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سواالت حقوق مدین
لطفا هر دو مساله زیر را به دقت مطالعه و به هر یک از سؤالت مربوط به آنها ،مستقل از پاسخ سؤالت دیگر
مستدل و مستند به مواد قانونی پاسخ دهید:
الف) آقای سعید ،به وکالت از آقای محمد ،با یک پیمانکار ،قراردادی منعقد نموده است تا در قطعه زمین ده هزار متر مربعی
ملکی آقای محمد ،بنای موصوف در قرار داد را احداث نماید.
در قرارداد ذکر شده است:
هزینه و مسئولیت تهیه مصالح ،به عهده پیمانکار است ،مدت اجرای قرارداد دو سال است ،حقالزحمه پیمانکار ،مبلغ بیست
میلیارد ریال وجه رایج است مضافا پیمانکار حق دارد در زمین محل احداث بنای موضوع قرارداد یک دستگاه ویالی 200
مترمربعی برای خود احداث نماید .بیست و پنج درصد وجه رایج مبلغ پیمان ،پس از امضای قرارداد و پیش از شروع عملیات
ساختمانی ،بیست و پنج درصد آن پس از تکمیل سفت کاری و نصف دیگر ،هنگام تحویل بنا پرداخت خواهد شد .در صورت عدم
پرداخت وجه رایج مبلغ پیمان از سوی آقای محمد ،آقا سعید ضامن پرداخت آن است .علیرغم عدم پرداخت قسط اول مبلغ
پیمان ،پیمانکار شروع به احداث بنای موضوع قرارداد ویالی خود مینماید و پیش از موعد پرداخت قسط دوم مبلغ پیمان ،ساخت
ویالی خود را به اتمام میرساند .چون قسط دوم مبلغ پیمان نیز با وجود گذشت چند ماه ازموعد آن ،پرداخت نشده است و ضمنا
گفته میشود محمد ،ملک محل اجرای پیمان را به آقای جواد منتقل نموده است ،پیمانکار برای مشاوره در مورد مسائل زیر به
شما مراجعه نموده است.
 -۱با توجه به سکوت قرارداد در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت به موقع اقساط مبلغ پیمان ،آیا پیمانکار به جهت عدم پرداخت
اقساط مبلغ پیمان ،حق فسخ معامله را دارد یا خیر؟ مبنای حقوقی امکان یا عدم امکان فسخ را تحلیل نمائید.
 -۲پیمانکار طلب خود را از کدام یک از آقایان سعید ،محمد ،یا هر دو و بر چه مبنایی میتواند مطالبه نماید؟
 -۳رابطه حقوقی طرفین قرار داد در مورد عرصه و اعیان ویالی احداثی پیمانکار را در دو فرض بقای قرارداد و فسخ قرارداد،
بررسی و تحلیل نماید.
 -۴با فرض انتقال ملک آقای محمد ،به آقای جواد ،آیا پیمانکار میتواند برای مطالبه اقساط مبلغ پیمان به منتقل الیه مراجعه
نماید یا خیر ؟ تحلیل نمایید .
ب) آقای مدنی در تاریخ  1385/7./5فوت نموده است .در وصیت نامه رسمی  1370/10/1آن مرحوم ،نوشته شده است آقای
جواهری به سمت وصی تعیین میگردد ووصی متعهداست ضمن تصفیه ترکه ،حق کسب و پیشه و تجارت مغازه محل کسب
موصی و قطعه زمین پالک  10بخش  11ملکی او را به خواهرش زاده اش بدهد .خانم زهرا ،خواهر زاده مرحوم مدنی ،که تنها
خواهر زاده زند ه در زمان فوت آن مرحوم است دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اموال وصیت شده و پرداخت
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اجرت المثل آنها از تاریخ فوت آقای مدنی تا تاریخ صدور حکم ،به طرفیت ورثه و وصی مرحوم اقامه نموده است .ورثه ووصی
مرحوم مدنی ،برای مشاوره در مورد ادعاها و مسایل زیر به شما مراجعه نموده اند:
۱ـ مرحوم مدنی در زمان تنظیم وصیتنامه ،خواهر زاده های متعدد داشت که آنها جز خانم زهرا ،در زمان حیات آقای
مدنی فوت شده اند .لذا از آنجا که آقای مدنی در وصیت خود ،خواهر زاده مورد نظرش را مشخص ننموده است وصیت باطل
است.
 -۲خانم زهرا و وصی ،تاحال وصیت را قبول ننموده اند .بنابراین این وصیت ،نسبت به هیچیک محقق نشده است.
