یک توضیح دهید ) جزوه استاد فهیمیان  -11

 مطالعه شود (

 بحث تجدید نظر از تجدید نظر خواه متوفی ، آیا حق تجدید نظر به ورثه می رسد یا از بین می رود. -12

 فرقهای دستور موقت و تامین خواسته؟ -15

 فرق ضامن و ظهر نویس. -14

 نحوه محاسبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. -13
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 ق.م.ا :

 در قانون م.ا.جدید آیا رشد شرط مسئولیت کیفری است؟  -1

 ق.م.ا 141ماده  بلهپاسخ : 

 اگر کسی در آب اسمتناء کند و آن را توزیع کند؟ آیا جرم است یا نه؟  -2

 مسئله بهداشت عمومی.

 شرکت ایرانسل سیم کارت کسی را بدون اطالع می سوزاند چه جرمی است؟  -5

 اگر قراردادی بود که مدتی استفاده نکند و سوزانده جرم نیست و اال جرم است جرائم رایانه ای.پاسخ : 

 فردی از باالی خانه خود به روی عابر پیاده آشغال می ریزد و می خندد چه جرمی است؟  -4

 .610عملی طبق استفساریه مجلس در ذیل ماده  توهینپاسخ : 

ریب کننده می گوید کند فردی می آید شکایت می کند تخفردی می آید و در روستائی درختان باغ دیگری را می ش -3

 این باغ مال خودم است و این هم سند چه می کنیم؟ 

 آ.د.ک 15قرار اناطه صادر می کنیم ماده پاسخ : 

 کسی منبع آب را آلوده کرده و آن را توزیع می کند چه جرمی است؟  -6

 بهداشتپاسخ : 

 مجازاتهای تکمیلی در قانون قدیم و جدید چه فرقی با هم دارند؟ -3

 فرق قانون قدیم و جدید درباره معاونت در حدود رابنویسید؟  -0

اونت در تعزیرات را پذیرفته بود. ولی ق. جدید معاونت در در ق.قبل معاونت در حدود را نپذیرفته بود ولی فقط معپاسخ : 

 حدود را پذیرفته.
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 رابطه تلفنی بین دختر و پسر رابطه نامشروع است یا نه؟ -1

 فرق بین شبه عمد و خطای محض چیست؟ -11

 فرق دادگاه تخصصی و اختصاصی چیست؟ -11

 ا نه؟ قرار مناسب را صادر کنید؟شخصی با دسته کلید روی ماشین خط می اندازد تخریب است ی -12

 تعزیرات 633پاسخ : ماده 

 ق.م.ا.جدید 21مجازات اشخاص حقوقی ماده  -15

فردی با سند عادی خانه ای را به شخص ب می فروشد و سپس با سند رسمی به فرد ج می فروشد آیا جرمی اتفاق  -14

 ق. ثبت می شود. 113افتاده؟ آیا مشمول ماده 

 شروب فروشی کار می کند جرم او چیست؟گارسونی در م -13

 تعزیرات 311پاسخ : ماده 

اصل صالحیت سرزمینی، شخصی ، واقعی ، جهانی ، فعال ) مثبت ( و غیر فعال ) منفی ( و کدام یک نو آوری  -16

 ق.م.اسالمی جدید است.

 ؟1512ق.م.ا  320تعزیرات سابق و  323تعزیرات قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت با توجه به ماده  330آیا ماده  -13

 ق.م.ا جدید قابل گذشت نیست. 114نسخ شده االن طبق ماده  323تعزیرات قابل گذشت بود ولی ماده  32طبق ماده 

 قانون مجازات اسالمی جدید چه فرقی با هم دارند؟  211بند الف و ت ماده  -10

 .نه «ت»افراد مشخص مد نظر اوست ولی در  «الف» در پاسخ : 

 تفاوت جعل سنتی و کالهبرداری سنتی با جعل رایانه ای یا کالهبرداری رایانه ای؟  -11
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 ق.آ.د.ک

 موارد قرار اناطه را نام ببرید؟ -1

 برا نگه می دارد و الف می زند و  بنیز می آید و دستهای جیم را با چوب می زند و می گوید می کشمت و ، ب الف  -2

 ؟ و قرار مجرمیت صادر کنید؟ می میرد جرم هر یک را مشخص کنید

 پاسخ : ممسک

 دستورات بازپرس برای قتل را بنویسید؟   -5

 اولیاء دم شناخته شود....پاسخ : 

 اختالف بین بازپرس ودادستان؟ -4

 آیا اقرار باید نزد قاضی صادر کننده رای باشد؟ -3

 زنی سه روز پس از زایمان آمده تا حکم شالقش اجرا شود آیا می توان اجرا کرد؟ شما دادیار اجرای احکام هستید و -6

 ق.م.ا.جدید. 131ماده  کسی به دیگری دستور می دهد ) امر آمر قانونی ( -3

الف ( امر قانونی آمر قانونی : مثال مامور اطالعات انجام داده است که در این صورت هیچ کدام مسئولیت ندارند و دیه از 

 یت المال پرداخت می شود.ب

آمر قانونی ، مامور هر دو مسئولیت دارند ولی اگر مامور دالئل قابل قبول ارائه دهد مسئولیت کیفری  امر غیرقانونی:ب ( 

 ندارد ولی دیه باید بدهد.

 نه؟نکته : باید دقت کرد که خود سئوالها واضح نیستند بلکه انحراف دارد که باید دید سئوال درست است یا 

0-  

گفته :  3ق.تشکیل از تبصره گفته : رسیدگی به صلب در صالحیت دادگاه کیفری استان است و در ماده  4در ماده  -1

 محاربه و افساد فی االرض در صالحیت دادگاه انقالب است و حال آنکه یکی از مجازاتهای محاربه صلب است.
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 مواد قبل را نسخ کرده است 21فری استان است. که ماده می گوید صلب در صالحیت کی 1تبصره  21و باز در ماده 

که استاد شیروانی می فرمود : همه مواد یک قانون یکجا تصویب می شود و یکی یکی تصویب نمی شود که ماده ای ماده 

ا نسخ نمی دیگر را نسخ کند یا تخصیص بزند مگر اینکه اصالحیه یا الحاقیه باشد لذا در شرایط عادی ماده ای ماده دیگر ر

 کند آری ماده ای ماده دیگر را می تواند تفسیر کند.

 را نسخ کرده است. 3ماده  21را و ماده  4ماده  3یعنی عده ای معتقدند ماده 

 اختالف بین دادگاه عمومی و کیفری استان مرجع حل اختالف کجاست؟ -11

 دو صورت دارد : 

 حل اختالف می شود. الف ( هر دو در مقام دادگاه بدوی باشند در دیوان

ابتداءً در دادگاه تجدید نظر استان » ... ق.تشکیل گفته  21ماده  1ب ( اگر کیفری را تجدید نظر بدانیم همانطور که در تبصره 

به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می شود. که در این صورت دادگاه عمومی 

 کیفری تبعیت کند. باید از دادگاه

ق.جدید در بند الف اعدام ذکر شده  202ق.قدیم مجازات اسالمی در بند الف آورده بود قتل ولی در ماده  111در ماده 

 است که البته فرقی ندارد و نتیجه هر دو یکی است.

دو مرد عادل برای این امر  ذکر و یک بار اقرار و شهادت 101در ق.قدیم در ماده راههای اثبات محاربه و افساد فی االرض 

 بیان شده بود ولی در ق.جدید در این مورد چیزی بیان نشده است.

به عنوان یک تاسیس جدید جرم انگاری شده است که در ق.قدیم چنین عنوان مجرمانه  203در ق.جدید جرم بغی در ماده 

یران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب کرده است. ای نداشتیم. این ماده گروهی را که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ا

 قیام مسلحانه. -5علیه نظام.  -2گروه.  -1یعنی سه شرط باید باشد : 



 

 

 
                                                                                                

                                                                                              13 

                                                                                                 

 

برای مجازات یعنی ق.جدید تفکیک قائل شده است : اگر از سالح استفاده کرده باشد و سه شرط قبلی هم باشد باغی اعدام 

 5تفاده از سالح دستگیر شود اگر مرکزیت گروه موجود باشد حبس درجه می شود اگر اعضای گروه قبل از درگیری و اس

 .3اگر موجود نباشد حبس درجه 

ق.جدید دادگاه می تواند برای محارب و مفسد فی االرض و باغی مجازات تکمیلی هم تعیین نماید چون  25با توجه به ماده 

 مجازات اینها مشمول حد می باشد.

