
  
  :ئواالت امتحانی درسس

  حقوق مدنی
  

  :مدت پاسخگویی 
  دقیقه 120

  به نام خدا

  
  

  اختبار کانون وکالي دادگستري البرز 
  1395سال 

  
  

  03/05/95 :تاریخ امتحان 

  
کارآموزان محترم لطفاً به صورت مستند به مواد قوانین و اصول حقوقی و با بیانی مستدل و دقیق و پرهیز 

  .اضافی خصوصاً مباحث کیفري و غیر مرتبط به این مسأله پاسخ فرمایید از توضیحات 
  

که بنزین سهمیه بندي لیتري یکصد تومان و بنزین آزاد لیتري  1391روز اول اردیبهشت ماه سال : سئوال اول 
داشته باشد از سهمیه اي لیتر بنزین  2000آنکه  به شرطکارت سهمیه بنزین خود را  )الف(آقاي . تومان بود  1000

به  )ب(فروخت اما قرار گذاشتند پس از مراجعه ي  )ب(هزار تومان به  600 تومان و جمعاً به مبلغ 300ر هر لیتر قرا
پس از ورود نمودن کارت ) ب(. بپردازد  )الف(جایگاه پمپ بنزین و اطمینان از موجودي واقعی کارت ، پول آن را به 

لیتر ، حال با توجه به صورت  2000لیتر است نه  1500یزان سهمیه بنزین متوجه می شود که مدر دستگاه پمپ 
  .دهید به سئواالت زیر پاسخ مسأله 

  
است ؟ فرض بر این است که واگذاري و  يعقد دیگراگر بیع نیست چه نوع این قرارداد ماهیتاً بیع است یا خیر ؟  - 

  .منع و ایرادي ندارد  سهمیه بنزین قانوناًانتقال 
  :فرض بیع بودن این عقد بر 
، و طرفین همیه اي را لغو و حذف کرده باشندچنانچه روز سی و یکم فروردین همان سال مقامات دولتی بنزین س - 

  . را مشخص فرمایید  عقد به این مطلب جاهل باشند ، وضعیت عقد مزبور
بایت اینکار خیار تاخیر  )الف(یزد آیا بر )الف(تومان به حساب بانکی  450000روز چهارم اردیبهشت مبلغ  )ب(اگر  - 

  ثمن خواهد داشت ؟ چرا ؟ 
  عقد چه خواهد بود ؟  زین سهمیه اي را ملغی نمایند ، تکلیف اینروز دوم اردیبهشت مقامات مسئول بندر صورتی که  - 
دام مواد ؟ تحلیل کحقوق قانونی یا قراردادي یا خیاراتی دارد ؟ مستند به چه ) ب(بابت پانصد لیتر کسري سهمیه ،  - 

  د ؟کنی
  

یک هتل بهره برداري از فضاي روباز خود در کیش را به یک کافی شاپ واگذار می کند مستأجر هزینه  :سئوال دوم 
به علت عدم . و نصب آالچیق انجام می دهد  هاي متعددي را براي فضاسازي ، نورپردازي ، تعویض سنگ فرش با چوب

ان پرداخت اجاره بها را نداشته و در حین اجراي قرارداد به علت عدم پرداخت اجاره بها مراجعین ، مستأجر امکاستقبال 
از سوي مستأجر ، موجر قرارداد اجاره را به جهت خیار مصرح در قرارداد فسخ می کند در حالیکه به جهت نصب لوازم 

  :امکان نقل مکان آنها میسر نیست ، در این صورت مستدالً بیان کنید 
  نصوبات مستأجر حکم م - 
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  حکم هزینه هاي مرتبط - 
  حکم خسارات وارد به مستأجر به جهت ناتمام ماندن قرارداد  - 
  

  : سئوال سوم 
می شود واگذار نموده و انتقال می دهد با این وصف که شرط  بشخص به اي ملکی را طی مبایعه نامه  الفشخص 

حق دارد  الفچنانچه هر یک از چک هاي موضوع ثمن معامله به هر دلیلی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد ، 
حال پاسخ  .نماید می انتقال داده و واگذار  جقبل از سررسید چک ، ملک را ضمن تحویل به  ب ، نمایدمعامله را فسخ 

