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 «به نام خدا » 

 ) کتاب دکتر بهرام بهرامی (. اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد تجاری؟ -1

 ) اوصاف اسناد تجاری (. اسناد تجاری؟ شکلی بودنو   تجریدی بودن وصف اصل -2

 و قدیم ؟ بحث رفتار ولگرد فعل است یا ترک فعل یا اعتیادی.جدید ا -م-ق 2فرق ماده  -3

 طفلی توسط شخص بالغ ... که فعل مجرمانه انجام دهد مسئولیت کیفری طفل و طرف دیگر چیست؟

تفهیم اتهام شد اقرار نکرد مرجع تجدید ورود مرجع تجدید نظر نسبت به شخصی که تجدید نظر خواهی نکرده به وی  -4

) سه نفر متهم داشته دو نفر تجدید نظر خواهی کرده و یک نفر نکرده  تبرئه دارد می تواند ورود کند یا نه؟نظر عقیده بر 

 نسبت به یک نفر عقیده به ... (.

دادگاه عمومی انقالب : قرار بازداشت موقت دادگاه بخشی صادر شده در جرایم غیر صالحیت کیفری استان  –ت  –ق  -5

 نه مرجع تایید قرار بازداشت موقت کجاست؟ آیا قابل اعتراض هست یا

حواله ای از از تعاونی اعتبار ... صادر شده با ظهر نویسی منتقل شده صادر کننده ، دارنده یا ظهر نویس ) نظر شما بعنوان  -6

 دادرس (.

 جلب ثالث را توضیح دهید؟ -7

 تفاوت تصرف عدوانی و غصب در مالکیت؟ -8

 خیار را تعریف کنید؟ -9

 شرایط مقذوف؟ -11

 ماشین به کسی داده آن را می فروشد خیانت در امانت است -11

 جنس شالق از چیست؟ شالق حدی و تعزیری چطور اجرا می شود. -12

 دیه دستی که از چند جا شکسته حساب کنید؟ -13
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 ) تعدد مادی (. 134) تعدد معنوی ( با ماده  131فرق ماده  -14

 یانه نسبت زنا می دهد چه جرمی است؟با ایمیل از طریق را -15

 منزل آتش گرفته ) اضطرار ( دیوار همسایه را خراب کرده تاخودش را نجات دهد مسئولیتی دارد یا نه؟ -16

دفاع مشروع : ب به الف حمله می کند الف در دفاع از خود به ب حمله می کند بعد ب می زند الف را می کشد  -17

 مسئولیتی دارد یا نه؟

دادگاه چه تصمیمی می گیرد؟  –آ.د.ک مجرم به کالهبرداری بعد از قطعیت رای رضایت شاکی را می گیرد  277 -18

 کدام دادگاه؟

 قانون. 526سبب و مباشر؟ ماده  -19

 توقف مقدمه ورشکستگی است. فرق توقف با ورشکستگی چیست؟ -21

توجه می شود که خوانده قبل از تقدیم دادخواست فوت خواهان دادخواست مطرح کرده بعد از جلسه اول دادگاه م -21

 کرده است چکار می کند؟

واقف برای متولی شرایطی را قرار داده است بعد از مدتی متولی یکی از شرایط قید شده را از دست می دهد چه باید  -22

 کرد؟

 کنید؟ محل اقامت خوانده است را بیان استثنائات بر طرح دعوا بر اصل در طرح دعوا -23

 طالق با عسروحرج در کدام دسته از تقسیم بندی قرار می گیرد؟ –انواع طالق  -24

 توضیح؟ 18اعاده دادرسی اعمال ماده  -25

 اعتبار امر مختومه را تعریف کنید؟ -26

 دعاوی که ارجاع به داوری نیست نام ببرید؟ -27

 اصیل حق فسخ معامله دارد یا نه؟ -28
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 موارد احاله؟ -29

 (تطبیقی ؛ قانون جدید و قدیم مجازات.) تکرار جرم  -31

 خش به ماشین تخریب است یا نه؟ در ماده بعضا یا کال دارد. 677تخریب ماده  -31

 شروع به جرم ) تطبیقی ؛ قانون جدید و قدیم مجازات.( -32

 رجم یا صلب باشد رجم اجرا می شود. 3تبصره  92ق.م.ا  132ماده  -33

  دعوی چیست؟حقوقی : سقوط  -34

 ) تعهدات ، اعمال حقوقی کاتوزیان (.

