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 سواالت حقوق مدین
 ت دیگرسؤال مستقل از پاسخ  ت مربوط به آنها،سؤال از  کطفا هر دو مساله زیر را به دقت مطالعه و به هر یل

 : به مواد قانونی پاسخ دهیدمستدل و مستند 

 مربعی متر  ار، قراردادی منعقد نموده است تا در قطعه زمین ده هزارکپیمان کالت از آقای محمد، با یکبه و  آقای سعید، الف(
      .نماید احداث را داد قرار در موصوف بنای محمد، آقای یکمل

 :ر شده استکدر قرارداد ذ
ار، مبلغ بیست که پیمانالزحمحق است، سال دو قرارداد اجرای مدت است، ارکپیمان عهده هزینه و مسئولیت تهیه مصالح، به

 200دستگاه ویالی  کار حق دارد در زمین محل احداث بنای موضوع قرارداد یکمیلیارد ریال وجه رایج است مضافا پیمان
 عملیات شروع از پیش وبیست و پنج درصد وجه رایج مبلغ پیمان، پس از امضای قرارداد  مترمربعی برای خود احداث نماید.

 عدم صورت در. شداری و نصف دیگر، هنگام تحویل بنا پرداخت خواهد کمیل سفت کو پنج درصد آن پس از ت بیست ،ساختمانی
 مبلغ اول قسط پرداخت عدم علیرغم .تاس آن پرداخت ضامن سعید آقا محمد، آقای سوی از پیمان مبلغ رایج وجه پرداخت
مینماید و پیش از موعد پرداخت قسط دوم مبلغ پیمان، ساخت  ودخ ویالی قرارداد موضوع بنای احداث به شروع ارکپیمان پیمان،

 ضمنا و است نشده پرداخت آن، ازموعد ماه چند گذشت وجود با نیز پیمان مبلغ رساند. چون قسط دومویالی خود را به اتمام می
 به زیر مسائل مورد در رای مشاورهب ارکپیمان است، نموده محل اجرای پیمان را به آقای جواد منتقل ک، ملمحمد شودمی گفته
 .است نموده مراجعه شما

ار به جهت عدم پرداخت کآیا پیمان وت قرارداد در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت به موقع اقساط مبلغ پیمان،کبا توجه به س -۱
  .ان فسخ را تحلیل نمائیدکان یا عدم امکاقساط مبلغ پیمان، حق فسخ معامله را دارد یا خیر؟ مبنای حقوقی ام

 از آقایان سعید، محمد، یا هر دو و بر چه مبنایی میتواند مطالبه نماید؟  کدام یکار طلب خود را از کپیمان -۲
 قرارداد، فسخ و قرارداد بقای فرض دو در را ارکپیمان  یالی احداثیرابطه حقوقی طرفین قرار داد در مورد عرصه و اعیان و -۳

 حلیل نماید. ت و بررسی
 مراجعه الیه منتقل به پیمان مبلغ اقساط مطالبه برای تواندمی ارکپیمان آیا جواد،  آقای محمد، به آقای کبا فرض انتقال مل -۴

 . نمایید تحلیل ؟ خیر یا نماید

آن مرحوم، نوشته شده است آقای  1/10/1370فوت نموده است. در وصیت نامه رسمی  7/1385./5ب( آقای مدنی در تاریخ 
 سبک محل مغازه تجارت و پیشه و سبک حق ه،کجواهری به سمت وصی تعیین میگردد ووصی متعهداست ضمن تصفیه تر 

 تنها هک مدنی، مرحوم زاده خواهر زهرا، خانم. بدهد اش زاده خواهرش به را او یکمل 11 بخش 10 کپال زمین قطعه و موصی
در زمان فوت آن مرحوم است دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اموال وصیت شده و پرداخت  ه زند زاده خواهر
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 ووصی ورثه. است نموده اقامه مرحوم وصی و  م، به طرفیت ورثهکاجرت المثل آنها از تاریخ فوت آقای مدنی تا تاریخ صدور ح
 :یل زیر به شما مراجعه نموده اندمسا و ادعاها مورد در مشاوره برای مدنی، مرحوم

