
 به نام خداوند جان و خرد

 18/05/1398تاریخ:            کانون وکالی دادگستری استان اصفهان       اختبار دوره چهل و یکم      

        حقوق مدنی

 یل را ذمسائل 
 
 مستند طهمربو سؤاالتبه د و ینمای لعهمطا دقیقا

 
 و مست ا

 
 پاسخ دهید دال

 به فروض مختلف زیر پاسخ دهید: . با توجهدهدمیهوشنگ به ایرج برای فروش خانه خود وکالت 

من کمتر از ارزش واقعی ثاگر وکالت نسبت به ثمن مطلق بوده و ایرج به دلیل جهل به قیمت، خانه را به  .1

 نمره( ۳نافذ است؟ )ا معامله غیر ین را دارد بغ ظآیا هوشنگ حق فسخ معامله به لحافروخته باشد،  ملک

و ایرج به باالتر از آن قیمت بفروشد، وضعیت عقد چگونه است؟  دشدهیقثمن خاصی  نامهوکالتاگر در  .2

 نمره( ۳)

ت را به خود بفروشد و ایرج خانه را به مورد وکال تواندیمتصریح نشده باشد که وکیل  نامهوکالتاگر در  .3

 مره(ن ۳خته باشد، آیا بیع صحیح است؟ )متعارف به خود فرو متیق

ز جمله خود و به هر قیمت مورد وکالت را به هر کس ا تواندیموکیل  دقید شده باش نامهوکالتاگر در  .4

، نغبف عقد بیع چگونه است؟ )خیار د، تکلیه یک سوم قیمت به خود فروخته باشو ایرج خانه را ب ،بفروشد

 نمره( ۳عدم نفوذ یا صحت عقد( )

ر وکیل حق اسقاط خیارات را داشته و خیار غبن را ساقط کرده باشد، در صورتی که بین قیمت واقعی و اگ .5

کل متصور است؟ آن باشد، چه حق و حقوقی برای مو  ا بیش ازیمعامله با ثالث، عدم تعادل فاحش  ثمن

 نمره( ۴)

ایرج  ،انجام مورد وکالت توسط کریماگر ایرج وکالت در توکیل داشته و به کریم وکالت داده باشد و قبل از  .6

طرف هوشنگ عزل شود، چنانچه کریم اقدام به بیع نماید، بیع صورت گرفته صحیح و نافذ است یا  از

 نمره( 4خیر؟ )
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 آیین دادرسی مدنی و مقررات انتظامی

 یل را ذمسائل 
 
 مستند طهمربو سؤاالتبه د و ینمای لعهمطا دقیقا

 
 و مست ا

 
 پاسخ دهید دال

ی آن مطالبه طده به دادگاه تقدیم کرده است و علیه خوان بهااجارهخواهان دادخواستی به خواسته مطالبه  .1

معوقه را خواستار است. خواهان در جلسه اول دادرسی پس از دفاعیات خوانده خواسته خود را  یبهااجاره

؛ آیا وکیل خوانده در قبال تغییر دهدمیبه مطالبه وجه ناشی از تخلف مستأجر از مفاد سند اجاره تغییر 

 (نمره ۴ایرادی وارد نماید. ) تواندیمخواسته خواهان 

 تواندیمخود را همراه ندارد، وکیل خوانده چه دفاعی  نامهوکالتدر جلسه اول دادرسی وکیل خواهان اصل  .2

 نمره( 4این وضعیت تکلیف دادگاه چیست؟ ) به نظر شما در ابراز کند و

خواهان، دعوای مطالبه خسارت به دلیل وقوع حریق در مزرعه خود علیه شرکت بیمه مطرح و طی آن  .3

میلیون ریال ذکر کرده است. چنانچه وکیل شرکت بیمه باشید در جلسه  ۴۰۰تا  ۲۰۰ت را بین میزان خسار 

 نمره( ۴) ؟دیکنیم اول دادرسی چه دفاعی مطرح

نادر با وکالت یکی از وکالی محترم دادگستری دعوای ورشکستگی در دادگاه مطرح نموده است، دادگاه  .4

رسیدگی شده و نادر را به تاریخ قبل از تقدیم دادخواست متوقف و ورشکسته عادی تلقی کرده است.  وارد

اعتراض کرده و در ضمن اعتراض مدعی شده که با وصفی که نادر ورشکسته  یرأوکیل طرف دعوا به این 

