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 یفریک دادریس نییآ االتؤس
 میساعت و ن كی :ییمدت پاسخگو

 ندارد اجتناب شود. سؤالمًا ارتباط به یكه مستق یلطفًا از نوشتن مطالب

و قانون  1378( مصوب یفر یو انقالب )در امور ك یعموم یهادادگاه ین دادرسیاستناد به مواد قانون آئر با یال ز ؤبه دو س
 :دی( پاسخ ده1385و  1381 یآن )اصالح یو اصالحات بعد  1373و انقالب مصوب  یعموم یهال دادگاهیتشك

ه در یرد. مشارالیگیب قرار مـــیتحت تعق 1379در سال  یو حمل مشروبات الكل یساله به اتهام نگهدار  14حسن  -اول سؤال
رفته یاتهامات مذكور را پذ بازحوییز در ین اعمال را با مشاركت پدر خود انجام داده است. پدر حسن نیدارد كه ایاظهار م ییبازجو

 1386در سال  ید. و ینمایل به زندان اعزام و چند روز بعد اقدام به فرار میكف یو پس از صدور قرار كفالت به علت عجز از معرف
، فرار ،ی)كالهبردار  یر و جرائم قبلیضمن اقرار به جرم اخ بازحوییر و در یدر تهران دستگ یك فقره كالهبردار یبه اتهام 

در دو سال قبل از  ین رانندگیر عمد در حیك فقره قتل غیمحصنه و  یك فقره زنای( به یو حمل مشروبات الكل ینگهدار 
 :دیت به مراتب فوق پاسخ دهید. با عناینمایاعتراف م یر یدستگ

 ن نسبت به اتهام حسن و اتهامات پدر او كدام است؟یو صدور قرار تام یقات مقدماتیمرجع انجام تحق -الف
 باشد؟ین فوق الذكر میجهت صدور حكم نسبت به اتهامات متهم یدگیكدام دادگاه صالح به رس -ب
 یدادگاه الزام یدگیل مدافع در جلسه رسیحضور وك ،فوق الذكر به منظور صدور حكمن یبه اتهامات متهم یدگیا جهت رسیآ -ج

 ر؟یا خیاست 
 یل مدافع و ی؛ اگر شما بعنوان وكده باشدیمحكوم گرد یك از اتهامات فوق الذكر در دادگاه بدو یچنانچه پدر حسن بابت هر  -د

 د نمود؟یخواه یو در چه مرجع یل خود چه اقدامد، جهت حفظ حقوق موكیاحكام صادره را خالف قانون و شرع بدان

ب جرائم یتعق 1381 یو انقالب اصالح یعموم یهال دادگاهینكه به موجب قانون اصالح قانون تشكیبا توجه به ا -دوم سؤال
 باشند؟یم یو صدور را یقات مقدماتیمجاز به انجام تحق یفر یك یهادادگاه ید، در چه مواردیآیتوسط دادسرا به عمل م
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 حقوق تجارت سؤاالت
 قهیدق 90: ییمدت پاسخگو

 .دییفرما یر مرتبط خوددار یو غ یحات اضافیان توضید و از بیر به طور خالصه پاسخ دهیبه هر دو سوال ز 

 یعاد نامه عهیمبا میتنظ از بعد. دینمایم یدار یخر  رضا یآقا تیر یمد با  Xخاص  یسهام شركت از را یملك احمد، -سؤال اول
 ریمد تیطرف به سند میتنظ الزام بخواسته یدادخــــواستــ احمد. شودیم ورشكسته مزبور شركت ،یرسم سند میتنظ از قبل و

 :دارد یم اعالم و میتقد نامه عهیمبا ابطال بخواسته یدادخواست متقابال زین هیتصف ریمد. دینما یم دادگاه میتقد هیتصف
 .ده استیم گردیمتوقف بوده و قرارداد مزبور به ضرر طلبكاران تنظع، شركت یدر زمان قرارداد ب -الف

ت آنان یر یران بدون توجه به انقضاء مدت مدیافته بوده و مدیران شركت خاتمه یت مدیم قرارداد مدت مامور یدر زمان تنظ -ب
 .اندران در آن زمان فاقد سمت بودهین علت مدیقرارداد را با احمد امضا كرده اند و بد