 آقای حیات زمان در زهرا، خانم جز آنها هک داشت متعدد های مرحوم مدنی در زمان تنظیم وصیتنامه، خواهر زاده  ـ۱
 باطل وصیت است ننموده مشخص را نظرش مورد زاده خواهر خود، وصیت در مدنی آقای هک آنجا از لذا. اند شده فوت  مدنی
 . است

 محقق نشده است.  کیوصی، تاحال وصیت را قبول ننموده اند. بنابراین این وصیت، نسبت به هیچ خانم زهرا و -۲
المثل را با توجه به ماهیت وصیت مرحوم مدنی، خانم زهرا حق اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه اجرت  -۳

  ندارد.
ت است وصیت مزبور کسب مورد اجاره او به غیر، سا که اجاره نامه موصی با موجر، در مورد حق انتقال محل کبا توجه به این -۴

  .نیست صحیح تجارت و پیشه و  سبکنسبت به حق 
وت قرارداد اجاره کبه س سب و پیشه و تجارت، نحوه اجرای وصیت را با توجهکفرض صحت وصیت درمورد واگذاری حق  با -۵

 درمورد حق انتقال مورد اجاره به غیر و با لحاظ قانون روابط موجر و مستاجر، شرح دهید.
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 سؤاالت آینی دادریس مدین
 )استفاده از قانون بدون شرح حاشیه نویسی آزاد است(

مه قضایی شهرستان تهران اعالم کشعب محا  ی ازکمسعود به دفتر شما مراجعه وبا ارائه دادنامه قطعی صادره از ی سوال اول(
قطعه زمین واقع در تهران می باشد و به استناد  کدو طبقه اعیانی احداثی در ی که در دست دارد مالکی کمیدارد. به موجب مدار 

قرارداد  ور را با انعقادکمذ کور نیز متعلق به ایشان است و از چندین سال قبل ملکسند صلح حقوق ، حقوق زارعانه زمین مذ
آن موسسه از آن بهره برداری می نماید. اخیرا شخص به نام سعید با ارائه سند  موسسه تولیدی گذارده و کار ییت در اختکمشار 

ور مبادرت به طرح دعوی رفع تصرف و خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آن موسسه تولیدی نموده و موقق به کیت زمین مذکرسمی مال
 گذارده مورداجرا به تقریبا و یافته قطعیت ورکمذ مکح حاضر حال در و گردیده قمع و قلع  بر خلع ید ومیت مبنیکم محکاخذ ح
ا شم از و گرفته قرار تضییع مورد اش حقه حقوق و بوده موضوع از اطالع بی و نگرفته قرار دعوی طرف مسعود چون و شد خواهد

 قبول و دعوی پیشرفت و بودن ذیحق فرض وبا نامبرده کمدار  مالحضه با. نماید می خودرا  الت و احقاق حقکدر خواست قبول و 
 عنایت با را خود مستند و مستدل نظریه داد خواهید انجام وی برای مرجعی چه و طریق چه از را قانونی اقدامات چه ایشان التکو 

ه موضوع را قابل طرح در مرجع قضا یی تشخیص می دهید مفاد دادخواست مربوط را کدر صورتی  و بنویسید قانونی مقررات به
  د.امل و دقیق و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی در فرم دادخوست تهیه و تنظیم نماییکبصورت 

یل به کالت بال عزل با حق تو کی از دفاتر اسناد رسمی تهران و کرج می باشد در یکن شهریار که سا کامیر به جعفر  سوال دوم(
ل( به ک)مو  رج میباشد با اطالع ایشانکه واقع در شهرستان کی وی را کبه مدت پنج سال تفویض می نماید تا آپارتمان مل غیر
ل خود مبادرت به واگذاری کالتنامه رسمی بدون اطالع به مو کیل ( دو ماه بعد از تنظیم و کس و به هر قیمت بفروشد جعفر )و کهر 
ور با بیع نامه عادی به مبلغ پنچاه میلیون ریال به شخصی به نام حمید واگذار می نماید و با گذشت سه ماه از تاریخ کمذ کمل