پنجم از بخش دوم مجازاتها : دو تاسیس جدید داریم یکی معافیت از کیفر و یکی تعویق در ق.جدید در فصل چهارم و 

صدور حکم ولی مجازات محاربه و افساد فی االرض و بغی مشمول این دو نمی شود چون این دو تاسیس شامل جرائم 

ی نیستند و حد می باشند. از طرفی ولی محاربه و.... تعزیر ( 0و  3می شوند ) البته معافیت فقط  0و  3،  6تعزیری درجه 

ق.جدید تعزیر بدل از محاربه و  43مجازات محاربه و افساد فی االرض و بغی قابل تعلیق نیز نمی باشد و طبق بند ث ماده 

 افساد فی االرض هم قابل تعلیق نمی باشد.

بود یعنی با وجود اینکه دو رکن محاربه چند عمل مجرمانه در حکم محاربه قرار داده شده  100و  106در ق.قدیم طبق ماده 

 وجود نداشت این اعمال مجازات محاربه را به دنبال داشت.

: در صورتی که گروه یا جمعیتی در برابر حکومت اسالمی قیام مسلحانه کند و مرکزیت آنها باقی باشد که برای  106ماده 

 -2موضع آن گروه یا سازمان را بدانند.  -1ر گرفته است : اعضاء و هواداران آن با وجود دو شرط مجازات محاربه را در نظ

 در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تالش موثر داشته باشند.

: فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسالمی را بریزد و برای این امر سالح و مواد منفجره تهیه کند و نیز  103ماده 

 دهد.کسانی که با آگاهی امکانات عالی به آنها ب

نامزد شدن پست های حساس برای طرح براندازی حکومت اسالمی در صورتی که نامزد شدنش موثر باشد ولی در ق.جدید 

از این موارد نامبرده نشده است لذا نسخ شد تلقی می گردند. البته بعضی از عناوین ذیل فصل نهم و به نحوی دیگر ذکر شده 

 اند.
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رت گرفته و مفسد فی االرض تعریف به مصداق شده است و باید گفت مصادیق ق.جدید : یک نوآوری صو 206در ماده 

مذکور هم احصائی می باشند و در مورد این ماده دو قید به طور گسترده و در حد وسیع حائز اهمیت می باشند که باید احراز 

ات و بهداشت و دارائی و اقتصاد و شوند برای قاضی و برای احراز آن می توان از نظر کارشناسانه کارشناسان وزارت اطالع

 ... استفاده نمود.

قانون گذار عبارت ... یا معاونت در آنها گردد را آورده است و چنین استفاده می شود که مجازات کسی که  206در ماده 

ن ماده مجازات مباشرت کرده و معاونت کرده با احراز سایر شرائط موجود در ماده اعدام می باشد به عبارت دیگر مقنن در ای

معاون را بدون تعیین مجازات برای مباشر تجویز نموده است که در ق.قدیم چنین چیزی سابقه نداشته است و در ق.قدیم در 

مقام مجازات معاون در جرم محاربه و افساد فی االرض باید به قاعده کلی که می گفت در مواردیکه برای معاونت در قانون 

به همان مجازات محکوم می شود و در سایر موارد حداقل مجازات مباشر برای معاون تعیین می مجازات تعیین شده معاون 

 شود مراجعه می کردیم.

در ق.قدیم محاربه و افساد فی االرض هر دو در فصل اول از باب هفتم ذکر شده بودند بگونه ای که باعث اختالف نظر در 

 عنوان هستند یا دو عنوان؟دو یک معانی این دو شده بود و اینکه آیا این 

 که بعضی می گفتند : دو عنوان جداگانه محسوب می شوند ولی غالب را نظر بر این بود که این دو دو عنوان مترادف اند.

کسانی که می گفتند : دو عنوان مجرمانه مجزا هستند قائل بودند که محاربه در صورتی صادق است که دو رکن وجود داشته 

 اخافه الناس. -2سالح.  تجرید -1باشد : 

 و افساد فی االرض در صورتی صادق است که جرم و گناه دارای مفسده عمومی باشد از قبیل اشاعه فحشا و منکرات.

ق. قدیم توجه کرده  105کسانی که می گفتند این دو عنوان یک عنوان مستقل می باشند اوال به نحوه خاص نگارش ماده و 

او عطف به همدیگر عطف کرده بود و از سوئی قائل بودند شخصی مفسد اگر دست به اسلحه برد بودند که دو عنوان را با و

 محارب محسوب می شود و اال تحت عناوین مجرمانه دیگر قرار خواهد گرفت.

ولی در ق.جدید این دو مفهوم از یکدیگر تفکیک شده اند و ذیل فصل هشتم و نهم از بخش دوم کتاب حدود قرار گرفته 

 اند.
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 در تعریف محاربه در ق.جدید و قدیم تفاوتهایی وجود دارد :

گفته می شد : هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب  105در ماده 

یا ناموس و مفسد فی االرض می باشد ولی در ق.جدید می گوید محاربه عبارت است از کشیدن سالح به قصد جان ، مال 

 مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.

به نظر می رسد که ق.جدید تعریف روشنتری از محاربه ارائه کرده ضمن اینکه دو رکن اساسی محاربه را که در فقه به آن 

 ایجاد رعب و ترس عمومی (. –تاکید شده است را در تعریف آورده است ) کشیدن سالح 

 ه به تعریف ق.قدیم از محاربه این اختالف نظر به وجود آمده بود که آیا محاربه یک جرم مطلق است یا مقید؟با توج

می گفت : هرکس برای ایجادرعب و هراس و سلب آزادی و امنیت  105عده ای معتقد بودند که مطلق است چون ماده 

ر قائل بودند که مقید می باشد چون در صورتی که باعث دست به اسلحه ببرد. و قید خاصی را بیان نمی کرد و عده ای دیگ

 ... نشود محاربه نیست.ترس و هراس 

 ولی در ق.جدید یا آوردن قید : به گونه ای که موجب نا امنی در محیط گردد ... این جرم را در زمره جرائم مقید قرار داد :

ا هم در صورتی که دست به سالح ببرند و موجب سلب یک نوآوری دارد و آن اینکه قاچاقچیان ر 201در ق.جدید در ماده 

امنیت مردم و راهها شوند محارب محسوب نمود در حالی که در ق.قدیم این موضوع فقط در مورد سارق مسلح و قطاع 

 جرم انگاری شده بود. 103الطریق در ماده 

جازات مفسد فی االرض قاضی مخیر مجازات افساد فی االرض در ق.جدید شدیدتر شده است چون در ق.قدیم در مقام م

بود از بین چهار مجازات قتل ، نفی بلد ، صلب و قطع دست راست و پای چپ یکی را انتخاب نماید ( لذا ممکن بود نفی بلد 

موجود در ماده مجازات اعدام در نظر برای مفسد فی االرض با احراز شرائط  206را انتخاب کند ولی در ق.جدید در ماده 

 ه است.گرفته شد

 نشر اکاذیب جرم مطلق است یا مقید باید مکتوب باشد یا خیر؟ مطلق مکتوب -1
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میلیون چک تضمینی به دست همکار حراست بانک می دهد وقتی بر می گردد  111کارمند بانک می خواهد برود بیرون  -2

 همکار حراست پاسخگو نیست و می گوید : به من ندادی چه جرمی است؟ خیانت در امانت.

 شروع به جرم در ق. جدید تبصره آن جرم محال عقیم : -5

 مثال می خواهد دیگری را با تیر بکشد تعدد می زند مشخص می شود وی ازقبل مرده است. 

 خیر یکی حتما باید دادرس باشد جلسه دادگاه کیفری استان با مستشار و دو مشاور تشکیل شده است درست است؟ -4

 ا دادرس علی البدل هم می شود.با دادرس علی البدل چه؟ ب

کسی کلید منزل خود را به دوستش می دهد و به مسافرت خارج از کشور می رود دوستش منزل وی را به اجاره می دهد چه 

 جرمی است؟ انتقال مال غیر.

گیرید؟ شکایت شد و نزد شما آوردند چه تصمیم می یک عملی تا چند ماه قبل جرم بود ولی االن جرم نیست اگر  -6

 موقوفی تعقیب به خاطر نسخ مجازات.

 343،  342انتشار تصاویر مستهجن در اینترنت توسط مدیر موسسه فرهنگی چه جرمی است ) تحلیل و عنصر قانونی آن م  -3

 و قرار مجرمیت صادر کنید (.

 ار بیندازد (؟ تخریبویروسی کردن رایانه شخص دیگر چه جرمی است ) ویروسی تولید می کند که سامانه را از ک -0

نوآوری های ق.جدید خانواده در زمینه جرم انگاری) چند جرم که در ق.حمایت خانواده جدید آمده است (؟ ترک  -1

 انفاق ، زوجیت 

 ازدواج با صغیر بدون اجازه ، ازدواج با خارجی بدون اجازه.

چند ماشین قیمت می گیرد و یکی را انتخاب می شخصی گواهینامه ای جعل می کند و می کند و می رود داخل بنگاه ماشین 

کند و گواهینامه اش را به امانت می گذارد تا با ماشین یک دور بزند که اگر پسندید بخرد و ماشین را بر می دارد و دیگر بر 

 نمی گردد چه جرمی است؟ جعل و کالهبرداری.
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به عنوان اینکه چاه آب دارد همراه زمین می شخصی داخل زمینش چاهی حفر می کند و داخل آن آب می ریزد و  -11

 فروشد عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟ تدلیس در معامله جرم نیست.