  :دهید 
، وضعیت هر یک از نقل و انتقاالت یاد شده از نظر حقوقی را  الفاز سوي و اعمال آن  فسخشرایط  در صورت تحقق - 

  ب به ج  –الف به ب . تحلیل نمایید 
اعالم نماید ، پس از آن چه دعاویی را جهت احقاق  بارسال اظهارنامه به حق فسخ خود را از طریق  الفچنانچه  - 

  .دهد  وضع ید بر ملک می تواند انجام و نیز حق خود
  

را به عنوان وکیل خود انتخاب می ) ب(شخص ، طی یک وکالتنامه رسمی بالعزل  الفشخصی به نام : سئوال چهارم 
نماید تا یک قطعه باغ وي را در روستاي علی آباد بفروشد و ثمن مأخوذه آن را به موکل رد نماید و طی وکالتنامه 

اختیارات حاصله از وکالتنامه مذکور را به شخص ) ب(می دهد شخص تنظیمی حق توکیل به غیر ولو کراراً را به وکیل 
باغ خود  بپس از اطالع از فوت شخص  الففوت می شود و شخص  بواگذار و قبل از فروش باغ مذکور ، شخص  ج

 مالک ، باغ مذکور را به استناد وکالتنامهبدون اطالع از فروش ملک توسط  جرا به صورت عادي می فروشد ، و شخص 
  :فروخته و تعهد به تنظیم سند رسمی می نماید ، حال اعالم فرمایید  دبه شخص داشته در دست خود که اي 

  اعتبار دارد یا خیر ؟ جوکالتنامه تفویضی به شخص  بآیا با فوت شخص  -
  مذکور را داشته یا خیر ؟با توجه به تعیین وکیل رسمی ، حق فروش باغ  آیا مالک -
هر کدام جداگانه باغ فوق رافروخته اند ، کدام یک از معامالت مذکور معتبر و  جبا توجه به اینکه مالک و شخص  -

  صحیح می باشد ؟ چرا ؟
  دهید ؟می انجام  موکلچه اقدامی براي  دشما به عنوان وکیل شخص  - 
  

  موفق باشید
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  :ئواالت امتحانی درسس

  مدنی آئین دادرسی
  

  :مدت پاسخگویی 
  دقیقه 120

  به نام خدا

  
  

  اختبار کانون وکالي دادگستري البرز 
  1395سال 

  
  

  05/05/95 :تاریخ امتحان        

  
مستدل و دقیق و پرهیز از توضیحات اضافی خصوصاً مباحث و کارآموزان محترم لطفاً به صورت مستند 

  .غیر مرتبط به این مسأله پاسخ فرمایید کیفري و 
  

در قرارداد مشارکت در ساخت فی مابین سازنده و مالک مقرر می گردد که سازنده حق پیش فروش واحدهاي : سئوال اول 
و ندارد ، این در  حالیست که در جریان ساخت را اختصاصی را تا پایان عملیات ساخت و اخذ پایانکار به اشخاص ثالث 

سازنده بلحاظ عدم توان مالی پروژه را نیمه کاره رها نموده و همچنین اقدام به فروش واحدهاي ، پروژه % 80تکمیل حدود 
خریداران داده و اختصاصی خود از ملک به اشخاص ثالث می نماید و واحدهاي مربوطه را طی صورتجلسه اي تحویل 

.      ه مواد قانونی مربوطه پاسخ دهید واالت ذیل مستدل و مستند بدر فرض قبول وکالت مالک به سئ. می گردد متواري 
  )نمره  5(

  پیشنهادي شما علیه سازنده را توضیح دهید ؟ دعاوي :الف 
  ).خواسته ها(آیا امکان انتزاع ید متصرفین توسط مالک وجود دارد ؟ در فرض مثبت بودن پاسخ تحت چه عناوینی : ب 
  الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک و سازنده توسط خریداران وجود دارد یا خیر ؟ چرا ؟آیا امکان طرح دعوي : ج 
شرط فسخ در قرارداد و اصرار مالک بر فسخ آیا امکان فسخ قرارداد مشارکت براي مالک وجود دارد درج در صورت عدم : د 

  یا خیر ؟ تشریح نمایید ؟
اختالف در تفسیر قرارداد پیش آید مشاور امالك به عنوان داور مرضی الطرفین هر گاه « اگر شرط داوري تحت عنوان : هـ 