 -۳با توجه به ماهیت وصیت مرحوم مدنی ،خانم زهرا حق اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه اجرت المثل را
ندارد.
 -۴با توجه به اینکه اجاره نامه موصی با موجر ،در مورد حق انتقال محل کسب مورد اجاره او به غیر ،ساکت است وصیت مزبور
نسبت به حق کسب و پیشه و تجارت صحیح نیست.
 -۵با فرض صحت وصیت درمورد واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت ،نحوه اجرای وصیت را با توجه به سکوت قرارداد اجاره
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)
سوال اول) مسعود به دفتر شما مراجعه وبا ارائه دادنامه قطعی صادره از یکی از شعب محاکمه قضایی شهرستان تهران اعالم
میدارد .به موجب مدارکی که در دست دارد مالک دو طبقه اعیانی احداثی در یک قطعه زمین واقع در تهران می باشد و به استناد
سند صلح حقوق  ،حقوق زارعانه زمین مذکور نیز متعلق به ایشان است و از چندین سال قبل ملک مذکور را با انعقاد قرارداد
مشارکت در اختیار یک موسسه تولیدی گذارده و آن موسسه از آن بهره برداری می نماید .اخیرا شخص به نام سعید با ارائه سند
رسمی مالکیت زمین مذکور مبادرت به طرح دعوی رفع تصرف و خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آن موسسه تولیدی نموده و موقق به
اخذ حکم محکومیت مبنی بر خلع ید قلع و قمع گردیده و در حال حاضر حکم مذکور قطعیت یافته و تقریبا به مورداجرا گذارده
خواهد شد و چون مسعود طرف دعوی قرار نگرفته و بی اطالع از موضوع بوده و حقوق حقه اش مورد تضییع قرار گرفته و از شما
در خواست قبول وکالت و احقاق حق خودرا می نماید .با مالحضه مدارک نامبرده وبا فرض ذیحق بودن و پیشرفت دعوی و قبول
وکالت ایشان چه اقدامات قانونی را از چه طریق و چه مرجعی برای وی انجام خواهید داد نظریه مستدل و مستند خود را با عنایت
به مقررات قانونی بنویسید و در صورتی که موضوع را قابل طرح در مرجع قضا یی تشخیص می دهید مفاد دادخواست مربوط را
بصورت کامل و دقیق و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی در فرم دادخوست تهیه و تنظیم نمایید.
سوال دوم) امیر به جعفر که ساکن شهریار کرج می باشد در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران وکالت بال عزل با حق تو کیل به
غیر به مدت پنج سال تفویض می نماید تا آپارتمان ملکی وی را که واقع در شهرستان کرج میباشد با اطالع ایشان (موکل) به
هرکس و به هر قیمت بفروشد جعفر (وکیل ) دو ماه بعد از تنظیم وکالتنامه رسمی بدون اطالع به موکل خود مبادرت به واگذاری
ملک مذک 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
تنظیم وکالت نامه امیر (موکل) راسا ملک مذکور را به شخصی به نام حسن با سند رسمی واگذار می کند و مراتب فروش ملک و
عزل وکالت را ضمن اظهارنامه به وکیل اطالع میدهد با عنایت به اعالم عزل وکیل و فروش ملک ،حمید به دفتر شما مراجعه و
در خواست احقاق حق خود را می نماید .باتوضیحات فوق الذکر:
اوال) بطور مستدل پاسخ دهید که آیا شخص امیر قانونا حق عزل وکیل خود را که بالعزل به مدت پنج سال بوده
را داشته است یا خیر؟ و مسئولیت وکیل در مقابل حمید چیست؟
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:
سؤال سوم) به موجب قرارداد مشارکت منعقد بین احمد و محمود مقرر گردیده که محمود در ملک ایشان واقع در لواسان تعداد
6واحد آپارتمان یک خوابه طبق نقشه مصوب و مجوز شهرداری احداث کند و ضمن قراردادآقای امامی به عنوان داور مرضی
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الطفین انتخاب شده تا در صورت بروز هر گونه اختالف نسبت به موضوع داوری نماید .نظر به اینکه محمود بر خالف قرارداد
مشارکت و پروانه ساختمانی و عدم رضایت احمد با ایجاد  12واحد آپارتمان در ملک مذکوردر عملیات ساختمانی تخلفاتی نموده
که ادامه و استمرار ،آن باعث صرف مخارج بیشتر و بروز خسارت فراوان به احمد خواهد شد لذا نامبرده به داور مرضی الطرفین
مراجعه و درخواست داوری نموده و لکن داور مرضی الطرفین کتبا اعالم نموده به علت قرابت با احمد از انجام داوری معذور است
و احمد برای احقاق حق خود به دفتر وکالت شما مراجعه نمود وبا توجه به مراتب فوق پاسخ موارد زیر را بنویسید.
