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سؤاال تاحقوقامدین
الف – به مسئله ذیل پاسخ مستدل دهید:
شخصی ملک خویش را به مدت پنج سال در برابر مبلغ معین به دیگری اجاره می دهد و شرط میشود موجر به مدت سه سال
حق فسخ داشته باشد ،پس از دو سال از زمان سپری شدن اجاره ،مالک عین مستاجر را به دیگری می فروشد پاسخ دهید:
 -۱آیا اجاره در هر حال به قوت خود باقی می ماند؟
 -۲آیا موجر مکلف به فسخ قرارداد اجاره میگردد؟
 -۳مشتری چه حق یا حقوقی دارد؟
 -۴پس از بیع ،اجاره بها به چه شخصی جعلق میگیرد؟
ب  -به جمام سؤاالت ذیل پاسخ مشروح دهید:
یک – بیع کالی به کالی را با ذکر مثال جعریف کنید ،آیا بیع مزبور صحیح است؟
دو – منفعت در اجاره اشیاء چگونه معلوم و معین میگردد؟
سه – در چه عقودی جسلم مورد معامله شرط صحت است؟ در بیع سلف و سلم چطور؟
چهار – ماده  7۶۵قانون مدنی که میگوید« :صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صاح ناشی از بطالن معامله
صحیح است»؛ با ذکر مثال جفسیر کنید.
پنج – اگر معامله ای منفسخ گردد آیا شرط ضمن آن قابل استناد است؟
شش – حداقل دو مورد از موارد کاربرد اصل جاخر حادث در قانون مدنی ( ،یا حقوق مدنی ) را بیان کنید.
هفت – اگر قبل از اطالع از مرگ موکل ،وکیل بعد از فوت او ،جصرفات اعتباری در اموال موکل خود در حدود وکالت ،اناام دهد
آیا جصرفات مزبور نافذ است؟
هشت – موارد زوال والیت قهری را بیان کنید .آیا ولی قهری از طریق دادگاه قابل عزل می باشد؟

2

سؤاال تااتبار اسرلا ۱۳۸۴ااکونناقزویناوازنجرن

سؤاال تاحقوقاثاتاواامو احسیب
به مسائل و سؤاالت زیر بصورت مستدل پاسخ دهید:
قسمت الف-مسائل
مسئله اول :در زمین دارای چند طبقه آپارجمان که در مالکیت مشاعی چند نفر قرارداد برای جحصیل سند مالکیت جفکیکی (با
فرض قابلیت افراز و جفکیک آن) چنانچه یک یا بعضی شرکاء همکاری و موافقت نداشته و یا در دسترس نباشند ،سایر مالکین
مشاع از نظر قانونی چه باید بکنند ،مراحل آن را از ابتدا جا زمان جحصیل سند و مشخص شدن سهم افرازی هر مالک بطور
مشخص جوضیح دهید).
مسئله دوم :شخصی در سند شرطی وجه بدهکاری خود را به صندوق ثبت جودیع نموده و قبض آن را به دفتر خانه ارائه کرده و
سردفتر سند شرطی را فسخ نمود اما بعدا در اثر جسامح سر دفتر و عدم اعالم فسخ به وثیقه گیرنده نامبرده مبادرت به صدور
اجرائیه ،و ملک مذکور به مزایده فروخته شده و سند انتقال به برنده مزایده داده شده جوضیح دهید که چگونه با پرداخت بدهی،
ملک مذکور مورد مزایده و انتقال سند به شخص ثالث گردیده است در وضعیت حاضر و ظهور اسناد معارض به چه صورت قابل
حل می باشد.