مشترط گردد ، آیا مرجع قضایی صالحیت رسیدگی به دعاوي فوق را خواهد داشت  در قرارداد مشارکت» اعالم نظر نماید 
  یا خیر ؟ چرا ؟

  
پس از صدور حکم قطعی و الزم االجرا چون اجراي حکم به زیان شخص ثالث است شخص ثالث دادخواستی : سئوال دوم 

مبنی بر اعتراض به رأي صادره تقدیم و به منظور تاخیر در اجراي حکم تقاضاي دادرسی فوري و صدور دستور موقت می 
متوقف و پس از رسیدگی به دعوي ثالث اعتراض او صادر کننده حکم با اخذ خسارت احتمالی اجراي حکم را دادگاه . نماید 

را مردود اعالم می دارد و به مرحله قطعیت می رسد و محکوم له که اجراي حکم به زیان او متوقف گردیده قصد دارد 
  )نمره  5 ( .کند بشما مراجعه می نماید خسارت خود را به علت تاخیر در اجراي حکم مطالبه 

  .خ و استدالل خود را نیز بیان نمائید به سئواالت زیر پاس حالیه
  از چه طریقی براي نیل موکل به مقصود اقدام می نماید ؟: الف 

  ت وارده به موکل شما کمتر یا بیشتر از مبلغ خسارت احتمالی باشد تکلیف چیست ؟ادر صورتی که خسار: ب 
  ورود خسارت برآید ؟ مفروض است یا باید از عهده اثبات) موکل(آیا خسارت براي محکوم له : ج 
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. علیه خوانده طرح میشود» تخلف از شرط ضمن عقد « قرارداد به دلیل » اثبات فسخ « دعوایی به خواسته : سئوال سوم 
پس از ابالغ . ي خواهان صادر می شود » بطالن دعوا « مبنی بر » حکم قطعی « پس از رسیدگی هاي بدوي و تجدیدنظر ، 

فرزند محکوم علیه به عنوان قائم مقام پدر ، دعواي دیگري با همان خواسته پیشین علیه . ند ، خواهان فوت می کحکم 
وکیل خوانده در جلسه نخست دادرسی . قرارداد می نماید » فسخ « ، ادعاي » خیار عیب « خوانده طرح کرده و بر مبناي 

نموده و تقاضاي رد دعواي فعلی را ) قضاوت شده ( وم قانون آیین دادرسی مدنی ، ایراد امر مخت 84ذیل ماده  6بر طبق بند 
همان قانون ، چه تصمیمی در این زمینه ، اتخاذ می  88شما به عنوان قاضی و بر اساس تکلیف مندرج در ماده . دارد 

  )نمره  5 ( کردید ؟
  

فرعی  2اقدام به فروش یک واحد آپارتمان از پالك ثبتی  15/03/94عادي مورخه ي  علی طی مبایعه نامه: سئوال چهارم 
 20/06/94مقرر می گردد مورد معامله در تاریخ . می نماید تومان به نرگس  000/000/100اصلی زنجان به بهاي  11از 

فروشنده . پرداخت گردد ار تومان به خرید 000/000/20مبلغ تحویل خریدار گردد و در صورت عدم تحویل در موعد مقرر 
حالیه پاسخ دهید اگر شما . می باشد از تحویل مورد معامله امتناع می نماید ضمناً مورد معامله در رهن بانک مسکن کرج 

  )نمره  5 ( کدام دادگاه اقامه می نمایید ؟در و به طرفیت چه اشخاصی و چه دعوایی وکیل خریدار باشید 
  

  موفق باشید
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  :ئواالت امتحانی درسس

  حقوق جزا
  

  :مدت پاسخگویی 
  دقیقه 120

  به نام خدا

  
  

  اختبار کانون وکالي دادگستري البرز 
  1395سال 

  
  

  14/05/95 :تاریخ امتحان        

  
کارآموزان محترم لطفاً به صورت مستند و مستدل و دقیق و پرهیز از توضیحات اضافی و غیر مرتبط به 

  .دهید اسخ سئواالت ذیل پ
  
  

با وجود این که صرفاً تحصیالت دیپلم علوم انسانی بیشتر ندارد با جعل  1382در سال » الف«آقاي : سئوال اول 
مدرك کارشناسی ارشد در رشته حقوق قضایی از یکی از دانشگاه هاي معتبر کشور، خود را داراي تحصیالت تکمیلی 