و  کند و مراتب فروش ملکور را به شخصی به نام حسن با سند رسمی واگذار می کمذ کل( راسا ملکالت نامه امیر )مو کتنظیم و 
، حمید به دفتر شما مراجعه و کیل و فروش ملکیل اطالع میدهد با عنایت به اعالم عزل و کالت را ضمن اظهارنامه به و کو  عزل

 :رکالذ  در خواست احقاق حق خود را می نماید. باتوضیحات فوق
  ه بالعزل به مدت پنج سال بودهکیل خود را که آیا شخص امیر قانونا حق عزل و کاوال( بطور مستدل پاسخ دهید 

 یل در مقابل حمید چیست؟ک؟ و مسئولیت و را داشته است یا خیر
 ثانیا( برای احقاق حق حمید چه اقدامات قانونی حقوقی انجام خواهید داد؟

ثالثا( در صورت قابل طرح بودن موضوع در مرجع قضایی طرفین دعوی ، نوع و انواع خواسته دعوی ، مرجع صالح به رسیدگی را 
 :مشخص نمایید

ایشان واقع در لواسان تعداد  که محمود در ملکت منعقد بین احمد و محمود مقرر گردیده کبه موجب قرارداد مشار  ال سوم(ؤ س
ند و ضمن قراردادآقای امامی به عنوان داور مرضی کخوابه طبق نقشه مصوب و مجوز شهرداری احداث  کواحد آپارتمان ی6
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ه محمود بر خالف قرارداد کنسبت به موضوع داوری نماید. نظر به این الطفین انتخاب شده تا در صورت بروز هر گونه اختالف
وردر عملیات ساختمانی تخلفاتی نموده کمذ کواحد آپارتمان در مل 12ت و پروانه ساختمانی و عدم رضایت احمد با ایجاد کمشار 

لذا نامبرده به داور مرضی الطرفین  آن باعث صرف مخارج بیشتر و بروز خسارت فراوان به احمد خواهد شد ه ادامه و استمرار،ک
تبا اعالم نموده به علت قرابت با احمد از انجام داوری معذور است کن داور مرضی الطرفین کمراجعه و درخواست داوری نموده و ل

 .الت شما مراجعه نمود وبا توجه به مراتب فوق پاسخ موارد زیر را بنویسیدکو احمد برای احقاق حق خود به دفتر و 
 .دهید توضیح خیر؟ یا داشته را ی داور از امتناع  آیا داور مرضی الطرفین حق -۱
نحوه اقدامات قانونی و حقوقی ماهوی را با توجه به شرط داوری در قرارداد و سایر مقررات آیین دادرسی مدنی با تایید مرجع  -۲

 . صالح به رسیدگی مستند و مستدال بنویسید
 خسارت وارده به احمد چه اقدامات حقوقی را در این مورد انجام می دهید. ان افزایش احتمالیکبافرض ام
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  حقوق جزای عمویم و اختصایصسؤاالت 
ه کایت وی این است کمیدهد ش الهبرداری و انتقال مال غیر تحت تعقیب قرارکآقای جعفر آقای منصور را به اتهام : سوال اول

 صدور با و میگردد مطرح دادسرا در عه نیمی از آن به وی تعلق دارد موضوکمنصور در مقام انتقال خودروی بر آمده است 
 ومکمح مال معادل نقدی جزای و مال رد و زندان سال کی به را منصور آقای و رسیدگی موضوع به جزایی دادگاه یفرخواستک

 تعلق وی به خودرو دیگر نصف هک رضا بنام شخصی رهگذر این در آید می در اجرا مرحله به و شده قطعی دادگاه مکنمایدحمی
سازد و منصور را یفری مطرح میکایت کالهبرداری و انتقال مال غیر شکداشته است به دادسرا مراجعه و علیه منصور بعنوان 

فرستد پرونده قبلی پرونده را به دادگاه جزایی مییفر خواست کرده وبا صدور کسرا به موضوع رسیدگی ددهد داتحت تعقب قرار می
  .الت زیر پاسخ دهیدسؤانون به کا  گرددمی پرونده این  نیز پیوست