قسمت دوم – سؤاالت
 -۱اگر سند انتقال رسمی مال غیر منقولی که سابقه ثبت در دفتر امالک را دارد در دفتر خانه ای بدون استعالم وضعیت ثبتی
آن جنظیم شود و بعد از انتقال معلوم گردد ،ملک در رهن بانک بوده است ،راجع به معامله اناام شده از جهات زیر جوضیح داده
شود:
الف -معامله باطل است یا غیر نافذ (جوجیه شود)
ب -در فرض غیر نافذ بودن سند جنظیمی ،اعتبار سند رسمی را دارد یا عادی است؟
 -۲سه مورد از مواردی که با حکم دادگاه ممکن است سند مالکیت ابطال شود را مختصرا جوضیح دهید؟
 -۳در بعضی اسناد مالکیت مشاهده میشود که حدود ملک مذکور به عالئم طبیعی (از قبیل کوه یا جپه و غیره) محدود گردیده
که حدود اربعه با مساحت زمین نیز هماهنگی ندارد و نتیاتا موجب اشکاالجی در اعتبار و بهره برداری از آن گردیده است که
اقدامات قانونی دیگر را طلب می نماید .اجماال جوضیح دهید که مشکل کار چه بوده و از چه طریق و چه مرجع و به چه صورت
باید اناام پذیرد ( .منظور از سؤال جوجیه عملکرد قانونی برای معتبر گردیدن سند رسمی مالکیت است).
 -۴نحوه اقامه دعوی برای وصول بدهیهای مالی متوفی در حالتهای زیر به جفکیک جوضیح داده شود:
الف– فقدان ورثه
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ب -ماهول بودن ورثه
ج  -رد جرکه جوسط کل ورثه
د  -رد جرکه جوسط بعض ورثه
 -۵اگر پدری که والیت فرزند صغیر پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محاور شود و بعد از دو سال از او رفع حار گردد.
جوضیح دهید در زمان حار پدر و پس از رفع حار او ،اداره امور صغیر به عهده چه کسی خواهد بود.
- ۶جهت جصدیق انحصار وراثت چه مدارکی باید جهیه شود و کدام دادگاه صالح است و چنانچه جصدیقی در موضوع وراثت صادر
شود قابل جادید نظر در مرجع جادید نظر هست یا خیر؟
 -7جرکیب هیات نظارت و شورای عالی ثبت را بنویسید و صالحیت شورای عالی ثبت را جوضیح دهید؟
 -۸سه اصطالح ثبتی جفکیک ،افراز و جقسیم را جوضیح دهید؟
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سؤاال تاحقوقاجزایااتبصریص
ضمن آرزوی جوفیق برای شما آزمون شامل دو قسمت الف و ب است.
قسمت الف -سؤالهای انشائی:
به هشت سؤال زیر به اختصار و با خط خواا و مستدل و مستند به قانون پاسخ دهید.
سؤال  -1اگر " احمد " به قصد قتل و با جبانی قبلی " بهروز " را به روی " جواد " پرجاب کند و در نتیاه " جواد " کشته شود ،چه
اجهامی متوجه " احمد " و " بهروز " است؟
سؤال  -2قتل ناشی از جخلف در امر رانندگی ،ماهیتا چه نوع قتلی است؟
سؤال  -3آیا اقام زرگری که به قصد ساختن بند گردنبند مقداری طال از مسکوکات ایرانی یا خارجی بر می دارد جرم است یا خیر؟
سؤال  -۴در معامالت مربوط به مال غیر منقول ،چه معامله مارمانه ای " معامله معارض " است؟
سؤال  -۵آیا اقدام کارمندی که به علت اهمال موجبات جضییع یک مال دولتی سپرده شده و به وی را فراهم میکند ،مشمول
عنوان مارمانه ای است یا خیر؟
سؤال  – ۶در طالق بائن ،زن یا مرد از احصان خار میشود یا خیر؟
سؤال  -7اگر کسی با حضور و معرفی خو به جای دیگری ،دفاجر اسند رسمی را به عنوان فروشنده امضاء و مبادرت به دریافت
ثمن معامله کند ،چه جرائمی را مرجکب شده است؟
سؤال  -8ربودن مال دیگری و با استفاده از سالح جقلبی و جهدید مالباخته ،اگر سرقت مستوجب حد نباشد مشمول چه عنوان
مارمانه ای است؟
قسمت ب – مسئله:
آن را به دقت بخوانید و به سؤال آن مستند به قانون و به اختصار پاسخ دهید :
