
 سواالت آيين دادرسي مدني

و-1  نمره3مورد از موارد بطالن راي داور را بيان نماييد.4نحوه ابالغ راي داور

جعليت مي نمايد دادگاه پس از رسيدگي قرار ارجاع در دعوي حقوقي خوانده نسبت به سند ابرازي خواهان ادعاي-2
 نمره2امر به كارشناسي را صادر مي نمايد. 

و تصميم دادگاه چه خواهد بود.-الف  در صورت احراز جعليت سند(كل يا جزء) تكليف
و تصميم دادگاه چه خواهد بود-ب و اصالت سند تكليف  در صورت عدم احراز جعليت

دني وكال مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي عذرمقانون آيين دادرسي41وفق ماده-3
و در صورت تداخل اوقات رسيدگي چند با موجهي باشند. معاذير مربوطه را بيان نموده يستي پرونده وكيل چگونه

 نمره2عمل نمايد. 

و اظهار ميدارد بر اساس سند عادي كه متعهد آن آقاي جعفري آقاي جوادي به عنوان موكل به شما مراجع-4 ه مي نمايد
بوده علي رغم 28/12/1388مي باشد يكصد هزار دالر از وي طلبكار مي باشد در متن سند تاريخ پرداخت آن

و ابالغ واقعي آن به شخص متعهد نامبرده از پرداخت دين امتناع نموده ي وكالت اين حال آقاي جواد ارسال اظهار نامه
 نمره4مي نمايد.را موضوع را به شما تفويضو تقاضاي مطالبه يكصد هزار دالر خود

 نحوه تقويم خواسته به چه صورت مي باشد.-الف
 آيا خسارت تاخير در دعوي مذكور قابل مطالبه است يا خير در هر صورت پاسخ خود را مستدال بيان نماييد.-ب
و ميزا-ج و تجديد نظر را بيان نماييد.اننحوه محاسبه  بطال تمبر در دعاوي مالي در مرحله بدوي
 در دادخواست خود عالوه بر اصل خواسته چه خواسته هاي ديگري را نيز مطرح مي نماييد.-د

آقاي جعفري به موجب يك فقره مبايعه نامه عادي شش دانگ يك قطعه زمين را از آقاي اكبري خريداري مي نمايد.-5
و دادخواست  پس از مدتي به لحاظ عدم ايفاي تعهدات مالي خريدار(يعني آقاي جعفري) فروشنده به دادگاه مراجعه

ج عفري به عنوان خريدار نيز دعوي تقابل تحت عنوان الزام به تنظيم فسخ معامله منعقده را تقديم مي نمايد متقابالً آقاي
و حكم  محكوميت سند رسمي انتقال تقديم مي نمايد. در نهايت پس از رسيدگي دادگاه پس از پذيرش دعوي تقابل
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ه فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال دعوي اصلي را رد مي نمايد سپس با اعتراض آقاي اكبري(فروشنده) دادگا
نهايتاً اقاي جعفري پس از تقاضاي صدور اجرائيه زمين موصوف را تجديد نظر نيز عيناً راي بدوي را تاييد مي نمايد

و سند مالكيت اخذ مي نمايد پس از گذشت يك ماه از  رسماً به نام خود در يكي از دفاتر اسناد رسمي انتقال اجرايي داده
ج منتقل مي نمايد. نامبرده نيز ضمن اخذ پروانه ساختماني از شهرداري تاريخ تنظيم سند به نام خود آن را به شخص

و ساكن آن مي گردد. حال با تقاضاي اعاده دادرسي آقاي اكبري( فروشنده) شعبه تجديد مربوطه در آن احداث بنا
و رد دعوي تقابل صادر مي نمايد در اين فرضآ ج به شما مراجعه نظر راي اوليه را نقضو حكم به فسخ معامله قاي

و گواهي پايان كار ساختمان اظهار مي دارد دستدرو با  كه پس از خرداري زمين مذكور داشتن سند رسمي مالكيت
.آيا در زمين موصوف احداث صالحو اخذ مجوز از مراجع ذي و پانصد ميليون تومان نيز هزينه كرده است بنا نموده

و در صورت پذيرش چه اقداماتي را وكالت ايشان را مي پذيريد يا خي ر؟ در هر دو صورت داليل خود را مستندال بيان
كي جهت و به طرفيت چه كساني مطرح و چه دعواي حقوقي را در كدام مرجع قضايي احقاق حقوق وي انجام داده