جعلی مقدمات استخدام خویش را بعنوان مشاور حقوقی یک شرکت معرفی نموده است و با ارائه مدرك تحصیلی 
سال همچنان با همان عنوان و سمت در آن شرکت مشغول بوده و حقوق دریافت  11خصوصی فراهم می آورد و حدود 

و دریافت می نماید  ار در مقام مصالحه با بدهکاران شرکت مبلغ یکصد میلیون تومان وجه نقد 1392در سال . می نماید
اگر شما . قبل از آن که آن مبلغ را به شرکت ایصال نماید ترك کار خود را اعالم نموده و وجوه را برداشت می نماید

  )نمره  5(         :قاضی رسیدگی کننده به این  پرونده باشید مستداً و مستنداً بیان فرمایید که
 خیر؟آیا آقاي الف را به طور کل قابل تعقیب کیفري می دانید یا  - 1
 آقاي الف را به چه اتهام یا اتهاماتی مورد تعقیب و مجازات قرار می دهید؟ - 2
چنانچه متهم به دالیل مقرر در قانون تقاضاي تخفیف، تعلیق و یا تعویق صدور حکم نماید در خصوص هر کدام  - 3

 . از تقاضاهاي مطروحه چه تصمیمی اتخاذ می فرمایید
علیه گذشت نماید، تاثیر گذشت وي را در راستاي اعمال مقررات  چنانچه پس از قطعیت حکم شاکی از محکوم - 4

 .در خصوص هریک از مجازاتهاي فوق الذکر بررسی نمایید) 92مصوب (قانون آیین دادرسی کیفري  483ماده 

  
    

زیاد و عدم رعایت مقررات رانندگی با یک کامیونت برخورد نموده و به دلیل  موتورسواري به دلیل سرعت: دوم سئوال 
به . جراحات وارده به بیمارستان منتقل می شود پزشک معالج تشخیص می دهد که بالفاصله مصدوم باید جراحی شود 

نک بطور مستدل یا. حین جراحی مصدوم فوت می نماید همین جهت نامبرده به اتاق عمل هدایت شده ولی متأسفانه 
  )نمره  5(          :و مستند به سئوال هاي زیر پاسخ دهید 

به عنوان وکیل بازماندگان متوفی به چه اتهام و به چه استناد قانونی به طرفیت راننده کامیونت طرح شکایت  :الف 
  توضیح دهید ؟. کیفري می نمایید 

نمایید ؟ ذکر نوع  می کیفريمقامات پزشکی طرح شکایت  به عنوان وکیل بازماندگان متوفی در چه فرضی علیه: ب 
  ن متهمین به طور مشخص ضروري است ؟اتهام ، استناد قانونی و تعیی
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عدد کارت هدیه هر  3محسن که از کارمندان فروشگاه رفاه است و ماه ها حقوق دریافت نکرده است ، :  سومسئوال 

قلم کاالي مختلف را در سبد گذاشته  12خریدار یک به مبلغ دو میلیون ریال از قسمت حسابداري برداشته و به عنوان 
قلم کاالي دیگر مورد  2پرداخت می شود ولیکن قلم آنها توسط صندوقدار محاسبه و بهاي آن از کارت هاي هدیه  10و 

ارزیابی قرار نگرفته و محسن با علم به این امر ، موضوع را به صندوق دار اطالع نمی دهد و کاالها را خارج می کند 
  )نمره  5(   مستدالً و مستنداً توضیح دهید ؟

  آیا رفتار محسن واجد عنوان مجرمانه اي هست یا نه ؟ :الف 
اگر محسن متعاقباً کارت هاي مزبور را در ازاء دریافت مبلغی معادل باقیمانده اعتبار آنها ، به دیگري واگذار نماید ،  :ب  

  بزه انتقال مال غیر محقق است یا نه ؟
مسئولیت کیفري انتقال گیرنده در صورت جهل ، آگاهی از ماجرا و یا بی تفاوتی او از منشأ مجرمانه یا غیرمجرمانه  :ج 

  تحصیل کارت ها چگونه توجیه می شود ؟
  

با مبایعه » ب « ملک خود را که قبالً در رهن بانک قرار داده است به شخص » الف « چنانچه شخص : چهارم سئوال 
منتقل » ج « تقل نماید و پس از چند ماه مجدداً همان ملک را با مبایعه نامه عادي دیگري به شخص نامه عادي من