مؤسسه پژوهشی الف ،که دولتی است ،در راستای جحقق اهداف و برنامه های علمی و جحقیقاجی خود بعد از طی جشریفات
قانونی در جاریخ  ۱۳۸۲/۱۱/۲۰با انعقاد قرارداد با شرکت سهامی خاص ب چندین عدد رایانه خریداری میکند :سه چهارم ثمن
معامله پرداخت و رایانه ها جحویل مسئولین مؤسسه الف میشود در قرارداد جصریح میشود که شرکت ب موظف است در زمانی
که رئیس مؤسسه الف اعالم میکند کارشناسان الزم را برای نصب و راه اندازی و افتتح سالن رایانه اعزام و سپس مابقی ثمن را
جحویل گیرد .در جاریخ  ۱۳۸۳/۳/۱۶با اعالم رئیس مؤسسه پژوهشی الف ،کارشناسان شرکت ب به محل اعزام میشوند .اما
هنگام نصب و راه اندازی رایانه های  serverمشخص میشود که قطعات  processor boardو  mother boardمربوط به
پنج عدد از رایانه های  serverدر محل خود نیست و رایانه های مزبور ناقص است .وکیل مؤسسه الف علیه مدیران شرکت ب
اقامه دعوی میکند ولی با اناام جحقیقات و به اجکای مدارک و اسناد ،مشخص میشود که رایانه های  serverبه طور کامل
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جحویل شده است و mother boardو processor boardپنج عدد از رایانه های مزبور جوسط یکی کارمندان شاغل در
مؤسسه بنام جواد به سوء نیت برداشته شده و وی آنها را به داریوش که می دانسته قطعات مزبور متعلق به مؤسسه پژوهشی الف
است می دهد جا آنها را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش قطعات را به نسبت مساوی بین خود جقسیم کنند .داریوش نیز
آنها را به یک فروشنده رایانه به نام کریم میفروشد.
ا کنون با عنایت به مفروضات فوق و مستند به قانون و به جفکیک استدالل کنید چه اجهام یا اجهاماجی متوجه آقایان جواد و
داریوش و کریم میکنید و به چه دلیل؟
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سؤاال تاآئنیاداد یساکیفری
به سؤاالت زیر به صورت مستند و مستدل پاسخ دهید:
 -۱با جوجه به مقررات حاکم آیا جقاضای استرداد کیفر خواست از سوی دادستان در دادگاه قابلیت استماع دارد یا خیر؟
 -2آیا دادسرا مااز است قرار جعلیق جعقیب متهم را صادر کند؟ از منظر ضوابط موجود و قابل اعمال بررسی کنید؟
 -۳جفاوت بین شعب جشخیص و دیوان عالی کشور چیست؟
 -۴مرجع رسیدگی به جرائم معاونین جرام مشمول حد زنا و لواط کدام است؟
 -۵اجرای احکام دادگاه اطفال کدام است؟
 -۶جرجیب اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه و با کدام مرجع است؟
 -۷دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام با کدام مرجع است دادستان یا رئیس حوزه قضایی؟ از دیدگاه قانونی جوضیح
دهید؟
 -8وظیفه دادسرا در پرونده های قتل غیر عمدی که متهم آن متواری و غیر قابل شناسایی است چیست؟
 -9آیا جحقق اختالف بین دادگاه عمومی جزائی و دادگاه کیفری استان قابل جصور است؟ مرجع حل چنین اختالفی کااست؟
 -1٠ماهیت رد مال در جرائمی مانند کالهبرداری و سرقت چیست؟ اجرای مفاد چنین احکامی با کدام مرجع است؟
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سؤاال تاحقوقاججر  ت ا

به کلیه سؤاالت زیر پاسخ دهید:
«پاسخ هر سؤال از سه سطر جااوز نکند»
 -۱آیا سهام شرکتهای جااری را میجوان در قبال بدهی شرکت جوقیف کرد؟ نفیا یا اثباجا دلیل جواب را ارائه کنید.
 -۲آیا شرکت میجواند سهام شرکای خود را به عنوان حقوقی خریداری کند؟ نفیا یا اثباجا جواب را ذکر کنید.
 -۳در چه شرکتهایی آورده غیر نقدی می بایستی جوسط کارشناس رسمی دادگستری جقویم گردد و چرا؟
 -۴جفاوتهای شرکت جااری را با شرکت مدنی بیان کنید.