 .ده استیث مغبون گردین حیملك مورد معامله به ثمن بخس فروخته شده و شركت از ا -ج
ز ین اقدام نید كه ایرسیره شركت میئت مدید هییست به تایبایر منقول میبرابر مفاد اساس نامه شركت، فروش اموال غ -د

 باشد.ین قرارداد باطل میصورت نگرفته است. بنابرا
 د نمود؟یت دفاع خواهیفیدفاع كرده، در صورت قبول وكالت او به چه ك یخواهد از و یو از شما ماحمد به شما مراجعه كرده 

 یم میتسل جعفر به یعل یسیظهرنو با و صادر الیر  ونیلیم پانصد مبلغ به سفته برگ كی جواهرات، دیخر  بابت رضا -سؤال دوم
 قرارداده دعوا طرف ضامن عنوان به را( یعل) مقرره مهلت در آن واخواست و دیسررس در سفته وجه افتیدر  عدم بعلت جعفر. دارد
 وجه اصل پرداخت به را یعل تیمحكوم حكم صدور متعاقبا و الیر  ونیلیم پانصد مبلغ به خواسته نیتام قرار صدور یتقاضا بدوا

 به و شده ابالغ( رضا) متعهد به فقط نامه واخواست چون كه شود یم یمدع پاسخ در یعل. دینما یم درخواست خسارات و سفته
 اعتبار به توجه با ابتدا از كه دارد یم اظهار و مراجعه شما به جعفر. ستین رشیپذ قابل او هیعل یدعو  ده،ینگرد ابالغ سینو ظهر

 و خواسته نیتام قرار افتیدر  جهت الزم اقدامات و شده رایپذ را نامبرده وكالت دینمایم درخواست و داشته افتیدر  را سفته یعل
 درست را یعل یادعا چنانچه موجود تیوضع در. دیدار  معمول نامبرده از سفته وجه وصول تاینها و یعل تیمحكوم حكم صدور

 كه یصورت در و انیب یقانون مواد ای ماده به استناد با وكالت قبول عدم یبرا را خود لیدال  دیشوینم رایپذ را جعفر وكالت و دیدانیم
 .دیینما انیب یقانون مواد ای ماده به مستندا و مشروحا را خود لیدال  و اقدامات دیشو یم رایپذ را جعفر وكالت
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 حقوق بثت و امور حسیب سؤاالت

 ساعت 2 :ییمدت پاسخگو

 .استفاده از قانون مجاز است
 .ماندیم یشتر نزد كارآموز باقیب یق و بررسیورقه اختبار جهت تحق

 سوال حقوق ثبت

ت یت دولت و ممنوعیرغم مالكیعل 1(1) یمستحدث ساحل یكه به نام افراد نسبت به اراض یتیاعتبار سند مالكدر مورد 
رفته نظر خود را با لحاظ یبدرخواست ثبت صورت نپذ یهم در مهلت. مقرر قانون یدرخواست ثبت افراد صادر شده است و اعتراض

 د؟ییان نمایب یع مقررات قانونیجم

 

 یسوال امور حسب

ه یخواهان، عل یكشاورز  یم سابق در عدم اقدام به اعتراض ثبت ملك موروثیر قیاز تقص یبه خواسته مطالبه خسارت ناش یدعوا
ثبت  یر ورثه با متقاضینستكه عدم اعتراض به درخواست ثبت معلول سازش سایاست. دفاع خوانده ا یدگیم سابق مطرح رسیق

ار، یشود. در صورت داشتن اخت یم ید و خواستار رد دعو ید به ورثه مراجعه نمایبا یاست مـــ یحق یبوده و چنانچه خواهان مدع
 د؟ییه نماید. مراتب را مستداًل توجیر یپذ یرا م ین دعو یك از طرفیوكالت كدام

 

 

 

  

                                                           
 1354قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب تیر ماه  1
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 ت حقوق مدینسؤاال
 قهیدق 60 مدت پاسخگویی:

 .آزاد است یسیه نویح و حاشیاستفاده از قانون بدون توض

 

فروخته است و تعهد نموده كه ظرف دو ماه در  یگر یبه د یعه نامه عادیرا كه در رهن بوده با مبا یملك یشخص -سؤال اول
ه ین موضوعه و رویبا توجه به قوان یان معاملهیم و امضاء كند. چنیمعامله را تنظ یحاضر شده و سند رسم یدفتر اسناد رسم