بطور مستندو مستدل مورد بررسی قرار دهید ؟      ) نفیاً یا اثباتاً ( را از نقطه نظر جزایی » الف « نماید ، رفتار شخص 
  )نمره  5( 
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  :ئواالت امتحانی درسس

  آئین دادرسی کیفري
  

  :مدت پاسخگویی 
  دقیقه 120

  به نام خدا

  
  

  اختبار کانون وکالي دادگستري البرز 
  1395سال 

  
  

  12/05/95 :تاریخ امتحان        

  

مستدل و دقیق و پرهیز از توضیحات اضافی و غیر مرتبط به و کارآموزان محترم لطفاً به صورت مستند 
  .دهید اسخ سئواالت ذیل پ

  

  )نمره  5: ( دادگاه صالح را در موارد زیر مشخص نمائید : سئوال اول 
در جرم کالهبرداري رایانه اي اگر تمهید مقدماتی و نتیجه حاصله هر کدام در یک حوزه قضایی مختلف حادث شده : الف 

  صالح به رسیدگی کدام است ؟ ) یا دادسرا ( باشد ، دادگاه 
در جرم مزاحمت تلفنی اگر در زمان ایجاد مزاحمت ، مزاحم در یک حوزه قضایی و بزه دیده در حوزه قضایی دیگري : ب 

  صالح به رسیدگی کدام است ؟) یا دادسرا ( مقیم باشد دادگاه 
  

تعقیب متهم چنانچه در پرونده اي نسبت به شکایت شاکی مبنی بر کالهبرداري ، توسط بازپرس قرار منع : سئوال دوم 
صادر گردد و پس از اعتراض شاکی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دالیل و مدارك قرار صادره توسط بازپرس را 
تائید نماید و پس از مدتی با تجویز و تقاضاي دادستان مبنی بر تعقیب مجدد متهم به لحاظ کشف دالیل جدید ، متهمین 

که قبالً در ( ا صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به همان قاضی دادگاه سابق تحت تعقیب قرار گیرند و این بار ب
ارسال گردد ، به طور مستدل و مستند در خصوص صالحیت دادگاه و ) مورد اعتراض شاکی به منع تعقیب اظهارنظر نموده 

  )نمره  5( یا قاضی اظهار نظر نمائید ؟ 
  

کرج با عابر پیاده اي تصادف می کند و بر اثر این تصادف ، عابر ندگی در داخل شهر فرماندار کرج در حال ران: سئوال سوم 
ی دهد و پس از صدور دادسراي عمومی و انقالب کرج ، تحقیقات مقدماتی الزم را انجام م. پیاده فوت می کند 

را به پرداخت دیه و دو ) متهم(، پرونده را به دادگاه کیفري یک تهران ارسال می کند و این دادگاه ، فرماندار کیفرخواست
  )نمره  10. ( پاسخ دهید  به صورت مستدل و مستند. سال حبس محکوم می نماید 

  ؟به نظر شما مهم ترین ایراد و اشکال قانونی در جریان رسیدگی به این پرونده چیست  :الف 
  اگر شاکی اعالم گذشت نکند ، آیا امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس وجود دارد یا خیر ؟: ب 
  آیا امکان صدور قرار ترك تعقیب در صورت درخواست شاکی وجود دارد یا خیر ؟: ج 
صالح و کدام دادگاه ، م دادسرا اگر فرماندار ، یک هفته قبل از تصدي سمت فرمانداري ، مرتکب این جرم می شد ، کدا: د 

  بودند ؟
  آیا امکان برگزاري جلسه ي دادگاه به صورت علنی وجود دارد یا خیر ؟ :هـ 

   
  موفق باشید
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  :ئواالت امتحانی درسس

  حقوق تجارت
  

  :مدت پاسخگویی 
  دقیقه 120

  به نام خدا

  
  

  اختبار کانون وکالي دادگستري البرز 
  1395سال 

  
  

  07/05/95 :تاریخ امتحان        

  
مستدل و دقیق و پرهیز از توضیحات اضافی و غیر مرتبط به و کارآموزان محترم لطفاً به صورت مستند 

