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 بامسه تعایل

 اکونن وکالی دادگسرتی استان خوزستان ۱۳۸۴واالت آزمون اختبار سال س

ا تاقوق ازاا اموقی ا ااتصاصی سؤالا

 ساعت2زمان: 

 .است آزاهاسرفاهه ازقانون مجازا ت  : ت برتتی  ااس  هیی سؤال به کلیه  :توجه

 :اول سؤال

 .زنر  شرتکت را میدنر با اسرفاهه از تاریکی ش  به هرب شرتکت ملرک کرار آقرای ب رورره و  ،اقای الف به قص  کشرن اقای ب
آقای بالف به تصوراینکه شخص مذکور آقای ب است  با شلیک چن  گلوله اورا به قرک میتسان  و  .شخصی هرب را باز بیتون میآی 

 .بع ا معلوم میشوه که مقرول آقای ب نبوهه و بلکه کارگتی بوهه که نظاوت ملک را انجام می اهه است .مرواری میگتهه

 ؟ااس  بفتمائی  هر این قضیه چه وصف مجتمانه ای قابک تصوراست مسر لا حال 

 :هوم سؤال

 ؟توضیح هیی  ؟مص اق مسولئیت کیفتی ناشی از وعک غیت است «ضمان عاقله» آیا

 :سوم سؤال

مق مه جرتم مجته قص  ارتکاب جتم و عملیا ت و اق اماتی که وقط  :قانون مجازا ت اسالمی تصتیح کتهه است 41ماهه  1تبصته 
ازطتوی به موجر  مراهه  .شتوع به جتم نبوهه و از این حیث قابک مجازا ت نیست ،بوهه و ارتباط مسرقیم با وقوع جتم ن اشره است

یا یتنوع وسیله ای ارتکاب جتم بسازه یا  ،ن نمای آتم اق ام به ساخت کلی  یا تغییت یتکس عالما یام ا بتای ارتکاب ج :1ق.م  66
 .ضتبه شالق ملکوم خوای  ش  74بس از سه ماه تا یک سال و تا ه حتهیه کن  ب

قرانون مجرازا ت اسرالمی اسرت از  41مراهه  1که موخت بتتبصته  664قانونگذار با تصوی  ماهه  آیا :اینک با اسر لل ااس  هیی 
را قابک  حال حاضت عمک مق ماتی موضوع قبلی خوه مبنی بت)غیت قابک مجازا ت هانسرن اعمال مق ماتی (مع ول کتهه است  و هر

 ؟هان  مجازا ت می

 :چهارم سؤال

....... مرعاق  تیتان ازی با سرال  .......... از توابع شهتسران.ووق من رجا ت اوراق اتون ه هر نریجه وقوع هرگیتی نداع هر روسرای
عرالم اعرالم هاشرره هر برازوی آقرای الرف هونفت بنام یای آقای الف و است بچه ختهسالی بنام ه به قرک میتسن  ادشک قرانونی ا
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سانری مرت مشای ه می شوه و علت متگ را اصرابت  3میلیمرت هر اشت و هر زیت بغک شکاوی به طول 10سوراخی به طول تقتیبی 
 یمرین .مرت و ازاشت موره ی ف قتار گتورره اسرت 3الی  2گلوله از اشت و خونتیدی هاخک قفسه سینه می انن  واصله تیتان ازی 

به زیت گوش و ناحیه اشت ست است بچه ختهسال با نام ه که جلو اقای الف خوه را قائم کتهه ،گلوله اس از ختوج از ب ن آقای الف
متعی گلوله هر ملک باقی بوهه کره توسرط  ،ست متگ است بچه گتهی ه است،بوه بتخوره کتهه و باعث از بین بتهن ناحیه اشت ست

 .هر موره مالحظه کارشناس سال  قتار گتوره است ادشک قانونی ختاج گتهی ه و

با انجام تلقیقا ت لزمه توسط آقای باز اتس هاهستای ملک بتمبنای اظهارا ت شهوه و اوتاهی که ناظت صلنه هر گیتی بوهه ان  
ر مسریت تلقیقرا ت بره و نید اهعای او لیاء هم مقرولین آقای ب  به اتهام وقته قرک عم ی الف و ه موره تعقیر  قرتار هر گیرتی و ه

نهایرا آقای بازاتس مباره ت به ،ارتکاب وعک عم ی شلیک گلوله هبه سمت آقای الف اقتار و نسبت به ه اظهار بی اطالعی میکن 
مررهم  ،با تعیین وقرت رسری گی .ص ور قتار مجتمیت آقای ب مینمای  که موره مواوقت آقای هاهسران هاهستای متبوطه میگیته

(کره قربال ای ج وتزن  اکبرت آقرای الرف )مقرولگتهه و ینگام وروه به جلسه هاهگاه آق ن امرگاه به هاهگاه اعدام میتلت اللفظ از 
هرجرا 1هرب هاهگاه منرظت بوهه به خونخوایی ا ر با اسرفاهه از اسلله کلت کمتی و با شلیک به ناحیه ایشانی مرهم به قررک وی 

 .هی  هر صلنه ارتکاب جتم می میکش  و سپس اسلله را تلویک مامورین حاضت

 :اینک هر ااس  مسر ل و با اشاره به مواه قانونی بفتمائی 

 ؟وضعیت اتهامی آقای ب و تکلیف قانونی هاهگاه را هرباره اتون ه مرشکله را از نظت قضایی توضیح هیی 