 یفر ساخت جدید و ارجاع آن به دادگاه درست است یا خیر؟ آیا دادسرا می تواند تصمیم دیگری بگیرد؟کصدور  -۱
 اعتبار امر قضاوت شده روبرو نخواهند شد؟ند آیا با موضوع کاگر دادگاه به موضوع رسیدگی  -۲
ه دادگاه با اعتبار امر قضاوت شده روبرو خواهد شد برای رفع این بن بست قضایی دادگاه باید چه تصمیمی کاگر بر این باورید  -۳

 بگیرد؟
 

 به سرانجام و تعقیب را وی سوئد قضائی مرجع آیدمی بر جرمی ابکارت مقام در دارد  ه در سوئد اقامتکایرانی  کی :دو سؤال
 :دهید پاسخ میگردد بر ایران به مکح اجرای از بعد ورکمذ فرد میسازد ومکمح زندان

 خیر؟ آیا این فرد پس از آمدن به ایران قابل تعقیب و مجازات هست یا -۱

او را تعقیب و مجازات  ور قابل تعقیب و مجازات باشد به استناد چه موادی از قانون مجازات اسالمی می توانکاگر فرد مذ -۲
؟نمود

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

           
 

 
 

  

http://smr.mihanblog.com/post/394


  اکونن مرکز 1387سواالت اختبار اسفند سال 

7 
 

 یفری کنی دادریس یآ سؤاالت
 (تاب قانون جیبی بدون حاشیه نویسی آزاد استکفقط استفاده از )

 .یفری پاسخ دهیدکت زیر مستدل مستندا به قوانین موضوعه و قواعد آیین دادرسی سؤال به 

گرفته است بازپرس برای نامبرده قرار وثیقه صادر به  بر به اتهام عمل تخریب در دادرسی عمومی تهران تهت تعقیب قرارکا ( ۱
گردد. متهم در حین انتقال به زندان از دست محافظین گریخته و علت عجز از تودیع وثیقه دستور بازداشت متهم صادر می

با اتومبیل مسروقه به مسافر  اشان رفته و در آنجا اتومبیلی را سرقت وکبر مخفیانه به کا مامورین موفق به دستگیری او نمیشوند 
ب کاشان مطلع شده اند به اصفهان عزیمت و در آنجا مرتکبری می پردازد بعد از چند روز متوجه میشود مامورین از وجود او در 

عبور از خیابان ورود ممنوع با اتومبیل دیگری تصادف  قتل عمدی رضا می شود، متعا قبا به طرف شیراز رفته در آباده با
گردد، بر میکسروقه بودن اتومبیل شده و موفق به شناسایی ا م متوجه تصادف صحنه بررسی حین در مامورین نماید می  شدیدی

رده باشند و کات کدم و شنون با توجه به فروض فوق و چنانچه اولیاء کنامبرده را دستگیر به مرجع قضایی آباده اعزام می نمایند ا 
 .بر موجود باشد مستداَل و مستندَا به ماده یا مواد قانونی پاسخ دهیدکدالیل مثبته بر انجام جرائم فوق علیه ا 

   .مرجع قضایی شهرستان آباده چه اقدام یا اقداماتی را باید انجام دهد الف(
از مراجع  کهر ی دادسرا و دادگاه باید رسیدگی شود و نهایتاَ  دامکب( به اتهام اعمال تخریب، قتل، سرقت اتومبیل، تصادف در 

 چه اقداماتی باید انجام دهند. 

 گرددمی فالهکال وجه و قرار ریال میلیون صدکی مبلغ او برای و گرفته اب جرمی تحت تعقیب دادسرا قرارکحسن به اتهام ارت( ۲
 و تشخیص ضروری  بازپرسی در را  متهم حضور بازپرس مدتی از پس نماید می قبول را وی فالتک قضایی مرجع در حضور با رضا
 ظرف هک گردد می اخطار فیلک به شود نمی حاضر مقرر مهلت در احضاریه  ابالغ وجود با متهم چون دهد می او احضار به امر

فیل اخذ و ضبط کفاله به دستور دادستان از کند وجه الکنمی  حاضر را خود فولکم فیلک چون نماید، تسلیم را متهم روز بیست
م برائت قطعی کند، متعاقبَا رضا با در دست داشتن حکبرائت حاصل می می گردد. بعد از مدتها متهم در دادگاه از اتهام انتسابی