  .دهید اسخ پسئواالت ذیل 
  

نیز  جو  دو آقایان ) ب والف ( فردي با در دست داشتن یک برگ سفته که صادرکنندگان آن متعدد هستند : سئوال اول 
لطفا به سواالت زیر به نحو تشریحی و . ظهر سند مزبور را امضاءنموده اند به دفتر شما جهت مشاوره مراجعه می نماید

  .  مستند و پاسخ دهید
  ؟  مسئولیت صادرکنندگان سفته و میزان مسئولیت ایشان به چه طریق و بر چه مبنایی محقق می گردد برقراري -1
  ؟ ابل طرح و تعقیب می باشدبه چه میزان و تحت چه عنوان و شرایطی ق)  جو  د( مسئولیت آقایان  -2
  ؟ و حق مراجعه آنها نسبت به یکدیگر چه نحو خواهد بود  دو  جمسئولیت فیمابین صادرکنندگان و آقایان  -3
  

به شما مراجعه نموده و اظهار  چند نفر با در دست داشتن متن پیش نویس طرح اساسنامه جهت مشاوره: سئوال دوم 
نهایی طرح سواالت زیر را براي رفع ابهام و تدوین .  دارند قصد دارند اقدام به تاسیس یک شرکت سهامی خاص بنمایندمی

  :   ، لطفا پاسخ هاي مستدل ارایه بفرمائید اساسنامه به شرح زیر مطرح می نمایند
  

،  آیا می شود در متن اساسنامه براي اکثریت مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده و عادي -الف
  ؟ وجود اتفاق آراء را شرط نمایند

برابر  خواهند در رابطه با انتخاب مدیران شرکت سهام ایشان از نظر تعداد آراء دوموسسین مراجعه کننده به شما می  -ب
سهم داشته باشد و می خواهند سه مدیر  50به این معنا که اگر بر فرض مثال هر کدام از ایشان .  مورد احتساب قرار گیرد

مورد محاسبه و ) برابر 2(راي  300شان ، راي ای راي براي هرکدام در انتخاب مدیر 150براي شرکت انتخاب کنند بجاي 
  . ؟ نظر خود را بفرمائید آیا این اقدام از منظر قانونی ممکن می باشد.  لحاظ قرار گیرد

آیا امکان انتخاب دو نفر به عنوان اعضا هیات مدیره وجود دارد؟ آیا میشود در اساسنامه عزل اعضاء هیات مدیره را  -ج
  ؟ ممنوع نمود

  
قصد دارند تا یک شرکت صرافی با شعبات متعدد در ) خصوصی ( با مشارکت بانک ب ) دولتی ( بانک الف : سئوال سوم 

  :با این وصف به بندهاي زیر به اختصار و با استدالل پاسخ دهید  .ایران تاسیس نمایند 
  چه نوع شرکتی است و چرا ؟ پیشنهاد شما به عنوان وکیل براي تأسیس شرکت صرافی ،: الف 

  چنانچه شرکتی ترکیه اي قصد مشارکت با دو شرکت ایرانی داشته باشد ؛ چه الزاماتی را بایستی رعایت نماید ؟ :ب 
  چه نکات حقوقی بایستی در تنظیم ترازنامه شرکت مرعی گردد ؟ :ج 
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دستگاه اتوبوس نموده و با تأسیس دفتري در شهر  5نفر با سرمایه گذاري اقدام به خرید  5در صورتی که : سئوال چهارم 

گانه  8در اداره ثبت شرکت ها خود را در قالب یکی از شرکت هاي کرج اقدام به حمل و نقل می نمایند ، بدون اینکه 
  :رار داده باشند به نحو مستند و مستدل پاسخ دهید تجارتی ق

می گردند یا  بر قانون تجارت چنین اقدامی عمل تجاري تلقی می گردد یا خیر ؟ و آیا آنها تاجر محسوآیا از نظ :الف 
  خیر؟ در صورت صحیح بودن مستنداً در قالب کدامیک از شرکت هاي تجاري قرار می گیرد ؟

مدیون باشد در صورت مبلغ پانصد میلیون تومان  ثالث به بابت یک فقره چک به شخص نفر 5در صورتی که یکی از : ب 
در گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و عدم کفاف دارایی مدیون آیا طلبکار حق رجوع به سایر اشخاص دارد یا خیر و 

