
    اکونن مرکز    ۱۳۸۶ سال دوم  سواالت اختباردوره 

1 
 

 
 

  مرکزاکونن   سواالت اختبار
 ۱۳۸۶ سال دوره دوم 

 

  

 

 
 2 ................................................................................................................................... سؤاالت حقوق تجارت

 3 .......................................................................................................................... یفر یك یسؤاالت آیین دادرس

 4 ..................................................................................................................................... یسؤاالت حقوق مدن

 5 ............................................................................................................................ سؤاالت آیین دادرسی مدنی

 6 ....................................................................................................................................... حقوق جزا سؤاالت

 8 ..................................................................................................................... یسؤاالت حقوق ثبت و امور حسب

 

  



    اکونن مرکز    ۱۳۸۶ سال دوم  سواالت اختباردوره 

2 
 

 تجارت حقوقسؤاالت 
 :دیر پاسخ دهیبه دو سوال ز 

 یسهام x ت شركتیدستگاه آپارتمان به طرف كی یم سند رسمیبه خواسته الزام به تنظ ی)الف( دادخواست یآقا:سوال اول
 یعه نامه عادیك برگ مبایرعامل وقت شركت به موجب ینموده و اعالم داشته آپارتمان مزبور را از مد یم دادگاه عمومیخاص تقد

 .كرده است یدار یخر 
 :خواهان را نموده است یرد دعو  یل تقاضایل ذیبه دال  یراد عدم توجه دعو یحاضر و ضمن ا یدر جلسه دادرس  xل شركتیوك

ع نامه یم نموده و بیعه نامه را شخصًا و به نام خود تنظیر عامل سابق شركت, مبای)د( مد یل شركت اعالم داشته آقایالف( وك
شان بوده و شركت طرف معامله یل امضاء نشانگر شغل ایرعامل( در داخل پرانتز و ذیشان است. ذكر عبارت )مدیقائم به شخص ا

 .باشد ینم
 .عه نامه فاقد مهر شركت استیب( مبا

 .شركت عمل نشده است یز نشده و در دفاتر قانونیرعامل وصول و به حساب شركت وار یمدج( چك ثمن معامله توسط خود 
ه یر سرماییق كاهش و تغیباشد. لذا فروش آن از مصاد یشركت م ییشركاء و دارا یر نقد یه جزء آورده غیآپارتمان متنازع ف د(

رعامل ین به فرض كه مدیباشد. بنابرا یالعاده مفوق  یت مجمع عمومیشركت است كه برابر اساسنامه و قانون تجارت در صالح
 .است یتًا معامله مرقوم فضولین خصوص صالح نبوده, نهایبه نام شركت هم عمل كرده باشد در ا

 د آورد؟یل خوانده به عمل خواهیدر رد اظهارات وك ید چه دفاعیل خواهان باشیاگر شما وك

دهد تا از  یقرار م یار و یرا در اخت یك محموله كاغذ وارداتی)الف(  یباشد. آقا یاحمد دالل كاغذ در شهر تهران م :سوال دوم
و به  یدار یدر شهر تهران است كاغذها را خر  ی)ب( كه اقامتگاه و  یآقا ،با وساطت احمد .دا كندیدار پیآنها خر  ینمونه برا یرو 

 .دهد یز به احمد میر بانك تجارت تبر خود د یعهده حساب جار  15/8/85خ یك قطعه چك به تار یعنوان ثمن معامله 
 .دهد یل میتحو «مالك كاال»كرده و به )الف(  یسیاحمد چك مزبور را ظهرنو
 .خورد ی, چك برگشت م یبه علت فقدان موجود یدهد ول یبه بانك ارائه م 15/10/85خ یالف( چك مزبور را در تار 

 .دیینما ییاحقاق حقوق او اقدام قضا یبرا یل و یخواهد به عنوان وك ی( به شما مراجعه نموده و از شما مب
 یز( اقامه میا تبر ی)تهران  ییو در كدام مرجع قضا یو تحت چه عنوان یت چه شخصیرا به طرف یل, دعو یشما به عنوان وك

 .دیینما
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 یفریک  دادریسینیآ سؤاالت
 .دییندارد جدا اجتناب نما یارتباط سؤالما با یكه مستق یلطفا از نوشتن مطالب