 650اگر قسمتی از موهای خانمی بیرون باشد جرم است؟ تبصره  -11

 در سرقت او را در حیات منزل دستگیر می کنند؟ قرار مجرمیت آن را بنویسید. -12

 ق هست یا خیر؟ بلهقمار بازی قابل تعلی -15

 ایمیل می زند به دیگری و می گوید : می دانستی که تو فرزند مشروع پدر و مادرت نیستی؟ هم قذف و هم توهین است. -14

 کسی بیرون ایستاده است دیگری از باال سطل آب رویش می ریزد آیا جرم است؟ توهین عملی -13

 و می میرد چه قتلی است؟ کنددازد و او سکته می را به طرف دیگری می ان) اژدهایی ( کسی ماری  -16

 شبه عمد ) قصد فعل دارد ولی قصد نتیجه و جنایت ندارد (.

 اقسام قتل در ق.قدیم و جدید؟ -13

 ق.م.ا جدید 214اشتباه در هویت در قتل؟ قبال اختالف بود االن نه ماده  -10

 آ.د.ک 121حق سکوت متهم چیست؟  -11

 ... چه قراری می زنید؟ وثیقهتصادف کرده است  -21

 آیا جلب شاهد جایز است؟ -21

 وقتی به حد جنون برسد. 141اختالل روانی چه زمانی رافع مسئولیتاست؟  -22

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات  143ارکان تقصیر در ق.جدید و قدیم بیان کنید؟ بی احتیاطی ، بی مباالتی ، تبصره  -25

 دولتی.

 مشروط در ق.قدیم و جدید از حیث سابقه و عدم سابقه و از حیث ارتکاب جرم جدید؟تفاوت آزادی  -24
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کارمند شهرداری دوستش می گوید می خواهم گواهینامه بگیرم پول می دهم تو برایم کارم را درست کن چه جرمی  -23

 است؟ اعمال نفوذ من غیر حق.

 ی کند چه می کنید رسیدگی می کنید یا خیر؟ به چه دلیل.اگر شما قاضی هستید بچه خواهرت بیاید پیش شما شکایت -26

 امتناع از رسیدگی تا درجه سوم از هر طبقه.

در اجرای احکام شخصی را می آورند محکوم علیه غیابی است چه کار می کنید؟ دادگاه چه کار می کند؟ همانجا رای  -23

اگر گفت : اعتراض دارم چون تامین ندارد با مامور به دادگاه را ابالغ می کنیم اگر گفت اعتراضی ندارم اجراء می کنیم ولی 

 می فرستیم.

عدد برمی گرداند آیا کالهبرداری است؟  11در خیابان دالر می خواهید بفروشید می دهید به دالر خر تا بشمارد ولی  -20

 کف زنی.

 پذیرفتیم.شروع به جرم در ق.قدیم و جدید؟ درجه بندی کرده در جرم عقیم و محال  -21

 ؟در ق.جدید چه جرائمی شروع به جرم دارند -51

 .151جرم سازمان یافته چیست؟ سه نفر یا بیشتر  -51

 جرائم علیه امنیت چه جرائمی است؟ تعریف خاصی ندارد بخش تعزیرات. -52

 سگی را به سمت دیگری رها می کند اگر بمیرد چه جرمی است؟ -55

 ی دهد ، مردم مسموم می شوند چه جرمی است؟ تهدید علیه بهداشت.تانکر آب آلوده را به مردم م -54

ق.سمعی  3زن و مردی به هتل می روند صاحب هتل از عمل زناشوئی آنها فیلم می گیرد چه جرمی است؟ بند ج ماده  -53

 بصری.

 تعدد و تکرار در ق.قدیم و جدید؟ اجرای حکم ، االن قطعیت حکم. -56

 سید؟دستوری برای قتل بنوی -53
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 دادیار دستور داده پرونده اعاده می گردد در صورت عدم حضور متهم جلب تحت الحفظ به نظر برسد؟ اول احضار. -50

 شروع به سرقت در ق.جدید و قدیم؟ -51

 نزاع دسته جمعی چند نفر یک نفر را بزنند آیا نزاع دسته جمعی است؟ -41

اری می شود بعد ازدواج می کند مادر شوهر حکم را پیدا می کند و به دختری قبال ارتباط نامشروع داشته و حکم او ج -41

دخترانش نشان می دهد دخترانش آن را منتشر می کنند چه اتهامی است؟ افترا است ) دختران مفتری و مادر معاون آنهاست 

). 

سمی فروخته وبعد الف با سند معامله معارض ) ق.ثبت ( چیست فرقش با انتقال مال غیر چیست؟ اگر الف به ب با سند ر -42

 رسمی به ج فروخته معامله معارض است و اال انتقال مال غیر است.

 نوآوری های ق.جدید درباره اطفال؟ -45

و  305کارمند اداره با ماشین اداره زن و بچه اش را به تفریح می برد چه جرمی است؟ تصرف غیر قانونی است ) ماده  -44

310 .) 

ماهواره جرم است؟ بله قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ) مراد تجهیزات قابل استفاده است و دیش به آیا داشتن  -43

 تنهایی جرم نیست (.

 عنصر قانونی جرم ترک انفاق چیست؟ ق.حمایت خانواده. -46

کایت شاکی خصوصی ق.آ.د.ک بحث قیم اتفاقی در چه جرایمی است؟ قابل گذشت جرایمی که نیاز به ش 32م الف (  -43

 دارد.

 ق.آ.د.ک جرامی که نیاز به شاکی خصوصی دارند. 32م  ب ( تعیین قیم موقت ؟

نفر قسم نخورده اند متهم اقرار به تتل می کند دادگاه چه می کند؟ قسامه را باطل اعالم  31قسامه در حال اجراست هنوز  -40

 می کند.
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 جرائمی که قابل تعلیق نیست در ق.جدید؟ -41

شخصی می رود روستا شکایت کرده و درختان زمین مرا قطع و زمین را تصرف کرده اند مالک زمین مدعی است )  -31

 چیزی نوشته نشده (؟

 آیا در قانون تعریفی از جرائم اقتصادی داریم مالک جرائم مهم اقتصادی چیست؟ -31

 ط احسان نداشته باشد زنای ساده است.: سبب یا نسبی اعدام هر دو طرف. سبب : اگر شرای زنای با محارم -32

 ضربه. 111زنایی که محصنه نباشد؟  -35

فرق نفی بلد وتبعید : نفی بلد حدی است. تبعید حدی و تعزیری ، نفی بلد اصلی است. تبعید تکمیلی نفی بلد کمتر از  -34

 یک سال نیست تبعید دوسال در نفی بلد مباشرت ممنوع است در تبعید نه.

آیا دادگاه ایران صالح است؟ آیا رای دادگاه  ی خارجی در خارج از ایران دست یک ایرانی را شکستهیک شخص -33

 خارجی از اعتبار امر مختومه برخوردار است؟

 عمل می شود. 3و  0رای دادگاه خارجی در حدود و قصاص و دیات اعتبار امر مختومه ندارد. تعزیرات طبق ماده 

 یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.ق.جدید دادگاه  33ماده  -36

 شتر را ذبح می کنند؟ تهدید علیه بهداشت. 5در کنار خیابان  -33

 اختالف در صالحیت عمومی و کیفری استان؟ دیوان عالی کشور. -30

 است؟ بله ) رای وحدت رویه (.قرار بازداشت موقت دادرسی دادگاه بخش آیا قابل اعتراض  -31

شخص سارق از منزل سرقت می کند و کنار خیابان می گذارد ، دوستش برمی دارد و می برد جای دیگر؟ تحصیل مال  -61

 مسروقه برای دوست خودش.

 شخصی چاقو می گذارد بغل گوش دیگری و پول او را می گیرد و فرار می کند؟ اخاذی است. -61

 وستش رمز کامپیوترش را بر می دارد و پایان نامه را پاک می کند؟ دسترسی وتخریب است.یک نفر از جیب د -62
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،  66، 63( آیا حبس می دهی یا خیر؟ آیا تعلیق می کنی یاخیر؟ طرق مواد  3ماه حبس دارد ) بند الف ماده  6چکی که  -65

 ق. صدور چک مابقی قابل تعلیق است. 11ده ق. جدید حبس نمی توان داد و باید جایگزین بدهیم و غیر از ما 60،  63

 معاونت در ق.جدید و قدیم ؟ بله در حدود پذیرفته شده است. -64

 .310اگر مسئول امور مالی اداره بودجه ای را خارج از ردیف خرج کند؟ تصرف غیر قانونی ماده  -63

 ج کند و مثال طال بخرد؟ اختالس.اگر مسئول امور مالی اداره بودجه ای را خارج از ردیف برای همسرش خر -66

 ق.م.ا ؟ 33،  34،  35مواد  -63

 .220اگر یک نابالغ بازنی که محصنه است زنا کند؟ زن شالق حد می خورد  -60

 مردی سر زنش را کوتاه کند؟ دوباره بروید مهر المثل و اال دیه. -61

د؟ اسناد رسمی اعتبار خود را دارند و مادام که ادعا می شود گواهی انحصار وراثت جعلی است آیا پذیرفته می شو -31

 جعلی بودن آن معلوم نشده باشد باید پذیرفته گردد و در جعل باید مدعی ضرری وارد شده باشد.