 اقتار ی گتهی ه و خوه را تسلیم نموهه و به اعرقاه شما آ قای ج هر نظت و متعی مامورین و هر ملوطه هاهگسرتی متتک  قرک عم
 ؟هر صور ت مطالبه اولیاء هم آ قای ب مسرلق قصاص است یا خیت ،به قرک هاره

 ؟توضح هیی  اگت وکالت آقای)ج( را قبول مینمائی  مبنای م اوعا ت خوه را بصور ت خالصه بنویسی 

 :انجم سؤال

خوه را به ثمن معین بصرور ت تنری بره یرک نهراه نظرامی بموجر  قرتارهاه تن آین آل ت قتاضه مرعلق به  10شتکری هولری )ج( 
وتهی بنام ش که قبال نظامی بوهه ولیکن بنا به عللی سال یا قبک از آن نهاه نظامی اخرتاج گتهیر ه از موضروع مطلرع  .میفتوش 

میتوه و با توجه به سابقه هوسری به وی نید واح ی از یمکاران قبلی بانم آقای ر ،اقای ش بامتاجعه به ملک کار سابق خوه .میوه
خوای  که هر جهت کمک به حک  میگوی  جهت عضویت هر تعاونی مصتف مللی نیاز به معتوی نامه از ملک کار را هاره و از او می

  مهت ش ه صتف یک ورقه هار سفی ،آقای ر که گمان نمیکته .یک ورق سفی  ارم هار را مهت کتهه و هر اخریار او قتار هی  ،مشکک
 .هی  هارای آثار نامطلوب اهاری باش  به آقای ش کمک نموهه و کاغذ ارم هار مهت ش ه را به وی می

جهت تلویک آین آل ت قتاضه شتکت هولرری ج معتوری  ،خوه را به عنوان نماین ه نهاه نظامی،آقای ش با اسرفاهه از ورقه مذکور
با ایشنهاه اتهاخت یک میلیون تومان بره  و ریده می با انبار هار آین آل ت قتاضه طت  هوسری ،هر اثت روت و آم  به شتکت مذکور

تن آین آل ت بارگیتی شوه و هر یمان  20،وی را تطمیع میکن  که هر موقع بارگیتی بجای هه تن ،آقای ق انبار هار شتکت هولری
آقرای ش قبرک از  .موقع مبلغ اانص  یدار تومان به آ قای ق اتهاخت و باقیمان ه مبلغ را به یمدمران برا برارگیتی اقرای ق بپرتهازه
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وتوش  و شرخص اخیرتا برا  ضه زا نق ا به وتهی بازاری بنام آقای م میتن آ ین آل ت قتا 20تلویک آین آ ل ت به واسطه عمویش 
از نهراه نظرامی  ،گیرته ارس از مر تی شرتکت هولرری تن آین آل ت قتذاضه را از آقای ق تلویرک مری 20متاجعه به شتکت هولری 

یچ مقفر ار از مروره معاملره را تاکنون ی .هرخواست اتهاخت ثمن هه تن این آل ت را مینمای  که هر ااس  نهاه نظامی عالم میکن 
 .تلویک نگتوره هر این خصوص نماین ه ای نید معتوی نکتهه است و اساسا از ختی  آین آل ت مذکورمنصتف ش ه است

 : ت ذیک به اسر لل ااس  هیی سؤال اینک به 

 ؟( آقای ش را توضیح هیی هامی )توصیف کیفتی اعمال ارتکابیعناوین ات .1

ه سابقه ملکومیت کیفتی به کالیبتهاری و اجتای آن برتای آقرای )ش( چنانچره هر قضریه حاضرت شرتایط هر وتض یک وقت  .2
 ؟قای ش را تخفیف هی اهگاه میروان  آ آیاتخفیف مجازا ت موجوه با ش  

 ؟بنویسی  آن راقای ر می انی  انتا توصیف کتهه و عنوان کیفتی ؟چنانچه اتهامی مروجه  .3

 ؟توضیح بفتمائی  ؟سط آقای ق تلت عناوین کیفتی قابک بترسی یسرن اوعال ارتکابی تو .4

وقط اخذ رشوه هر هونوبت توسط آقای )ق( هر وتض قضریه حاضرت از مصراهیق مقرترا ت تعر ه جرتم اسرت یرا خیت؟توضریح  آیا .5
 ؟بفتمائی 

 (با آرزوی مووقیت)

 

اآئینادادرس اکیفری

                   ساعت 2زمان: ر  15/12/84تاری : 

 اسرفاهه از کرا ب قانون ممنوع است

 :اول سؤال

تن از مامورین نیتو یای انرظامی هر حین انجام و ظیفه تصاویتی مرواه مخر ر تتیراا را هر سهتسرران الرف کشرف وی بر ون  2
ران ب به شرخص هیگرتی کره تشکیک اتون ه و ارسال به متاجع قضایی موضوع را کرمان نموهه و مرقاقبا مواه مخ ر را هر شهتس

مامورین مذکور تلت تعقی  هاهستای نظامی ملک تتمنال الف قتار گتوره و باز اتس این هاهستا اس  .غیت نظامی است میفتوش 
از تلقیقا ت به مرهمین مذکور تفهیم اتهام کتهه و قتار بازهاشت موقت انها را صاهر مینمای  قتار مرهمین ابرال  و اعرالم می ارنر  

