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 بامسه تعایل

 دادگسرتی استان خوزستاناکونن وکالی  ۱۳۹۲واالت آزمون اختبار سال س
 1392بهمن ماه  -آزمون حقوق ثبت و امور حسبی –اختبار کارآموزان وکالت 

 : گردد به شما مراجعه نموده ،با بررسی مدارک وی مبیین میمهرزاد پس از اخذ پروانه وکالت پایه یک ،آقای 

در مبایعه نامه عاادی و در  .بنام وی منتقل گردیده استرا خریداری نموده و سند رسمی  300منزلی دارای پالک  1365در سال 
 متر به خیابان ، شارقاا  25بطول  شمالا »: لس تفکیکی حدود اربعه ملک بترتیبصفحه مشخصات دفترچه مالکیت و صورت مج

به مسااحت یاک اازار  299متر به پالک  40به طول   و غرباا  702متر به پالک  25به طول  جنوباا  301متر به پالک  40طول  به
در وضع موجود در مجاورت ضلع شرقی منزل وی و حد فاصل آن با  »ید : نما میاظهار  «مهرزاد»آقای  .قید شده است «متر مربع

متر مربع موجود وجود دارد که مطابق نظریه کارشناس دادگستری  480متر به مساحت  40متر در  12، ملکی با ابعاد  301پالک 
گذاشته شاده و پشات  300دارای مستحد ثاتی است که تیراای سقف آن برروی دیوار اختصاصی پالک "ده تامین دلیل : در پرون

با استناد به یک فقاره  مهرتاشلیکن شخصی بنام  "دیوار مزبور در ساختمان احداثی سفید کاری و مورد استفاده قرار گرفته است 
 1385ک فرعی باوده در ساال ز نهاداای انقالبی که فاقد مشخصات دقیق ملک  و شماره پالمبایعه نامه عادی منعقده با یکی ا

ی آنکه به توجه به امجواری پاالک ااااصالحی قانون ثبت سند مالکیت اخذ نموده است و حال  148و  147به مادتین  مستنداا 
 «.باشد پدر سوابق ثبتی قطعه مزبور ملحق به منزل وی می 301و  300

 (نمره 6).و در صورت اخیر اقدامات معموله خود را مرقوم نمائید «مهرزاد»پذیرش یا عدم پذیرش وکالت  مستدلا  و نداا مست

شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی را با اعتراض به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفاات و اشاتبااات اجرائای را جهات مقایساه  
 (نمره 4) .نمائید

، بدون اجازه دادستان یاک قطعاه زماین کشااورزی باه  «آرمان»به عنوان قیم فرزند محجورش موسوم به  «مینرا»شخصی بنام 
 .انضمام یک دستگاه تراکتور متعلق به مولی علیه خود را به عوض یک باب منزل مسکونی معاوضه نموده است

 .ه مدت قیومت خود به شما مراجعه نمایدبافرض حیات آرمان( به قصد مطالبه حق الزحمالف ( چنانچه )آرمان()

و  ساتنداا م .دامات غیار قاانونی راماین باشاندقای به شما مراجعه نمایند و مدعی افوت نموده و ورثه و « آرمان»ب( در صورتی که 
 .ییدرش و کالت نامبردگان و با فرض پذیرش اقدامات لزمه را به تفکیک مراجعات فوق ، تعیین نمایرش یا عدم پذیپذ مستدلا 

 (نمره 5قسمت  پاسخ ار)

 مواساتیان –موفق باشید 
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 92بهمن ماه سال  –کارآموزان وکالت کانون وکالی دادگستری خوزستان  –اختبار حقوق جزا ء 

 ساعت 5/1وقت   .توجه : استفاده از مجموعه قوانین مجاز است

بموجب مبایعه ناماه عاادی ،  15/1/81392یخ آرش که مالک رسمی یک باب منزل مسکونی در ااواز است در تار -مسئله الف 
 .یدنما میاماغن ملک را تحت عنوان اجاره به محمد واگذار  20/50/92سپس در تاریخ  .ملک مذکور را به حسین میفروشد

حسین پس از اطالع ، طرح شکایت کیفری نموده ، پرونده با صدور کیفر خواست در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی و معد صادور  
 .کم استح

 .ت ییل پاسخ دایدسؤال حال به 

 ؟چه جرمی و به استناد کدام قانون ؟آرش و محمد مرتکب جرمی گردیده اند یا خیر سؤالدر فرض 

 گردد؟ قبل تغییری حاصل می سؤالدر فرض احراز صوری بودن عقد اجاره توسط دادگاه در پاسخ 