چگونه  هکت حاصلاشرکت و عدم پرداخت از سوي سایر اعضاء وضعیت حقوقی این شردارایی صورت مراجعه طلبکار به 
  .د بود خواه
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  :ئواالت امتحانی درسس

  ثبت و امور حسبیحقوق 
  

  :مدت پاسخگویی 
  دقیقه 120

  به نام خدا

  
  

  اختبار کانون وکالي دادگستري البرز 
  1395سال 

  
  

  10/05/95 :تاریخ امتحان        

  .دهیداسخ سئواالت ذیل پکارآموزان محترم لطفاً به صورت مستند و مستدل و دقیق و پرهیز از توضیحات اضافی و غیر مرتبط به 
  سواالت مربوط به درس امور حسبی

  ؟ لطفا ضمن مطالعه دقیق پرونده ذیل ، بصورت مستند و مستدل در مقام وکیل وراث به سواالت مطروحه پاسخ بدهید: سئوال اول 
  :     مراجعین به دفتر شما اعالم  میدارند 

فرزند  2 فرزند پسر و 3فوت نموده و ورثه حین الفوت ایشان همسرش بنام جهان تاج و  1390درسال  علی میرزا پدر مرحوم ایشان 
شامل یکباب منزل مسکونی بصورت  ن مرحوماز آه  ماندبجا  ما ترك دختر میباشند که همگی فرزندان ازدواج نموده اند و 

باب مغازه تجاري داراي سند  2در ان زندگی میکند و ) همسر مرحوم(قولنامه ایی  که در حال حاضر خانم جهان تاج 
ل پاساژ تجاري که در اختیار که یکی در اختیار و مورد استفاده پسر ارشد  بوده و دیگري مغازه ایست داخرسمی 

  اموال منقول که در اختیار همسر اول جهان تاج میباشد    اديتعد و ، جر  میباشدمستا
پس از فوت مرحوم مشخص میگردد که ایشان وصیتنامه اي  نوشته که در نزد یکی ا ز دوستان قدیمی وي بنام  حاج حسین  میباشد 

ضمن حاللیت خواستن از همسر و فرزندانش اذعان نموده  در متن وصیت نامه که با ارائه وصیت نامه مالحظه میگردد ،  مرحوم میرزا 
است  که همسرش لیال پس از تولد مجتبی به  1385دارد که متولد سال  فرزند پسر بنام مجتبیو یک   لیالوي همسر دومی بنام  

ل اقامت و یا زنده بودن جهت عوارض پس از  زایمان دچار اختالالت روحی شده و منزل را ترك و هیچگاه از وي اطالعی مبنی بر مح
، مرحوم میرزا در ) سال سن دارد 10در حال حاضر (بدست نیامده و فرزند خردسال بنام مجتبی نیز با خانواده مادري زندگی میکند 

وصیت نامه تاکید کرده بخاطر اینکه یک باب منزل مسکونی خود را در زمان حیات بنام همسر دومش لیال منتقل کرده ،وي دیگر از 
 واقع در پاساژ تجاري سهم مجتبی و منزل مسکونی  مغازهموال میرزا سهم االرثی نخواهد برد و همچنین تاکید کرده  ا
  .که محل سکونت میرزا بوده سهم همسر اولش جهان تاج خواهد بود) قولنامه ایی(

مورد تحویل مغازه به مجتبی و و خواسته نسبت به انجام مراحل قانونی در  حاج حسین بعنوان وصیمرحوم در وصیت نامه از 
اجراي مفاد وصیت نامه  اقدام نماید و مابقی اموال بین ورثه به نسبت  سهم قانونی  ایشان تقسیم گردد  ضمن اینکه  از خانواده 

اده خانو توضیح اینکه. خواسته نسبت به تقسیم و  تحویل سهم االرث  مجتبی و مادرشان جهان تاج با حاج حسین همکاري کنند 
امه وي و  فرزندش مجتبی خودداري ارائه شناسننمیکنند و از جهت پیگیري اقدامات قانونی همکاري الزم  با وراث )  لیال(همسر دوم 
  .می نمایند 

حال با توجه به اینکه موکلین از شما درخواست دارند ضمن قبول وکالت ، نسبت به کلیه مراحل مربوطه  تا تقسیم و  
  :تحویل سهم االرث ایشان اقدام نمایید ، به سواالت ذیل بصورت مستدل و مستند پاسخ بدهید