 -۵جفاوت مامع عمومی فوق العاده با مامع عمومی عادی به طور فوقالعاده چیست؟
 -۶ذکر عبارت بازگشت بدون مخارج در برات چه نتیاه ای دارد ،ضمنا آیا برات در حکم اسناد الزم االجرا می باشد یا خیر؟
 -7اینکه گفته میشود حکم ورشکستگی حکمی جاسیسی است به چه معنا است و چه آثاری دارد؟
- 8دعوای استرداد به چه معنا است و در چه مواقع باید اقامه شود و خوانده این دعوا چه کسی است؟
مسئله:
شخص الف بر علیه شرکت سهامی عام ج اقامه دعوی میکند ،با جوجه به محتویات پرونده ،دادگاه سوگند را متوجه مدیر شرکت
کرده و مدیر هم سوگند می خورد ،اگر شخص الف به استناد جبصره  2ماده  3۵قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد
«سوگند  ...قابل جوکیل نمی باشد  »...اظهار نماید سوگند مدیر شرکت اعتبار ندارد چون مدیر در حکم وکیل شرکت است .شما به
عنوان وکیل مدافع شرکت چه دفاعی خواهید داشت؟ اجرای احکام کیفری یا مدنی؟
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سؤاال تاحقوقاجزایاعمویم
به مسئله و  8سؤال زیر بصورت مستدل پاسخ دهید:
قسمت الف-مسئله
فرمانده کالنتری به یکی از مأموران کالنتری دستور می دهد جا نسبت به دستگیری سیروس به اجهام سرقت اقدام نماید و جاکید
میکند در صورت اناام ندادن این دستور مأمور را بازداشت می نماید .به هنگام بازداشت ،سیروس چون متوجه غیر قانونی بودن
اقدام مأمور کالنتری میشود با مأمور کالنتری دگیر شده و یکی از اطفال محل بنام حبیب به یاری مأمور شتافته و با ماروح
کردن
سیروس در صدد کمک به دستگیری وی بر آمده است که سیروس ضرباجی به حبیب وارد نموده و نهایتا سیروس دستگیر و به
مرجع قضایی معرفی شده است .از سوی دیگر سیروس علیه فرمانده و مأمور کالنتری بعنون بازداشت غیر قانونی و دستور به
اناام آن اعالن شکایت کرده است.
با جوجه به مراجب فوق پاسخ دهید:
 -۱مأمور کالنتری در دفاع از اجهام بازداشت غیر قانونی سیروس به امر آمر قانونی و ا کراه استناد کرده آیا این دفاع قابل پذیرش
است یا خیر به چه دلیل؟ نتایج پذیرش یا نپذیرفتن دفاع مذکور را بنویسید؟
 -۲سیروس به اجهام جمرد در برابر مأمور دولت و ایراد ضرب نسبت به حبیب مورد جعقیب قرار گرفته است شما بعنوان وکیل
سیروس چگونه و با چه استداللی از وی دفاع می نمائید؟
قسمت ب  -سؤاالت تشریحی
 -1بر اساس ماده  9قانون ماازات اسالمی« :مارم باید مالی را که در اثر ارجکاب جرم جحصیل کرده ست اگر موجود باشد عینا
و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز بر آید» منظور از عهده خسارات وارده بر
آید ،چیست؟ و برای وصول این خسارات چه اقداماجی باید از سوی متضرر از جرم یا وکیل وی صورت گیرد؟
 -۲اگر ماازات جرمی بموجب قانون الحق جخفیف یابد شما بعنوان وکیل محکوم علیه چه اقدامی اناام می دهید و جقاضای
خود را به کدام دادگاه (بدوی – جادید نظر یا دیوانعالی کشور) جقدیم می نمائید؟
 -3آیا محروم کردن (نه محروم شدن) افراد از حقوق اجتماعی در جرائم مشول قصاص بعنوان ماازات جتمیمی یا جکمیلی جایز
است یا خیر به چه دلیل؟
 -۴فردی در اثر حرکات و الفاظ جحریک آمیز دیگری را به فحاشی و درگیر شدن با خود وادار نموده است ،در مقابل دفاع چه
اقدامی به نفع شخص جحریک شده میجوان اناام داد؟
 -۵فرد غیر رشیدی نسبت به جخریب مال منقول خود (جرم قابل گذشت) اعالن رضایت نموده است .آیا این رضایت برای
جخفیف ماازات یا صدور قرار موقوفی جعقیب قابل پذیرش است؟ به چه دلیل؟
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 -۶در نظام کیفری ایران آیا شروع به جرم ،جرم محسوب میشود یا خیر؟
 -۷در ماده  ۵1قانون ماازات اسالمی آمده است «جنون در حال ارجکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری
است ».منظور از قید ( هر درجه ) برای جنون چیست؟
 -۸پزشکی برای اناام عملیات جراحی از مریض فقط رضایت گرفته است ،پس از عمل جراحی دو پای وی فلج شده است ،شما
بعنوان وکیل مریض معلول شده در اثر عمل جراحی چه اقدام قانونی بنفع وی را قابل اعمال می دانید؟
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سؤاال تاآینیاداد یسامدین
به پنج سؤال زیر به صورت مستدل پاسخ دهید:
سؤال اول:
الف -آیین دادرسی مدنی را جعریف نموده و سپس جوجیه نمائید.
