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 حقوقامدیناسؤاال ت
 ید:هذیل پاسخ مستدل د همسئل هب –الف 

سال  همدت س هموجر ب شود مید و شرط هد یاجاره م یدیگر  همدت پنج سال در برابر مبلغ معین ب هخویش را ب کمل یشخص
 : یدهفروشد پاسخ د یم یدیگر  هعین مستاجر را ب کشدن اجاره، مال یباشد، پس از دو سال از زمان سپر  هفسخ داشت حق

 ماند؟ یم یقوت خود باق هحال ب رهآیا اجاره در  -۱
 د؟گرد میفسخ قرارداد اجاره  هلف بکآیا موجر م -۲
 دارد؟ یحق یا حقوق هچ یمشتر  -۳
 گیرد؟ یجعلق م یشخص هچ ها بهپس از بیع، اجاره ب -۴

 ید: هذیل پاسخ مشروح د سؤاالتجمام  هب - ب
 نید، آیا بیع مزبور صحیح است؟کر مثال جعریف کرا با ذ یالک هب یالکبیع  – کی

 د؟گرد میمعلوم و معین  همنفعت در اجاره اشیاء چگون –دو 
 شرط صحت است؟ در بیع سلف و سلم چطور؟ هجسلم مورد معامل یعقود هدر چ – هس
 هاز بطالن معامل یصاح ناش یولباطل است  هباطل هبر معامل یمبتن یصلح دعو : »دگوی می هک یقانون مدن 7۶۵ماده  –ار هچ

 .نیدکر مثال جفسیر کبا ذ ؛«صحیح است
 منفسخ گردد آیا شرط ضمن آن قابل استناد است؟ یا هاگر معامل –پنج 

 . نیدک( را بیان  ی، ) یا حقوق مدنیاربرد اصل جاخر حادث در قانون مدنکحداقل دو مورد از موارد  –شش 
د هد الت، اناامکل خود در حدود و کدر اموال مو  یجصرفات اعتبار  ،یل بعد از فوت اوکو  ،لکمو اگر قبل از اطالع از مرگ  –فت ه

 آیا جصرفات مزبور نافذ است؟
 باشد؟ یاز طریق دادگاه قابل عزل م یر هق ینید. آیا ولکرا بیان  یر هموارد زوال والیت ق –شت ه
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 حقوقاثاتاواامو احسیباسؤاال ت
 د:یهت زیر بصورت مستدل پاسخ دسؤاال مسائل و  هب

 مسائل-قسمت الف

)با  یکیکیت جفکجحصیل سند مال یچند نفر قرارداد برا ییت مشاعکدر مال هکآپارجمان  هچند طبق یدر زمین دارا اول: همسئل
ین کو یا در دسترس نباشند، سایر مال هو موافقت نداشت یار کمهاء کشر  ییا بعض کی هآن( چنانچ کیکقابلیت افراز و جف فرض

بطور  کر ماله یم افراز هرا از ابتدا جا زمان جحصیل سند و مشخص شدن س نند، مراحل آنکباید ب هچ یقانون مشاع از نظر
 د(.یهمشخص جوضیح د

رده و ک هارائ هدفتر خان هصندوق ثبت جودیع نموده و قبض آن را ب هخود را ب یار کهبد هوج یدر سند شرط یشخص دوم: همسئل
صدور  هگیرنده نامبرده مبادرت ب هوثیق هرا فسخ نمود اما بعدا در اثر جسامح سر دفتر و عدم اعالم فسخ ب یسردفتر سند شرط

 ،یهبا پرداخت بد هچگون هکید هبرنده مزایده داده شده جوضیح د هشده و سند انتقال ب همزایده فروخت هور بکمذ کو مل ،هاجرائی
صورت قابل  هچ هور اسناد معارض بهشخص ثالث گردیده است در وضعیت حاضر و ظ همورد مزایده و انتقال سند ب ورکمذ کمل