 ) شروط ضمن عقد ، شهیدی انتشارات مجد (.

 فرق فسخ نکاح و طالق؟ -35

 فرجام خواهی ماده بخوانید؟ -36

 از غصب پرسید؟ -37

 شکایت شفاهی را توضیح دهید؟ -38

 دارنده با حسن نیت چه کسی است؟ -39

 کشند دادستان تقاضای دیه می کند آیا بزرگ شدند می توان قصاص نمود؟ دو صغیر شخصی را می) کیفری (  -41

اگر شخصی بر اثر ایست مامور فرار کند و تمام موارد قانونی شلیک رعایت شود و شلیک شود و طرف بمیرد؟ حکم  -41

 قانونی ... بیت المال ....

 684شخصی گوسفندان خود را در مزرعه دیگری می چراند؟  -42

 زن تقاضای نفقه کند و مرد انکار زوجیت بعدا معلوم بشود زوجیت؟ جرم قانون حمایت خانوادهاگر  -43
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 اگر معامله نامشروع باشد؟ -44

 عقد خیاری ، شرط خیاری. -45

 سند. -46

فقره  اده دستگیر شده و االن منکر شرب است و در سوابق نیز سهبه گزارش مامورین شخصی که دهانش بوی الکل می د -47

 .قرار نهایی صادر فرمائید -4تامین  -3تفهیم اتهام  -2دستورات  -1شرب خمر دارد با تست الکل بعنوان 

 شرب خمر در بار چهارم. –قرار مجرمیت  –تامین بازداشت موقت  –سوابق از اجرای احکام 

می کند و ب آن را در قبال  الف ) موسسه قرض الحسنه ، بانکی نیست ( چکی در وجه شخص ب صادر –رای حقوقی  -48

 خرید کاال به ج منتقل می کند ج علیه الف و ب دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه رای صادر نمائید. 

 سال پیش در دبی به قتل رسیده است آیا اولیاء دم او هم اکنون می توانند در ایران شکایت کنند؟ بله 21شخص ایرانی  -49

 دایر کرده و به طور مکرر افراد مختلف برای زنا ولواط به آنجا می آورد چه جرمی است؟شخصی مکانی را  -51

 قوادی دایر کردن آیا مرکز فساد و فحشا است؟ -51

 حوادث ناشی از عملیات مهندسی؟ -52

د موجر اما تخلیه نمی کن دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری؟ خیار تبعض صفقه ؟ مدت قرار مستاجر تمام شده است -53

  تصرف عدوانی. ؟وسایل او را بیرون انداخته و خود در خانه نشسته

 تقسیم چیست؟ عقد الزم است. -54

 سهام ممتاز را تعریف کنید؟  اصل عدم توجه ایرادات؟اصل فرمیت در اسناد تجاری ؟ ) تجارت ( اصل تنجیزی بودن ؟ -55

شرکت مسئولیت محدود چیست؟سهام عادی تعریف کنید؟شرکت تضامنی را شرکت نسبی؟ اقتضائات اصل تجریدی بودن؟

یا دارایی شرکت از اموال شخصی شرکا ضامن قابل مطالبه دارایی شرکت تضامنی کافی نباشد آ اگر چه فرقی دارد؟ممتاز با 

 سهام اسمی را تعریف کنید؟ ؟است
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 ضامن چه تصمیمی می گیرید؟) وصف تجریدی بودن ( سفته ای که واخواست نشده آیا یک نفر متعهد یک نفر  -56

 چک صادر شده از طریق معامله نامشروع؟

 چه اموری می شود به داوری ارجاع داد و جه اموری نمی شود ) مهم ( -57

 جلب ثالث –اعتراض ثالث  -58

 فرق عقد و ایقاع -59

 سقوط تعهدات. –اجرای تعهد حقوقی  -61

ند صاحب درختان شکایت می کند مشتکی عنه مدعی مالکیت یک نفر درختان شخص دیگری را قطع می ک -جزایی -61