 را دولت ندوقص از شده ضبطفاله کالت او را قبول و اقدامات قانونی جهت استرداد وجه الکفول خود را از شما می خواهد و کم
دام مرجع و مستندَا به چه ماده یا کنماید چه اقدام یا اقداماتی را در الت نامبرده را قبول میکنانچه شما و چ نونکا . دارید معمول

 د.داری بیان مشروحاَ  و مستدال   الت دالئل عدم قبول را مستنداَ کدارید و در صورت عدم قبول و مواد قانونی معمول می

به ثبت رسیده و فعالیت تجاری اشتغال دارد، به شما مراجعه چنین اظهار  که در ارا کی است مت سهاکشر  کسهامدار یجعفر ( ۳
ت حق امضاء دارد مبلغ پانصد کت می باشد و موجب اساسنامه به تنهایی از طرف شر که مدیر عامل شر کدارد: آقای علی می

 از بعد نامبرده همسر و حواله تهران  و به حساب پس انداز همسرش دربر داشت  کت در ارا کمیلیون ریال از حساب جاری شر 
 صحت بر مثبته کمدار  و است نموده پرداخت تهران در را ایشان های بدهی و دریافت کبان از را  وجه علی دستور به روز پانزده
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الت ک. شما در صورت قبول و نمایید جرم اعالم علی علیه و شده پذیرا را نامبرده  التکو  نمایدمی درخواست و ارائه خود ادعای
  .یا تهران( به چه دلیل و تحت چه عنوان مطرح می نمایید کدام دادسرا )ار کنامبرده اعالم جرم خود را در 

  

http://smr.mihanblog.com/post/394


  اکونن مرکز 1387سواالت اختبار اسفند سال 

9 
 

 حقوق تجارت  سؤاالت
 سوال هر برای سطر 4 از بیش درج و باشدمی مساله کی به مربوط سوالت لیهک هکاین به توجه بار: کتذ

 4 در ثرکحدا  و مربوط سوال محدوده در صرفا لذا دگردمی دیگرکی در سوالت سایر پاسخ تداخل موجب
  .به مواد قانونی پاسخ دهید استناد با سطر

 در 1347  )سهامی خاص( با اساسنامه منطبق بر الیه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوبk.v.D ت ساختمانیکشر 
سهم با نام  10000ریال منقسم  000/000/000/10ز. ح. با سرمایه  و. الف.ب. ج. د. ه. آقایانتوسط ۲۸/۲/۱۳۸۷ تاریخ
 کسهم و تعداد سهام آقایان ب. ج. د. هر ی 5000تهران به ثبت رسیده و تعداد سهام آقای الف معادل  ریالی در 000/000/1

 ورکمذ تکشر  ثبت و تاسیس موقع در .میباشد سهم 500 کی هر ح ،ز و، سهم و تعداد سهام آقایان ه، 1000
ب. ج. ه. و. ز. ح. به نسبت سهامشان تعهد و صد در صد  آقایان توسط نقد وجه بصورت سرمایه لک از ریال  000/000/000/5

ریال الباقی سرمایه بصورت آورده غیر نقدی )جنسی( توسط آقای الف تامین و از  000/000/000/5آن پرداخت گردید و مبلغ 
ور رسما منتقل شده است . آقایان الف ،ب ، ج، د، ه، کت مذکتهران ارائه و به شر  6واقع در بخش  12/148ثبتی  کبت پالاین با

  ج، به ترتیب بعنوان بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و آقای الف عنوان مدیر عامل و آقایان ب،
 همراه مدیره  ت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئتکاوراق و اسناد تعهد آور شر لیه کرئیس و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین و 

 .است معتبر تکشر  مهر با

ی از اعضا هیئت کدیر عامل و ریئس هیئت مدیره( با اتفاق ج ) یمور با امضا آقایان الف، ب )کت مذکشر  20/3/87در تاریخ 
ت کاز حساب جاری شر  کفقره چ کو ی 1/4/87یال به سر رسیدهای ر  000/000/000/6چند فقره سفته جمعا بمبلغ  مدیره(