 نمره)3نماييد.(

ن كه داراي سند رسمي صلح آقاي حسيني ساكن شهر صنعتي البرز مستاجر يك باب مغازه تجاري واقع در قزوي-6
و2دفترخانه 1370سرقفلي تنظيمي در سال اظهار مي دارد كه به لحاظ عدم رونق قزوين مي باشد به شما مراجعه

و كار قصد واگذاري سرقفلي به غير را دارد ولي مالك آقاي كريمي كه ساكن شهرستان كج بوده موافقت نمي  كسب
 نمره)3شما به عنوان وكيل( نمايد

 چه خواسته اي را مطرح مي نماييد مختصرا توضيح دهيد دادخواست خود-الف
 را در چه مرجعي مطرح مي نماييد. دادخواست خود-ب
 دادگاه محل صالحيت كدام دادگاه خواهد بود با استدالل پاسخ دهيد-ج

قزوين2فرعي بخش 3197ي از اصل12آقاي علوي مقيم شهر پاريس فرانسه مالك يك قطعه زمين به پالك ثبتي-7
و زمين منعقد مي باشد كه طي قرارداد عادي كه در منزل خود با اقاي غالمي كه نامبرده نيز مقيم شهر تهران بوده

ماه از تاريخ تنظيم قرارداد اقدامات2موصوف را به نامبرده واگذار وضمن دريافت كل ثمن متعهد مي گردد ظرف
رسمي فراهم نمايد علي رغم انقضا مهلت موصوف نامبرده از ايفاي تعهدات خويش امتناع الزم را در جهت تنظيم سند

و در كدام مرجع مطرح مي نماييد.  نموده است خريدار به شما مراجعه مي نمايد. به عنوان وكيل چه دعوايي را
.دادخواست خود را در اين زمينه مستدال بيان نماييد
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 سواالت حقوق جزا
هم-1 علي كه اقدام به تهيه دستگاه ساخت سكه هاي تقلبي نموده، دوستش حسين را در جريان قرار مي دهد. حسين

و حسين توافق مي كنند  يكي از اتاقهاي منزل مسكوني خود را براي اين امر در اختيار علي مي گذارد. علي
ك نند. با گسترش توزيع سكه هاي وجوه حاصل از فروش سكه هاي مذكور را به نسبت مساوي با هم تقسيم

تقلبي توسط علي، سرانجام وي دستگير مي گردد. در حين رسيدگي به پرونده مشخص مي گردد علي داراي دو 
و ترك انفاق است  فقره سابقه محكوميت جزايي به دليل ارتكاب بزه توهين به مامور دولت در حين انجام وظيفه

و در مورد دوم محكوم ضربه شالق50كه در مورد اول محكوم به  مميليون جزاي نقدي2به پرداخت تعزيري
گرديده است. ليكن احكام صادره تا كنون اجرا نشده است. حسين نيز داراي يك فقره سابقه محكوميت جزايي به 

و پرداخت  و فروش مشروبات الكلي است كه به يك سال حبس تعليقي ميليون ريال20دليل ارتكاب بزه خريد
ن و جزاي نقدي پرداخت شده است.جزاي  قدي محكوم گرديده است. ضمناً مدت تعليق به اتمام رسيده

قانون مجازات اسالمي22ماده4و2در حين رسيدگي به پرونده وكيل علي با استناد به بندهاي-الف
را.تقاضاي تخفيف مجازات را مي نمايد مي كند. به نظر عالوه بر آن درخواست اعمال تعليق اجراي مجازات

 قرار گيرد با ذكر مستندات قانوني توضيح دهيد. دادگاه ند مورد پذيرشاشما درخواست هاي وي مي تو

وكيل حسين نيز عالوه بر درخواست تخفيف مجازات تقاضاي اعمال تعليق اجراي مجازات را دارد.-ب
د.آيا درخواست وي قابل پذيرش از سوي دادگاه مي باشد. مستدال توضيح دهي

 عمل ارتكابي از سوي حسين با كدام يك از عناوين مشاركت يا معاونت در جرم قابل انطباق است.-ج

با-د و حسين به تحمل حبس تعزيري صادر گردد، آيا وكالي ايشان در صورتي كه حكم محكوميت علي
 نمره7گذراندن نيمي از مجازات حبس مي توانند تقاضاي آزادي مشروط موكلينشان را بنمايند. 