اعرتاض به قتار ن ارن  و لیکن وکیک م اوع انها به قتار بازهاشت اعرتاض مینمای  باز اتس بالواصله هسرت جل  شرخص غیرت که 
ساله ای به  15نظامی را نید صاهر میکن  هر حالیکه شخص غیت نظامی اس از نگه اشرن مواه مخ ر هر شهتسران ب نده جوان 

گی با عابت ایاهه ای تصاهف کتهه و باعث وروه ص ما ت ب نی به وی ش ه و هر جا توسرط شهتسران ج روره و هر انجا هر حین رانن  
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براز ارتس ایرن هاهسرتا ضرمن  .مامورین نیتوی انرظامی هسرگیت و اس از تشکیک اتون ه تلویک هاهسرتای آن شهتسرران میشروه
م هاهه هر ایرن زمینره را کراوی می انر  هر تلقیق به موضوع ختی  و وتوش مواه مخ ر هر شهتسران )ج(ای بتهه و تلقیقا ت انجرا

 .حالیکه هاهسران تلقیقا ت را ناقص هانسره و خواسرار تلقیقا ت بیشرت توسط باز اتس میشوه

 .حال با توجه به قانون آئین هاهرسی کیفتی و قانون احیاء هاهسدا ااس  هیی 

 (5/1).توضیح هیی  ؟متاجعی استمتجع صالح بتای رسی گی به اتهاما ت مرهیمن مذکور هر چه متجع یا  .1

 (1ص ورقتاربازهاشت هوتن از مامورین اتظامی و هسرورجل  هرباره غیت نظامی توسط بازاتس صلیح است یاخیت؟) .2

ساله چه اق اماتی را بای  انجام هی  نهایرا متجع رسی گی کنن ه به اتهرام وی  15هاهستای شهتسران )ب( هر خصوص جوان  .3 
 نمته 1؟ چه متجعی است

اتس تلقیقا ت را ناقص هانسره و خواسرار تکیک تلقیقرا ت توسرط برازاتس شر ه اسرت از ایت به اینکه هاهسران بتخالف بباعن .4
 نمته 1 ؟تکلیف چیست

اتس هاهستا ی نظامی هر خصوص ارسال یا ع م ارسال اتون ه بتای رسی گی به اعرتاض به قتار بازهاشت با توجه به تکلیف باز  .5
 5/1 .توضیح ئ یی  ؟اعرتاض مرهمکین و اعرتاض وکیک م اوع انها چیست ع م

باز اتس هاهستای عمومی شهتسران اس از تکمیک تلقیقا ت هر موره اتهاما ت شخص غیت نظامی چه تصمیمی بای  هر مروره   .6
 نمته 1.اتهام ختی  مواه مخ ر توسط شخص غیت نظامی اتخاذ نمای 

 :هوم سؤال

یتکس از سفی  ی یا سفی  امضاء که به اوسپتهه ش ه » :هاره قانون مجازا ت اسالمی که بیان می 673اسرفاهه از ماهه شخص با 
برا صر ور حکرم قطعری هر سرال  «است یا به یتطتیق ب ست آورهه سوء اسرفاهه نمای  به یک تا سه سال حبس ملکوم میگرتهه

شخص مذکور اکنون  .نش ه است فتی ارسال و لیکن تاکنون حکم اجتاءاتون ه به اجتای احکام کی .ملکوم گتهی ه است 1378
به شما متاجعه نموهه و خواسرار تفویض و کالت بتای هواع از خوه میشوه شما با مطالعه اتون ه مروجه میشوی  که جتم واقعا اتفاق 

هر صور ت مثبت بوهن چه اق اماتی بتای  ؟ی   یا خیتاذیت  می راشما و کالت این شخص  آیا .اوراهه و رای صلیلا صاهر ش ه است
 (نمته 3کمک و هواع از وی انجام خوایی  هاه؟) 

 :سوم سؤال

هر اتواز بوهه موره حمله یکری  یکی از مامورین کنسولی کشور تتکیه هر یواایما یی از خطوط یوایی وتانسه که هر وضای ااکسران
تان هر ااکسران بتای این امت هر اخریار وی گذاشره اسرت قرتار میگیرته و از مساوتان تبعه ااکسران بوسیله کارهی که یک تبعه ای

 ه یت میشوگهسرشین  ضارب با اسرفاهه از وتصت وتار کتهه و نهایرا هر شهتسران کتج ن کشره میشوه یواایما هر تهتان به زمین می

 .حال مسر ل ااس  هیی  
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 نمته 1 ؟توضیح هیی متجع صالح رسی گی به اتهاما ت ضارب چه متجعی است  .1

 نمته 1 ؟هام قرک طبق قانون ک ام کشور صور ت میگیتهتهر صور ت صالحیت هاهگاه یای ایتان رسی گی به ا .2

 ؟متجع صالح رسی گی کنن ه به اتهام تهیه کنن ه کاهر کجاست و چه تکلیفی هاره .3

 نمته 1 ؟ه تکلیف ایتان چیستهر صور ت تقاضای اسرتهاه تبعه ااکسران توسط کشوریای تتکیه و وتانس .4

 :چهارم سؤال

شعبه مخرلف قرتار گتورره و جهرت هر یرک از اتهامرا ت مرذکور وکیرک  5شخص به اتهاما ت مرع ه تلت تعقی  متاجع قضایی هر 
مسرقک اخریار مینمای  سپس هر جتیان رسی گی اتون ه یای مذکور هر یک شعبه جمع و هر انجا مروره رسری گی قرتار میگیرته هر 