 فروض متعدد تعدد معنوی در ق. قدیم و جدید؟ -31

چهار فرض : الف ( هرگاه رفتار واحد عناوین متعدد مثال بدون گواهینامه یک نفر را بکشد. ب ( رفتار مجرمانه مقدمه 

ارتکابی خرید مشروبات برای مصرف. ج ( رفتار مجرمانه بعد از جرم و اخفای مال مسروقه توسط سارق. ضروری رفتار فعل 

 باشد ، اختالس توام با جعل سند سرقت مقرون به آزار با نهب وغارت.د ( مجموعه اعمال عنوان مجرمانه خاصی داشته 

 پاشیدن جوهر روی لباس دیگری؟ تخریب ، توهین عملی ) تعدد معنوی (. -32

 فروض قتل عمد و شبه عم در ق.جدید و قدیم؟ و تعریف شبه عمد و بیان انواع قتل ) عمد ، شبه عمد و خطای محض (. -35

 ق.جدید مجازات؟ 155و  152ماده  -34

 جهات شروع به تعقیب اگر یک نفر گزارش داد که یک .... -33
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داللت بر وقوع امر مهمی می کند و  13بمب در یک جا کار گذاشته شده آیا می توان شروع به تحقیق کرد؟ ماده  -36

 موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی می شود باید دارای قرائن باشد.

 عمد است یا خطا یا عمد؟ تصادف رانندگی شبه -33

 زدن کراوات جرم است ؟ تظاهر به عمل حرام ) تشبه به مشرکین و کفار (. -30

 روزه خواری جرم است یا نه؟ نماز نخواندن چطور؟ روزه خواری جرم است نماز نه. -31

 ق. صدور چک. 22در چک ابالغ مطبوعاتی ممکن است؟ خیر آخرین آدرس بانکی ماده  -01

مراجعه به فقه جایز است؟ تحت چه شرایطی؟ در مورد مراجعه به فقه در اختالف فتوایی چه باید کرد؟ اگر بین آیا  -01

 فتوای مشهور و رهبر اختالف بود کدامیک متبع است؟ طبق نظریه مشهور در این صورت فتوای رهبر مالک است.

 فرق سبب و مباشر در ق. جدید و قدیم؟ -02

 بدون اجازه چه جرمی است؟ تخریب و اخالل در داده و سامانه مخابراتی.قطع کردن سیم کارت  -05

اگر دو نفر با هم دعوا می کنند و با مشت ولگد و نفر مقابل با پنجه بوکس بزند آیا دفاع مشروع است؟ باید رعایت  -04

 مراحل دفاع باشد.

 مشروع است ولی دیه مازاد را باید بدهد.ق.جدید  136اگر دو نفر با چوب دعوا می کنند و یکی چاقو می زند؟  -03

 اگر زن در حیض باشد آیا مرد از احصان خارج می شود؟ بله. -06

 آیا اکراه در دختر نابالغ صدق می کند؟ خیر. -03

فرق مرور زمان در ق.جدید و قدیم؟در ق.جدید مرور زمان شکایت نیز آمده است و در ق.جدید جرائمی را که مشمول  -00

 نمی شود را احصاءکرده که در ق. قدیم نبود و در ق. جدید تعقیب را از اجراء جدا کرده است. مرور زمان

 آیا دختر نابالغ می تواند در مورد زنا رضایت داشته باشد؟ -01
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شما ماشینت را به زنت می دهی که گواهینامه دارد / ندارد می زند به کسی می کشد / نمی کشد جرم شما و ایشان  -11

 اگر گواهینامه دارد می شود : بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت.چیست؟ 

 اگر گواهینامه ندارد : قتل شبه عمد 

 و جرم فرد می شود : معاونت در رانندگی بدون پروانه.

الف ، ب را تحریک می کند که شیشه ماشین ج را بشکند و او می شکند و از داخل ماشین او سرقت می کندجرم الف  -11

 اونت در تخریب ( و ب ) سرقت ( چیست؟ و آیا تخریب مقدمه سرقت است؟ بله.) مع

 ق.آ.د.ک مراد از دلیل چیست؟ اماره. 124در ماده  -12

 ق.م.ا نسبت بین عدالت و اصل برائت چیست؟ اصل بر عدم عدالت است و عدالت باید احراز شود. 101در ماده  -15

کارمند دولت که نیم میلیون تومان اختالس کرده است. رای آن را بنویسید؟ صادر کردن تامین کیفری در مورد  -14

 بازداشت موقت.

 آیا در جرائم مشابه سوابق را اخذ کنیم؟ توجیه قانونی آن چیست؟ -13

 جرائم مشابه در ق.جدید نداریم. ولی در تشدید و تخفیف در ق.قدیم موثر بود.

 02بنویسید؟ احاله را تعریف کنید موارد آن را  -16

 35وکیل شاکی درخواست کپی از کلیه اوراق را می کند چه تصمیمی می گیرید؟  -13

 وکیل متهم چه وقتی حق ورود در پرونده را دارد؟ الف ( بعد از ختم تحقیقات. ب ( اشکالی ندارد. -10

 133اشکالی ندارد ختم تحقیقات را که اعالم کردید می تواند ورود پیدا کند یا ختم جلسه؟ با عدول  -11

 آیا قرار ترک تعقیب در دادسرا می توان صادر کرد؟ -111

 در سینمایی بمب منفجر می شود کسی در زیر دست و پا می میرد چه حکمی دارد؟ بیت المال قتل در ازدحام. -111
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 تاثیر مستی در قتل ) ق.جدید و قدیم ( -112

ز دیوار می پرد داخل خانه می خواهد برود صاحب خانه می بیند و در شروع به جرم ) سرقت ( و ورود به عنف مثال ا -115

 معنوی (؟ –حال فرار او را بیرون خانه می گیرند ) تعدد مادی 

 فقط شروع به سرقت است ورود به عنف نیست.

قانونگذار کسی همسایه شیشه ماشین پسر من را شکسته یا کارگران من را زده است؟ اینها شاکی نیستند ... مگر اینکه  -114

ق.م.ا ) سازمان میراث فرهنگی ... ( فرق بین شاکی و مدعی  363را در جایگاه شاکی و مدعی خصوصی قرار داده باشد م 

 خصوصی را بدانیم

ماشین را به تعمیرگاه می برید ، تعمیر کار ضبط ماشین شما را بر می دارد و ضبط کهنه ای جای آن می گذارد سرقت  -113

 خیانت در امانت؟ خیانتاست یا 

 آیا می شود عاقله را جلب کرد یا خیر ، چرا؟ خیر چون عاقله محکوم علیه نمی شود. -116

 آیا لوث و قسامه را می توان در مرحله دادسرا انجام داد؟ خیر.-113

 قرار بازداشت موقت. -110

 کسی داده می شود؟دستور رفع توقیف وسیله نقلیه در مرحله دادسرا و دادگاه توسط چه  -111

 معاونت در حدود در ق.جدید و قدیم؟ -111

 در راستای هم و یک واقعه و مجازاتند. تفخیذ و لواط و مقدمیت آنها؟ -111

 فرق محاربه و افساد فی االرض در ق.قدیم وجدید؟ -112

 411هوادار آیا مجرم است یا خیر در ق. جدید چطور؟ خیر  -115

 610برمی دارد و صدای آن نا متعارف می شود چه جرمی است؟  شخصی اگزوز موتورش را -114

 )معامله مهاباتی( 311خریدار ماشین قاضی را بیشتراز قیمت می خرد و می گوید کارم را درست کن چه جرمی است؟  -113
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باشد دیه اش  صغیر ممیز –حال مکره الف اکراه در قتل مجوز قتل است؟ خیر اکراه و دستور به قتل مجوز قتل نیست  -116

طفل غیر ممیز باشد مکرِه قصاص می شود  -را عاقله باید بدهد و مکرِه حبس ابد در دادگاه عمومی جزایی می خورد. ب

 .01و  00طفل نیز مواد  1ق.م. 120کیفری استان ماده 

نشر اکاذیب کسی اطراف حرم سروصدا می کند که فردا زلزله می آید چه جرمی است؟ اگر مکتوب باشد و دروغ  -113

 است و گر نه اخالل در نظم و آرامش عمومی.

