
 باسمه تعالي

 كانون وكالي دادگستري استان قزوين

 1390 ماه مهر كتبي اختبار

 دقيقه).90( وقت: آيين دادرسي كيفري سئواالت

.»است ممنوع قانوناز استفاده«.»الت زير پاسخ دهيدابه همه سئو«

و در دادسرا،يكي از ويژگيهاي نهاد تعقيب-1 و بازپرس)،وجود سلسله مراتب در اين نهاد است ، سه مقام ( دادستان، داديار
 وجود دارند.

 توضيح دهيد:،حال

و دادستان و نظر بازپرس،الف) اگر بين بازپرس و نظر،در رابطه با بازداشت يا رفع آن اختالف حاصل شود به رفع بازداشت
 بايد حل اختالف نمود؟،چگونه،بر بازداشت متهم باشد،دادستان

ن،اگر،يعني،و برعكس و  نمود؟ اختالفحل بايد چگونه، ظر دادستان بر رفع بازداشت باشد،نظر بازپرس بر بازداشت

يا،بر كار داديار،حق دارد،ب) آيا دادستان از،نظارت داشته باشد؟و  درخواست كند يا خير؟اوتكميل تحقيقات را

به،اين حق  چگونه خواهد بود؟،بازپرسنسبت

و ذاتي وقوع جرم، اختالف داشته باشند، حل اختالف به چه صورت-ج و بازپرس در خصوص صالحيت محلي اگر، دادستان
)  نمره).6انجام مي گيرد؟

 نمره).5/1(چه احكامي الزم االجراء مي باشند؟-2

 نمره).5/1به عهده دارند؟(،چه وظايفي در اين صورت،محسوب مي شود؟و ضابطين،مشهود،در چه صورتي،جرم-3

و تكليف ذينفع،قرار اناطه-4  نمره).2چه مي باشد؟(،پس از صدور قرار اناطه،به چه منظوري صادر مي شود؟

آن،از چه زمان هايي،شروع مرور زمان-5 و مدت ؟ بليتقا،چقدر است؟و در رابطه باچه نوع مجازات هايي،محاسبه مي شود
 نمره).3(اعمال دارد؟ 
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 نمره).5/1(قرار نيابت قضايي صادر مي شود؟،در دادسرا،در چه صورت-6

7-)  نمره).5/1موارد بازداشت اجباري كدامند؟

 نمره).5/1(غير علني است؟،در چه مواردي،رسيدگي در دادگاه هاي كيفري-8

و در صورت پذيرش،چه مرجعي به درخواست اعاده دادرسي-9 ؟ و،پرونده را به كدام مرجع،رسيدگي مي كند اعاده مي دهد؟
)  نمره).5/1چه كساني حق اعاده دادرسي دارند؟

."باشيد موفق"

http://www.ekhtebar.com


 باسمه تعالي

 كانون وكالي دادگستري استان قزوين

 1390 ماه مهر كتبي اختبار

 دقيقه).90( وقت: مدني آيين دادرسي سئواالت

از5،التحداكثر پاسخ به سئوا« شد5سطر است، چنانچه، بيشتر ، تصحيح نخواهد .»سطر، نوشته شود

.»است ممنوع،قانوناز استفاده«

 نمره).3اصل، در صالحيت محلي با كدام دادگاه است؟سه مورد استثناء را با ذكر مثال، بنويسيد.(-1

، منفرداً-2 ، اختيار تجديدنظر خواهي داشته باشند؛ چنانچه دو نفر وكيل و مجتمعاً

 آيا، دادنامه، بايد به هر دو نفر، ابالغ شود؟چرا؟- الف

، از چه تاريخي، شروع مي شود؟ چرا؟-ب  چنانچه، تاريخ ابالغ به آنان، متفاوت باشد، مهلت تجديدنظر خواهي

 وكيل آيا، گردد، منقضي خواهي، تجديدنظر مهلت ننمايد،و خواهي تجديدنظر شده، ابالغ وي،به دادنامه ابتداءكه وكيلي اگر،-ج
).نمره3(كند؟ خواهي تجديدنظر تواندمي باشد، باقي وي،به نسبت مهلت،كه صورتيدر ديگر،

 گرفته تصميميچه نمايند، صالحيت عدم قرار اصداربه مبادرت، ديگري صالحيت اعتباربه دادگاه،يا اختالفحل شوراي اگر،-3
).نمره2(شود؟چرا؟ مي

.نمايدمي دعوا اقامه تقاضايو مراجعه شمابه است، طلبكار دالر، هزارده مبلغ»ب«از»الف«-4