 نمته 5/2اس  اسر لل نمائی  تکلیف و کالی مرع ه چگونهخوای  بوه متجع رسی گی کنن ه هر این خصوص چه تکلیفی هاره؟ ا

 :انجم سؤال

شخص به اتهام قرک عم ی به قصاص ملکوم میگتهه اس از اعرتاض و مطت  ش ن اتون ه هر متجرع تج یر نظت مررهم ورو ت 
 نمته 5/1؟ذ نمای مذکور چه تصمیمی بای  اتخا عمینمای  متج

 :ششم سؤال

 نمته 2 ؟بت تفکیک حق الله و حق الناس را توضیح هیی  رتت ماثار 

 (مووق باشی )

 

ا تااتصاصراکصا اائینادادرس اینی اکصرآیقاا ا اکصت سؤالا

 (اسرفاهه از مجموعه قوانین مجاز استر  ساعت 2وقت )

را از خانم منیژه که مالک رسمی و قانونی آن اسر ر نمایشگاه اتومیبرک و از اه اتومبیک زانریا گخانم وتنگیس یک هسر –اول  سؤال
ختیر ار  .طتیق تنظیم مبایعه نامه عاهی ابریاع مینمای  و مرعاقبا با تنظیم مبایعه نامه عاهی هیگتی آنتا به آقای رسررم میفتوشر 

هر وتضی که یمه معامال ت موره بلث با تمام  .انرقال می ی اتومیبک مذکور را به آقای سهتاب ،اخیت نید با معامله و اقاهام مشابه
هر مقرام امرنراع از انرقرال سرن   ،به عنوان وکیک سرهتاب .شتایط و ارکان قانونی متبوط به عق  بیع بین مرعاملین واقع ش ه باش 

 :بترسی و اسر لل نمایی ،رسمی اتومیبک مبیعه

 نوان )خواسره (اقامه هعوا میکنی ؟بتعلیه چه کس یا کسانی و تلت چه ع –الف 
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اهعای ع م اتهاخت قسمری از ثمرن از ناحیره یکری از مررایلین  ،هر صورتیکه علت امرناع از انرقال سن  رسمی بنام سهتاب -ب
 نمته5 ؟تاثیتی هر ماییت خواسره ای که مطت  میکنی  هاره یا خیت،اول و هوم باش 

هعوای مطالبه وجوه و ایفرای تعهر ا ت منر رج را کره بره یرت ،شخصی به اسرناه گدارش اصالحی تنظیمی هر هاهگاه –هوم  سؤال
قرانون  108هر هاهگاه اقامه مینمای  و ضمن آن تقاضای تامین خواسره به اسرناه بن  الف مراهه ،علری قابلیت ص ور اجتائیه ن اره

هگاه رسی گی کنن ه ص ور قتار تامین خواسره را منوئط به سپتهن تامین خسار ت احرمرالی آئین هاهرسی م نی به عمک می آوره ها
هر صرورتیکه ؟شما به عنوان وکیک خوایان با تکیه بتچه مبانی و با چه اسر للی هاهگاه را ی ایت و مرقاع  میکنی  .(اعالم می اره

باش  و بره  11/5/84تاری  ص ور گوایینامه ع م اتهاخت  و 1/5/84مسرن  )به جای گدارش اصالحی( هو وقته چک با ستسی  
 نمته 7تقاضا ش ه باش  چطور؟ 108اسرناه بن  ماهه 

اقای وتی ون هاهخواسری به خواسره خلع ی  غاصبانه از یک قطعه زمین واقع هر آباهان به اسرناه یرک برتگ گروایی  –سوم  سؤال
واح  ثبری ملک هائت بتاذیتش تقاضای ثبت وی و هر جتیان بوهن اق اما ت ثبری متبوطه به طتویت اقای بیژن به هاهگاه عمومی 

حکم بتخلع ی  خوان ه از قطعه زمین مذکور صاهر و با تج ی نظت خوایی  ،یک سلسله رسی گیهاهگاه اس از  .آباهان تق یم مینمای 
مرعاقبرا بتاسراس تقاضرای آقرای وتیر ون اجتائیره  .هر یکی از شع  هاهگاه تج ی نظت اسران تائی  میگتهه،آقای بیژن رای ب وی

که قطعره زمرین مروره  .ابدار مبایعه نامه عاهی اهعا میکن  هر این وضعیت شخصی بنام گوهرز به شما متاجعه و با .صاهر میشوه2
بره عنروان  .بلث را از شهتهاری ملک ابریاع نموهه و اگت مفاه اجتائیه اجتاء شوه خسار ت غیت قابرک جبتانری بره وی واره میگرتهه

 ؟مبانی آن چیست ؟وکیک گوهرز ایتامون مواره زیت چه ااس  و اسر للی هاری 

 ؟قای گوهرز هر قال  چه عنوان حقوقی قابک طت  استخواسره آ :الف

 ؟ب: هر قال  حقوقی موره نظت عنوان خواسره شما از هاهگاه چه خوای  بوه

 ؟ج: به طتویت چه کسانی طت  هعوا میکن 

 ؟ه: هعوای خوه را هر ک ام هاهگاه مطت  میکنی 

 نمته(  8)؟اق امی به عمک می آوری  ه: بمنظور جلوگیتی از اجتای اجتائیه تا ص ور رای چه ت بیت و