 بوده انتخاب وکیل توسط وی برای اعالم حکم ورشکستگی محل اشکال است و وکیل سمتش محرز

 نمره( ۴؟ )دینیبیمنیست. شما اگر وکیل نامبرده باشید چه دفاعی تدارک 

وکالت در مطالعه  که در دادگاه حقوقی مطرح است، یاپروندهموکل به شما مراجعه کرده و برای خواندن  .5

؛ پس از مدتی طرف دعوای ردیپذیمو رابطه وکالت خاتمه  شودیمو پرونده مطالعه  کندیم پرونده اعطا

مذکور به شما مراجعه و متقاضی اعطاء وکالت برای دفاع است. از نظر انتظامی پذیرش چنین دعوایی چه 

 نمره( ۴تبعاتی دارد؟ )
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        ثبتحقوق 

  را ذیل مسائل
 
  مربوطه سؤاالت به و نمایید مطالعه دقیقا

 
  و مستندا

 
 دهید پاسخ مستدال

ده و تشریفات قانونی موضوع اصفهان تقاضای ثبت نمو فریدون برای یک قطعه ملک خود واقع در حومه .1

جهت تنظیم صورت 20/05/1398ن رعایت گردیده و برای تاریخ به بعد قانون ثبت در مورد آ 9مواد 

مجلس تحدید حدود تعیین وقت گردیده است در وقت مقرر فریدون حضور ندارد و تحدید حدود بر اساس 

در حالی است که فریدون مدعی است حد شرقی پالک وی به حدود مجاورین تنظیم گردیده است این 

 شدهفیتعر جوی صحرایی است و به ملک نادر که در صورت مجلس تحدید حدود این حد به ملک نامبرده 

 :زیر پاسخ دهید سؤاالت. حال به شودینممحدود 

ظیمی اعتراض به صورت مجلس تن تواندیمآیا فریدون علیرغم تنظیم صورت مجلس تحدید حدود  الف:

 نمره( ۲نماید؟ چرا؟ )

در صورت مثبت بودن پاسخ الف مرجع اعتراض و عنوان خواسته چیست؟ و این دعوا به طرفیت چه  ب:

 (نمره 2ص یا اشخاصی مطرح خواهد شد؟ )شخ

کامیار متعهد له سند رسمی الزم االجراء به طرفیت سعید است و موضوع سند تسلیم یک تابلو نقاشی  .2

علیرغم مذکور  یاالجراالزمد انجام مفاد سند ناست. در سر رسید س الملککمالوم ار مرحاز آث نفیس

متعهد میسر نیست شما اگر وکیل کامیار باشید چه راهکاری برای استیفای حقوق  صدور اجرائیه و ابالغ به

 نمره(۳) ؟دیر یگیمدر پیش  موکلتان

 سند یا داشتن سند مشاعی موفق به اخذ سند مالکیتعلیرضا در اجرای قانون تعیین تکلیف امالک فاقد  .3

شش دانگ نسبت به یک قطعه زمین و ساختمان واقع در آن در حومه فالورجان شده است پس از مدتی 

محمد با این استدالل که دارای مالکیت مشاعی رسمی در محل مورد ثبت است و قطعه زمینی جهت 
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شما اگر وکیل محمد باشید بیان  کندیمیرضا اعتراض احتساب و اختصاص سهام وی موجود نیست به عل

 (هنمر ۳لک توسط علیرضا چگونه است؟ )کنید راهکار قانونی برای اعتراض به ثبت م

 آیین دادرسی کیفری

 یل را ذمسائل 
 
 مستند طهمربو سؤاالتبه د و ینمای لعهمطا دقیقا

 
 و مست ا

 
 پاسخ دهید دال

اجعت مر سکونتش از توابع شهرستان نائین به روستای محل  ،سربازی در تهران اکبر پس از تعیین محل خدمت

و با شریک خود  ردیگیماسلحه شکاری اکبر را برای سرقت مسلحانه به امانت  اکبرخاله پسر  حامد .کندیم

در شهر  یطالفروشاز یک ( قانون مجازات اسالمی ۶۵۴مطابق با عنوان ماده )امیر اقدام به سرقت مسلحانه 

. گرددیمو متواری  سپاردیمو به وی  بردیمکیف حاوی طالها را به محل سکوت اکبر سپس  .دینمایمشیراز 