).كنيد خودداري وكيل، اسم ذكراز).(نمره2.(بنويسيدرا مربوطه دادخواست مختصر، طور به

2(نماييد ،بيان حكم بودن غيابييا حضوريدررا قضايي اوراق است؟تاثير معتبر صورتيچهدر مخاطب، شخص غيربه ابالغ-5
).نمره

 دهدمي توضيح چنين نمايدومي تقديم عمومي محاكمبه»ج«وراثو»ب« عليه تومان، ميليونده مبلغ خواستهبه دادخواستي»الف«-6
 بدهكارند؛ويبه مساوي نسبتبهرا مذكور مبلغ رسيده، آنان امضايبهكه رسيدي طبق»ج«و»ب« كه
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در-بنموديد؟مي اقداميچه نباشد، خواندگان قبول مورد رسيد، ذيل امضائاتو باشيد»ج«وراثو»ب« وكيل شما، اگر- الف
و قطعي گردد، آيا، مي توان تقاضاي اعمال ماده» الف«صورتيكه دادگاه حكم به نفع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي2صادر نمايد

 نمود؟»ج« را نسبت به وراث

 نمره).3(توضيح دهيد.»ج«به وراث نسبت نحوه اجراي حكم را

به» الف«-7 و خواسته خود را  ميليون ريال تقويم مي نمايد؛ شصتدادخواستي به خواسته مطالبه ديه، به محاكم عمومي تقديم

، قابل تجديدنظر است يا خير؟( توضيح اينكه، ، كمتر از خمس ديه است، آيا، حكم صادره ، ميزان ديه مورد مطالبه با توجه به اينكه
، محكوميت كمتر از خمس ديه، قطعي است).مطابق قانون آيين دادرس  نمره)2(ي كيفري

محكوم عليه دادنامه غيابي است. پس از ابالغ دادنامه، اقدام به واخواهي مي نمايد،در صورتيكه دادخواست واخواهي ناقص» الف«-8
سوباشد، چه اقدامي از سوي  ي كدام مرجع اتخاذ مي شود؟كدام مرجع صورت مي گيرد؟ در صورت عدم رفع نقص، چه تصميمي از

 آيا، تصميم متخذه، قابل اعتراض است يا خير؟

، قابليت تجديدنظر خواهي داشته باشد، مهلت تجديدنظر خواهي، از چه زماني شروع مي شود؟(  نمره).3اگر، دادنامه غيابي

."باشيد موفق"
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 باسمه تعالي

 كانون وكالي دادگستري استان قزوين

 1390 ماه مهر كتبي اختبار

 دقيقه).90( وقت: حقوق جزا سئواالت

.»است مجاز،قانوناز استفاده«.»الت زير پاسخ دهيدابه همه سئو«

تحت،»ج«عليه آقاي،به ارتكاب جرم آدم ربايي»ب«و» الف« ان:آقاي،عموميدر كيفر خواست صادره از دادسراي-1
و براي آنها  تقاضاي مجازات شده است.،تعقيب

:،در دفاعيات خود،متهم رديف اول( آقاي الف) و آقاي،من به عنوان راننده"اعالم نموده ،»ج«و آقاي»ب«اتومبيل مي راندم
خ و مجادله مي كردن،ودراجع به اختالف حساب هاي .دبحث

و در يك خانه مسكوني،به روستاي نصرت آباد،دستور داد،»ب« آقاي،در مسير هم،»ب« آقاي متعلق به بستگان،برويم با
و مدت  ."خود به تنهايي آن خانه را ترك نمود،»ج« آقاي.حساب هاي خود را بررسي مي كردند آنان،،ساعت24وارد شديم

را،در مرحله رسيدگي دادگاه،»ب«و»الف:« آقايان به عنوان وكيل متهمين،شما،با توجه به مراتب،حال ،دفاعيات خود
(،سطر6حداكثر در  نمره).4بنويسيد.

سايي با استفاده از كارت شنا نامبرده،كه تنظيم نماييد، عليه شخصي به نام پژمان،با وكالت از آقاي سياوش،شكواييه ايي-2
و،چند تخته فرش گرانقيمت،معرفي نموده،خود را مامور انتظامي عاليرتبه،مجعولي با چند فقره چك كه متعلق به ديگري بوده

و استفاده نموده،بدون اذن صاحبش،آنها را نيز و برده است. آقاي سياوش،امضاء كه،بعد از مدتي،خريداري متوجه مي شود
و اصوال،پژمان  نمره).4نبوده است.(،مامور نيروي انتظامي،متواري شده

وي،به اتفاق سه دوست خود،بهرام-3 و دو همراه و اهانت،در كوچه ايي عبور مي كرده كه از جانب ايرج ،مورد فحاشي
و ايرج،با يكديگر،در اواسط كوچه،قرار مي گيرد. ايشان و وحشت بهر،درگير شده از جيب،يك قبضه چاقو،امبراي رعب