 کسی ادعای امام زمانی می کند چه جرمی است؟ توهین به مقدسات. -110

 باشد. 610زنبور عسل در خانه آیا جرم است؟ جرم نیست اگر تهدید علیه بهداشت نباشد مگر ماده  -111

 سرقت از اماکن عمومی. 636وسایل ما را یک نظافت چی هتل بر می دارد؟  -121

طفل ممیز را تعلیم می دهد که با اسلحه یک نفر دیگر را بکشد مجازات هر یک چیست اگر غیر ممیز باشد چه؟  -121

 رسیدگی به هر جرم در صالحیت کیست؟

 آ.د.ک. 32فردی کشته می شود ، تنها وارث وی محجور است برای بحث قصاص چه کسی باید پیگیری کند؟ ماده  -122

 آیا قیم می تواند تقاضای قصاص کند؟ -125

آیا در ق.جدید تعلیق اجرای حکم در تعدد جرم داریم کدام ماده ؟ بله در تکرار نداریم. چون یکی از شرائط تعلیق  -124

 عدم سابقه موثر است.

پول می دهد  یک نفر به رئیس حراست رجوع می کند و می گوید کارمند شما رشوه می گیرد با هم می روند او -123

 نسبت به کارمند ارتشاء هست نسبت به ارباب رجوع چه ؟ عنصر معنوی نیست.

 کسی آب دهان روی دیگری پرت می کند؟ توهین عملی. -126

قتل آدمی که عادت به راه رفتن در خواب دارد؟ با علم به این موضوع ، عمدا بخوابد تا فردی را بکشد عمد و اال  -123

 خطای محض.
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ی که کر مادرزاد است اگر گوش دیگر را که سالم است کر نماید ، دیه اش چقدر است و اگر چشمی که مادر گوش -120

( بابت کری نصف دیه ، بابت کوری  611 – 604)  زاد کور است و شخصی چشم سالم دیگر را کور کند چقدر دیه دارد؟

 دیه کامل.

یک سوم دیه همان دندان است و این در مورد دندانی است که قبال به ، دیه دندانی که قبال سیاه شده  611نکته : طبق ماده 

 وسیله عارضه و جنایتی سیاه شده است ولی اگر دندانی مادرزادی سیاه بود ، دیه آن فرق نمی کند.

 نکته : اجرای حکم شالق در مورد بیمار اگر معسر باشد ، یعنی تاخیر در بهبودی ایجاد کند یا مرض را تشدید کند.

 مواردی که کفیل می تواند به ضبط وجه الکفاله اعتراض کند؟ معسر شده ، متهم فوت شده یا حاضر شده است. -121

اگر پرونده از دادگاه بدوی با موضوع خیانت در امانت رفته تجدید نظر و تجدید نظر می بیند سرقت است آیا حق  -151

 ق.آ.د.ک. 230،  263تغییر از موضوع دارد؟ بله ماده 

نکته : در تامین خواسته کیفری ، خسارت احتمالی نمی خواهد رای نسبت به خواهان همیشه حضوری است چه در جلسه 

 دادگاه باشد یا نه و ....

 فرق کلی در معین و کلی مشاع چیست؟ -151

تواند چنین کاری خانه ای را الف به ب می فروشد بعد از دو ماه ب می خواهد آبگرمکن را از خانه الف بردارد می  -152

 ق.مدنی. 530کند؟ ج ( باید دید در قرارداد چه آمده و اگر نبود به عرف مراجعه کنیم و اصل بر عدم است ماده 

در تحقیقات مقدماتی متهم چند وکیل می تواند داشته باشد؟ محدودیت ندارد قانون گفته یک وکیل می تواند به  -155

 شته باشد ولی یکی را به دادگاه بیاورد.همراه داشته باشد یعنی چندین وکیل دا

دادستان قرار تعلیق تعقیب صادر کرده ، متهم می گوید اعتراض دارم ، می خواهم بروم دادگاه محاکمه شوم آیا چنین  -154

 حقی دارد؟ بله.

 ی کند.یک نفر طی نامه ای نوشته هفته بعد زلزله می آید آیا نشر اکاذیب است؟ نشر اکاذیب بر آن صدق م -153
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نکته : شخصی در تهران در روزنامه نوشته ، سه روز دیگر زلزله می آید ، مثال مهندس زلزله نگاری ، اگر خبر واقعی باشد چه 

جرمی محقق شده است، اسثتثناء بر این چیست؟ اگر واقعی باشد جرم نیست و اال نشر اکاذیب است فقط یک مورد است که 

 است. اشاعه فحشاء اگر واقعی هم باشد جرم است آنهم

آقای الف ساعت خود را به مغازه تعمیر ساعت می دهد ولی رسید نگرفته بعد برای تحویل رفته ، مغازه دار منکر می  -156

نوع رابطه داریم : قانونی ، شرعی ، عرفی ، قراردادی اینجا رابطه عرفی است و معموال  4شود چطوری می توان ثابت کرد؟ ما 

 بازپرس باید احراز کند. رسید نمی گیرند ،

چی شد؟ قبال خیلی وسیع بود و به شعب تشخیص می رفت االن فقط رئیس خود می تواند ابطال  10سرنوشت ماده  -153

 کند.

 معامله برای حمل درست است؟ خیر چون اهلیت است بقاء ندارد. -150

ق. جرائم  2ق.ماده  311،  351قانون مجازات بود و ماده شنود غیر مجاز جزء کدام قانون است؟ جرائم رایانه قبال جزء  -151

 رایانه ای است.

دادستان ... و از رسیدگی پرونده قتل عمد را مخل نظم شهر می داند و به بازپرس پرونده می گوید پرونده را به مشهد  -141

برسد اگر اجازه داد مشهد باید به نظر رئیس دادگستری کل استان بفرست دادستان مشهد می گوید خالف قانون است 

 .64رسیدگی می کند و اال نه؟ ماده 

نکته : فقط قرار سقوط دعوی اعتبار امر مختومه دارد و نمی شود دوباره دعوی را طرح کرد ولی سایر قرار ها اعتبار امر 

 مختومه را ندارد.

 نکته : عاقله را می توان احضار کرد ولی نمی توان جلب کرد.

 ک مادرم را کشته است :کسی گفت پزش -141

 الف ( براثر حادثه : 

 ب ( براثر تصادف : با حقیقت بدوی سازمان نظام پزشکی کاری نداریم.
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 به عنوان پزشک کشنده باشد : اول باید بفرستیم هیئت بدوی نظام پزشکی تا قصور پزشک را احراز کنند.ج ( 

است؟ چون می گوید : کلیه هایم مریض است یعنی  شخصی محکوم به حد شراب است می گوید کلیه هایم مریض -142

خطر جانی دارد و حد فوری است لذا باید از پزشکی قانونی استعالم شود چون شالق حدی فوری است نه تعزیری و باید از 

اگر  رد و اگر دارد کجا دارد شاید به دست و پا بزنیم و کجاها ندارد وپزشکی قانونی استعالم کنیم که آیا خطر جانی دا

 ق.آ.د.ک. 206اشکال ندارد به پاها و دست ها می زنیم و اگر گفت بر همه جا ضرر دارد نباید زده شود و اگر تعزیری باشد 

نکته : معیار برای درجه بندی از حبس و شالق و جزای نقدی است و آن است لذا اگر باالی یک میلیارد کالهبرداری کرده 

است ولی از نظر جزای نقدی می شود درجه یک ؟ و این  4چه از نظر حبس درجه سال است گر  3سال تا  1گر چه حبس 

 جرم درجه یک است.

نکته : اگر درجات مشخصی باشد در تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر اعمال می شود و اگر مشخص نباشد ) عدم تشخیص 

مالک است، مثال کالهبرداری  مجازات شدید تر ( حبس مالک است ، یعنی در جایی که درجه ها مشخص نیست حبس

 کرده و مقدار مالی کالهبرداری شده مشخص نیست یا در مقدار آن اختالف است.

محسوب می شود مثال : تولید لباسهای مستهجن تذکر کتبی می دهیم. چون در این  3جایی که مشخص نیست ، درجه نکته : 

 محسوب می شود. 3مورد درجه مشخصی نیست درجه 

 تکمیلی و تبعی؟ تکمیلی در حکم قاضی می آید ولی تبعی نمی آید. فرق حکم -145

  24و  25نکته : در مواد 

الف ( عنوان در تفهیم مجازات حذف شده است ، لذا می شود مجازات اصلی را کامل نداد و از مجازات تکمیلی استفاده 

 کرد.

 ب ( تسری موضوع به جرایم حدی و قصاصی.

 می شود تکمیلی دارد (. 6عزیرات ) تا درجه ج ( پیش بینی محدودیت در ت

 و ( یک یا چند مجازات تکمیلی.