رساامی پرونااده اااای قضااایی و اسااتفاده از اسااناد جعلاای در تاااریخ یااک کارمنااد دادگسااتری بااه اتهااام جعاال اوراق  –مساائله ب 
 3سال و از حیث استفاده از اسناد مجمول به تحمال  3از سوی دادگاه تجدید نظر استان از حیث جعل به تحمل  10/11/1391

ز استخدام دولت و سال ممنوعیت ا 20سال حبس محکوم گردیده است ، امچنین دادگاه ایشان را به ئعنوان مجازات تتمیمی به 
واحاد  .حکم دادگاه علیارغم قطعیات تااکنون اجارا نشاده اسات .محرومیت ازورود به حرفه و کالت و قضاوت محکوم کرده است

ایاا رااکارااای حقاوقی  1392با توجه به قانون مجازات اساالمی  .اجرای احکام ،ایشان را جهت اجرای حکم دعوت کرده است
 .به موارد مربوطه استدلل کنید مستنداا  ؟ت قابل اجرای ایشان وجود داردجهت کاستن از میزان مجازا

 ؟تفاوت اای بی احتیاطی و بی مبادلتی را شرح داید –مسله ج 

 

 ازمون اختبار حقوق مدنی کار اموزان و کالت دادگستری کانون و کالی دادگستری خوزستان

 دقیقه 90زمان پاسخگویی :                                     5/11/1392تاریخ ازمون : 

 : کارآموزان محترم لطفا

 .ل و مستند پاسخ دایدت مختصر ، مستدسؤال به امه 

 .نویسی مجاز است ستفاده از کتاب قانون بدون حاشیها
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اار مبلاب باا شخصی الف با مراجعه به شما به عنوان وکیل اعالم میکند به شخص ب و کالات داده باود کاه منازل وی را باه . ۱
منزل را به خاود  1390وکیل مذکور در سال  .ارشرطی به ارکس ولو خود وکیل بفروشد یا ارنوع معامله که میخوااد انجام داد

فروخته است ولی با وجو مطالبه ثمن شخص ب از استرداد مبلب امتناع نموده و الف نیز مبلب را نمی داناد در حلای کاه اماروز باه 
از لحاا  حقاوقی چاه  اینکه شما به عنوان متخصص صارفاا  .مالک قیمت منزل مذکور دو برابر شده استواسطه افزایش بهای ا

 چرا؟ ؟کنید دعوایی علیه وکیل مذکور مذکور مطرح می

ایناک باا تکمیال  .خانم نرگس یک واحد آپارتمان را قبل از تکمیال آن از اقاای محماودی باا قولناماه خریاداری نماوده اسات. ۲
اده شدن سند رسمی واحداای احداثی در مجتمع مذکور برای انتقال رسمی به خریداران معلوم شده اسات کاه باه ساختمان و آم

 : پاسخ داید .اری شده استگس فراام نیست و فروشنده نیز متو دلیل مراونه بودن ملک امکان انتقال رسمی واحدخانم نر 

وردن آاایی برای به دسات  ه باشد نرگس از چه رااکار یا راهت گرفتاگر ران ملک قبا از معامله میان نرگس و محمود صور  -۱-۲
 چرا؟ ؟آپارتمان خویش برخوردار است

 چرا؟ ؟ایا اگر ران رسمی مذکور موخر بر قولنامه میان نرگس و محمود باشد ، در حقوق نرگس موثر است  یا خیر -۲-۲

پس از تکمیل با دریافت مبلغی باه عناوان پایش پرداخات طباق اگر فروشنده )محمود (یکی دیگر از واحداای مجتمع را  -۳-۲
 در اختیار مستاجر قرارداده باشد و اینکه بواسطه عدم پرداخت وام 1376احکام قانون روابط موجر و مستاجر سال 

بانک مرتهن کل مجتمع کل مجتمع را تملک نموده باشد تخلیه مساتاجر ماذکور و حاق وی بارای بااز پاس گارفتن مبلاب پایش 
 چرا؟ ؟پرداخت وی چگونه است و به عهده چه کسی است

با مراجعه به شما مدعی شده است در پایان مدت اجاره موجر با مراجعاه باا  1356مستاجر مشمول قانون روبط موجر و مستاجر .۳
شده اسات و  1376قاضی شورای حل اختالف به اشتباه موفق به اخذ دستور تخلیه وی طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 

