
 بسمه تعایل

 دادگسرتی استان خوزستاناکونن وکالی  ۱۳۸۲واالت آزمون اختبار سال س

ا(1382 تاقوق ادنی اااتبار اتبا اذر ادر اسؤالا

قراردادی برای احداث یک دستگاه سااختما  ببان شه ار  ار  یاک ساا  در  کند میاحمد از دوستش محمد کتبًا در خواست 
قسا   گاردد میو مهارر  شاود میدر این قرار داد کر بوسیلر محمد منعهد  .زمین متعلن بر احمد با یک پیماشکار خارجی منعهد کند

 :ش از شروع کار بر او پرداخت گردد بر شظر شمایپاو  دستمزد پیماشکار 

 او  دستمزد در موعد پرداخت ش ود ایا پیماشکار حن فسخ قرارداد را دارد؟ الف : اگر قس 

 : ب: اگر پیماشکار  ر  یک سا  ساختما  مزبور را تحویل شدهد

 از محمد یا احمد می تواشد برای الزام پیماشکار بر اشجام تعهد اقامر دعوی کند؟ یک کدام

 تاخیر کار اثبات شود؟ ایا در دعوی مطالبر خسارت باید تهصیر پیماشکار در

 ؟شود میج: اگر قرارداد مزبور را تابع قاشو  ک ور فراشسر قرار داده باشند اختالفات شاشی از این قرارداد با چر قاشوشی حل و فصل 

و سپس ب استناد بر بدهکار شباود   کند میشخصی با علم بر اینکر بدهکار شیست مبلغ دو میلیو  توما  بر دیگری پرداخت -2
خواشده دعوی با اعترا  بر دریافت وجر پرداخت آ  را بدلیل بادهی خواهاا  بار وی اعاالم  کند میوی استرداد وجر را مطرح دع
 چناشچر هیچ یک از برفین دلیلی شداشتر باشد در این مورد چر حکمی باید صادر شود؟.کند می

 ( استفاده از کتاب قاشو  مجاز است - ساعت 2وقت )

اتر ذدقزاناوترلتا1382اتبار اذر ادر اا–داد س ادنی ا تاذین اسؤالا

کااری در خصاوا احاداث سااختما  منعهاد  پیماشکار قارار داد مهابعار عنوا  برعنوا  کارفرما و اقای سهراب  راقای رستم ب .1
عناوا  داور  رخاشم منیاژه با ،. در یکی از بندهای قرارداد توافن و شرط میکنند کر در صورت حدوث اختال  اقای بیژ شمایند می

و عملیات ساختماشی متوقف  کند میدرصد از موضوع پیما  بین برفین اختال  بروز  75پس از اشجام حدود  .حل و فصل شمایند
پس  شمایند میتعیین تکلیف قضیر و جلوگیری از ورود خسارت مراتب حدوث اختال  را بر داورا  ابالغ  منظور بربرفین  .گردد می
وکیال اساتدتلتا  در  عنوا  برشما  .شماید میاشهضاء یکسا  و شیم و قرارداد و مدارک خود ارائر و تهاضای اشعهاد قرارداد  وکالت از 
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چر مباشی و مهرراتای در جهات احهااق حان وی  پذیرش یا عدم پذیرش وکالت وی چیست و رد صورت پذیرش چگوشر و با تکیر بر
اشمره 7 ؟شمایید میاقدام 

در حین راشندگی باا اتومبیال و در  .کند میماه بر ایرا  عزیمت و در اهواز اقامت  6کر مهیم آمریکا میباشد بمدت  لها شم فرخخا. 2
خااشم کارد  شمایاد میو با اشهضاء مدت ماذکور بار آمریکاا مراجعات  کند میاثر تصاد  خسارت زیادی بر اتومبیل بر  مهابل وارد 

لهاا و  ت اخی  و اعاالم تهصایر فارخ دیده است با در دست داشتن شظریر کارشناس مبنای بار افرین کر مالک  اتومبیل خسارت
. و در صورت پذیرش چگوشر و در کدام مرجع و با تکیار شماید میدیده اتومبیلش از شما در خواست قبو  وکالت  احصاء شهاط آسیب

     شمره 6. شمایید میبرچر مهررات و اصولی اقدام 

. ولیکن رسد میو عهدشامر مربوبر شیز تنظیم و بر امضاء برفین  کند میباب ملکی خود را بر خاشم زلیخا هبر  اقای یوسف یک .3
از برفای بلحااخ خاالی باود  خاشار  .بنا بر عللی کر خارج از اراده و توا  واهب است قبض ما  موهوبار بصاورت شگرفتار اسات