ن ی( و قانون آئ1381 یو انقالب )اصالح یعموم یل دادگاههایر مستندًا به مواد قانون اصالح قانون تشكیبه دو سؤال ز 
 :دیپاسخ ده 1378(مصوب یفر یو انقالب )در امور ك یعموم یدادگاهها یدادرس

ت كشور و نشر یاتهام برهم زدن امنر مسئول روزنامه الف در شهرستان رفسنجان )واقع در استان كرمان( به یمد -1 سؤال
قات یرد و دادستان شهرستان مذكور رًاسا تحقیگ یقرار م یفر یب كیه مقامات كشور تحت تعقیب در روزنامه خود علیاكاذ

رفسنجان  ییجزا یفر خواست پرونده به دادگاه عمومیشود پس از اصدار ك ینسبت به اتهامات فوق الذكر را عهده دار م یمقدمات
ر مسئول مذكور، از طرف دادگاه مورد بحث به دو سال حبس در مورد یتا مدیگردد. نها یو صدور حكم ارسال م یدگیسجهت ر 

ه یشود. پس از ابالغ حكم محكوم عل یب محكوم میت كشور و به شش ماه حبس نسبت به اتهام نشر اكاذیاتهام برهم زدن امن
 :دیال پاسخ دهیذ ید. مستندا به مواد قانونینما ید نظر میتجد یاز حكم صادره تقاضا یدر فرجه قانون

 ر؟یا خیده است یت گردیانجام شده توسط دادستان رعا یقات مقدماتیدر ارتباط با تحق ین قانونیا مواز یآ -الف
 د نظر آن كدام است؟ید مرجع تجدیدان ید نظر میچنانچه احكام صادره را قابل تجد -ب
 .دیح دهیا نقض حكم صادره را توضید و یید نظر، جهات تایمرجع تجد یصادره از سو ا نقض حكم ید و ییدر صورت تا -ج
 .دید از طرف مرجع مذكور به عمل آیا نقض( باید یی)پس از تا یمتعاقبا چه اقدام -د

ك از جلسات یچ یدر ه یقرار گرفته است ول یفر یب كیبه اتهام صدور چك بال محل و شرب خمر تحت تعق یشخص -2 سؤال
 :دیز ارسال نداشته است پاسخ دهیه نیحه دفاعیل نفرستاده است و ال یشركت ننموده و وك یدگیرس
 د؟ینما یو مبادرت به صدور را یدگیمجاز است نسبت به اتهامات فوق الذكر رس ییا دادگاه جزایآ  -۱
 ت اجرا برخوردار است؟یصادره از قابل یا آرایآ یدر صورت صدور را -۲
 مجدد است؟ یدگیمذكور قابل اعتراض و رس یا آرایآ -۳
 یتوانند تقاضا یم یا اشخاصیگردد و چه شخص  یمطرح م یمجدد تحت چه عنوان یدگیاگر پاسخ مثبت است، رس -۴

 ند؟یمجدد نما یدگیرس
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 ت حقوق مدینسؤاال
 .آزاد است یسیه نویاستفاده از قانون بدون شرح و حاش

 د: یل پاسخ دهیذ یبه پرسش ها

۱- A گر بهین سه ماه دیكند كه ملك خود را به مبلغ معیتعهد م یبه موجب قولنامه ا B افت یز در یاز ثمن را ن یبفروشد، و قسمت
 یچه وصف یوم از لحاظ حقوقدفروشد. معامله  یم «C» به یع قطعیبه ب یدن مدت، آن را طبق سند رسمیكند. قبل فرار رس یم

 .دیح دهیتواند انجام دهد، نظرات مختلف را توض یم یاحقان حقوق خود چه اقدام قانون یبرا Bدارد، 

ال به او بپردازد؛ شرط و یون ر یلیك میانه مبلغ یدار مادام العمر پدر فروشنده ماهیشود كه خر  یشرط م یع قطعیك بیدر ضمن  -۲
كند، چه اقدام  یاز پرداخت اقساط خوددار  یاز مدت ه پسیدارد، در فرض صحت، اگر مشروط عل یچه وضع یعقد از لحاظ حقوق