 -۱آیا داور مرضی الطرفین حق امتناع از داور ی را داشته یا خیر؟ توضیح دهید.
 -۲نحوه اقدامات قانونی و حقوقی ماهوی را با توجه به شرط داوری در قرارداد و سایر مقررات آیین دادرسی مدنی با تایید مرجع
صالح به رسیدگی مستند و مستدال بنویسید.
بافرض امکان افزایش احتمالی خسارت وارده به احمد چه اقدامات حقوقی را در این مورد انجام می دهید.
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سؤاالت حقوق جزای عمویم و اختصایص
سوال اول :آقای جعفر آقای منصور را به اتهام کالهبرداری و انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار میدهد شکایت وی این است که
منصور در مقام انتقال خودروی بر آمده است که نیمی از آن به وی تعلق دارد موضوع در دادسرا مطرح میگردد و با صدور
کیفرخواست دادگاه جزایی به موضوع رسیدگی و آقای منصور را به یک سال زندان و رد مال و جزای نقدی معادل مال محکوم
مینمایدحکم دادگاه قطعی شده و به مرحله اجرا در می آید در این رهگذر شخصی بنام رضا که نصف دیگر خودرو به وی تعلق
داشته است به دادسرا مراجعه و علیه منصور بعنوان کالهبرداری و انتقال مال غیر شکایت کیفری مطرح میسازد و منصور را
تحت تعقب قرار میدهد دادسرا به موضوع رسیدگی کرده وبا صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه جزایی میفرستد پرونده قبلی
نیز پیوست این پرونده میگردد ا کنون به سؤاالت زیر پاسخ دهید .
 -۱صدور کیفر ساخت جدید و ارجاع آن به دادگاه درست است یا خیر؟ آیا دادسرا می تواند تصمیم دیگری بگیرد؟
 -۲اگر دادگاه به موضوع رسیدگی کند آیا با موضوع اعتبار امر قضاوت شده روبرو نخواهند شد؟
 -۳اگر بر این باورید که دادگاه با اعتبار امر قضاوت شده روبرو خواهد شد برای رفع این بن بست قضایی دادگاه باید چه تصمیمی
بگیرد؟
سؤال دو :یک ایرانی که در سوئد اقامت دارد در مقام ارتکاب جرمی بر میآید مرجع قضائی سوئد وی را تعقیب و سرانجام به
زندان محکوم میسازد فرد مذکور بعد از اجرای حکم به ایران بر میگردد پاسخ دهید:
 -۱آیا این فرد پس از آمدن به ایران قابل تعقیب و مجازات هست یا خیر؟
 -۲اگر فرد مذکور قابل تعقیب و مجازات باشد به استناد چه موادی از قانون مجازات اسالمی می توان او را تعقیب و مجازات
نمود؟
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سؤاالت آینی دادریس کیفری
(فقط استفاده از کتاب قانون جیبی بدون حاشیه نویسی آزاد است)
به سؤالت زیر مستدل مستندا به قوانین موضوعه و قواعد آیین دادرسی کیفری پاسخ دهید.
 )۱ا کبر به اتهام عمل تخریب در دادرسی عمومی تهران تهت تعقیب قرار گرفته است بازپرس برای نامبرده قرار وثیقه صادر به
علت عجز از تودیع وثیقه دستور بازداشت متهم صادر میگردد .متهم در حین انتقال به زندان از دست محافظین گریخته و
مامورین موفق به دستگیری او نمیشوند ا کبر مخفیانه به کاشان رفته و در آنجا اتومبیلی را سرقت و با اتومبیل مسروقه به مسافر
بری می پردازد بعد از چند روز متوجه میشود مامورین از وجود او در کاشان مطلع شده اند به اصفهان عزیمت و در آنجا مرتکب
قتل عمدی رضا می شود ،متعا قبا به طرف شیراز رفته در آباده با عبور از خیابان ورود ممنوع با اتومبیل دیگری تصادف
شدیدی می نماید مامورین در حین بررسی صحنه تصادف متوجه مسروقه بودن اتومبیل شده و موفق به شناسایی ا کبر میگردد،
نامبرده را دستگیر به مرجع قضایی آباده اعزام می نمایند ا کنون با توجه به فروض فوق و چنانچه اولیاء دم و شکات کرده باشند و
َ
َ
دالیل مثبته بر انجام جرائم فوق علیه ا کبر موجود باشد مستدال و مستندا به ماده یا مواد قانونی پاسخ دهید.