تناد عهدشامر تنظیمی دادخواستی بر خواستر خلع ید غاصباشر بر برفیت   را تصر  میماید و زلیخا بر اسآموصو  شخصی عدواشا 
و ب: اگر وکیل ماتهم باشاید چار اقادامی اشجاام  کنید میاگر و کیل متصر  باشید چر دفاعی  شماید میمتصر  بر دادگاه تهدیم 

 ؟ددهی می

ا1382 تاذین اداد س اتنری ااتبار اتر ذدقزاناوترلتادمار اسؤالا

 :زیر پاسخ دهید بر کلیر سئواتت

دارد برادرش بر اتهام سرقت مسلحاشر تحت تعهیب بوده و دادگااه در  شخصی بر دفتر وکالت شما مراجعر و ا هار می –او   سؤا 
خصوا او قرار و ثیهر بر مبلغ پاشصد میلیو  یا  صادر کر در زما  صدور و قارار قاادر بار ساپرد  و ثیهار شباوده اشاد و ماتهم در 

کرده و حکم بر محکومیت وی صادر شموده و تهاضای رسیدگی تجدیادشظر خاواهی هام  ماشده و دادگاه شیز رسیدگی بازداشت باقی
عالی ک ور ارسا  شده است حا  یکی از خوی اوشدا  حاضار شاده ساند مالکیات مناز  خاود را در قباا   شده و پروشده بر دیوا 

فارغ از رسیدگی است و بر پروشده شیز دسترسی شدارد حاضر بار صادور قارار  ازادی او بر و ثیهر بگذارد ولی دادگاه باید استدت  کر
 .یدیامفرپاسخ خود را مستدت: مرقوم  ؟شظر شما راجب استدت  دادگاه چیست .شیست قبولی وثیهر و آزادی او

بر بارفین هام اباالغ شاده ای وکالت یکی از اصحاب دعوی را بر عهده دارید وقت رسیدگی تعیین شده و  در پروشده –دوم  سؤا 
ولی از بر  دادگاه احضار ش ده اشد و بیم .شما تحهین از افرادی را بر عنوا  شهود و مطلع در حن موکل خود موثر میداشید .است

آ  شیز وجوددارد کر جلسر تعیین شده آخرین جلسر دادرسی باشد در اینصورت قاشوشا:چار اقادامی میتواشیاد بعمال آوریاد باا  کار 
 .یدیفرماد قاشوشی مرقوم مستن
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با اتهام خیاشت در اماشت تحت تعهیب قرار گرفتر و لیکن بر لحاخ عادم  کند میو ا هار  شماید میسن بر شما مراجعر  –م سو سؤا 
ابالع از موضوع شکایت تعهیب حضور شیافتر دادگاه با توجر بر ا هار شاکی حکام محکومیات وی )حسان(بر دوساا  حابس و 

ه ابالغ قاشوشی شده و ساپس حکم غیابی صادر  است شمودهپرداخت ده میلیو  ریا  ضرر و زیا  شاشی از جرم را بطور غیابی صادر 
کر با گذشت زما  حدود یکساا  از صادور حکام غیاابی و ارساا   خواهد میوی از شما  .است گردیدهپروشده بر دایره اجراء ارسا  

 د؟ مستند قاشوشی خود را مرقوم داریکنید میپروشده بر دایره اجراء وکالت ای ا  را پذیرفتر از ای ا  دفاع کنید ایا قبو  وکالت 

الکفالر پنجاه  از سا  گذشتر در پروشده کیفری کفالت محسن را با وجر کند میو ا هار  شماید میتهی بر شما مراجعر  –م چهار  سؤا 
میلیو  ریا  پذیرفتر است اکنو  بر دلیل عدم حضور متهم در موعد مهرر از بر  ریاست حوزه قضاایی بار ای اا  تکلیاف شاده 

از  .اقدام شماید در حالیکر محسن قبل از موعد دادگاه در ساشحر تصاد  اتومبیل فاوت کارده اساتالکفالر  شسبت بر پرداخت وجر
در صاورت عادم قباو  و کالات چار اقادامی اشجاام  ؟وکالت را قبو  کنید در چار شارایطی وکالات وی را میپذیریاد خواهد میشما
 ؟و مستندات شما چیست دهید می