 

ا اد رهاکصراآیقایآیصآایق ادرساقوق اتجصر تابرایااتصاصراپ

 : ت زیت ااس  هیی سؤال به یمه 

 .(اسرفاهه از کراب یای قانون ب ون حاشیه و شت  و تفصیک مجاز است)

  .میباشهقیقه  120م  ت ااسخگویی به آزمون 
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 .لزم مسرن ا به قوانین و آراء وح  ت رویه و با للاظ یمه مقترا ت ارائه وتمائی  کاراموزان ملرتم خوه را با اسر لل

م یت عامک شتکت سهامی خاص )الف ( که صتوا بتای صاهرا ت و ختی و وتوش انبه تشکیک ش ه است یک وقته چک صاهره  .1
هر ح وه اخریاراتی که ییا ت م یته به وی  از حساب سیبا متبوط به بانک ملی هر ایواز که به سوه شتکت مذکور صاهر ش ه بوه را

اعطاء کتهه است بتای ختی  به قص  وتوش یک تن آین به سوه شتکت با مسئولیت مل وه )ب( هر هزوولی ظهرت نویسری کرتهه 
 هر اساسسنامه شتکت با مسئولیت مل وه )ب( که تمام ستمایه آن توسط شتکاء تعه  ش ه است، اعربار اسناه تعه  اور بره .است

م یت عامک شرتکت اخیرت ممهرور کرتهن چرک  .امضای م یت عامک و رئیس ییا ت م یته به انضمام مهت شتکت موکول ش ه است
روز از تاری  چرک  14مذکور به مهت شتکت و هرج امضای خوه، چک ظهت نویسی و هر اخریار آقای )ج( قتارهاهه است آقای )ج( 

آقای )ج(بتای اسریفای  .ی من رج هر چک به علت وق ان موجوهی وصول نمیشوهآن را هر مسج  سلیمان به بانک ارئه نموهه ول
حقوق خویش هر هاهگاه مسج  سلیمان هعوایی به طتویت هو شتکت مذکور و صاهر کنن ه چک مطت  نموهه اسرت. اینرک شرما 

 .خوه را بیان وتمائی  به عنوان هاهرس اتون ه با هر نظت هاشرن هواعیا ت احرمالی خوان گان مسر ل و مسرن ا تصمیم

چکی هر وجه حسین هر ملک بانک ملال ملال علیه اقامرگاه طتوین صاهر نموهه و رضا بعنوان صراهر  1/3/84علی براری  .2
هارنر ه چرک هر تراری   .کنن ه ظهت چک را امضاء مینمای  مرعاقبا حسین برا ظهرت نویسری چرک انرتا بره هیگرتی منرقرک میکنر 

هر چنرین  .علیه متاجعه و بعلت کست موجوهی نسبت به هریاوت گوایینامه ع م اتهاخت مباهر ت نمای  به بانک ملال 30/3/84
ضامن و ظهت نویس )یت سه  ،وضعیری هارن ه چک نسبت به طت  هعوی حقوقی به خواسره مطالبه وجه چک، علیه صاهر کنن ه

هاهگاه ضمن مواوقت و  .آنان را از هاهگاه خواسرار می شوه ملکومیت تضامنی ،و ضمن تقاضای ص ور قتار تامین خواسره،(اق ام
 :بنظت شما .ضامن و ظهت نویس را به نلو تضامن به اتهاخت وجه چک ملکوم مینمای ،صاهر کنن ه،ص ور قتار تامین خواسره

 چتا؟ ؟قتار تامین صلیلا صاهر ش ه یا خیت –اول" 

ی خوان گان و اینکره صر ور حکرم بتملکومیرت اتهاخرت تضرامنی علیره آ نران از چره نظت خوه را هر موره مسئلیت تضامن –ثانیا" 
 .اعرباری بتخورهار است به تفکیک بیان نمائی 

آقای عاب ی که هارای یک کارگاه تولی  و یک مغازه عتضه اوشاا هر ایواز میباش  به حکرم قطعری هاهگراه تج یر نظت اسرران .3
نرامبتهه برتای تهیره مرواه اولیره مروره نیراز کارگراه خروه هر تراری   .شناخره شر ه اسرت مروقف 1/10/1378خوزسران از تناری  

از یکی از شع  بانک تجار ت ایواز مبالغی ارز هریاوت نموهه و مندل خوه را به بانک وثیقره هاهه و مرعهر  اسرت هر  10/1/1378
 .ه خسرارا ت تراخیت تاهیره تراروز اتهاخرت بره بانرک بتآیر سترسی  معین ب یی خوه را با یمان ارز یکجا تاهیه نمای  و گتنره از عهر 

نامکبتهه هر ست رسی  از تاهیه اصک ب یی ناتوان گتهی ه است و بانک نید به م  ت چهارسال ییچ اق امی بتای وصول طلر  خروه 
میت وی به اتهاخت ننموهه است. بانک با طت  هعوا اصک خوه را هر خواست نموهه و بالخته هاهگاه تج ی نظت نید حکم بتملکو

 :اینک ااس  هیی  .اصک و وتع ب یی بصور ت ارز خارجی را تائی  و صاهر نموهه است

 تشخیص کسبه جدء هر حال حاضت چیست؟ مالا ؟حکم اعالم ور شکسرگی هر موره چنین وتهی صلیح است آیا -1
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ر هاهوام آقرای عابر ی را بره اتهاخرت هر وتض صلت حکم ور شکسرگی و اتهاخت اصک بر یی میرروان برا توجره بره قرتا آیا -2
 خسارا ت تاخیت تاهیه و کارکته بانک ملکوم کته؟ چتا؟