در-2 رضا كه مالك يك دستگاه اتومبيل سمند است. اتومبيل خود را نزد متصدي نمايشگاه به نام حسين مي برد تا
. پس از مدت كوتاهي حسين اقدام به فروش اتومبيل مذكور صورت پيدا كردن مشتري اتومبيل وي را بفروشد

و ثمن حاصل از آن را راساً دريافت مي كند از2. به فرهاد مي نمايد روز پس از فروش اتومبيل، رضا كه
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ولي متوجه مي شوداتومبيل. به نمايشگاه مراجعه مي كند تا آن را پس بگيردفروش اتومبيل خود منصرف شده
و ثمن معامله هم به وي داده نشده است. با مراجعات مكرر رضا جهت اخذ ثمن رفته بدون اطالع وي به فروش 
حسين ثمن حاصل از فروش ماشين را بابت بدهي خود به فرد ديگري داده است. معامله، وي متوجه مي شود

 حسين به دفتر وكالت شما مراجعه مي كند.

و مستند قانوني)-الف  چه شكايتي عليه رضا مطرح مي كنيد(با ذكر مباني استدالل

ليكن فرهاد پس از در طي رسيدگي به پرونده با دستور مرجع قضائي اتومبيل مذكور توقيف مي شود.-ب
آگاهي از توقيف اتومبيل اقدام به فروش آن با سند عادي به محمد مي نمايد. چه شكايتي عليه فرهاد مطرح مي 

و مستند توضيح دهيد.)  نمره3نماييد(به طور مستدل
ب كه در حال عبور از خيابان بوده تصادف مي نمايد. مطابالف كه راننده-3 ق نظر اتومبيل پژو مي باشد با خانم

كارشناس تصادفات الف مقصر شناخته مي شود. پس از رسيدگي به پرونده دادگاه جزايي به شرح ذيل مبادرت
ب عليه آقاي الف راننده يك دستگاه اتومبيل پژو"به صدور راي مي نمايد: بر در خصوص شكايت خانم داير

ب ا توجه به شكايت شاكي خصوصي، گواهي ايراد صدمي بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي،
و نيز كيفر خواست صادره در دادسرا بزه هاي پزشكي قانوني، اقارير موجود در پرونده، نظريه كارشناسي

و از اينرو دادگاه، مستنداً به مواد  و مسلم است ب ماده 418،367،442انتسابي به آقاي الف محرز  302و بند
نصف ديه5/1از5/4استخوان ساعد دست چپ به پرداختف را به جهت شكستنقانون مجازات اسالمي آقاي ال

نصف ديه كامله3/1با توجه به نقصان حركتي به پرداختو براي خرد شدگي استخوان ران پاي چپ كامله 
كه 100بدليل پارگي مينيسك هاي زانوي پاي چپ به پرداخت ارش معادل  ب محكوم مي نمايد دينار در حق خانم

به2مي بايست ظرف  سال از تاريخ وقوع جرم پرداخت شود. ضمناً به جهت عدم رعايت نظامات دولتي مستنداً
آقاي"ماه حبس تعزيري صادر مي نمايد...3قانون مجازات اسالمي حكم به محكوميت وي به تحمل 715ماده 

و ضمن اظها ر اينكه مهلت بيمه اتومبيل وي به اتمام رسيده، تقاضاي تجديد نظرخواهي از الف به شما مراجعه
 نمره3راي صادره را مي نمايد. آيا وكالت وي را مي پذيريد. داليل خود را بيان نماييد.

 يكي از ادارات دولتي به قصد خارج نمودن يكي از كاالهايي كه در انبار است، كليد درب پشتي اداره دارانبار-4
و كاالهايي را كه حسب وظيفه به او سپرده شده در و اتومبيل خود را از آنجا وارد اداره مي كند را ساخته
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از صندوق عقب اتومبيل مي گذارد. اما در حين خروج نگهبان اداره وي را متوقف صندوقو در جريان بازرسي
انبار دار منطبق با كدام يك از مواد قانوني مي كند. مشروحا توضيح دهيد اعمال ارتكابي، آن كاال را كشف عقب

 نمره.3است. 

ب مبني بر مطالبه وجه مي نمايد. با ادعاي-5 الف با استناد به يك سند مجعول به تقديم دادخواست حقوقي عليه
و كارشناس نيز نظر به مجعوليت سند مي دهد. با عدم مجعوليت سند از سوي ب، موضوع  به كارشناسي ارجاع

رد دعوي خواهان صادر مي نمايد. آيا اعتراض به نظريه كارشناسي دادگاه با استناد به نظر مذكور حكم به
 نمره2بزه استفاده از سند مجعول محقق گرديده است. توضيح دهيد. 