پس از اعتزاض وی )مستاجر (قاضی شورا متوجه اشباه در تصمیم گیری شاده و از تصامیم قبلای خاود عادول نماوده و دساتو.ر 
با این حال مستاجر مذکور تمایلی به تحویل گرفتن محال و اساتمرار رابطاه نادارد ولای میخواااد حقاوق  .تخلیه را لغو کرده است

بنظر شما ایا دادگاه در این شرایط به تعیین و پرداخت این حق باه مساتاجر  .ی خود را مطالبه کندکسب پیشه یا تجارت مورد ادعا
 ؟چرا ؟حکم خوااد داد یا خیر

اقای رضا بطور فضولی اتومبیل خانم نرگس  را به شرکت تعاونی الف به مبلب بیست میلیون توماان فروختاه و در قارارداد شار  .۴
 : پاسخ داید .امله را تنفیذ کرده استشده است ، شرکت مذکور ،مع

 چرا؟؟اگر قبل از در تنفیذ معامله از سوی نرگس ، برادر نرگس شر  را را رد نماید ، چه و ضعیتی خوااد داشت-۱-۴

معاملاه چاه حکمای خواااد  .اگر بعد از تنفیذ بیع از سوی نرگس معلوم شود برادر نرگس در لحظه عقد محجور باوده اسات-۲-۴
 چرا؟ ؟داشت

 چرا؟ ؟اگر بعد از تنفیذ بیع از سوی نرگس ، برادر وی ،شر  رارد نماید ، معامله چه حکمی خوااد داشت-۳-۴
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صاحب نمایشاگاه یکای از  .در نمایشگاه خودرو الف ، چهار دستگاه خودرو پراید سفیدرنگ فر کیلومتر شماره ااواز وجود دارد -۵
قبل از تحویل خودرو به خریدار ف در نتیجه برخورد یاک اتومبیال باا  .ری فروخته استاین خودرو اای با شماره خاص را به مشت

خریدار با مالحظه ایان امار از تحویال گارفتن پرایاد ماذکور امتنااع نماوده و  .خودرو مورد معامله خساراتی به مبیع وارد شده است
به نظر شما ،حاق باا  .د ولی فروشنده این امر را نمی پذیردتقاضای تحویل یکی دیگر از خودرواای پراید موجود در فروشگاه را دار 

 چرا؟ ؟کدام طرف است

 

 1392 ت آینن دادرسی کنرری ویهه اختبار کار اموزان وکالت دادگستری استان خوزستان سال سؤال 

ثیقه گذار در تحویل وی اول :  فردی در قبال ازادی دیگری و ثیقه میسپارد ف دادسرا به دلیل عدم حضور متهم و ناتوانی و  سؤال
ید، به نظر شما امکاان نما میید. و سرانجامک از اتهام انتسابی تبرثه حاصل نما میبه مرجع قضایی ، و ثیقه را به نفع دولت ضبط 

 ؟استرادا  و ثیقه ضبط شده وجود دارد یا خیر

چنانچه احتکار به اخاالل در امار توزیاع  ؟رسیدگی به آن در صالحیت چه مرجعی است ؟دوم  : احتکار جرم است یا تخلف سؤال
مایحتاج عمومی و ارزاق عمومی یا نیازمندی اای عمومی و منجر گردد چه وصفی پیدا میکند ورسیدگی به آن در صالحیت چاه 

ه چنانچه احتکار به قصد مقابله با جمهوری اسالمی ایران و به حد افساد فی لرض برسد رسیدگی به آن در چ ؟مرجعی خوااد بود
 ()مستندات قانونی خود را بنویسد ؟مرجعی خوااد بود

قانون جرائم رایانه ای( قانون مجازات اسالمی مقرر میدارد : " عالوه برموارد پیش بینی شده در  28) ماده  756سوم :ماده  سؤال
 .دیگر قوانین ، دادگاه اای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خوااند بود

 ................: الف

 .سال اعم از اینکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد 18د: جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از 

 1392قاانون مجاازات اساالمی  9با توجه به تصویب مکاده  ؟ماده فوق به کدامیک از اصول صالحیتی حقوق کیفری اشاره دارد
 مالحظات حقوق بشری چگونه در این قانون مد نظر قرار گرفته است؟ ؟د ه چگونه خوااد بودوضع حقوقی این ما

الف )تبعه ایران( در کشور ترکیه با تفاق شخص ب )که تبعه یونان (است ، شخص ج که اوام ایرانی است را مورد  –چهارم  سؤال
ز اعالم شکایت ج در ترکیه ، دادگاه ترکیه الف و ب را به اتهاام پس ا .ایراد ضرب و جرح قرارداده و پول اای اورا به سرقت میبرند