 .شمایاد میاقای حسین استوار بر شما مراجعر و حکمی را کر از شعبر دوم دادگاه عمومی آبادا  صادر گردیاده ارائار  – پنجم سؤا 
بموجب ا  حکم شامبرده بر لحاخ ارتکاب خیاشت در اماشت بر یک سا  حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیو  ریاا  بار عناوا  

ومیت یافتر است و دادگاه حکم رادر مورد مبلغ محکوم بر )ضررو زیا  مدعی ضررو زیا  شاشی از رم در حن مدعی خصوصی محک
 ؟پاسخ خود را بطور مستد  و مستند مرقوم فرمائید ؟ایا حکم دادگاه صحیح است یا خیر است شمودهقطعی اعالم  خصوصی(

 .موفن باشید

اتر اذدقزاناوترلتا1382اتبار اد ادر اا– تاقوق اباتاواادق اقبا اسؤالا

 :ت زیر پاسخ دهیدسؤات   کلیر بر

بعد از این اشتهاا  تهاضاای  دهد میشخصی بر موجب سند رسمی قسمتی از ملک خود را م اعا : بر دیگری اشتها   –او   سؤا 
گهی شوبتی شسبت بر شاش داشام ملاک بناام  شماید میثبت آ  را بر شام خودش ) بدو   کر و استثنا مهدار اشتها  داده شده (  و آ

و تحدید حدود شیاز بادو  اعتاراه بار عمال مای آیاد پاس  رسد میو  ر  مدت قاشوشی اعتراضی ش شود میاشتها  دهنده منت ر 
کرده و  و اشتها  گیرشده بر سند اشتها  استناد شماید میاشهضای مدت اعتراضات ورثر متهاضی ثبت منتهل الیر و مطالبر اجرا المثل 

 :)شسبت بر ملک مذکور سند مالکیت صادر ش ده (  حا  بیا  شمایید شماید میخود را مالک معرفی 

 ؟شوشد میاز برفین از شظر قواشین مالک شش داشم شناختر  یک کدام-1

http://www.ekhtebar.com


د؟ مستندا  بیا  الیر چر اقدامی جهت اثبات مالکیت خود می تواشد اشجام دهد و بر کدام مرجع باید مراجعر شمای لمنتهشخ   -2
 .شمایید

پایا  مدت عمر خود می گذارد بیا  شمایید این عمل  لکن حن فسخ تا کند میفردی ما  خودش را بر فرزشدش صلح  – دوم سؤا 
 در قاشو  ثبت چر حکمی دارد و صحیح است یا خیر؟

در ملک غیر قابل تهسیمی کر در آ  حن شفعر موجود است یکی از دو شریک قصد اشتها  حصر خود را دارد بر شما  – سوم سؤا 
 ؟کنید میکر سند را بوری تنظیم کر برای شریک دیگر حن شفعر ایجاد ش ود پر اقدامی  کند میمراجعر 

بیاا  شماییاد آیاا  بر تفصایل کند میم هست وصیت شخصی تمام دارایی خود را بر شفع همسرش کر تنها وارث اوه – چهارم سؤا 
 چنین وصیتی قابل اجرا است؟

 ؟یهر دین خود قرار دهدثوآیا ولی قهری می تواشد ما  مولی الیر خود را  – پنجم سؤا 

 (استفاده از کتاب قاشو  مجاز است اساعت  2وقت )

 

ا1382اتبار اد ادر اا– تاد  اقوق ازاا ااتباری اواماقد اسؤالا

 :ت زیر پاسخ دهیدسؤات کار آموزا  وکالت بر کلیر 

کی عنار )حسان ت مآقای علی امیدوار شکایتی بر برفیت حسن محمودی برح و در شکایت خود توضیح داده کر  –او   سؤا 
 231با جعل یک فهره سند عادی مبنی بر اینکر یک قطعر زمین بر مساحت هزار متر مرباع از پاالک  1375محمودی( در سا  

 138و  137اهواز بر او فروختر شده بر اداره ثبت اسناد و امالک اهواز مراجعر و با ارائر آ  سند مجعو  بار اساتناد ماواد  4بخش 
دادگاه  است گردیدهقاشو  اصالحی ثبت استناد و امالک سند مالکیت اخذ کرده و بنابر این مرتکب جعل و استفاده از سند مجعو  

جام تحهیهات تزم منجملر ارجاع بر کارشناسی جعلیات را احاراز و ماتهم و) حسان محماودی ( را بار وارد رسیدگی شده و پس اش
لحاخ ارتکاب بر جعل و استفاده از سند مجعو  بر شش ماه حبس تعزیری  و سر میلیو  جزای شهدی محکوم کرده است حسان 