و باتوجه به عدم همکاري خانواده همسر دوم براي شروع اقدامات  خود  از جهت مشخص نمودن وراث چه مدارکی نیاز دارید  - 1
 در ارائه مدارك شناسایی ، شما چه اقدامی باید انجام بدهید و در کدام مرجع قانونی ؟

از جهت امکان سهم بري وي از ماترك متوفی و ) که همچنان مفقود میباشد( وضعیت حقوقی لیال همسر دوم مرحوم میرزا  - 2
 .بطور کامل بیان کنید اقدامات قانونی در این  خصوص را 

وضعیت حقوقی و اعتبار محتوي وصیت نامه مرحوم میرزا در مورد اموالی که در وصیت نامه قید شده و کلیه فروض متصور در  - 3
 .ابن خصوص را تشریح نمایید 

 . نمایید نحوه تقسیم اموال منقول و غیر منقول و اقدامات مورد نیاز در این خصوص و مراجع صالح را بطور مستند بیان - 4
در ایران فوت نمایند آیا امکان درخواست صدور گواهی انحصار وراثت وجود چنانچه اتباع خارجی مستنداً اعالم نمایید : سئوال دوم 

  که در ایران وارث و یا وصی ندارند توسط چه مرجعی صورت می گیرد ؟دارد یا خیر ؟ تعیین تکلیف ماترك نامبردگان 
وضعیت آنها در و مسئولیت جلوگیري از تضییع حقوق صغار و محجورین بدون سرپرست و دادخواهی از سوي آنان : سئوال سوم 

تعیین قیم در صورت در شرایطی که به قیم آنان دسترسی نیست و یا اساساً فاقد قیم هستند چگونه است ؟  فوریتهاي پزشکی
  ؟ا خیر ؟ به صورت مستند پاسخ دهیدمربوطه وجود دارد یچنینی آیا امکان پرداخت هزینه هاي  براي موارد این
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  ثبتحقوق سواالت مربوط به درس 

  
بموجب سند رسمی در رهن  12/03/92حوزه ثبت کرج جهت تضمن بدهی مالک آن در تاریخ  1436/152پالك ثبتی :  اولسئوال 

مالک پالك ، طرف ک سررسید شده و صادره از فقره چنسبت به یک  15/08/93تاریخ در ) الف(اما آقاي . بانک قرار گرفته است 
زوجه مالک نیز جهت وصول  18/12/93در تاریخ . تقاضاي اجرائیه نموده و پالك مذکور را به دایره اجراي ثبت معرفی نموده است 

پرداخت بدهی خود به نموده و همان پالك را به دایره اجرا معرفی کرده است ، مالک نیز از خویش تقاضاي صدور اجرائیه مهریه 
زوجه پس از اطالع . نسبت به سند رهنی تقاضاي صدور اجرائیه کرده است  10/05/94بانک مرتهن استنکاف نموده و بانک در تاریخ 

  :بررسی فرمائید . از وجود سایر طلبکاران تقاضاي تقسیم بهاي پالك مذکور را بین بستانکاران به نسبت طلب آنها دارد 
  ور اجرائیه در خصوص هر یک از اسناد مذکور کدام است ؟مرجع صد: الف 
  ي زوجه قانونی است ؟ چرا ؟ به نظر شما پالك مذکور چگونه بین بستانکاران تقسیم می شود ؟آیا تقاضا :ب 
صدور رأي نهایی چنانچه دایره اجراي اداره ثبت با تقاضاي زوجه مخالفت نماید ، مرجع یا مراجع شکایت به تصمیم دایره اجرا تا  :ج 

  کدامند ؟
  

ثبتی چه بوده و تفاوت هاي آن با رهن مدنی جیست ؟ ضمن اینکه آیا در معامالت رهنی ،  یمنظور از معامالت رهن: سئوال دوم 
  قابلیت تبدیل اسناد استقراضی به ذمه اي وجود دارد ؟ چرا ؟

  
اجراي اسناد رسمی با لحاظ صالحیت ذاتی مراجع صدور آن به تفکیک چگونه خواهد بود و اینکه چه اسنادي را  نحوه: سئوال سوم 

  می توان براي آنها اجرائیه صادر کرد ؟
  
  

  موفق باشید
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