 بردیمهای مسروقه را با خود به شهر اصفهان و دو قطعه از طال کندیماع نامت اکبر از رفتن به محل خدمت

ر در اصفهان . اکبدینمایمن دادگستری اعالم جرم فروش به ضابطی. طالبفروشد یطالفروشتا در یک مغازه 

امد و امیر و حت با موضوع جلب بایوی، بازپرس دادسرای اصفهان قرار ناقاریر  سبو ح شودیمدستگیر 

 ،طالهان عالوه بر کیف حاوی نائی. ضابطین دادگستری کندیمادر ف طالها را صشر در کاکببازرسی منزل 

 .دارندیمه به دادسرای اصفهان ارسال پروندمیمه ضو  ففیلم مستهجن کش ددیك ع وتریاک رم سوخته گدو 

. پس از شودیمری توادرگیر و حامد دستگیر و امیر م نیمأمور ایست بازرسی نائین با و امیر حین فرار در  دحام

لحه ساحمل  ،میر تحت عناوین سرقت مسلحانهابه حامد و  سبتدادستان اصفهان ن ،تحقیقات مقدماتی

ر تحت عناوین معاونت در سرقت ببه اک سبتدولت کیفرخواست صادر کرده و ن مأمورمجاز و توهین به غیر

به دادگاه کیفری یک اصفهان ارجاع  هاپروندهو  نگهداری و فروش اموال مسروقه کیفرخواست صادر ،مسلحانه

کیفرخواست صادر و به  (نگهداری مواد مخدر و سی دی مستهجن)ر کبو نسبت به دیگر اتهامات ا  گرددیم

. دادگاه کیفری یک اصفهان در موضوع سرقت مسلحانه و معاونت در شودیمدادگاه انقالب اصفهان ارجاع 

ضوع نگهداری و فروش و در مو دینمایمادر صبه شایستگی دادگاه کیفری یک شیراز  تحیالصقرار عدم  ،آن
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الحیت به شایستگی دادگاه کیفری دولت قرار عدم ص مأموران، توهین به رمجازیغاموال مسروقه، حمل اسلحه 

دستور ابالغ وقت  ،اداری مقدماتیشیراز پس از تشکیل جلسه  دادگاه کیفری یک .ابدییماصفهان اصدار  ود

و پس از ختم دادرسی نسبت به اکبر و حامد  کندیموکالی اکبر و حامد صادر  ،رسیدگی را به نماینده دادستان

 .دینمایمو نسبت به امیر حکم غیابی صادر  حکم محکومیت حضوری

 5؟ )یا خیر باشدیمت بازرسی منزل مطابق با قانون بایرار نقائین در انجام ناقدامات ضابطین دادگستری  -1

 نمره(

، مطابق با ابی اکبرستننسبت به اتهامات ا ،آیا کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان -2

 نمره( 5ر؟ )یا خی استقانون صادر گردیده 

ق به شایستگی وهامی فتاه کیفری یک اصفهان در موضوعات اقرار عدم صالحیت صادره توسط دادگ -3

 نمره( 5یا خیر؟ ) باشدیمکیفری دو اصفهان مطابق با قانون  دادگاه کیفری یک شیراز و

حامد ی متهاموضوعات اگی و صدور حکم نسبت به به فرض صالحیت دادگاه کیفری یک شیراز آیا رسید  -4

 نمره( 5انجام شده است یا خیر؟ )و امیر مطابق با قانون 

 حقوق تجارت

 یل را ذمسائل 
 
 مستند طهمربو سؤاالتبه د و ینمای لعهمطا دقیقا

 
 و مست ا

 
 پاسخ دهید دال

رئیس و  تخلفات به واسطهشرکت  ؛باشدیمرا دارا  رودندهیزاخاص  سهام شرکت سهامی%  30احمد  .1

عادی جهت بررسی مشکالت  از تشکیل مجمع عمومی رهیمدئتیه ولی ،شد ضررمت رهیمدئتیهاعضای 

 :. به نظر شمادینمایمداری شرکت خود

ی صیا اشخا صچه شخ ،کندندر موعد مقرر، مجمع عمومی عادی ساالنه را دعوت  رهیمدئتیهچنانچه  الف:

 نمره( 3) ؟عمومی نمایند مجمع اقدام به دعوت توانندیم
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وی عدشرکت اقامه  رهیمدئتیهو اعضای جهت جبران خسارت وارده به شرکت، علیه رئیس  تواندیماحمد  ب:

 نمره( ۲ا؟ )چر ؟ دکن

توقیف  توانندیمشرکت  یهایبدهرا در قبال  رودندهیزاسهام شرکت سهامی خاص  ،آیا طلبکاران شرکت ج:

 نمره( ۲)نمایند؟ 

مجاز شامل اعضاء مریم با امضاء  یاسفته نپارچه از نستر ت خرید ببا مسئولیت محدود پیروز باشرکت  .2

نسترن  دینمایم صادرفروشنده( ) سترنن( با مهر شرکت در وجه رهیمدئتیه( و سعید )رئیس رعاملیمد)

 یهاپارچهسپس شرکت به علت عدم کیفیت مناسب  کندیمبا امضای ظهر سفته، آن را به مسعود منتقل 

رسید از ر سخ صورت گرفته در سفاد به نو با است کندیمخ سترن فنسرا با  هاپارچهمعامله  شدهیدار یخر 

طرح دعوی مطالبه وجه سفته  مسعود به عنوان دارنده سفته قصد؛ دینمایمپرداخت وجه سفته خودداری 

 :وکیل مسعود پاسخ دهید به عنوانرا دارد. شما 

 نمره(۳) .طرح دعوی کند؟ توضیح دهید تواندیمفیت چه شخص یا اشخاصی مسعود به طر  :الف

 نمره( ۲) ؟مطالبه مسعود پذیرفتنی است؟ چراسترن، در مقابل دعوی ناستناد شرکت به فسخ معامله با  :ب

قانون  ۲۴۹مسعود پس از واخواست سفته در موعد قانونی، اگر بخواهد از مسئولیت تضامنی مقرر در ماده  :ج

 نمره( ۲مدت اقامه دعوی نماید؟ )ظرف چه  باید ،ارت استفاده کندتج

محمود تاجر فرش در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی تعدادی فرش را از طریق مزایده و به صورت . 3

 :نقدی فروخته است

 (نمره ۲معامله مزبور چه وضعیتی دارد؟ چرا؟ ) الف:

واسته صادره از طرف در صورتی که در فاصله بین توقف و صدور حکم ورشکستگی به موجب تأمین خ ب:

 ۲دارد؟ ) شدهفیتوقمحاکم، اموالی از محمود توقیف شده باشد صدور حکم ورشکستگی چه تأثیری در اموال 

 نمره(
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چنانچه طلب یکی از طلبکاران در فاصله بین توقف و صدور حکم ورشکستگی از طریق اجرای احکام  ج:

 نمره( ۲مدنی پرداخت شود، آیا این پرداخت صحیح است؟ چرا؟ )

 امور حسبی

 یل را ذمسائل 
 
 مستند طهمربو سؤاالتبه د و ینمای لعهمطا دقیقا

 
 و مست ا

 
 پاسخ دهید دال

 که در مدت قانونی پس از فوت، اظهاری مبنی بر کندیمحسین یکی از وراث قانونی احمد )متوفی( بیان  .1

 کهیدرحالاز متوفی مواجه گردیده  یادهیعدستانکاران ببا  است یمدته ننموده است و اکنون قبول یا رد ترک

ستانکاران در حال توقیف اموال شخصی حسین هستند. شما چه بمتوفی، ماترکی وجود ندارد و لذا از 

 نمره( 5) ؟یدنو ارائه ک ینیبشیپ دیتوانیماو فروض و امکان و راهکارهای قانونی برای دفاع از حقوق 

 فوت کرده است و (عیمهنحمیده )مادر  را  یاخعین شده است. ب پدر خود )اکبر( مغائنعیمه به سمت امین  .2

که یک فقره  داردیمان )پسر متوفیه( هستند. نعیمه اظهار فو شامل: نعیمه، اکبر و عر احین القوت  ثورا

ست دارد که مورد تملیکی خود نوشت از مادرش نسبت به یک دوم منزل مسکونی وی در د نامهتیوص

 ۵ا اقدامات قانونی نعیمه را با احتمال فروض مختلف توضیح دهید. )یاقدام نحوه  .قبول عرفان نیست

 نمره( 

 

 

  → 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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