ب -قواعد آیین دادرسی مدنی در ارجباط با چه کسانی است.
ج  -خصوصیات آیین دادرسی مدنی چیست در مورد هر یک مختصرا جوضیح دهید.
سؤال دوم:
الف -صالحیت دادگاه را جعریف نموده سپس اقسام صالحیت دادگاه را که عبارجست از:
- 1صالحیت ذاجی  - 2صالحیت نسبی
هر کدام را جداگانه جعریف و جهات افتراق آنها را بطور خالصه بیان نمائید.
ب -با جوجه به جعریف صالحیت و اقسام آن ذجوضیح دهید صالحیت محلی در زمره کدام از صالحیت ها است در سیستم
قضائی
کشور ما فعال صالحیت نسبی چه جایگاهی دارد.
سؤال سوم:
در مورد اقامه دعوی اعتراض ثالث به حکم جوضیح دهید:
- 1این دعوی ناظر به کیست.
- 2نحوه اقامه این دعوی به طرفیت چه کسانی و با چه خواسته ای طرح میگرد و زمان اقامه آن چه موقعی است  - 3 .جهات
افتراق دعوی اعتراض ثالث به حکم و ورود ثالث را ذکر نمائید.
سؤال چهارم:
- 1خسارت دادرسی مقید در ستون خواسته شامل چه مواردی است.
- 2مستثنیات دین جا چه زمانی جاری است.
 - ۳اگر مورد لحوق حکم بر استرداد عین باشد نحوه اعمال مقررات مستثنیات دین چگونه است.
سؤال پنجم:
 -1کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری نمی باشند نام ببرید.
 -2در صورجیکه دعوا در مرحله فرجامی باشد طرفین با جوافق جقاضای داوری می نمایند دیوان عالی کشور داوری را متقضی بداند
چگونه عمل می نماید.
 -3جصحیح رأی جا چه موقعی قانونا قابل درخواست می باشد و در چه موقعیتی از اعتبار میافتد.
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قسمت دوم  -مسئله
شخص الف به دفتر وکالت شما مراجعه می نماید اظهار می دارد پدرم در زمان حیات خود یک باب مغازه ملکی خود را که دارای
شرایط جااری بوده برای شغل خواروبار فروشی با شرایط سلب حق انتقال به غیر و جغییر شغل مگر با اجازه مالک با سند رسمی به
شخص ب به اجاره واگذار می نماید پس از فوت مورث مستاجر بدون اذن موجرین مغازه را به غیر انتقال داد و جغییر شغل هم به
شغل غیر مشابه صورت گرفته ضمنا عالوه بر نامبرده وراث متوفی دو فرزند صغیر و یکنفر محاور که حار آن متصل به زمان
صغر است که فاقد ولی قهری است می باشند جقاضای جخلیه ا می نماید جوضیح دهید.
اوال :چگونه ارشاد می نمائید و برای جنظیم دادخواست و اقمه دعوا چه مدارکی نیاز دارید.
ثانیا :قبل از جنظیم دادخواست جخلیه چه اقداماجی برای معد شدن جنظیم دادخواست ضرورت دارد.
ثالثا :خواسته شما در طرح این دعوی جخلیه به چه عنوانی است و چرا مختصر ا جوضیح نحوه نگارش را در چند سطر بنویسید و
این دعوی مالی است یا غیر مالی؟

←برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید →
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