الف) مرجع قضایی شهرستان آباده چه اقدام یا اقداماتی را باید انجام دهد.
َ
ب) به اتهام اعمال تخریب ،قتل ،سرقت اتومبیل ،تصادف در کدام دادسرا و دادگاه باید رسیدگی شود و نهایتا هر یک از مراجع
چه اقداماتی باید انجام دهند.
 )۲حسن به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته و برای او مبلغ یکصد میلیون ریال قرار و وجه الکفاله میگردد
رضا با حضور در مرجع قضایی کفالت وی را قبول می نماید پس از مدتی بازپرس حضور متهم را در بازپرسی ضروری تشخیص و
امر به احضار او می دهد چون متهم با وجود ابالغ احضاریه در مهلت مقرر حاضر نمی شود به کفیل اخطار می گردد که ظرف
بیست روز متهم را تسلیم نماید ،چون کفیل مکفول خود را حاضر نمی کند وجه الکفاله به دستور دادستان از کفیل اخذ و ضبط
َ
می گردد .بعد از مدتها متهم در دادگاه از اتهام انتسابی برائت حاصل میکند ،متعاقبا رضا با در دست داشتن حکم برائت قطعی
مکفول خود را از شما می خواهد وکالت او را قبول و اقدامات قانونی جهت استرداد وجه الکفاله ضبط شده از صندوق دولت را
َ
معمول دارید .ا کنون چنانچه شما وکالت نامبرده را قبول مینماید چه اقدام یا اقداماتی را در کدام مرجع و مستندا به چه ماده یا
َ
َ
مواد قانونی معمول میدارید و در صورت عدم قبول وکالت دالئل عدم قبول را مستندا مستدال و مشروحا بیان دارید.
 )۳جعفر سهامدار یک شرکت سهامی است که در ارا ک به ثبت رسیده و فعالیت تجاری اشتغال دارد ،به شما مراجعه چنین اظهار
میدارد :آقای علی که مدیر عامل شرکت می باشد و موجب اساسنامه به تنهایی از طرف شرکت حق امضاء دارد مبلغ پانصد
میلیون ریال از حساب جاری شرکت در ارا ک بر داشت و به حساب پس انداز همسرش در تهران حواله و همسر نامبرده بعد از
پانزده روز به دستور علی وجه را از بانک دریافت و بدهی های ایشان را در تهران پرداخت نموده است و مدارک مثبته بر صحت
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ادعای خود ارائه و درخواست مینماید وکالت نامبرده را پذیرا شده و علیه علی اعالم جرم نمایید .شما در صورت قبول وکالت
نامبرده اعالم جرم خود را در کدام دادسرا (ارک یا تهران) به چه دلیل و تحت چه عنوان مطرح می نمایید.
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سؤاالت حقوق تجارت
تذکر :با توجه به اینکه کلیه سوالت مربوط به یک مساله میباشد و درج بیش از  4سطر برای هر سوال
موجب تداخل پاسخ سایر سوالت در یکدیگر میگردد لذا صرفا در محدوده سوال مربوط و حداکثر در 4
سطر با استناد به مواد قانونی پاسخ دهید.