 

 

 
                                                                                                

                                                                                              29 

                                                                                                 

 

 آیا خواهر خانم از جهات رد دادرس است ؟ بله سببی درجه دوم. -144

) ع ( توهین به مقدسات اسالم است؟ باید تفسیر به نفع متهم کنم و بگوئیم : مقدسات اسالم آیا توهین به حرم امام رضا  -143

 مسلمانها قبول کنند مثل قرآن و پیامبر وقتی حرم امام رضا را شامل نمی شود چون قانون تصریح ندارد.یعنی همه 

 کسی با دیگری لواط می کند؟ چه مجازاتی دارد. -146

 جرائم و مجازات اطفال در ق.جدید. -143

ین است که اطالق ماده از مواردی که : قوانین شکلی عطف به ماسبق می شود ولی نکته مهم ا 1512ق.م.ا  11نکته : در ماده 

 مرتکب حقوق مکتسبه پیدا کرده منصرف و خارج است.

نکته : منصوص شرعی مثال تحت ازار واحد خوابیدن ، تقبیل ، مزاجعه و ... که در شرع حرام است و برای آن عقوبت 

 مشخص شده است.

و در تعزیرات اعدام پیش بینی نشده است پس اعدام در  فقط در بحث حدود اعدام داریماعدام تعزیری مفقود شد :  11ماده 

مواد مخدر دیگر تعزیر نیست و یا باید افساد گرفت یا محاربه ، لذا اگر بحث توبه در حدود با شرایط فراهم شد اعدام نخواهد 

 شد.

  شروط ابتدایی و ضمن عقد؟ -140

 اجرت المثل در قانون خانواده و مدنی. -141

 تعهدات.خیارات و  -131

 بیع ، ضمان درک ) تعریف ( اگر شرط مستحق للغیر شرط شده است ثمن به نرخ روز باشد درست است. -131

سه تا مشکل دارد؟ در مبیع  تا ماشین بوده 6در جایی که مبیع کلی فی الذمه است ، نصفش فاسد در آمده است؟ مثال  -132

 تای دیگر بدهد. 5ید خریدار الزام فروشنده را به تحویل کلی فی الذمه حق فسخ برای خریدار وجود ندارد و با
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هزار تومان ، ارجاع به کارشناس خواهان هزینه  311خواهان مطالبه خسارت کرده به مبلغ یک میلیون و خوانده  -135

 تومان رای ، بقیه رد دادخواست. 311کارشناسی نداده است وضعیت چیست؟ 

شود. آیا تمکین اجرائیه می خواهد؟ بله ولی صورت جلسه می کنند و او را حاضر می نکاح ، تمکین اجرائیه صادر می  -134

 کنند و تا مرحله خانه صورت جلسه می کنند.

 رای اجرایی و اعالم؟ -133

 اصل عدم توجه ایرادات. -136

 ) استقالل امضائات (اوصاف اسناد تجاری. -133

 دست طرف مانده است.وصف تجریدی تعهدی بوده و به هم خورده و چک  -130

 استثنائات اصل عدم توجه ایرادات ؟ تحصیل با سوء نیت مجرمانه یا مغرضانه ، ابراء روابط شخصی بال فصل. -131

 می گوید اگر برات در خارج باشد یک سال؟  260ماده  -161

  ق.تجارت 513ر نویسی و ضامن و مسئولیت هایشان؟ ماده فرق ظه -161

 نی است منتهی تابع مسئولیت مضمون عنه ) اگر مضمون عنه بری شود ضامن هم بری می شود (مسئولیت ضامن هم تضام

 به معنای خاص و عام ) قبض انبار ، اسناد در وجه حامل (. اسناد تجاری را نام ببرید؟ -162

آید و آن را خراب می  تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه مثال بایع ماشین را می فروشد و قبل از تحویل زلزله می -165

 ق.م (. 503)  ثمن به مشتری رجوع کند. برای اخذکند؟ و بایع نمی تواند 

 از مبیع فاسد در آید ) خیار تبعض صفقه ( حق فسخ و اگر کلی درمعین باشد صحیح است.در صورتی که قسمتی  -164

نظریه بهتر این است که  کند ب مغبون شده؟ الف ماشینی را به ب می فروشد ، ب به ج و ج به دال و خرج ماشین می -163

 در حکم تلف باشد چون ب مغبون شده که مثل یا قیمتش را ضامن است ولی معامالت بعدی صحیح است.
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فردی قول می دهد که ده تن گندم بگیرد و به ب تحویل دهد و پولش را کامل می گیرد و زمانی که کانتینر می رسد  -166

 فاسد شده است؟ خسارت داردمی بیند که نصف مال 

 خیار عیب از مالیت افتادن است. -163

فرق غصب با تصرف عدوانی ؟ غصب شامل اموال اعم از حق یا منفعت یا عین چه منقول و غیر منقول می شود ولی  -160

 تصرف عدوانی فقط در اموال غیر منقول است و در آن سبق تصرف مطرح است نه مالکیت؟

 غیر ممکن شود.شرط فعل اگر  -161

 عقد معلق در انشاء و منشا و اثر. -131

 صالحیت دادگاه خانواده. -131

 فرق نحله و اجره المثل. -132

 اجرای احکام : موارد توقیف اجرا با موارد رفع توقیف. -135

 تشریفات مزایده و چه کسانی باید در مزایده باشند؟ و در چه مواردی مزایده باطل است؟ -134

نده به بهای خواسته اعتراض می کند ، هزینه کارشناسی باکیست؟ با خواهان چون خواهان مدعی است نه خوانده و خوا -133

 اگر ظرف یک هفته پرداخت نکرد قرار ابطال دادخواست.

 اگر دعوی قائم به شخص باشد مثل طالق و شخصی فوت کند. 113قرار سقوط دعوی ، بند ج ماده  -136

 در ق.آ.د.م داریم کدام ماده ؟ هم در ق.مدنی داریم و هم آ.د.م. سوگند استظهاری -133

دعاوی طاری فرق ورود ثالث و اعتراض ثالث از نظر شکلی تا ختم رسیدگی و جلسه اول دادرسی؟ ورود ثالث تا  -130

 است. زمانی که ختم رسیدگی اعالم نشده چه در مرحله بدوی با مرحله بعدی ولی اعتراض ثالث بعد از صدور حکم

 دعاوی طاری در کجا مطرح شده و نام برده شده است؟ -131

 شانه تخم مرغ خریده می بیند ، نصفش فاسد است؟ چه خیاری است. -101



 

 

 
                                                                                                

                                                                                              32 

                                                                                                 

 

زن همسایه را می گیرد و وسط راه طال گم می شود و لباس پاره می شود در عاریه مضمونه خانمی لباس و طالهای  -101

 .شد ضمان دارد و در طال در هر صورت ضامن استاست ، لباس تعدی و تفریط اگر با

از ایران خودرو ماشینی می خرد و می بیند که باکش سوراخ است می خواهد استارت بزند می بیند که آتش گرفت؟  -102

 ق.حمایت از مصرف کنندگان که ماشی سالم نبوده است. 2ضمان درک اگر قبل از تحویل به بایع باشد ماده 

جدید نظر می دهد و رفع نقص آن با بدوی است ، رای صادر کرد و رفت تجدید نظر ، اینجا اخطار رفع دادخواست ت -105

 اگر خواهان اقدام نکرد. 531نقص ماده 

 ق.تجارت برای ظهر نویس اگر در مواعد نباشد نمی توان طرح دعوا کرد. 513ماده  -104

بیند که امضاء مطابقت ندارد می گوید امضاء من نیست؟  فردی چک صادر می کند ، به دیگری می رسد و بانک می -103

 انکار می کند.

 چک را آورده اند گفته امضاء مال من نیست؟ -106

 اگر دادخواست امضاء نداشته باشد؟ دو نظریه است. -103

اینکه امضاء ،  الف ( هر چند قانونگذار ضمانت اجرای عدم امضاء دادخواست را در قانون ذکر نکرده است. ولی با توجه به

ق.آ.د.م قرار عدم  2نشده است به استناد ماده ق.آ.د.م و چون طبق قانون ارائه  31یکی از شرایط دادخواست است طبق ماده 

 استماع دعوی صادر می کنیم.

 دفتر ، اخطار رفع نقص بدهد هر چند از موارد رفع نقص در قانون شمرده نشده است. ب (

 با دادگاهی است که حکم فرجامی را صادر کرده است. 313؟ در ماده  اعسار از حکم فرجامی -100

اجرائیه ثبتی در مورد مهریه ، اجراء ثبت می رود برای توقیف اموال محکوم علیه مدعی اعسار می شود محل اقامه  -101

 دعوی ؟ محل اقامت خواهان.

 زمانی اعتبار دارد؟ اجرائیه در مورد نفقه ، محکوم به پرداخت نفقه جاریه ، تا چه -111
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 تا عدم تمکین اثبات شود.