 .باشد یحل م

 سؤاالت –قسمت دوم 

 یبدون استعالم وضعیت ثبت یا هرا دارد در دفتر خان کثبت در دفتر امال هسابق هک یمال غیر منقول یاگر سند انتقال رسم -۱
ات زیر جوضیح داده هاناام شده از ج همعامل هبوده است، راجع ب کن بانهدر ر  کبعد از انتقال معلوم گردد، ملشود و  آن جنظیم

 : شود

 شود( هباطل است یا غیر نافذ )جوجی همعامل -الف

 است؟ یرا دارد یا عاد ی، اعتبار سند رسمیدر فرض غیر نافذ بودن سند جنظیم -ب

 ید؟هیت ابطال شود را مختصرا جوضیح دکن است سند مالکادگاه ممم دکبا ح هک یمورد از موارد هس -۲

محدود گردیده ه( و غیر  هوه یا جپکقبیل )از  یعالئم طبیع هور بکمذ کحدود مل هک شود میده هیت مشاکاسناد مال یدر بعض -۳
 هکاست  از آن گردیده یبردار ره هدر اعتبار و ب یاالجکندارد و نتیاتا موجب اش ینگهماهبا مساحت زمین نیز  هحدود اربع هک

صورت  هچ همرجع و ب هطریق و چ هبوده و از چ هار چکل کمش هکید هنماید. اجماال جوضیح د یدیگر را طلب م یاقدامات قانون
 (.یت استکمال یمعتبر گردیدن سند رسم یبرا یرد قانونکعمل هجوجی سؤالباید اناام پذیرد. ) منظور از 

 : جوضیح داده شود کیکجف هزیر ب یاهدر حالت یمتوف یمال یاهیهوصول بد یبرا یدعو  هنحوه اقام -۴
 هفقدان ورث –الف
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 هول بودن ورثهما -ب
 هل ورثکجوسط  هکرد جر  -ج 
 هجوسط بعض ورث هکرد جر  -د 

 .حار گردد ده دارد محاور شود و بعد از دو سال از او رفعهع هخود را منحصرا ب هوالیت فرزند صغیر پنج سال هک یاگر پدر  -۵
 . د بودهخوا یسک هده چهع هاداره امور صغیر ب ،ید در زمان حار پدر و پس از رفع حار اوهجوضیح د

 در موضوع وراثت صادر یجصدیق هدام دادگاه صالح است و چنانچکشود و  هیهباید ج یکمدار  هت جصدیق انحصار وراثت چهج -۶
 خیر؟ست یا هشود قابل جادید نظر در مرجع جادید نظر 

 ید؟هثبت را جوضیح د یعال یشورا ثبت را بنویسید و صالحیت یعال ییات نظارت و شوراهیب کجر  -7

 ید؟هافراز و جقسیم را جوضیح د ،کیکجف یاصطالح ثبت هس -۸
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 اتبصریصایحقوقاجزاسؤاال تا
 .شما آزمون شامل دو قسمت الف و ب است یجوفیق برا یضمن آرزو 

 :یانشائ یاهسؤال -قسمت الف

 .یدهقانون پاسخ د هاختصار و با خط خواا و مستدل و مستند ب هزیر ب سؤالشت ه هب

 هشود، چ هشتک" جواد "  هند و در نتیاک" جواد " پرجاب  یرو  هروز " را به" ب یقبل یقصد قتل و با جبان هاگر " احمد " ب -1 سؤال
 روز " است؟ه" احمد " و " ب همتوج یامهاج

 است؟ ینوع قتل هیتا چهما ،یاز جخلف در امر رانندگ یقتل ناش -2 سؤال
 دارد جرم است یا خیر؟ یبر م ییا خارج یات ایرانکو کطال از مس یقصد ساختن بند گردنبند مقدار  هب هک یآیا اقام زرگر  -3 سؤال
 معارض " است؟ ه" معامل یا همارمان همعامل همال غیر منقول، چ هدر معامالت مربوط ب -۴ سؤال
 د، مشمولکن میم هرا فرا یو  هسپرده شده و ب یمال دولت کمال موجبات جضییع یهعلت ا هب هک یارمند کآیا اقدام  -۵ سؤال
 است یا خیر؟ یا همارمان عنوان
 یا خیر؟ شود میدر طالق بائن، زن یا مرد از احصان خار  – ۶ سؤال
 دریافت هعنوان فروشنده امضاء و مبادرت ب هرا ب یدفاجر اسند رسم ،یدیگر  یجا هخو ب یبا حضور و معرف یسکاگر  -7 سؤال