 چتا؟ ؟با للاظ رویه قضایی و قوانین وعلی به ارز خارجی نید بهته و خسارا ت تاخیت تاهیه تعلق میگیته آیا -3

آقای عاب ی را تا زمان تاهیره حربس نمروه؟ ،میروان هر صور ت ع م اتهاخت مبالغ موضوع حکم به اسرناه حکم قطعی اخیت آیا-4
 چتا؟

 چتا؟؟بانک میروان  بتای وصول اصک و وتع طل  خوه تنها مندل عاب ی را تملک کن  آیا -5

شتکت )الف (هر هاهخواسری که به هاهگاه حقوقی ایواز تق یم نموهه هاهه اسرت کرال را بره شرتکت )ب( وتوخرره و چکری را از  .1
تلویرک ،م یت عامک شتکت اخیت الذکت که تنها نماین ه و هارن ه حق امضاء اسناه مالی بوهه و از حساب شتکت مربروع صراهر کتهه

بهمین جهت هر سترسی  و اس از اخرذ گروایی  .ذکور م یت عامک شتکت )ب( وو ت میکن گتوره است. اما قبک از سترسی  چک م
با ابال  وقت رسی گی به طتوین  .ع م اتهاخت از بانک ملال علیه به طتویت ورثه م یت عامک مرووی اقامه هعوی مطالبه مینمای 

 :یته حالذبپوکالت انان را  ورثه م یت عامک مرووی به شما به عنوان وکیک متاجعه مینماین  تا،هعوی

 به نظت شما طت  چنین هعوایی علیه ورثه صلیح است یا خیت؟ چتا؟ –اول 

 چتا؟ ؟ثانیا وکلت ورثه م یت عامک مرووی را میپذیته یا خیت

 مسر ل ااس  هیی 

 

ا تاقوق ابا ا اایقراقبا ااتصاصراکصرآیقاا ا کصت سؤالا

 ساعت 2وقت ر  ت زیت ااس  هیی سؤال به کلیه 

شخصی بنام وتزاه طی سن  رسمی یک باب مندل مسکونی را به شخصی بنام وتیبتز منرقرک نمروه ضرمن العقر  مقرتر گتهیر   .1
ثمن را به حساب سپتهه وارید و ویش انتا به هورتخانه تنظیم کنن ه سن تسلیم کن  حق وس   1/11/82چنانچه وتوشن ه تا تاری  

وتیبتز با متاجعه به هورتخانه تقاضای قطعیت سن  نموهه و هورتخانه نید با توجه به ع م 2/11/82ری  معامله را هاشره باش ،هر تا
ارس از ارنم مراه وتامرتز برا واریرد وجره و متاجعره بره .وصول ویش وارید وجه از سوی وتامتز اق ام به ص ور سن  قطعی می نمایر 

اسرر لل خروه را هر ،لذا بره شرما متاجعره مینمای .ه وتی ون نموهه استهورتخانه مطلع میشوه که ختی ار اق ام به انرقال ملک ب
 نمته 3اذیتش یا ع م اذیتش وکالت مشارالیه بیان نموهه و هر صور ت اذیتورن وکالت وی چه اق اماتی مینمای . 

یی صراهر و شخصری بنرام شخصی بنام علی میلیاره ریال از بانک وام اخذ نموهه و به عنوان تضمین باز ادهاخت وام سفره یرا .2
مرعاقبا رضا از یمان بانک وامی به مبلغ یک میلیاره ریرال هریاورت نمروهه و .رضا به عنوان ضامن ظهت سفره یا را امضاء مینمای 

ضمن العق  به نفع بانک شرتط گتهیر  کره  ،ارزیابی گتهی ه طی سن  رسمی به رین بانک گذاشره ،ساخرمانی را که به یمان مبلغ
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ق هاره هر قبال کلیه مطالبا ت خوه از رین اعم از مطالبا ت موضوع سن  یا یتطل  هیگرت کره از رایرن هاره مروره ریرن را بانک ح
، بابرت مدالبرا ت ؟بانک از هورتخانه تنظیم کنن ه سرن ،به علت امرناع رضا و علی از باز اتهاخت اقساط هیون مذکور .تملک نمای 

تقاضای ص ور اجتائیه ،خسارا ت جتائم مجموعا مبلغ هو میلیاره اانص  میلیون تومن میباش  که با احرساب،خوه از اشخاص مدبور
بعنوان وکیک وی  ،به شما متاجعه می نمای  10/7/83به رضا ابال  میگتههو نامبتهه هر تاری   19/1/83اجتائیه هر تاری  .مینمای 

مبانی اسر للی و مسرن ا ت قانونی خوه  .اشی  چه اق اماتی می نمائی هر صورتی که وکیک بانک ب .چه اق اماتی به عمک می آوری 
 نمته3 .را هر یت صور ت بنویسی 

هر جبهه مفقوه الثت گتهی ه و یگان اعردام کننر ه و بنیراه  5/1165هر اثناء جن  تلمیلی اح  از نظامیان بنام احم  هر تاری   .3
یمست و سه وتزنر  بروهه ،نامبتهه هارای ا ر )بنام ملم  (، ماهر .اعالم نموهه ان  5/11/65شهی  طی نامه یائی تاری  مشارالیه 