 یکی ماشین می خرد می بیند زدگی داشته و رنگش کرده اند ، طرفین چه حقوقی دارند؟ خریدار خیار غبن. -111

 صد کیلو برنج هندی می خرید و یک کیسه فاسد می شود. -112

 کلی فی المعین. -115

 قرار کارشناسی بنویسید. -114

 11م  36نتقال منافع به غیر تجویز ا -113

تایید فسخ آپارتمان می خرد و چک می دهد و می گوید : اگر وصول نشد معامله را فسخ کنم ، دعوا کجا مطرح  -116

 شود؟ مالی است یا غیر مالی؟ مالی در صالحیت کجاست؟ کدام شورا؟

 دو کانتینر برنج خریده اید قبل از تسلیم ، یکی تلف شده است؟ -113

 اعسار از اجرائیه ثبتی. -110

 .11و  113و  13ق.آ.د.م و ماده  16ماده  -111

آگهی مزایده اگر اشتباه باشد ، و در مزایده اموال منقول به چه نکاتی باید توجه کرد و اگر در مرتبه اول مشتری پیدا  -211

 نشد؟ مرتبه دوم؟

 خیار تبعض صفقه با مثال؟ -211

 تکمیلی و امری توافق کرد؟آیا می شود خالف قوانین  -212

او را ببیند و مقدمات ازدواج با او  ) حبه انگور ( را که باکره است به خانه می برد که مادرش منگولخانم  شنگولآقای  -215

فراهم شود اما زنا می کند رایش را بنویسید؟ آدم ربایی و زنای به عنف ، پرداخت ارش البکاره و مهر المثل رای قابل 

 امضاء می خواهد. 3ر دیوان ( ذیل آن اعتراض د

 آثار بیع؟ -214
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 خیارات مختص بیع. -213

 غصب ، اتالف ، تسبیب و استیفاء.ضمان قهری : -216

 تبدیل تعهد؟ -213

 اسباب سقوط تعهدات. -210

 اگر مشروط علیه از شرط فعل تخلف کرده باشد؟ -211

 ار فسخ به وجود نمی آید؟الف ( امکان اجبار او وجود دارد اجبار می شود و خی

قائم به خودش است  -2قائم به خودش نیست ، به هزینه او شخص دیگری انجام می دهد.  -1ب ( امکان اجبار وجود ندارد. 

 حق فسخ ایجاد می شود.

 اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود اگر مستند به فعل مشروط له نباشد ، حق فسخ دارد؟ -211

 از شرط صفت حق فسخ است.آیا در تخلف  -211

 شرایط اخذ به شفعه : مال غیر منقول قابل تقسیم. -212

 خیارهای فوری. -215

فرق شرط فاسخ با خیار شرط : در خیار شرط حق فسخ با مشروط له است ولی در شرط فاسخ خود مجرد تحقق شرط  -214

 فاسخ مانع از ایجاد هر گونه آثاری بر عقد است.

توهین؟ افترا باید صریح باشد ولی در توهین کنایه هم درست است ، نشر اکاذیب کتبی است ، افترا به  فرق افتراء و -213

 دروغی که به دیگری نسبت داده شده دو جرم باشد ولی نشر اکاذیب دروغی است که جرم نیست.

کند برای دست دادن ، ولی رئیس قوه قضائیه به قاضی شعبه سالمی می کند ولی او جواب نمی دهد و دست دراز می  -216

 او دست نمی دهد؟ توهین عملی.

 در خیابان شخصی شصت نشان می دهد و شکلک در می آورد چه جرمی است؟ توهین عملی. -213
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گزارش تصادف بدون شاکی؟ قاضی بررسی می کند به خاطر فقد دلیل منع تعقیب می زند دو ماه بعد شخصی مراجعه  -210

مان تصادف پای من شکست، برگه پزشکی قانونی هم هست ، شرایط تعقیب مجدد؟ اعمال بند ن و اعالم می کند که در ه

 ق.تشکیل و اگر همان شاکی نباشد در این صورت اعتبار امر مختومه ندارد که شکایت جدید است. 5ماده 

؟ شیراز می فرستد قم ) رای  سرقت در تهران ، آدم ربائی در مشهد ، مواد مخدر در شیراز ، تجاوز به عنف در قم ... -211

 (. 03/  11/  1 – 311وحدت رویه 

میلیون وام  211میلیون وام می خواهد بگیرد ، می داند مادر رفیقش سند دارد ، می داند که اگر بگوید  211شخصی  -221

اشته باشد جرم نیست میلیون تومان است بعد که ضبط می شود اگر از اول قصد ند 11لذا می گوید وام می خواهد نمی دهد ،

 ولی اگر از اول قصد داشته که ندهد کالهبرداری است.

شخصی درخواستگاری نگفته که باکره باشد ، ولی بعد عقد فهمیده که باکره نیست  و عقد بر مبنای آن صادر شده ،  -221

 نای آن واقع شده است.تدلیس در ازدواج است و می تواند عقد را فسخ کند. شاکی باید اثبات نماید که عقد بر مب

، تخریب ، اموال  663گزارش کالنتری که فالنی متهم است که در کالنتری میز کامپیوتر را شکسته است؟ ماده  -222

 اموال دولتی است که باید مورد استفاده همه باشد. 603کالنتری جزء اموال عمومی نیست ولی ماده 

ساله شکایت می کند؟ حال اگر پسرده  32دیب نباشد جرم است ماده پدری دست پسرش را می شکند ، اگر برای تا -225

 می شود یا خیر؟ می شود.ق.نحوه اعمال محکومیتهای مالی  2پدر محکوم به دیه شود ماده 

اگر شخصی سه زن داشته باشد و هر سه به جرم ترک انفاق شکایت علیه شوهر کرده اند چه جرمی است؟ تعدد مادی  -224

 مشابه.

شخصی از صندوق صدقات سرقت می کند؟ جرم هست یا خیر؟ جرم هست اما اینکه مال متعلق به چه کسی است  -223

شک است ، بعضی می گویند : خیابان جزء اماکن عمومی نیست چون اماکن عمومی مسقف مثل مسجد ، حسینیه ، حمام و 

هم نیست چون خود صندوق را  631می نیست ... مشمول اماکن عمومی است و اگر در خیابان باشد سرقت از اماکن عمو

 دانست. 661سرقت نکرده سرقت در متعلقات مربوط به دولت یا موسسات خیریه می توان مشمول 

 ضربه شالق برای شرب خمر محکوم شد آیا مشمول مرور زمان می شود؟ خیر. 01شخصی به  -226
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ت می کند؟ آیا مشمول مرور زمان می شود؟ خیر فعل سال شکای 3شخصی در خیابان خانمی را می بوسد و بعد از  -223

 حرام تعزیر است.

االن رویه بر این است که دادستان تجدید نظر  ا قسامه اگر به دیه و حبس محکوم شده باشد؟در ضرب و جرح عمدی ی -220

 خواهی می کند اگر تمام شده از بخشنامه می رود اعاده دادرسی.

ل گذشت؟ نیازمند شاکی خصوصی هست لذا دادستان با شکایت شاکی خصوصی شروع نقش دادستان در جرایم قاب -221

 می کند.

ماه  6را اعمال و به  22در رای خیانت در امانت استدالل شده با توجه به اینکه متهم جوان است و اقرار کرده است ماده  -251

 جایگزین حبس داد.حبس ... محکوم شده ، به عنوان دادیار اجرای احکام چه می کنید؟ باید 

ش به این مغازه روزی این فرد با دو نفر از دوستان شخصی با صاحب مغازه رفیق است و چند بار خرید می کند ، -251

مراجعه می کنند. موقع نماز ، صاحب مغازه به این شخص می گوید : من می روم نماز مغازه دست شما و بعد هر کدام از این 

 دارند؟ چه جرمی است. کت و شلوار برمیسه نفر یک 

اختالف است ، بعضی می گویند : چون خود مغازه را به شخصی داده نه وسایل را پس سرقت است ولی به نظر می رسد 

سپردن خود مغازه معنا ندارد بلکه به اعتباروسایل بوده لذا خیانت در امانت است البته نسبت به دو نفر رفیق دیگر می توانند 

 نها  سپرده نشده است. سرقت گرفت چون به آ

 ق.صدور چک. 14شرایط چک مفقودی ماده  -252

 موات شهری و غیر شهری ، طرف دعوی کجاست؟ غیر شهری ) جهاد کشاورزی (.در دعاوی  -255

 4زندانی از محکوم به تجدید نظر دادخواست اعسار می خواهد مرجع رسیدگی کجاست نحوه تقویمش چیست؟ ماده  -254

 محکومیت های مالی.ق.نحوه اجرای 

: غیر  351شخصی خانه ای را به دیگری فروخته ، خریدار مال رهنی الزام به تنظیم سند داده است ، چه کار باید بکند؟  -253