 ب شده است؟کرا مرج یجرائم هند، چک هثمن معامل
عنوان  ه، اگر سرقت مستوجب حد نباشد مشمول چهدید مالباختهو ج یو با استفاده از سالح جقلب یربودن مال دیگر  -8 سؤال

 است؟ یا همارمان

 :همسئل –قسمت ب 

 ید :هاختصار پاسخ د هقانون و ب هآن مستند ب سؤال هدقت بخوانید و ب هرا ب آن

جشریفات  یخود بعد از ط یو جحقیقاج یعلم یاه هداف و برنامهجحقق ا یدر راستا ،است یدولت هک ،الف یشهپژو همؤسس
ثمن : سه چهارم دکن می یخریدار  هخاص ب چندین عدد رایان یامهت سکقرارداد با شر  با انعقاد ۲۰/۱۱/۱۳۸۲در جاریخ  یقانون

 یب موظف است در زمانت کشر  هک شود میدر قرارداد جصریح  شود میالف  همؤسسا جحویل مسئولین ه هپرداخت و رایان همعامل
ثمن را  یاعزام و سپس مابق هو افتتح سالن رایان ینصب و راه انداز  یارشناسان الزم را براکد کن میالف اعالم  همؤسسرئیس  هک

. اما شوند میمحل اعزام  هت ب بکارشناسان شر کالف،  یشهپژو همؤسسبا اعالم رئیس  ۱۶/۳/۱۳۸۳در جاریخ  جحویل گیرد.
 همربوط ب mother board و processor board قطعات هک شود میمشخص  server یاه هرایان ینگام نصب و راه انداز ه

ت ب کمدیران شر  هالف علی همؤسسیل کمزبور ناقص است. و  یاه هنیست و رایان در محل خود server یاه هپنج عدد از رایان
امل کطور  هب server یاه هرایان هک شود میو اسناد، مشخص  کمدار  یاکاج هبا اناام جحقیقات و ب ید ولکن می یدعو  هاقام
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ارمندان شاغل در ک یکمزبور جوسط ی یاه هپنج عدد از رایان processor board و mother board جحویل شده است و
الف  یشهپژو همؤسس هقطعات مزبور متعلق ب هدانست یم هکداریوش  ها را بهآن یشده و و  هسوء نیت برداشت هبنام جواد ب همؤسس

نیز نند. داریوش ک بین خود جقسیم ینسبت مساو  هفروش رسانده و وجوه حاصل از فروش قطعات را ب ها را بهد جا آنهد یاست م
 .فروشد یریم مکنام  هب هفروشنده رایان کی ها را بهآن

و  آقایان جواد همتوج یاماجهام یا اجهاج هنید چکاستدالل  کیکجف هقانون و ب همفروضات فوق و مستند ب هنون با عنایت بکا 
 دلیل؟ هچ هید و بکن میریم ک داریوش و
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 ییفرکاآئنیاداد یساسؤاال ت
 : یدهصورت مستند و مستدل پاسخ د هزیر ب سؤاالت هب

 دادستان در دادگاه قابلیت استماع دارد یا خیر؟ ییفر خواست از سو کاسترداد  یم آیا جقاضاکمقررات حا  هب هبا جوج -۱

 نید؟ک یند؟ از منظر ضوابط موجود و قابل اعمال بررسکم را صادر هآیا دادسرا مااز است قرار جعلیق جعقیب مت -2