 د؟یآور یدر جهت حفظ حقوق موكل خود به عمل م یدامد چه اقیدار باشیل خر یدارد؟اگر وك یچه وضع ییقضا

 

 است، فروخته روز نرخ از كمتر یمتیق به عامدا عالما را موكل منزل است داشته را B اموال فروش در وكالت كه A -سؤال دوم
 و یبررس را مختلف فروض ؟دارد معامله در یر یتاث چه روز متیق به داریخر  جهل ای علم دارد؟ یتیوضع چه یا معامله نیچن

 . دیده حیتوض
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 آینی دادریس مدینت سؤاال
 مدت پاسخگویی: یک ساعت و نیم

 ( مجاز استیر محشی)غ ین معمولیاستفاده از مجموعه قوان

 .ح داده شودیت با استدالل و اختصار توضسؤاال ه یلطفًا به كل

 حضور بدون و) حهیال  میتقد با جلسه نیاول در كند، یم مطرح یو  تیطرف به خواهان كه ییدعوا متعاقب خوانده -سؤال اول
 با مطروحه یدعو . كندینم تیماه در یدفاع چگونهیه و اقدام خوانده به یدعو  توجه عدم رادیا طرح به نسبت صرفاً ( جلسه در

 نیطرف قرار نیا از یخواه نظر دیتجد مرحله در شما نظر به گردد، یم یدعو  رد قرار صدور به منجر خواهان نبودن نفعیذ رادیا
 ؟ندینما یاصالح گزارش خواست در و نموده سازش گریكدی با توانند یم

 نیهم كهیحال در گردد، فیتوق خوانده شأن با متناسب و ازین مورد هینقل لهیوس دستگاه كی خواسته، نیتام قرار یاجرا مقام در اگر
 خواهان نفع به یقطع حكم صدور به منجر و گرفته قرار خواهان مطالبه مورد مال، نیع عنوان به زین یدعو  تیماه در لیاتومب
 چرا؟ ریخ ای. گردد یم منتقل له محكوم به شده فیتوق لیاتومب حكم، یاجرا مقام در ایآ است شده

 ر چرا؟یا خیرا دارد  ین دعو یبه ا یدگیت رسیا دادگاه صالحیالف( آ
 راد؟یر اگر جواب مثبت است كدام ایا خیباشد یطرح من مرحله قابل یدر ا یردات قانونیك از ایچ یا هیب( آ

 ا نه؟یاست  یدگینداشته باشد دادگاه مجاز به رس یمطرح ننموده و اعتراض یرادیج( اگر خوانده ا

 نید دیسررس خیتار  چنانچه گردد، یم مطرح صالح دادگاه در یبدهكار  هیعل وجه مطالبه خواسته به ییدعوا -سؤال دوم
 یدگیرس شعبه در پرونده ثبت خیتار  و 30/1/86 یدادگستر  ای ییقضا مجتمع دفتر در دادخواست ثبت خیتار  و باشد 31/1/86

 یتقاضا پرونده له محكوم ،یبدو  دادگاه یرا صدور از بعد. باشد پرونده به یدگیرس وقت زین 10/5/86 امروز و 1/2/86 كننده
 .دینما یم را یرا حیتصح

به  یدگیرس یراد و براید بعد از رد این پرونده باشیداند. اگر شما دادرس ایراد را وارد نمیمستندات مطروحه ا یدادرس با بررس
د با توجه به متن ینكه مجاز یا اید و یهست یو دعوت مجدد از اصحاب دعو  یدگید وقت رسیمكلف به تجد یت دعو یماه

 د. چرا؟یم نمائیحسب مورد اتخاذ تصم یدگیسد وقت ر یل( و بدون تجدیدادخواست و منضمات )بر فرض تكم
 ر؟یا خیباشد یدادخواست م یط شكلیت شرایمستلزم رعا یح رایتصح یاواًل( تقاضا

نكه مكلف به صدور یا ایتقاضا را رد، و  ییتواند با دستور قضایا میرد آیح را نپذیدرخواست تصح یًا( اگر دادرس صادر كننده رایثان
 باشد؟یقرار م