اوخارج نموده،خود او،رفته،يكي از دوستان خود،بهرام به طرف حميد. حمله مي كند،به از،از و پس چاقو مي خواهد
 او را از پاي در مي آورد،با يك ضربه عميق به سينه ايرج،در يك فرصت،در حين منازعه،به طرف ايرج آمده،دريافت چاقو

 فوت مي نمايد.،قبل از رسيدن به بيمارستان،و وي
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در،با توجه به مراتب  توضيح دهيد:،سطر8حداكثر

و مجازات بهرام چيست؟- الف  نوع جرم

و مجازات حميد چيست؟-ب  نوع جرم

و گروه حاضر در منازعه-ج و مجازات آنان چيست؟،ساير افراد  مرتكب چه جرمي شده اند؟

وك-د (،يل بهرام باشيداگر شما  نمره).6چه دفاعي مي نماييد؟

به-4 و شهين داشته،آنان را با اسلحه، مورد اصابت گلوله قرار مي دهد. يك گلوله، مسعود، بر اثر اختالفاتي كه با منوچهر
و پاي وي، قرار  و يك گلوله، به پاي وي شليك مي كند كه هر دو گلوله، در داخل شكم مي گيردو يك داخل شكم منوچهر،

گلوله، به پهلوي شهين، شليك مي كند كه از سمت ديگر پهلو، خارج مي شودو يك گلوله، به دست وي مي زندكه گلوله اخير 
 نيز، در دست وي، باقي مي ماند.

انتظار چه مجازات،اند نموده پيدا عضو نقص مصدوم،دوهر اينكهبه توجهبا شما، از دادگاه رسيدگي كننده به اين پرونده،
 نمره).4(هايي را براي مسعود داريد؟

 نمره).2(براي اثبات تحقق معاونت در جرم، چه شرايطي الزم است؟پاسخ را، با ذكر يك مثال، بيان فرماييد.-5

."موفق باشيد"
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 باسمه تعالي

 كانون وكالي دادگستري استان قزوين

 1390 ماه مهر كتبي اختبار

 دقيقه).90( وقت: حقوق مدني سئواالت

.»است مجاز،قانوناز استفاده«.»پاسخ دهيد،الت زيرابه همه سئو«

، يك مثال بزنيد.اموالي كه به واسطه عمل انسان،-1  نمره).2(غيرمنقول مي گردند، چه اموالي هستند؟ براي چنين اموالي

)نمره2.( بزنيد مثاليك آن، برايو كنيد، تعريف را، الذّمهفي كلي-2

و تسبيب را بيان نماييد(-3  نمره).2دو تفاوت ميان اتالف

را-4 و حقوق ديني  نمره).2.(ذكر كنيددو تفاوت ميان حقوق عيني

 متعلق به فروشنده باشد.، فروشنده بر خريدار شرط كند كه اتومبيل وي با شماره معين، در ضمن فروش خانه،هرگاه-5

و كامال، از بين رفتهقبال، اگر بعد از معامله معلوم شود كه اتومبيل، حال  است:، دچار حريق شده

(صحت،معامله خانه- الف د-از نظر حقوقي چه وضعي  ارد؟چرا؟بطالن)

 نمره)4مي تواند انجام دهد؟چرا؟(، نسبت به معامله،چه اقدام حقوقي، فروشنده، برفرض صحيح بودن معامله خانه-ب

، به مرحله اجرا درآيدو پس از اتمام عده طالق،-6 و حكم اگر بنا به درخواست زوجه، دادگاه مبادرت به صدور حكم طالق كند،
، در مراجع ذيصالح، به هر عنوان، نقض گردد، وضعيت حقوقي عقد نكاح زوجه، ازدواج نمايد، سپس، را ي صادره مبني بر طالق

 نمره).2(چرا؟دوم، چگونه است؟

مي-7 ، سرقفلي مغازه را،به ديگري و سرقفلي خود را، در رهن بانك، قرار مي دهد. سپس شخص، براي اخذ وام از بانك، ملك
 فروشد،

 به نظر شما،
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 بانك، نسبت به فروش سرقفلي، مي تواند اقدام حقوقي نمايد؟چرا؟آيا،- الف

و تحت چه عنواني، قابل طرح است؟(-ب  نمره).4بر فرض مثبت بودن پاسخ، چه اقدام حقوقي

هرگاه، يكي از دو شريك يك باغ مشاع، سهم خود را بفروشد. سپس، معامله مزبور، بين طرفين اقاله شود، باتوجه به اينكه،-8
 نمره).2اله، موجب انتقال مالكيت از خريدار به فروشنده است، آيا شريك ديگر، حق شفعه دارد يا خير؟چرا؟(اق