تهران تصادف مي نمايند كه در اثر-آرش راننده اتومبيل پرايد با عباس راننده اتومبيل پيكان در اتوبان قزوين-6
و دو نفر از سرنشينان  پيكان فوت مي نمايند. هيات كارشناسان تصادفات اين سانحه يك نفر از سرنشينان پرايد

را25بدون اعالم علت تامه تصادف راننده پرايد را  و راننده پيكان % مقصر شناخته اند. ميزان مسئوليت%75
ف رداختپهر يك از رانندگان در   نمره2وت نموده اند، چقدر است. مستدال شرح دهيد. ديه سرنشيناني كه

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 باسمه تعالي

 1391تير ماه- حقوق مدنياختباركتبي

."استفاده از قانون مدني آزاد است"

 ) شرايط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را بيان كنيد.1

 نمره).3(چيست؟ قرارداد،در مفهوم وجه التزام

و نماينده درعقد چيست؟2 )تفاوت ميان قائم مقام

 نمره).4(نام ببريد. براي هرنوع نمايندگي، يك نمونه را ذكر كنيد.راآنانواع نمايندگي به اعتبار مبناي

تعهد مي كند،خانه وي را با مشخصات مندرج در قرارداد تنظيمي ميان دو طرف"ب"كه معمار ساختمان است، در برابر"الف")3
، در ازاي مبلغ بيست ميليون تومان تعمير نمايد.

و مبلغ خانه را بر طبق قرارداد"الف" مي تعمير مي كند .نمايدقراردادي را(بيست ميليون تومان)در يافت

 حال، پاسخ دهيد:

A-؟چرا؟مي باشد يا خير قابل اقاله،آيا، قرارداد مزبور 

B-نمره).2(بر فرض مثبت بودن پاسخ، نتيجه اقاله، از لحاظ برگرداندن عوضين چه خواهد بود؟چرا؟ 

مي،"ب"مغازه طال فروشيبه،از جنس طالي سفيد، براي خريد انگشتر"الف")4 انگشتر را كه از جنس"ب". كند مراجعه
و آن را به  و تدليس، وانمود مي كند كه از جنس طالي سفيد است  مي فروشد."الف"نقره است، با عمليات فريبكارنه

و چرا؟،به نظر شما، وضعيت حقوقي معامله، از جهت صحت(صحيح قابل فسخ) و بطالن چگونه است؟  نمره).2(عدم نفوذ

و بطالن با تحليل حقوقي بيان كنيد:،وضعيت حقوقي معامالت زير را از نظر صحت)5  عدم نفوذ

كه-الف مي،وي اگرطلبكاري، بدهكار خود را تهديد مي كند، اتومبيلش را به طلبكار نفروشد، او، سند طلب خود را به اجرا
 تحت تاثير اين تهديد، اتومبيل خود را به طلبكار مي فروشد. گذارد. بدهكار

، اتومبيل خود-ب و تهديد شونده، براي اجابت درخواست تهديد كننده شخصي با تهديد، از ديگري، مطالبه مبلغي وجه نقد مي نمايد
 فروشد.مي را 
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را-ج و وي، مي شخص شروري از مالك خانه ايي، تقاضاي فروش خانه اش از ترس اينكه، در صورت عدم فروش كند
، خانه اش را به فرد شرور مي خانه،ممكن است در آينده، از ناحيه فرد شرور، براي او خطر جاني يا مالي، ايجاد شود 

 نمره).3(فروشد.

قزوين است، ايجاب كه مقيم"ب"كه مقيم بندر عباس است، فروش كااليي معين را با مبلغ معلوم،از طريق مكاتبه، براي"الف")6
 مي كند.

و نامه قبولي را از طريق پست براي پس از دريافت"ب"  ارسال مي كند."الف"نامه ايجاب، آن را قبول مي كند

، نامه حاوي قبولي را، وصول مي كند، اما، چند روز بعد، از مفاد نامه، مطلّع مي شود."الف"

و مستند به قانون :پاسخ دهيد مدني ايران، تحليلي

A-واقع شده است؟چرا؟و چه مكاني عقد، در چه زماني ،

B-،بر فرض كه زمان اطالع از مفاد نامه حاوي قبولي، زمان وقوع عقد نباشد، آيا، طرفين، مي توانند، اين زمان را، به تراضي
 تعيين كنند؟چرا؟،زمان وقوع عقد