 شور چیست؟ک یشعب جشخیص و دیوان عال جفاوت بین -۳

 دام است؟ کجرائم معاونین جرام مشمول حد زنا و لواط  هب یمرجع رسیدگ -۴

 دام است؟کام دادگاه اطفال کاح یاجرا -۵

 دام مرجع است؟ کو با  هاز جرم چگون یام ضرر و زیان ناشکاح یجرجیب اجرا -۶

جوضیح  ی؟ از دیدگاه قانونیدام مرجع است دادستان یا رئیس حوزه قضایکبا  التزام هیا وج هفالکال هیا وج هدستور ضبط وثیق -۷
 ید؟هد

 است چیست؟  یو غیر قابل شناسای یم آن متوار همت هک یقتل غیر عمد  یاهدادسرا در پرونده  هوظیف -8

 ؟ااستک یاستان قابل جصور است؟ مرجع حل چنین اختالف ییفر کو دادگاه  یجزائ یدادگاه عموم آیا جحقق اختالف بین -9

 ؟دام مرجع استکبا  یامکمفاد چنین اح یو سرقت چیست؟ اجرا یبردار هالکمانند  ییت رد مال در جرائمهما- 1٠
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ا تاحقوقاججر  تسؤاال
 : یدهزیر پاسخ د سؤاالت هلیک هب

 «ندکسطر جااوز ن هاز س سؤالر هپاسخ »

 . نیدک هدلیل جواب را ارائ یا اثباجا   رد؟ نفیا  کت جوقیف کشر  یهدر قبال بد جوان میرا  یجاار  یاهتکشر  امهآیا س -۱

 نید.کر کجواب را ذ یا اثباجا   ند؟ نفیا  ک یخریدار  یعنوان حقوق هخود را ب یاکام شر هد سجوان میت کآیا شر  -۲

 جقویم گردد و چرا؟ یدادگستر  یارشناس رسمکجوسط  یبایست یم یآورده غیر نقد  یایهتکشر  هدر چ -۳

 .نیدکبیان  یت مدنکرا با شر  یت جاار کشر  یاهجفاوت -۴

 العاده چیست؟طور فوق هب یعاد یفوق العاده با مامع عموم یجفاوت مامع عموم -۵

 ؟باشد یا خیر یم اسناد الزم االجرا مکضمنا آیا برات در ح ،دارد یا هنتیا هر عبارت بازگشت بدون مخارج در برات چکذ -۶

 ؟دارد یآثار  همعنا است و چ هچ هاست ب یجاسیس یمکح یستگکم ورشکح شود می هگفت هکاین -7

 ؟است یسک هشود و خوانده این دعوا چ همواقع باید اقام همعنا است و در چ هچ هاسترداد ب یدعوا -8

 : همسئل

 تکمدیر شر  همحتویات پرونده، دادگاه سوگند را متوج هب هد، با جوجکن می یدعو  هعام ج اقام یامهت سکشر  هشخص الف بر علی
 دارد یبیان م هک یمدن یقانون آیین دادرس 3۵ماده  2استناد جبصره  هخورد، اگر شخص الف ب یم سوگند مهرده و مدیر ک
 هشما ب ت است.کیل شر کو م کت اعتبار ندارد چون مدیر در حکار نماید سوگند مدیر شر هاظ...«  باشد ییل نمکقابل جو سوگند ... »

 ؟ییا مدن ییفر کام کاح یاجرا ید داشت؟هخوا یدفاع هت چکیل مدافع شر کعنوان و 
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 عمویمایحقوقاجزااسؤاال ت
 : یدهزیر بصورت مستدل پاسخ د سؤال 8و  همسئل هب

 همسئل-قسمت الف

ید کام سرقت اقدام نماید و جا هاج هسیروس ب یدستگیر  هد جا نسبت بهد یدستور م یالنتر کان مأمور از  یکی هب یالنتر کفرمانده 
بودن  یغیر قانون هنگام بازداشت، سیروس چون متوجه هنماید. ب یرا بازداشت م مأموردر صورت اناام ندادن این دستور  دکن می