 د نظر؟یا تجدیا قابل اعتراض یاست  یح قطعیتصح یبر رد تقاضا یدادگاه مبن یا رایثالثًا( دستور 
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 حقوق جزا  سؤاالت
 .آزاد است یفقط استفاده از قانون مجازات اسالم

 :دیپاسخ ده یلطفًا به هر دو سوال با استدالل كاف

قانون  2(600موضوع ماده ششصد ) یاده از مقررات قانونین دولت متهمند به اخذ مال ز یالف" و "ب" مامور " -ال اولؤ س
ن موضوع ماده ششصد و هشت یًا توهیاد شده و ثانیو "ج" متهم است اواًل به معاونت با "الف" و "ب "در جرم  یمجازات اسالم

ن یبا حضور متهم 20/4/85خ یفر خواست در مورد هر ســــــه نفر صادر و پرونده در تار یقات كیهمان قانون. بعد از تحق 3(608)
دارد. پس  یگذشت خود را نسبت به" الف " اعالم م یان خصوصیاز مدع یكیگردد. در دادگاه  یآنها در دادگاه مطرح م یو وكال

د م متعدیشان دادگاه "الف" را به شش ماه ، "ب" را به نه ماه و "ج" را با توجه به ارتكاب جرایا ین و وكالیاز استماع مدافعات متهم
ت "ج" را به مدت یكن محكومید لینما ین محكوم میدر مورد توه ینقد  یال جزایهزار ر  500به سه ماه حبس در مورد معاونت و 

مجازات به زندان  یاجرا یبرا 20/8/1385ت حكم در یكند. "الف" و "ب" بعد از قطع یمــــعلق م 20/10/85خ یدو سال از تار 
گردد كه دادگاه در  یر میمستوجب تعز  یك فقره جرم عمد یمرتكب  20/10/1385خ یشوند. "ج" در تار  یم یمعرف
 یق مجدد اجرایل "ج" درخواست تعلین دادگاه وكیكند. در ا یم یدگیل او رسیو با حضور وك یر و یبه جرم اخ 29/11/1385

ن یت موكلیاز مدت محكوم یمین یز پس از اجرای"الف" و "ب" ن ید. وكالینما یت را میمجازات موكل خود در صورت محكوم
ند. اما ینما ین خود را میمشروط موكل یصدور حكم به آزاد یم در مورد "ب"( تقاضایخود )سه ماه در مورد "الف" و چهار ماه و ن

 .كند یرا كسب نكرده موافقت نم یان خصوصیت مدعیل كه رضاین دلیمشروط "ب" به ا یدادگاه با آزاد

 :دیر به اختصار پاسخ دهیسواالت ز  ن مساله بهینك با توجه به ایا
 ر؟یخ ای است حیصح متهمان مجازات و تیمحكوم نهیزم در دادگاه میتصم -۱
 نه؟ ای است درست" ج" مجارات یاجرا قیتعل نهیزم در دادگاه میتصم -2
 ر؟یخ ای است قانون با منطبق یو  موكل تیمحكوم مجدد قیتعل یبرا" ج" لیوك خواست در -۳
 نه؟ ای دارد یقانون یمبنا" ب" مشروط یآزاد رشیپذ با دادگاه موافقت عدم -4

                                                           
مسئولین دولتي ... برخالف قانون یا زیاده بر مقررات قانوني اقدام و وجه یا مالي اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا هر یك از  -600ماده  2

 .یكسال محكوم خواهد شد

نجاه هزار تا یك میلیون ( ضربه و یا پ74توهین به افراد از قبیل و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات تا ) -608ماده  3
 .ریال جزاي نقدي خواهد بود
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ن ماده را حداكثر در هشت سطر از یا یقانون مجازات اسالم 4(648با مطالعه ماده ششصد و چهل و هشت ) -ال دومؤ س
 .دیل نمائیه و تحلیجهات گوناگون تجز 

 

 

 

 

 

 

 

  → کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام کانال در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 

 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه رد مطالب، ترین تازه دریافت برای← 

                                                           
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كلیه كساني كه به مناسب شغلي یا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه  -648ماده 4

در غیر از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزار تا شش 
 كوم مي شوند. میلیون ریال جزاي نقدي مح
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