شرکت ساختمانی( k.v.Dسهامی خاص) با اساسنامه منطبق بر الیه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  1347در
تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸توسط آقایان الف.ب .ج .د .ه .و .ز .ح .با سرمایه  10/000/000/000ریال منقسم  10000سهم با نام
 1/000/000ریالی در تهران به ثبت رسیده و تعداد سهام آقای الف معادل  5000سهم و تعداد سهام آقایان ب .ج .د .هر یک
 1000سهم و تعداد سهام آقایان ه ،و ،ز ،ح هر یک  500سهم میباشد .در موقع تاسیس و ثبت شرکت مذکور
 5/000/000/000ریال از کل سرمایه بصورت وجه نقد توسط آقایان ب .ج .ه .و .ز .ح .به نسبت سهامشان تعهد و صد در صد
آن پرداخت گردید و مبلغ  5/000/000/000ریال الباقی سرمایه بصورت آورده غیر نقدی (جنسی) توسط آقای الف تامین و از
این بابت پالک ثبتی  148/12واقع در بخش  6تهران ارائه و به شرکت مذکور رسما منتقل شده است  .آقایان الف ،ب  ،ج ،د ،ه،
بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و آقای الف عنوان مدیر عامل و آقایان ب ،ج ،به ترتیب بعنوان
رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ  87/3/20شرکت مذکور با امضا آقایان الف ،ب (مدیر عامل و ریئس هیئت مدیره) با اتفاق ج ( یکی از اعضا هیئت
مدیره) چند فقره سفته جمعا بمبلغ  6/000/000/000ر یال به سر رسیدهای  87/4/1و یک فقره چک از حساب جاری شرکت
با امضاء آقایان الف و ب به سررسید  87/6/1بابت بدهی مسلم شرکت به حواله کرد آقای پرویز صادر و در ازا اخذ رسید کتبی
تحویل وی میدهند .سفته ها در تاریخ  87 /4/10واخواست و چک در تاریخ  87 /6 /16بعلت عدم موجودی منتهی به صدور
گواهینامه عدم پرداخت میشود در تاریخ  87/12/16پرویز جهت وصول طلب خود به شما وکالت می دهد :
سوال  -1کلیه اقداماتی که برای حفظ و استیفا حقوق پرویز در مورد سفته های واخواست شده بنظرتان میرسد را توضیح دهید؟
سوال  -2کلیه اقداماتی که برای حفظ و استیفا حقوق پرویز در مورد چک بال محل به نظرتان می رسد را توضیح دهید؟
سوال  -3وجه سفته ها را از چه اشخاصی و به چه نسبتی می توان مطالعه نمود؟
سوال  -4وجه چک بال محل را از چه اشخاصی و به چه نسبتی میتوان مطالبه نمود؟
سوال  -5چنانچه ظهر سفته ها مجددا توسط شرکت  k.v.Dولی این بار با امضاء آقایان د ،ه (دو نفر از اعضا هیئت
مدیره) همراه با مهر شرکت امضا گردد چه تاثیری در پاسخ سؤال  3خواهد داشت؟
سوال  -6در صورتی که پالک ثبتی  148/12واقع در بخش  6تهران از ابتدای تاسیس شرکت صرفا  1 /000/000/000ریال
ارزش واقعی داشته باشد چه اقدامامی می نمایند؟
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سوال – 7چنانچه نوع شرکت  k.v.Dبجای سهامی خاص ،شرکت با مسئولیت محدود باشد آثار مترتبه بر این تغییر نسبت به
پاسخ سواالت مذکور را توضیح دهید؟
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سؤاالت حقوق بثت و امور حسیب
(استفاده از متن قانون مجاز است)
 -۱شخصی زمین کشاورزی را به مساحت  10هکتار با مشخصات معین و با تکمیل اظهار نامه ثبتی پس از طی کلیه مراحل
مقدماتی بنام خود ثبت و موفق به تحصیل دفتر چه مالکیت گردیده است (با شماره پالک  1اصلی) سالها بعد شخص دیگر
در جزئی از همان ملک به مساحت یک هکتار بدون وجود قرار داد و توافق مکتوب و شفاهی متصرف و مبادرت به کشت نموده
و با در خواست ثبت اداره ثبت مربوط بدون توجه به سوابق امر با انتشار آگهی های نوبتی و عدم وصول اعتراض و انجام تحدید
حدود محدوده مذکور و قطعیت آن نهایتا سند مالکیت با شماره 2فرعی از  1اصلی بنام این شخص صادر کرده است مالک اول
َ
ابتدائا با طرح دعوی در دادگستری به خواسته ابطال سند مالکیت فرد مذکور ماال خلع یداور انیز خواستار شده است و دادگاه
حقوقی با جلب نظر کارشناس رسمی و رسیدگی الزم ضمن صدور حکم ابطال سند نسبت به خلع ید نیز اظهارنظر کرده کرده
است با توجه به مجموعه مقررات ثبتی توضیح دهید  .آیا دادگاه ابتدا ئا صالحیت ورود به قضیه و صدور حکم را داشته است با
خیر؟
در فرض صالحیت مبانی و مالک قانونی اتخاذ تصمیم دادگاه را در ماهیت امر مشخص نمائید.
در فرض تشخیص عدم صالحیت ابتدای دادگاه به ورود به قضیه مرجع صالح را تعیین و تعریف نمایید.
 -۲مالک تشخیص رشد و بلوغ را از لحاظ علمی بطور مجزی تحلیل نموده و مشخص نمائید در صحت ازدواج کدامیک از دو
حالت (رشد –یا بلوغ ) قانونا موثر است.

←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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