هر گروایی حصرت وراثرت ،باتوجه به ع م ص ور خالصه وو ت احمر  .ملم  هر حاهثه رانن گی وو ت نموهه 3/2/66است هر تاری  
وو ت یمست خوه را بره اهره ثبرت احروال  2/6/76  یمست احم  هر تاری  هر تاری .ملم  نام احم  نید هر شمار ورثه احصاء گتهی 

خالصه رونوشت هورت واقعه ورو ت ،اعالم نموهه و با توجه به اعالم قبلی توسط ملم  و بتاساس م ارا ووق و گوایی تعتوه ش ه
تراری  مرعاقبرا هر  .جسر  احمر  هر منطقره عملیراتی کشرف و شناسرایی شر  13/4/76هر تراری   .صاهر گتهی  5/11/65براری  

هاهگاه عمومی و بنیاه شهی  به خواسرره صر ور حکرم بتاصرال  ،یمست احم  هاهخواسری به طتویت اهاره ثبت احوال 1/12/76
تق یم نموهه که اس از رسی گی منرهی به ص ور رای مبنی بتاصال  خالصه 13/4/67به تاری   5/11/65خالصه وو ت از تاری  

با هرخواست یمست احمر   .تائی  ش  و نهایرا منجت به ص ور خالصه وو ت اصالحی گتهی وو ت و هر هاهگاه تج ی نظت رای مذکور 
و برتیمین مبنرا علیره  ،سه وتزن  و ماهر وی اعالم میگرتهه،گوایی حصت وراثت احم  صاهر و ورثه حین الفو ت مشارالیه مرقاضیه

ن به شما متاجعه کتهه با بترسری هاهخواسرت و ضرمائم و ورثه ملم  به خواسره تلتیت و تقسیم تتکه اقامه هعوی مینمای .خوان گا
گاه میشوی  اسر لل خوه را هر اذیتش یا عر م ارذیتورن وکالرت آنهرا و هر صرور ت قبرول وکالرت  سیت م ارا انها از مطال  ووق آ

 نمته 4اق اما ت لزم را باذکت مسرن ا ت قانونی بنویسی . 

ایرواز  3بخرش  548/1570ره مالک شرش هانر  یرک قطعره زمرین از ارالا آقای )الف(به شما متاجعه میکن  اضهار می ا .4
میباش  لکن شخصی بنام )ب( از غیبت مشارالیه که هر خارج از کشور بوهه اسرفاهه کتهو بامتاجعه بره هاهگراه عنروان نمروهه کره 

لی و ع م هسرتسری بره مالرک زمین مذکور را از مالک آن ر بنگاه معامال ت ملکی )ج( نق ا " ختی اری و بعلت ح وث جن  تلمی
هرخواست انرقال رسمی االا مذکور را نموهه است که هاهگاه نید اس از هعو ت مالک از طتیق جتای  و ع م حضور موجه مالرک 

 548/1570ی ارالا ماز هواتت اسناه رسمی و انرقرال رسرو ع م ارسال لیله حکم غیابی مبنی بتالدام خوان ه به حضور هر یکی 
حال برا  .خوایان )اقای ب( را صاهر و اعالم مینمای  اس از قطعی ش ن حکم سن  بنام آقای )ب( منرقلی میگتههایواز  3بخش 

وبفرتوش نتسرانی ه اسرت و هر  توجه به آنکه آقای )الف( به ییچ وجه زمین مذکور را نه با قولنامه و نه بصرور ت هیگرتی واگرذار و
هر صور ت  ؟وکالت اورا میپذیتی آیالکیت که بنام شخص )ب( صاهر ش ه است صور ت متاجعه نامبتهه به شما جهت ابطال سن  ما

 7 ؟قبول و کالت مسرن ا ت قانونی خوه رابیان نمائی ؟ چه اق اماتی انجام می یی  و به ک ام متاجع قانونی بایسری متاجعره نمائیر 
 نمته

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


10 
 

راثت اعالم میکن  کره متحروم ار رش هر تراری  منر رج هر خانمی به هورت وکالت شما متاجعه میکن  و با ارائه گوایی انلصار و  .5
ورثه مشرمک بتهو بتاهر و یک هخرت که سال یا به خارج از کشرور رورره و  گوایی مذگور هر ملک اقامرگاه هائمی خوه وو ت کتهه و

 کره ورو ت نمروهه و از نشانی آنان ییچگونه اطالعی هر هست نیست و هر اهامه توضیح می ی  که قبک از وو ت ا ر بتاهری هاشرره
ورثه حین الفوتش منلصت به ا ر و یمست و هو وتزن  هخرت یکی صغیت و یکی کبیت است اینک از شما مطالبه سهم الرث ا ر خوه 
را از اموال غیت منقول بتاهرش که مشرمک بت هو باب مندل مسکونی هارای االا ثبری است می نمای  هر صور ت قبول و کالت چه 

 نمته 3 ؟هر ک ام متجع صالح مرصور است اق اماتیقانونی و

 

اآایق ادرساقوق ازاا ا–ا84تیرایصهاا–اتصاصراکصا اکصیق ا کالیادادگبصریا

 هقیقه 120وقت ااسخگویی   

 :چن  تذکت

 .یسی باش  مجاز استنو حاشیهاسرفاهه از مجموعه قوانین هر صورتی که ب ون  .1    

 .ن نظتیا ت مشورتی اهاره حقوقی قوه قضائیه مجاز نیستاسرفاهه از قوانین هیگتان یمچنی .2    