ید و لیکن قبل از اتمام دوره حبس اردو متهم فارار نما میسرقت و بدون رسیدگی به شکایت ایراد ضرب و جرحبه حبس محکوم 
تکالیف دادگاه  .یدنما می پس از چند ماه فرار متهمین ، شخص ج از شخص الف و ب در ایران با تشکیل پرونده شکایت .میکنند

 .ایران را در موارد ییل توضیح داید

 .توضیح داید مستدلا  ؟، دادگاه ایران صالحیت رسیدگی به جرم سرقت را در مورد ار دو اتهام دارد سؤالدر فرض 
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 .توضیح داید مستدلا  در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح در مورد متهمین یاد شده ، دادگاه ایران با چه تکلیفی مواجه است؟

در ایران معلوم شاود کاه شاخص ب )تبعاه یوناان(در حمال و  سؤالچنانچه در ضمن رسیدگی به اتهام متهمین مذکور در فرض 
 ؟قاچاق مواد مخدر از ترکیه به یونان مشارکت داشته است ، ایا دادگاه ایران صالحیت رسیدگی به این اتهام را دارد

خصا " به دفتر وکالت شما مراجعه نموده و اظهار میدارد که شوار وی به اتهام قتل عمد ب به قصاص خانم الف ش -پنجم  سؤال
محکوم شده است ولیکن متواری است و از وی بی خیر است و توضیح میداید پس از صدور حکم قصاص و غیبت وی ، شخص 

خانم الف  .یدنما میدرسی را در دادگاه کیفری استان طی دیگری با مراجعه به مقامات قضایی با اقرار به قتل ب یاکنون مراحل دا
و با استناد به قاانون پاساخ  حال در فرض مسئله مستدلا  .شود خواستار تفویض و کالت به شما برای پیگیری پرونده شوارش می

 .داید

 .توضیح داید ؟یید یا خیرنما میشما وکالت خانم الف را قبول 

 ؟شما پذیرفته شود برای کار موکل چه اقدامی انجام خوااید داداگر وکالت خانم الف از طرف 

 "موفق موید باشید"

 

 (1392آزمون آینن دادرسی مدنی )اختبار سال 

 .ت ییل پاسخ دایدسؤال به  و مستدلا  مستنداا با توجه به قوانین ومقررات و نظرات حقوق دانان و رویه قضایی 

اای معامالت اماالک شهرساتان اباادان ، طای قولناماه  ی از بنگاهسند مالکیت رسمی در یکاحمد مقیم شهرستان ااواز با ارائه 
محمد نیز طی قولنامه .یدنما میمبادرت به فروش یک قطعه زمین واقع در شهرستان خرمشهر به محمد مقیم شهرستان شوشتر 

 .یدنما میمهرمز منعقده در شهرستان دزفول مبادرت به فروش امان زمین به علی مقیم شهرستان را

دادگاه حقاوقی کادام شهرساتان صاالح باه ،الف : چنانچه علی بخوااد دعوی الزام به انتقال سند رسمی مالکیات مطارح نمایاد
 ؟رسیدگی است

ب: دعوی باید به ظرفیت چه کسانی مطرح شود و آیا امه ایادی ماقبل باید بعنوان خوانده دعاوی باه دادرسای دعاوت شاوند یاا 
 ؟نوان مجلوب ثالث و آیا دعوای جلب ثالث و دعوای اصلی را میتوان در یک داد خواست مطرح نمودبعضی بع

فساخ صاادر  (به پاذیرش اعازام و رد ادعاا )دفااع ج: چنانچه احمد در مقام دفاع ،مدعی فسخ معامله گردد و دادگاه حکم قطعی
 ؟(مطرح نمایدالم فسختواند بعدا دعوی دیگری به خواسته )تائید اع آیا احمد می .نمود

 (منظورحاکمیت اعتبارقضیه محکوم بها است)
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ساابق الصادور الازام باه انتقاال بفرض پذیرش دعوی فسخ و صدور حکم قطعی برتائید و قوع فساخ ،باا توجاه باه حکام قطعای  
 و مانع اجرای آن شود؟ ،احمد چگونه میتواند حکم سابق الصدور را از اعتبار بیندازدسند

رضا نیز با در درست داشتن قولنامه ای مقدم برامه ی خریداران ،مدعی خرید ملک از احمد گردد وبخوااد نسبت به د: چنانچه 
یاا آ ؟حکم قطعی دائر برانتقال سند به نام علی اعتراض نماید ، چه دعوایی و با چه خواسته ای و طرفیت چه کسانی مطرح نمایاد