و با ماروح  هشتافت مأمور ییار  هاز اطفال محل بنام حبیب ب یکدگیر شده و ی یالنتر ک مأموربا  شود می یالنتر ک مأمور اقدام
 ردنک

 هایتا سیروس دستگیر و بهحبیب وارد نموده و ن هب یسیروس ضرباج هکبر آمده است  یو  یدستگیر  هب کمکسیروس در صدد 
 هو دستور ب یبعنون بازداشت غیر قانون یالنتر ک مأمورفرمانده و  هدیگر سیروس علی یشده است. از سو  یمعرف یقضای مرجع

 . ه استردکایت کاعالن ش اناام آن
 : یدهمراجب فوق پاسخ د هب هبا جوج

 رده آیا این دفاع قابل پذیرشکراه استناد کو ا  یامر آمر قانون هسیروس ب یام بازداشت غیر قانونهدر دفاع از اج یالنتر ک مأمور -۱
 ور را بنویسید؟کدلیل؟ نتایج پذیرش یا نپذیرفتن دفاع مذ هچ هاست یا خیر ب

 یلکاست شما بعنوان و  هحبیب مورد جعقیب قرار گرفت هدولت و ایراد ضرب نسبت ب مأموردر برابر ام جمرد هاج هسیروس ب -۲
 نمائید؟ یدفاع م یاز و  یاستدالل هو با چ هسیروس چگون

 یتشریح سؤاالت -قسمت ب 

رده ست اگر موجود باشد عینا کاب جرم جحصیل کدر اثر ارج هکرا  یمارم باید مال: »یقانون ماازات اسالم 9بر اساس ماده  -1
منظور از عهده خسارات وارده بر « ده خسارات وارده نیز بر آیدهند و از عکصاحبش رد  هرا ب اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن و

 صورت گیرد؟ ییل و کمتضرر از جرم یا و  یباید از سو  یاقداماج هوصول این خسارات چ یچیست؟ و برا آید،

 یید و جقاضاهد یاناام م یاقدام هچ هوم علیکیل محکبموجب قانون الحق جخفیف یابد شما بعنوان و  یماازات جرم اگر -۲
 نمائید؟ یشور( جقدیم مک یجادید نظر یا دیوانعال – یدام دادگاه )بدو ک هخود را ب

جایز  یمیلکیا ج یدر جرائم مشول قصاص بعنوان ماازات جتمیم یاجتماع محروم شدن( افراد از حقوق هردن )نکآیا محروم  -3
 دلیل؟ هچ هاست یا خیر ب

 هو درگیر شدن با خود وادار نموده است، در مقابل دفاع چ یفحاش هرا ب یآمیز دیگر  کات و الفاظ جحریکدر اثر حر  یفرد -۴
 اناام داد؟ جوان میشده  کنفع شخص جحریه ب یاقدام

 یرضایت نموده است .آیا این رضایت برا جخریب مال منقول خود )جرم قابل گذشت( اعالن هنسبت ب یفرد غیر رشید  -۵
 دلیل؟ هچ هجعقیب قابل پذیرش است؟ ب یجخفیف ماازات یا صدور قرار موقوف
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 یا خیر؟ شود میجرم، جرم محسوب  هایران آیا شروع ب ییفر کدر نظام  -۶

 ییفر کباشد رافع مسئولیت  هک هر درجه هاب جرم بکجنون در حال ارج» آمده است یقانون ماازات اسالم ۵1در ماده  -۷
  ؟جنون چیست ی( برا هر درجهمنظور از قید ) .« است

 فلج شده است، شما یو  یدو پا یاست، پس از عمل جراح هاز مریض فقط رضایت گرفت یاناام عملیات جراح یبرا یکپزش -۸
 دانید؟ یرا قابل اعمال م یبنفع و  یاقدام قانون هچ یاثر عمل جراحیل مریض معلول شده در کبعنوان و 
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 مدینانیاداد یسیآاسؤاال ت
 : یدهصورت مستدل پاسخ د هزیر ب سؤالپنج  هب