آیا وکالت او را می پذیرید و یا خیر؟ پاسخ خود را شفیا و یا  .کر وکات او را قبو  و از اودفاع شمایید خواهد میبر شما مراجعر و از شما 
 .اثباتا با کر دلیل مرقوم فرمایید

چهار شفر بر قصد اشجام سرقت با برشامر ریزی و هماهنگی با یک دستگاه واشت سایپا از شهر مسجد سلیما  بر یکی  –دوم   سؤا 
ی ابرا  آ  شهر عزیمت کرده ودر آشجا در کنار جاده روستایی کر بیش از یک کیلومتر با روستا فاصلر داشتر خودرو را از روستاها
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در آ  ش ستر و دو شفر دیگر بر روستا رفتر و بر حاریم مناز  یکای از اهاالی روساتا وارد شاده و در صادد  ها آ متوقف و دو شفر از 
تذکر و شهیاب داده  ها آ   با پارس سم از خواب بیدار شده و متوجر سارقین گردیده و بر اشد صاحب منز سرقت اح ام آ  برآمده

از اهالی روستا با وجود داد و فریاد صاحب منز  بار علات وجاود  .توجهی شکرده اشد وبر سرقت اح ام اصرار داشتر  اشد ها آ ولی 
منز  تیر اشدازی شموده و بر یکی از سارقین اصابت کرده و بار  شاگزیر صاحب فاصلر باسایر مناز  روستایی شیز کسی مطلع ش ده و

قتل رسیده است. اولیا دم مرحوم مهتو  از صاحب منز  بر لحاخ ارتکاب قتل عمدی شاکی و تهاضای رسیدگی کرده اشد. در این 
ی بر عمل می آورید بر بور مستند و اثنا متهم بر شما مراجعر و تهاضا دارد وکالت او را قبو  شمایید. بر فره قبو  وکالت چر دفاع

 .مستد  مرقوم فرمایید

یکی از کارمندا  مبلغ بیست میلیاو  ریاا  را کار یکای از  1381در یکی از شعب باشک ملت اهواز قبل از عید سا   –سوم  سؤا 
آشگاه با ابالع رئیس باشک  م تریا  می خواستر بر حساب خود واریز شماید وصو  کرده و رسید دریافت وجر را شیز بر او داده است

مبلغ مذبور رابرده تا پس از تعطیالت ایام شوروزی اعاده شماید سرپرستی باشک ملت خوزستا  از موضوع مطلع گ تر و علیر کارمند 
مذبور تحت عنوا  اختالس وعلیر رئیس باشک تحت عنوا  معاوشت در اختالس بارح شاکایت کارده اسات دادگااه بار موضاوع 

از اشجام تحهیهات لتزم رئیس باشک و کارمند را بر اتهامات مزبور محکوم کرده است آیا حکم دادگاه صحیح اسات رسیدگی و پس 
 .و یا خیر؟ پاسخ خود را مستدت و مستندا مرقوم فرمایید

ره چاک هافبر دفتر وکالت شما مراجعر و ا هار می دارد در مهرمااه ساا  گذشاتر چناد  82احمد در آبا  ماه سا   –چهارم  سؤا 
عدم پرداخت مباادرت بار بارح شاکایت شماوده و دادگااه  شامر گواهیصادر و بر شخصی تسلیم شموده کر دارشده چک پس از اخذ 

او را بر یکسا  حابس  1382قاشو  اصالح قاشو  چک مصوب سا   13دادگاه عمومی آبادا  ( با استناد بر ماده  2بدوی ) شعبر 
د شظر استا  خوزستا  شیز آ  را تآیید کرده و حا  دایره اجرای احکاام کیفاری دادگااه آباادا  دادگاه تجدی 2محکوم کرده و شعبر 

کر با قبو  وکالت او از م ار الیر دفاع شمایید بر فره قبو  وکالت او چر  خواهد میدستور جلب او را صادر کرده است وی از شما 
 آورید و مستندات شما چیست؟ دفاعی بر عمل می

کر یک دستگاه پیکا  سواری داشتر کر آ  را بر آقاای  دهد میسعید حسینی بر دفتر وکالت شما مراجعر و توضیح  –پنجم  سؤا 
را خاودش باردارد مادتی بادین شحاو  3/1از در آماد را بار او بدهاد و  3/2علی احمدی داده تا وی با آ  خودرو کرایر ک ی کند و 