 نافذ.
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 نفقه و مهریه را آیا شورا می تواند رسیدگی کند یا خیر؟ -256

 به من نمی دهد؟ در موارد رد دعوی.دادخواست تحویل عین ، شخصی گفته است که به من هبه کرده و  -253

میلیون ، تامین خواسته داده و ماشین توقیف شده ، در  5میلیونی را دادخواست داده ، تقویم کرد  6خواهان ماشین  -250

؟ ماده 5میلیون می باشد یا  6جریان رسیدگی ، در مرحله اجرا معلوم می شود که مال از بین رفته باید محکوم به رای دادگاه 

 قانون اجرای احکام مدنی. 46

دادرس بخش تنهاست ، قرار امتناع از رسیدگی زده ، شهرستان می گوید : این قرار اشتباه است ، حل اختالف چگونه  -251

 است؟

زوجه دادخواست مهریه داده و طالق نمی خواهد ، زوج می گوید : که من دخول نکرده ام ، چه باید کرد؟ تنصیف  -241

 و در فرض سوال باید کامل بدهد. در طالق است

یکی از شرکا در ملک مشاعی تقاضای افراز کرده است ، حال آیا یک نفر هم می تواند تقاضای افراز کند ، بر فرض  -241

 که بتواند ، قاضی دادگاه چه می کند؟ به ثبت رسیده یا نه ، بینشان محجور است یا نه.

گری فروخته ، قرار شده که راننده این بار را از مشهد به تهران ببرد ، ولی در شخصی یک بار برنج دارد ، شخصی به دی -242

معامله چیست؟ آیا خریدار می تواند پولش راه چپ می کند و بار از بین می رود ، آیا حامل مسئولیت دارد یا خیر ، تکلیف 

ن در کلی فی الذمه حق فسخ وجود ندارد و را پس بگیرد یا بیع کلی فی الذمه بوده باید فروشنده بار دیگر تحویل دهد چو

 اگر چنین ماشینی وجود نداشت حق فسخ دارد.

ساله مجنونی پدربزرگ دارد آیا باید تعیین قیم شود یا خیر؟ متصل باشد یا خیر، پدربزرگ را به عنوان قیم  21شخص  -245

 تعیین می کنیم.

اعسار یا تقسیط؟ به  خواسته است ؟ به کدام رسیدگی می کنیم ، و تقسیط را با هم در مواردی که اعسار هزینه دادرسی -244

 اعسار رسیدگی می کنیم.
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دادخواست تخلیه داده است؟ کدام قانون حاکم است؟  1511سال ، تا سال  3مغازه را اجاره داده به مدت  1561سال  -243

 1536سال 

 طبقات ارث؟ -246

 مدت معینی برای بایع یا مشتری یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله باشد. خیار شرط با شرط الخیار چه فرقی دارد؟ در -243

ق.  6نکته : هم در ق. اصالح پاره ای از قوانین دادگستری تعلیق تعقیب آمده که اختصاصی به دادستان دارد و هم در ماده 

 اصالح ق. مبارزه با مواد مخدر.

منی دارند یا خیر؟ اگر به نمایندگی از طرف شرکت چک را صدور چک توسط مدیر عامل شرکت آیا مسئولیت تضا -240

 صادر کرده باشد.

م افزایش بهای خواسته داده است ، ولی بعد  5م و  2اجره المثل زمین ناشی از غصب ، تقویم کرده است در جلسه اول  -241

 خانه تخریب شده است افزایش داده همان خانه که در زمین بوده است.

 ق.اجرای احکام مدنی مطالعه شود. 143و  146،  46،  44مواد  -231

مطالبه مالی یا اجور به دادگاه داده و بعد تامین خواسته داده است و خواسته ده میلیون پول نقد است و تامین خواسته  -231

ه خانه حق داده که خانه ی طرف توقیف شده است ، خوانده ورشکست شده ، ده تا طلب کار دیگر دارد ، سوال آیا نسبت ب

 عینی دارد یا خیر؟

 .36و  63ق.مدنی و  236مالک تقسیط در رای چیست؟ ماده  -232

 دادخواست تخلیه ی زمین مزروعی داده است و سند اجاره عادی هم دارد ، یک شاهد داشته است ، شرائطش چیست؟ -235

ده و ج مطالبه مبلغ بصورت تضامنی داده شخصی سفته صادر کرده است به آقای ب داده ، ب ظهرنویسی کرده به ج دا -234

 چه باید کرد؟

 شرطی که جهل به آن باعث جهل به عوضین شود.شروط باطل و مبطل؟ مخالف مقتضای عقد ، -233
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قاضی قرار تحقیق محلی داده است و خودش رفته برای اجرای قرار ، خوانده سروصدا کرده است ، خوانده دیده است  -236

 رد اخالل در نظم دادگاه می شود یا خیر؟ ناظر به دادگاه است.که ... آیا از موا

شخصی خانه ای را تصرف عدوانی کرده و به شخصی دیگر داده است و او شده متصرف علیه چه کسی باید  -233

 دادخواست تصرف عدوانی طرح شود؟ علیه متصرف.

این ماشین را به این شرط می فروشم که این شخصی ماشینی را به دیگری فروخته ، خریدار شرط می کند که من  -230

موقع عقد معلوم می شود که طوطی در زمان عقد وجود نداشته چه کار باید کرد؟ عقد و طوطی داخل قفس مال من باشد ، 

 شرط چه وضعیتی دارند؟

، و در آنجا در  زوجه دادخواست مهریه داده است و اعالم می کند که در شعبه دیگر ما دادخواست طالق داده ایم -231

 حال رسیدگی است؟ توامان رسیدگی می شود و در زمان طالق باید حقوق زوجه را در نظر گرفت.

 دسترسی غیر مجاز به داده ها؟ -261

 فردی کارت عابر بانک را سرقت کرده که رمز آن همراهش بوده است؟ سرقت ساده.-261

فردا صبح آزمون دکتری دارد ، اسمش می زند دختر واقعی انها دختری را از پرورشگاه برداشتند و بزرگ شد و  -262

 نیست؟ جرم نیست چون کذب نیست هر چند اضرار به غیر است.

 حدود اختیارات وکیل در دادسرا؟ -265

 شرایط ضبط وثیقه جاهائی که دارنده است و جاهایی که نیست؟ -264

 آیا شورا می تواند حکم جلب صادر کند؟ -263

 که می شود راسا جلب کرد؟ مواردی -266

 بازپرس نمی تواند در جرمی که خودش شاهد آن بوده است ، مجرمیت صادر کند. -263
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فردی در دسته چکهای صادره از موسسه میزان ، ظهر نویسی کرده وبه ثالثی می دهد آیا در این مورد ظهر نویس و  -260

 صادر کننده مسئولیت تضامنی دارند یا خیر؟

ق.تجارت می گوید این برگه ها چک نامیده نمی شوند بلکه حواله است و اگر در ماده  511ق.مدنی و ماده  212ماده  5بند 

 گفته است محال علیه. 511

فقط بانکها محال علیه بودند و در آن زمان موسسات مالی و اعتباری نبودند  1511چون در تاریخ تصویب قانون تجارت یعنی 

نکها بوده اند لذا در مورد چکهای موسسات عالی مسئولیت تضامنی وجود ندارد و انتقال تعهد و و مراد قانون گذار فقط با

 ق.م. 212تبدیل تعهد پیش می آید طبق ماده 

البته رای از شعبه دوم دیوان عالی کشور ) نه رای وحدت رویه که حقیقت عمومی دیوان عالی کشور است ( صادر شده و 

 سسات مالی و اعتباری نیز مسئولیت تضامنی است. گفته است در مورد چکهای مو

 رنگ پاشیدن روی خودرو آیا تخریب است؟ -261

 فرق بین وحدت مطلوب با تعدد مطلوب : -231

وحدت مطلوب یعنی قراردادی که بین دو طرف منعقد شده و الزمه آن این است که انجام تعهد توسط شخص متعهد فقط 

شام برای ظهر بوز جمعه که اگر  1111مطلوبیت دارد نه در زمانهای دیگر مثال می گوید :  ،در همان زمان خاص مورد توافق 

 شنبه بدهد مطلوب او نیست.

که در این صورت متعهد مسئول پرداخت خسارت است اگر متعهد له از رستوران دیگر غذا بگیرد و اال می تواند آن را فسخ 

 کند.

منعقد شده است و در آن زمان خاص مطلوبیت ندارد مثال می گوید این هفته بیا ف تعدد مطلوب : یعنی قراردادی بین دو طر

 خانه مرا رنگ کن اگر هفته بعد یا ماده بعد آمد اشکال ندارد یا اگر گفته بیا شنبه برود اشکالی ندارد.

 منع تعقیب ) شاکی آدرس متهم را نمی تواند بدهد .(بدلیل عدم احراز وقوع جرم 