 .دیح دهیو نظرات گوناگون را توض یسور است؛ فروض مختلف را بررسیم یه و یعل یا اشخاصیو از طرف چه شخص  یقانون
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 سؤاالت آینی دادریس مدین
 ....دیبه عمل آ یدادرس ن جلسهیان اولید تا پایرادات و اعتراضات بایدارد: ا یق .آ.د.م. اشعار م 87ماده  -۱

د ییرا به دنبال خواهد داشت؟ مشخصًا اعالم نما یجه ایمطرح گردد چه اثر و نت ین جلسه دادرسیراد بعد از اولیالف( اگر ا
 ست؟یراد مطروحه بعد از جلسه اول چیف دادرس در برخورد با ایتكل

ف یواقف گردد تكل 84رادات مندرج در ماده یاز ا یكیاز طرف خوانده مطرح نگردد و دادرس راسًا به وجود  یرادیب( اگر اساسًا ا
 ست؟یچ

 یحق یمدع یبعد از اصالع از صدور گزارش اصالح یگر یصادر شده و شخص د ین دو نفر گزارش اصالحیب یاگر در دعوا -۲
 حق كند؟ یفایتواند است یباشد چگونه م یدر موضوع گزارش اصالح

آن برابر طلب خواهان است  یبیكه ارزش تقر  ین خواسته باغ خوانده دعو یطلب و بعد از صدور قرار تام یاگر در مقام ادعا -۳
ف گردد و یتوق ین موضوع دعو ین معیگر همان باغ به عنوان عید یگر و در پرونده ایده و بعد از آن توسط خواهان دیف گردیتوق

ك از محكوم لهما ادامه یف شده به نفع كدام یباغ توق ییات اجرایه خوانده صادر گردد عملیبر عل یدر هر دو پرونده حكم قطع
 افت؟یخواهد 

ه خوانده كه مجسمه ساز معروف و صاحب سبك یرا مستندًا به قرارداد و به خواسته الزام به انجام تعهد بر عل ییخواهان، دعوا  -۴
خواسته دعوا مكلف نمودن خوانده به ساختن مجسمه موضوع قرار داد است. بعد  د. موضوع تعهد وینما یاست مطرح م یخاص

 .دینما یآن و ساختن مجسمه استنكاف م یه از اجرای، محكوم علت حكمیالرغم قطع یاز صدور حكم به نفع خواهان و عل

 د كرد؟یخواه یحكم چه اقدام یاجرا یل محكوم له و برایبه عنوان وك
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 حقوق جزاسؤاالت 
 .د مستدل و مستند به قانون و مختصر و خوانا باشدیپاسخ با

 :دیل پاسخ دهیسوال ذ 2كارآموزان محترم به 

رود.  یم یدن و یاز روزها به د یكیكه دوست اوست در  «ب»باشد. یاز وزارت خانه ها م یكیركل یمد یمنش «الف» -1سوال 
ر كل یون به اطاق مدینشان دادن دكوراس یدوست خود را برا «الف»برده است. یبسر م یر مربوطه آن روز در مرخصیچون مد

گردد.  ین آالت میمخصوص مجوز ورود ماش ید امضاء مهر اداره كل و فرمهاید متوجه اوراق سفیضمن بازد« ب»برد. یم
ن مرحله یا ات «ب»دارد. یز بر مید امضاء نیك ورقه سفیمخصوص مجوز زده و  یل فرمهایه مهر اداره را برداشته و ذیمشارال

ل و به عنوان مجوز مورد استفاده ین دو فرم را تكمیا یكنند با هم فكر  یدهد و توافق م ین اقدامات قرار میان ایرا در جر  «الف»
د مهر را با درج مشخصات یدو فرم سف« ج» ،یك مشتر یدا كردن یو بعد از پ «الف»ن شخص بدون اطالع یقرار دهند. اما بعدًا ا

فروشد و شخص  یبه او م یادیل و در قبال پول ز یتكم یبه نام و  یساختگ یك امضایو با  یمشتر  یمورد تقاضان آالت یماش
 .شود یر میه كه دستگیمذكور آنها را ارا یاستفاده از مجوزها یبرا یبعد از مدت« ج»