C-نمره).3(آيا، طرفين عقد، خيار مجلس دارند يا خير؟چرا؟ 

بر"الف")7  اقامه مي كند.،دعوايي به خواسته مطالبه مبلغي وجه نقد"ب"،

A-"و هنوز موعد آن نرسيده است."ب  اقرار مي نمايد كه مبلغ مزبور را مديون است، اما، دين وعده دار بوده،

B-"به عنوان هبه، از ناحيه"ب ، اس"الف"اقرار مي نمايد كه مبلغ مزبور ت.، به او داده شده

C-"به"ب  است. برگردانده،"الف"اقرار مي نمايد كه مبلغ مزبور را مديون است،ولي، مبلغ دين را

D-"از"ب و ميان دو دين، تهاتر"الف"اقرار مي نمايد كه مبلغ مزبور را مديون است،ولي،وي نيز، به همان مبلغ، ، طلبكار است
 حاصل شده است.

 زير پاسخ دهيد: دو سئوالحال، به

 نوع اقرار را در هريك از موارد باال، بيان كنيد.-نخست

و كداميك، قابل تجزيه نيست؟چرا؟-دوم ."موفق باشيد" نمره).3(كداميك از اقرار ها، قابل تجزيه مي باشد
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 سواالت حقوق تجارت

اگر پزشكي كه در عين انجام كار پزشكي به امر واردات وسائل پزشكي نيز مشغول است قادر به پرداخت-1
از كار پزشكي نباشد، مي توان حكم ورشكستگي او را صادر كرد، با فرض اين كه در آمد پزشكديون خود 

 او از كار واردات است؟بيشتر از درآمد 

براي تاسيس شركت سهامي عام چه تعداد شريك الزم است،در حاليكه اعضاي هيئت مديره بايد حداقل پنج نفر-2
 باشند؟

كه در وجه حامل بوده است. دارنده چك مدعي است كه صادر كننده شخصي چك امضا شده اش را گم كرده-3
پرداخت كند زيرا او از گم شدن چك كه توسط دارنده قبلي به او داده شده است بي خبر بايد وجه چك را 

 قانون صدور چك، دارنده مي تواند چنين ادعايي را مطرح كند؟14است. آيا با توجه به ماده 

اح-4 و قيمت عادله آن را پرداخت كرده است. بعداً معلوم مي شود كه در حين شخصي خانه اي از مد خريده
و احمد  خريد، احمد متوقف بوده است. آيا مدير تصفيه مي تواند از دادگاه بخواهد معامله انجام شده بين خريدار

 را باطل كند؟

 تجارت مي توان در جلسه امتحان استفاده كرد.از قانون
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ا  ور حسبي:مسواالت
 پاسخ دهيد(ارزش سواالت مساوي است)پاسخ نبايد بيش از يك خط باشد.به سواالت زير

 در امور حسبي اگر درخواست كتبي نبود به چه نحو بايد اقدام نمود؟-1

 از احكام صادره در امور حسبي در كدام دادگاه تجديد نظر مي شود؟-2

 در چه مواردي امين تعيين مي شود؟-3

 دادگاه پس از چه مدتي اموال غايب را مي تواند به ورثه تحويل دهد؟-4

 در چه صورتي ورثه موظف به دادن همه ديون متوفي هستند؟-5
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 سواالت حقوق ثبت
 استفاده از كتاب قانون يا جزوه ممنوع است.

و غير" و از نوشتن مطالب اضافه و خوانا مرقوم فرمائيد كارآموزان محترم پاسخ هاي خود را بطور مستدل
"مرتبط خودداري كنيد

ن-1 و حوه مفهوم اسناد مالكيت معارض را توضيح دهيد، مرجع تشخيص اسناد مالكيت معارض را بنويسيد
و تشخيص سند معتبر را بيان كنيد.  رسيدگي

 مراحل رسيدگي به تقاضاي افراز ملك مشاع كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته را به طور كامل بنويسيد.-2

و اشتباهات ثبتي چه مرجعي رسيدگي مي كند؟ دو نمونه از اشتباهات ثبتي را بنويسيد.-3  به اختالفات

و مفهوم-4 و اعتراض به صدور دستور اجرا در اجراي ثبت اسناد را توضيح دهيد اعتراض به عمليات اجرايي
و مراحل رسيدگي را بنويسيد و مرجع رسيدگي به اعتراض به هر دو مورد .مثال بزنيد
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