 است شما به عنوان دادیار چه می کنید؟ ) اناطه ... (درختان 

 ق.م.ا جدید (. 151ماده  1) تبصره  آقایی مرتکب قتل می شود و در حال اجرای حکم مجنون می شود؟ -62

 آیا می توان به مجنون تفهیم اتهام کرد؟ -63

 سرقت شده شخص ادعای مالکیت می کند آیا می توان قرار اناطه صادر کرد؟اتومبیلی  -64

 قرار منع تعقیب اعتبار امر مختومه دارد یا نه؟ -65

 قرار منع تعقیب اصال متضمن جرمی نباشد و اینکه جرمی واقع نشده چه تفاوتی با هم دارند ) برای هر دو مثال بزنید (؟ -66

 حقیت واقع می گوید چه جرمی است؟ا می اندازد داخل فیسبوک این مرد قلیانی و یک نفر تصویر شخص دیگری ر -67

 اسناد تجاری و شرکتها. -68

دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت نماینده شخص حقوقی که نمایندگی و چک داشته و در حال حاضر نمایندگی ندارد  -69

 را بیان کنید؟

 روز فروض متصور را بیان کنید؟ 21ر واقع برگشت می خورد بعد از دعوی علیه ظهر نویس و ضامن ظهر نویس و د -71
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میلیون مالک معامله را رد می کند اصیل با فرض عدم علم به مالکیت فضول حق  511خانه آقای فضول فروخته به اصیل  -71

 درخواست قیمت منزل را به نرخ روز دارد

 امر مختومه را تعریف نمایید؟ -72

 غیر نافذ است یا خیر؟ نه. خیار فسخ در عقد -73

 چیست شرط صفت ، فعل ، نتیجه ، هیچکدام.خیار شرط  -74

 شرط نتیجه را تعریف نمایید با مثال؟ -75

 تعزیر منصوص شرعی چیست؟ -76

 ساله زنا کرده مجازات هر کدام و دادگاه صالح را بنویسید؟ 13خانمی شرایط احصان دارد با پسری  -77

از روی شهوت بوسید االن شکایت کرده رسیدگی می کنید؟ منصوص شرعی است و رسیدگی می سال قبل پسری  5 -78

 شود.

 زن بارداری را شخصی ضربه زده بچه متولد شده و بر اثر ضربه بچه بعد از بدنیا آمدن فوت کرده قصاص می کنید یا نه؟ -79

 یق قصاص است.به دنیا آمده از مصادفقط سقط جنین باشد قصاص نیست و چون بچه مرده 

آقای ... کیفر خواست زده خطاب به دادستان قتل عمد انجام شده در صالحیت کیفری استان خطا تشخیص داده حاال  -81

 تقاضای قصاص نمایند ولی دیه نه؟می تواند حکم به دیه صادر کند یا نه اگر اولیاء دم 

ادر خودت زنا کار است بر اثر مقررات قذف به چه قذف : یکی از دو نفر گفته مادرت زنا کار است دیگری گفته م -81

 شکلی است؟

میلیون ریال وجه یک فقره چک به عهده تعاونی  511خواهان دادخواست داده به طرفیت الف و ب به خواسته مطالبه  -82

ده ب در اعتبار میزان تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان بعالوه خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی را دارد خوان
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دادگاه حاضر و اظهار نموده چک موصوف را از طریق ظهر نویسی از الف دریافت و به خواهان  بابت بدهیش تحویل شده 

 قانونی شده حکم مستدل و مستند بنویسید؟خوانده الف در دادگاه حاضر نشده الیحه ای ارسال نشده وقت ابالغ 

 باید شکایت کیفری نماید؟ کسی فضوالت را می ریزد داخل رودخانه چه کسی -83

 شرط ضمان مستاجر به عین مستاجره؟ -84

 میلیون قابل فرجام است یا نه؟ 5رای باالی  -85

 .اعتراض ثالث -86