علی احمدی آ  خودرو را مسترد شمی کرده بر شاچار علیر او تحت عناوا  خیاشات گذشتر و خودش بر خودرو شیاز پیدا کرده و آقای 
ماه حبس محکوم کرده و حکم قطعیت یافتر است و تکلیف خاودرو در  6در اماشت شکایت کرده و دادگاه او را ) علی احمدی ( بر 

کار جهات  خواهد میحا  از شما  دهد میاو شحکم معین ش ده و اجرای احکام هم خودروی مزبور را کر در توقیف قاشوشی بوده بر 
 .اقدامات خود را با  کر مستند قاشوشی مرقوم فرمایید گیرد میاسترداد خودروش وکالت ای ا  را بر عهده 

 موفن باشید( – ساعت 2وقت )
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اتر اذدقزاناوترلتا1382اتبار  اد ادر اا– تاد  اقوق اجار  تاسؤالا

 :زیر پاسخ دهید تسؤات بر کلیر  

 ضاامن( وج) متعهاد( و ب) سفتر( واخواسات شاده علیار الاف) باشک ملت شعبر اهواز بر استناد یک فهره فتر بلب –او   سؤا 
. دادخواست شماید میکلیر خسارات قاشوشی داد خواستی تهدیم دادگاه های عمومی اهواز   هر شویس( دائر بر مطالبر وجر سفتر و)

در مورد داد خواست باشک ملت شعبر اهواز علیر الاف ) دهد میت ریفات قاشوشی پنین رای  ارجاع و دادگاه پس از جری 6بر شعبر 
حکم حکم بر ممنوعیت وی بر پرداخت وجر سفتر باا احتسااب  است نمودهچو  وی  سفتر بوده و دلیلی بر برائت  مر خود ارائر ش

لیع ب و ج چو  فاصلر زماشی بین تااریخ واخواسات و . در مورد دادخواست خوها  یاد شده عگردد میکلیر خسارات قاشوشی صادر 
و باا  گاذرد میاعتراه سفتر مستند دعوی از یک بر  و تاریخ تنطیم دادخواست و برح دعوی از بر  دیگار بایش از یکساا  

بع آ  دارشاده اصالحی قاشو  تجارت بیش از این دتلتی شدارد کر اگر دارشده براتی و بر ت 286توجر بر اینکر مفهوم ومنطوق ماده 
قاشو  تجارت بارای او  249ای کر بایستی در ایرا  تادیر  شود بر علت عدم پرداخت اعتراه شده بخواهد از حهی کر متده  سفتر

مهرر داشتر استفاده کند باید بر  یکسا  از تاریخ اعتراه اقامر دعوی شماید کر باشک خواها  بر  مهلات مهارر قااشوشی علیار 
قارار رد  باشاد شمیبنابراین دعوی خواها  علیر خواشدگا  ردیاف هاای ب و ج قابال اساتماع  است نموده هرشویس برح دعوی ش

و دادگاه تجدید شظر  است شموده. باشک ملت در مهلت قاشوشی تجدید  شظر خواهی گردد میدعوی خواها  علیر آشا  صادر و اعالم 
قاشو  تجارت ضامنی کر ضماشت امضاکننده سفتر را شموده فه  با او مسئولیت تضاامنی  249، 309)) ببن ماده  دهد میچنین 

( از این قرار کر شهل  مر بار تاسدارد لیکن چو  بر هر حا  مسئولیت تضامنی وجود دارد موردد منصر  از ضماشت قاشو  مدشی 
ناد تجاری و اینکر اقامر دعوی بر برفیت ضامن و  هر شویس برای استفاده  مر است بنا بر مراتب و با توجر بر وضعیت خاا اس

 ر  یکساا  از تااریخ اعتاراه  بایست می قاشو  مذکور 286قاشو  تجارت میباشد ببن صریح ماده  249از حن مذکور در ماده 
 شود میرد   شتیجتا: تجدیدشظرخواهی، اقامر دعوی شود

 : شماید میقاشو  تجارت و احیاشا : آراءوحدت رویر قضایی مستدت و مستندًا اعالم  با توجر بر اصو  کلی حهوق تجارت و

 است یا خیر؟ چرا؟ آیا رد دعوی خواها  علیر  هرشویس و خواها  درست بوده-1

 ایان تهاضاای وی چناشچر خواها  تهاضای صدور قرار تآمین خواستر بدو  پرداخت خسارت احتمالی از دادگاه مای شماود آیاا -2
 شمره(7) یا خیر؟ شود میمورد قبو  واقع 
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