."باشيد موفق"
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 باسمه تعالي

 كانون وكالي دادگستري استان قزوين

 1390 ماه مهر كتبي اختبار

 دقيقه)90:وقت»(ثبت حقوق سئواالت«

».است ممنوع قانوناز استفاده«».به سئواالت زير، مستدال، پاسخ دهيد«

رسيدگي به طور، از سوي دادگاه،علي القاعده، فوت نمايد، معترض، چنانچه در اثناي رسيدگي به دعواي اعتراض به ثبت ملك-1
؟،در ادامه عمليات ثبتي،كار متقاضي ثبت،با صدور اين قرار، متوقف مي گردد، موقت تا تعيين جانشين متوفي درو چه وضعيتي خواهد يافت

 انجام قابلي،اقداماتچه، ذيل فرضدواز هريكدر، بپذيريدراوي وكالت بخواهد شماازو مراجعه شمابه، ثبت متقاضيكه صورتي
 دهد؟ انجام بايد اقداماتيچه،كننده رسيدگي دادگاهو بود؟ خواهد

(معترض  نباشند.، شناخته شده،)الف) هيچ يك از ورثه متوفي

را، صرفا،ب) موكل و برخي ديگردو نفر از فرزندان متوفي  ناشناس باشند.،شناخته

و در حين اجراي تشريفات قانوني،آقاي حسين،با اعالم ثبت عمومي در شهرستان تاكستان-2 خريداري،تقاضاي ثبت ملك خود را نموده
و با سندعادي، به آقاي حسين را، مراجعه به، خريداري مي نمايد. در حاليكه،قطعاتي از ملك مذكور  اتمام نرسيده بود.مراحل ثبت سند

در چه مواردي، در مورد ملكي كه هنوز سند مالكيت آن صادر نشده،تقاضاي ثبت قطعات فروش رفته ادامه، فرماييددر حال حاضر، بيان
؟با خريدار سند عادي مي باشد

او-3 اعتراض,ملك مزبور نسبت به حدود،دارد، قراردر مجاورت ملكي كه نسبت به آن در خواست ثبت شده، شخصي كه زمين
 بايد رسيدگي شود؟،و در چه مرجعي ظرف چه مدت،اين اعتراض،دارد

از-4 را دستورطريقه شكايت و مرجع رسيدگي به اين شكايت و بيان نماييد باذكر مثال، اجراي اسناد رسمي الزم االجرا ، توضيح دهيد.
 چه اقدامي مي توان انجام داد؟، مواردفوريدر

."موفق باشيد"
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 باسمه تعالي

 كانون وكالي دادگستري استان قزوين

 1390 ماه مهر كتبي اختبار

 دقيقه).90( وقت: حقوق تجارت سئواالت

« به سئواالت زير، مستدال، پاسخ دهيد« ».است مجاز،قانوناز استفاده».

و فروش-1 او، اشتغال دارد كاال، شخصي كه به خريد حكم صدوردرخواست،قادر به پرداخت ديون خود نيست.طلبكاران
در،ورشكستگي او را كرده اند.او او ،اينياتلقي نمي شود.آ، تاجر، ثبت نيست,تجارتي دفتر ثبتمدعي است كه چون نامش درست،ادعاي

 است؟

را،گم كرده است. يابنده،چكي صادر كرده ولي،شخصي-2 و به شخص ديگري مي دهد آن ، مي تواند،اين شخص،. آياظهر نويسي كرده
آن،به صادر كننده كه چك خود را گم كرده است  رجوع كند؟،براي دريافت وجه

(،توسط دارنده،كه به موقع ضامن صادركننده سفته ايي شده است،شخصي-3 و صادراو عليه، واخواست) نشده است.دارندهاعتراض
 طلب خود را مطالبه كند؟،هماو مي تواند از ضامن،اقامه دعوا كرده است. آيا،كننده

به،براي شركتيمعامله ايي با شخص ثالث،مدير عامل يك شركت سهامي خاص-4 انجام داده كه خارج از اختياراتي بوده كه هيئت مديره
شو، شخص ثالث مي تواند،او داده است. آيا كهمدعي معامله او با شركت، 1347اليحه اصالحي قانون تجارت مصوب 118حكم مادههبد

و شركت  بايد به تعهد خود عمل كند؟، صحيح است

اي-5 و ثمن آن را دريافت كرده است، در زماني كه متوقف بوده، تاجر ورشكسته مي، مدير تصفيه، آيا، خانه خود را به ديگري فروخته
 ال كند؟تواند اين معامله را ابط

."موفق باشيد"
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