 :فوق به نظر شما یبا توجه به داده ها
 ر، چرا؟یا خیمربوط به مجوز جرم است  ید امضاء و فرم هایانه مهر، ورقه سفیدر برداشتن مخف  «ب» اقدام  -۱
 ر؟یا خیاست  یفر ین كیعناو یل دو برگ فرم دارایدر زدن مهر ذ «ب» اقدام  -۲
 یل كردن و با امضایمجوز كه بدون اجازه برداشته و مورد استفاده قرار داده و بعد از تكم یل فرم هایدر تكم  «ب» عمل -۳

 ب است. چرا؟یقابل تعق یفر یفروشد تحت كدام عنوان ك ی( می)مشتر  «ج»مجهول و ناشناخته به شخص یساختگ
 د؟یرا نام ببر  یین جزایب هستند چرا، در صورت مثبت بودن پاسخ عناویقابل تعق  «ج»و  «الف»ا به نظر شما یآ  -۴

ب و سپس نسبت به آنها یآنها را تعق یجوان مدتباتفاق همسر خود در پارك در حال قدم زدن هستند كه دو  «الف» -2سوال
 كشد. دو جوان بهیو بعد به نزاع م یجه كار به خشونت كالمیبرآمده كه در نت ییدر مقام پاسخگو «الف». ندینما یم یمتلك پراكن

ب در آورده یاز ج ییاز دو جوان ناگهان چاقو یكیكند.  یاست دفع حمله م یورزش رزم یكه مرب «الف». كنند یحمله م  «الف»
ن و یكه بشدت از توه «الف». گردد یچاقو از دست جوان خارج م یز با فنون ورزشین بار نیشود؛ كه ا یحمله ور م «الف»به 

گر كه دچار ترس یدهد. جوان د یدًا مورد ضرب و جرح قرار میشده بود جوان مذكور را شد یدو جوان عصبان یمزاحمت ها
را برداشته و به  یدوست خود سنگ یخالص یط و براین شرایر ایاست. تحت تأث یدر خطر آن یست و كند كه دو یده تصور میگرد

 یمارستان به علت شدت جراحات فوت میرا مجروح كه بعد از انتقال به ب یاصابت و و  یپرتاب كه تصادفًا به سر و  «الف» طرف
 .دینما



    اکونن مرکز    ۱۳۸۶ سال دوم  سواالت اختباردوره 

7 
 

 :دیبا توجه به متن سوال پاسخ ده
 ماجرا اتفاق افتاده است، چرا؟ن یدر ا یمیچه جرا -۱
 د؟ین نمانییو مجازات آنها را تع یم را معرفین جرایمرتكب -۲
 ر، چرا؟یا خیه نمود یتوان اقدامات جوان ضارب را در قالب دفاع مشروع توج ین حادثه میدر ا  -۳
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 حقوق بثت و امور حسیبسؤاالت 
 .باشدیاستفاده از قانون مجاز م

 حقوق ثبت -الف

 دارد؟  یر آن چه مبنائیت معارض از غیز سند مالكیص و تمی، تشخیاز نظر مقررات وضوابط قانون  -۱

 .دیب نام ببر یثبت ملك را تا ثبت در دفتر امالك به ترت یات مقدماتیعمل  -۲

)به علت فاصله  ییایف جغرافیرات تعار ییا تغیمامور مربوط  یتوجه ین كه معلول بیت از حدود ثبت شده مجاور یعدم تبع -3
ه یل و توجیاست؟ مساله را بطور مستدل تحل یباشد منشاء حدوث كدام مشكل ثبت ید حدود( مین دو تحدیب یطوالن یزمان
 د. ینمائ

 

 یامور حسب -ب

بعنوان  یحیر مسیو غ یمیر كلی، غیر زرتشتیر مسلمان، غیران، افراد غیا یاسالم یجمهور  یقانون اساس 13بالحاظ اصل -۱
 یه اصول حقوقیخواهند بود؟ موضوع را بر پا یه قانونًا تابع چه ضوابطیساكن كشور از جهت احوال شخص یمذهب یها تیاقل

 د. یل نمائیتحل

م آن چه یه و تقسی( امر تركه و تصفیحیالمثل مس یر مسلمان )فیغ ین ورثه متوفیك وارث مسلمان بیدر فرض وجود  -۲
 د.یح دهیه را توضیقض یوفقه یحقوق یخواهد داشت؟ مبان یصورت
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