 : اول سؤال
 .نمائید هرا جعریف نموده و سپس جوجی یمدن یآیین دادرس -الف

 . است یسانک هدر ارجباط با چ یمدن یقواعد آیین دادرس -ب
 . یدهمختصرا جوضیح د کر یهچیست در مورد  یمدن یخصوصیات آیین دادرس -ج 

 : دوم سؤال
 : عبارجست از هکصالحیت دادگاه را جعریف نموده سپس اقسام صالحیت دادگاه را  -الف

 یصالحیت نسب - 2 یصالحیت ذاج -1
 . بیان نمائید ها را بطور خالصهات افتراق آنهجعریف و ج هدام را جداگانکر ه

ا است در سیستم هدام از صالحیت کدر زمره  یید صالحیت محلهجعریف صالحیت و اقسام آن ذجوضیح د هب هبا جوج -ب
 یقضائ

 . دارد یهجایگا هچ یشور ما فعال صالحیت نسبک

 : سوم سؤال
 : یدهم جوضیح دکح هاعتراض ثالث ب یدعو  هدر مورد اقام

 . یستک هناظر ب یاین دعو  -1
 اتهج - 3است .  یموقع هآن چ هو زمان اقام گرد میطرح  یا هخواست هو با چ یسانک هطرفیت چ هب یاین دعو  هنحوه اقام -2

 . ر نمائیدکم و ورود ثالث را ذکح هاعتراض ثالث ب یافتراق دعو 

 : ارمهچ سؤال
 . است یموارد هشامل چ همقید در ستون خواست یخسارت دادرس -1
 است. یجار  یزمان همستثنیات دین جا چ -2
 . است هم بر استرداد عین باشد نحوه اعمال مقررات مستثنیات دین چگونکاگر مورد لحوق ح - ۳

 : پنجم سؤال
 . باشند نام ببرید ینم یداور  هقابل ارجاع ب یدام دعاو ک -1
 بداند یرا متقض یشور داور ک ینمایند دیوان عال یم یداور  یباشد طرفین با جوافق جقاضا یفرجام هدعوا در مرحل هکدر صورجی -2

  .نماید یعمل م هچگون
 . افتد یاز اعتبار م یموقعیت هباشد و در چ یقابل درخواست م قانونا   یموقع هجا چرأی  جصحیح -3
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 همسئل -قسمت دوم 

 یدارا هکخود را  یکباب مغازه مل کدارد پدرم در زمان حیات خود ی یار مهنماید اظ یم هالت شما مراجعکدفتر و  هشخص الف ب
 هب یبا سند رسم کغیر و جغییر شغل مگر با اجازه مال هبا شرایط سلب حق انتقال ب یشغل خواروبار فروش یبوده برا یشرایط جاار 

 هم بهغیر انتقال داد و جغییر شغل  هنماید پس از فوت مورث مستاجر بدون اذن موجرین مغازه را ب یاجاره واگذار م هشخص ب ب
 زمان هحار آن متصل ب هکنفر محاور کدو فرزند صغیر و ی یضمنا عالوه بر نامبرده وراث متوف هصورت گرفت همشابشغل غیر 

 . یدهنماید جوضیح د یا م هجخلی یباشند جقاضا یاست م یر هق یفاقد ول هکصغر است 
 . یدنیاز دار  یکمدار  هدعوا چ هجنظیم دادخواست و اقم ینمائید و برا یارشاد م هاوال: چگون

 .معد شدن جنظیم دادخواست ضرورت دارد یبرا یاقداماج هچ هثانیا: قبل از جنظیم دادخواست جخلی
 است و چرا مختصر ا جوضیح نحوه نگارش را در چند سطر بنویسید و یعنوان هچ هب هجخلی یشما در طرح این دعو  هثالثا: خواست

 ؟یاست یا غیر مال یمال یاین دعو 

 

 

 

 

 

 

   →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام کانال در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 

 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه در مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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