 . ت مطتوحه ااس  هیی سؤال مسائک زیت را مطالعه وتموهه و سپس منلصتا به  .3    

 :مساله اول

ملرویا ت یک اتون ه کیفتی حاکی است و شهباز از کارکنان حتاست )نگهبانان هرب ختوج (یکی از کارخانجا ت قن وشکت هولری 
کیلوگتم شرکت آقرای  1100بام اه به اتومبیک وانت مرعلق به کارخانه را هاشت مظنون ش ن  و هر بازرسی از آن مق ار  2هر ساعت 

رضوی آنها را بااسرفاهه از کلی  ساخرگی از انبار کارخانه خارج نموهه بوه کشف کتهن  آقای رضوی بتای خالصی از ماجتا به رضا 
آنان ضرمن قبرول ایرن امرت هر حرال برارگیتی  .بتای آنان باش  ولی موضوع گدارش نشوه و شهباز ایشنهاه نموه که نصف شکتیا

هر ضمن مسئول انبرار کارخانره  .نصف شکتیا هر ماشین رضا بوهن  که توسط سایت کارکنان کارخانه موضوع مشای ه و کشف ش 
 .به اختاج یمین مق ار شکت از انبار کارانه گوایی هاهه است

 .جتمی اتفاق اوراهه است؟ هر یت حال اسر لل کنی  آیاکتیا از انبار توسط آقای رضوی هر خصوص اختاج ش

هر خصوص تواوق آقای رضوی با رضا و شهباز مبنی بتقبول و هریاوت نصف شکتیا و انصتاف از گدارش چره جتمری یرا جتائمری 
 .میشوهاتفاق اوراهه است و مطالبق قواع  تع ه جتم آنان به مجازا ت چه جتمی ملکم 

هر وتضی که آقای رضوی ب ون مانعی مووق ش ه باش  شکتیا را از کارخانره خرارج نمایر  و مرورهظن مراموران ایسرت و بازرسری 
نیتوی انرظامی واقع شوه و بتای خالصی از تعقی  و املاء شکتیا مباهر ت بره ورتار و واوگرونی کرتهن اتومیبرک هولرری از اتتگراه 
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موره اتالف عم ی اتومبیک چه جتمی متتک  ش ه است ضمنا هاهسران کیفت خواسری بره اسررناه مشتف به روهخانه ای نمای  هر 
 .علیه ایشان هر موره اتالف اتومبیک صاهر کتهه است 1ق.م. 677ماهه 

 :ارباب رجوعی جهت مشاور ه به شما متاجعه نموهه اظهار می هاره :مساله هوم

متتک  ش ه است به یک سال حبس تعدیتی ملکوم ش ه اس از  10/1082ارخ به علت ارتکاب یک وقته ستقت ماشین که هر ت
متتکر  شر ه از وی  5/1/81ن ملکومیت و تلمک حبس شخص هیگتی به اتهام یک وقته ستقت از مغازه وی که هر تاری  آیاا

اخیرت ایشران وجایرت سال حبس ملکوم کتهه است بره نظرت شرما ملکومیرت  1شکایت نموهه و هاهگاه او را از این حیث نید به 
 .قانونی هاره مفصال اسر لل کنی 

حکرم  5/1/81هر وتضی که یت هو وقته ستقت ح ی بوهه باشن  و هر موره سابق ح  ستقت اجتاء ش ه و هاهگاه هر ستقت اخیرت 
 .حکم اخیت معربتاست و با وتض سابق تفاو ت هاره آیابه قطع اای چپ صاهر کتهه باش  

 :مساله سوم

تبه ای به سینه شهباز زهه و اورا هر کنار ساحک هر حرالی کره بیهروش ضجواه با چاقو  ،هباز هر ساخک هریا هرگیت ش ن اش جواه ب
بوهه ریا مینمای  و ستیعا به اوروانس ندی یکرتین شهت متاجعه و اسرم اه می طلب  اس از هو ساعت تیم ام اهی ماموران انرظامی 

هر ملک ای ا نکتهن  و معلوم ش  که به علت بال ام ن اب هریا)م (ب ن شهباز به کام هریا  و جواه به ملک میتسن  جس  شهباز را
ادشکی قانونی ر گدارش معاینه جس آورهه است.ضتبه چاقو به  .کشی ه ش ه اس از ساعری تالش جس  وی هر کنارساحک ای ا ش 

تامره مرتگ نتسری ن اکسریژن بره علرت خفگری هر آب  موج  متگ باش  اما علت سینه مرووی کشن ه بوه و به تنهایی میروانست
 ؟اسر لل کنی  ؟به ظت شما شهباز از حیث چه جتمی یا جتائمی قابک تعقی  است .است

 : ت تشتحیسؤال 

 قانون مجازا ت اسالمی بتای احتاز مجتمیت مرهم )هر صور ت ح وث اخررالف هر مالکیرت( 690هر بده ع وانی موضوع ماهه  آیا
 شاکی توسط هاهگاه لزم است یا صتف احتاز سبق تصتف وی کفایت میکن ؟ احتاز مالکیت

 حکم اق اما ت تامین و تتبیری هر موره مجتمان علیه مسئول قابک تعلیق است؟ آیا
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