 ؟قال سند مالکیت را به نام خود نیز در امان دعوی مطرح نمایدتواند امزمان خواسته الزام احمد به انت می

نظار باه عناوان تجدیاد  ند مالکیت احمد گردد و در مرحلهه: چنانچه محمود مدعی مالکیت خود برملک مذکور و جعلی بودن س
 یا امکان طرح دعوی متقابل علیه وی وجود دارد؟آثالث ورود نماید ، 

عادم انتقاال ساند ن خاطر از عدم انتقال سند مالکیت در زمان دادرسی بخوااد از دادگااه تقاضاای و: چنانچه علی برای اطمینا
 ؟باشد یا دستور موقت ،تامین خواسته می، بنظر شما رااکار مناسبمالکیت را بنماید

انون دفاتر اسناد رسمی قانون اصالح بعضی از موارد قانون ثبت و ق 5تفاوت دستور موقت با توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 
 چیست؟ 1322مصوب سال 

 موفق و موید باشید

 

 به کانون وکالء دادگستری استان خوزستان 1392 ت حقوق جاار ت امتاان کتبی )اختبار(دی ماه سؤال 

ر اول : اقای الف مدیر عامل و عضو ایات مدیره شرکت "ب " )سهامی عام ( به استناد تصمیم ایات مدیره شرکت مبنی با سؤال
تهیه و تامین دوازده قلم کالی مورد نیاز شرکت طبق ضوابط مربوطه " اقدام به تنظیم قرارداد با موسسه "ج" نمایناده انحصااری 

به  .ید. بهای ار قلم کال یک میلیارد ریال درمتن قرارداد ، مورد توافق طرفین قرار گرفته  استنما میتولید کنندگان کالی مزبور 
 .معامالتی شرکت ،معامالت زائد برده میلیارد ریال بایستی پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی انجام شاودالی و نامه م موجب آئین

با توجه به فروض فوق و مقررات حاکم بار شارکت  .اگر بهردلیل از جمله نتیجه نقل و انتقال تعهدات موضوع قرارداد امتناع نماید
 .ستدل پاسخ دایداای سهامی در رابطه با موارد زیر بطور م

 ؟ایا قرارداد تنظیمی معتبر است

 "حقوق و مسولیت قراردادی موسسه "ج

 حقوق و مسولئیت قراردادی شرکت "ب"و مدیر عامل سابق و ایات مدیره شرکت

 ایات بعدی از مدیر عامال .دوم : یک شرکت سهامی خاص به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدای خود اعالم توقف نمود سؤال
به عنوان خیانت در امانت به دادگاه اای عمومی شکایت کرد که نامبرده طبق صورتجلسه ایات مدیره فقط تا سقف معینی حاق 

در  .ازینه کردن داشته است اما و بیش از این مقدار معامله کره و خود نیز در این معامالت بطور غیر مستقیم ساهیم باوده اسات
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در نتیجاه ور شکساته اعاالم شاده اسات بناابر ایان عمال مادیر عامال خیانات در امنات و نتیجه این معامالت شرکت متضارر و 
نظر حقوقی شما به  .مدیر عامل دفاع میکند که ایات مدیره کلیه معامالت او را تصویب کرده است .باشد ورشکستگی به تقلب می

چه راه حال حقاوقی دارد و مشامول چاه  این قضیه ؟عنوان وکیل شرکت در خصوص تقصیر مدیر عامل با مدیران شرکت چیست
 ؟ماده از قانون تجارت و امچنین قانون مجازات اسالمی است

سوم : مدیر عامل شرکت با مسولئیت محدود بنام الف وب یکی از اعضاء ایئت مدیره مبادت به صدور یک فقره سافته در  سؤال
آقای )د( بعناوان ضاامن در ظهر این سفته امضاء  .باشد می 10/2/92تاریخ سر رسید سفته  .یندنما میوجه )ج( و با مهر شرکت 

کننادگان طارح  یاد و علیاه شارکت و کلیاه امضاانما میدر موعد مقرر آقای )ج( مبادرت به واخواست سافته  .گردد مالححظه می
 : یدنما میدعوی 

 چرا؟ ؟یدنما میسفته به نظر شما دادگاه رسیدگی کننده کدام یک از خواندگان دعوی را محکوم ئبه پرداخت وجه 

ای اجرائیه علیه شارکت صاادر س از قطعیت ر سولئیت محدود فوق الذکر باشد و پدر صورتی که یکی از محکوم علیه شرکت ب م
 ؟توان به استناد این محکومیت حکم ور شکستگی شرکت مذکو را صادر کرد یا میآشود، 
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