 تبیک رسید اخذ  ازا  رد آقای پرویز صادر و درکت به حواله کبابت بدهی مسلم شر  1/6/87با امضاء آقایان الف و ب به سررسید 
 صدور به منتهی موجودی عدم بعلت 87 /6 /16 تاریخ در کچ و واخواست 87 /10/4 تاریخ در ها سفته. میدهند وی تحویل

  :الت می دهدکخود به شما و  طلب وصول جهت پرویز 16/12/87 تاریخ در میشود پرداخت  عدم گواهینامه
 حقوق پرویز در مورد سفته های واخواست شده بنظرتان میرسد را توضیح دهید؟ ه برای حفظ و استیفاکلیه اقداماتی ک -1سوال 
  بال محل به نظرتان می رسد را توضیح دهید؟ کحقوق پرویز در مورد چ حفظ و استیفاه برای کلیه اقداماتی ک -2سوال 
  وجه سفته ها را از چه اشخاصی و به چه نسبتی می توان مطالعه نمود؟ -3 سوال

  توان مطالبه نمود؟بال محل را از چه اشخاصی و به چه نسبتی می کوجه چ -4سوال 
ولی این بار با امضاء آقایان د، ه )دو نفر از اعضا هیئت   k.v.D  تکتوسط شر چنانچه ظهر سفته ها مجددا  -5سوال 
 داشت؟ خواهد 3 سؤال پاسخ در تاثیری چه گردد امضا  تکهمراه با مهر شر  مدیره(
ریال  1 /000/000/000ت صرفا کتهران از ابتدای تاسیس شر  6واقع در بخش  12/148ثبتی  که پالکدر صورتی  -6سوال 
 داشته باشد چه اقدامامی می نمایند؟  واقعیارزش 
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ت با مسئولیت محدود باشد آثار مترتبه بر این تغییر نسبت به کبجای سهامی خاص، شر  k.v.D تکشر  نوعچنانچه  – 7سوال
 ور را توضیح دهید؟کپاسخ سواالت مذ
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  حقوق بثت و امور حسیب سؤاالت
 (استفاده از متن قانون مجاز است)

 مراحل لیهک طی از پس ثبتی نامه اظهار میلکت با و معین مشخصات با تارکه 10شاورزی را به مساحت کشخصی زمین  -۱
سالها بعد شخص دیگر  (اصلی 1 کپال شماره با) است گردیده یتکمال چه دفتر تحصیل به موفق و ثبت خود بنام مقدماتی

شت نموده کتوب و شفاهی متصرف و مبادرت به کقرار داد و توافق م تار بدون وجودکه کبه مساحت ی کهمان مل از جزئی  در
گهی های نوبتی و عدم وصول اعتراض و انجام تحدید  و با در خواست ثبت اداره ثبت مربوط بدون توجه به سوابق امر با انتشار آ

اول  کرده است مالکشخص صادر اصلی بنام این  1فرعی از  2ت با شمارهیکمال سند  ور و قطعیت آن نهایتاکحدود محدوده مذ
 دادگاه و است شده خواستار  ور ماال خلع یداور انیزکیت فرد مذکابتدائَا با طرح دعوی در دادگستری به خواسته ابطال سند مال

رده کرده کلع ید نیز اظهارنظر خ به نسبت سند ابطال مکح صدور ضمن الزم رسیدگی و  رسمی ارشناسک نظر جلب با حقوقی
م را داشته است با کتوجه به مجموعه مقررات ثبتی توضیح دهید . آیا دادگاه ابتدا ئا صالحیت ورود به قضیه و صدور حبا  است

 خیر؟ 

 .قانونی اتخاذ تصمیم دادگاه را در ماهیت امر مشخص نمائید کدر فرض صالحیت مبانی و مال

 .صالح را تعیین و تعریف نماییددر فرض تشخیص عدم صالحیت ابتدای دادگاه به ورود به قضیه مرجع 

از دو  کدامیکتشخیص رشد و بلوغ را از لحاظ علمی بطور مجزی تحلیل نموده و مشخص نمائید در صحت ازدواج  کمال -۲
 .یا بلوغ ( قانونا موثر است–حالت )رشد 
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