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 بامسه تعایل

 دادگسرتی استان خوزستاناکونن وکالی  ۱۳۹۰واالت آزمون اختبار سال س
 اختبار کتبی آئین دادرسی

آقای سهراب برعلیه الف و شرکت ب دادخواستی به خواسته ی الزام خواندگان به انتقال شش دانگ یک بااب خاناه  –اول  سؤال
خوانادگان کاه  ابتیاعی و صدور دستور موقت به دادگاه تقدیم میکند و در ایضاع خواسته بیان میدارد ملاک موواوع خواساته را ا 

هریک مالک شش دانگ ان بوده اند ،به موجب بیع نامه ی عادی خریرداری نموده و چون خواندگان در موعدمورد توافق در بیع 
نامه ،ا  انتقال سند ان امتناع نموده اند به ناگزیر مبادرت به طرح دعوا نموده است . دادگاه وقت رسیدگی تعیای  و طارفی  را باه 

نسخه ثانی دادخواست و ومائم مربو.طه را جهت اباغ  باه خوانادگان ارساال نماوده اسات . در جریاان اباغ  دادرسی دعوت و 
،معلوم میشود اوراق دعوا به خوانده ی ردیف اول واقعی ابغ  شده لیک  خوانده ی دوم در آدرس مندرج در دادخواست شاناخته 

دم شناساایی خواناده دوم و اینکاه اوراق دعاوا باه او اباغ  ن ردیاده نمیشود . در وقت رسیدگی تعیی  شده ، دادگاه باه لاااع عا
،موجبات رسیدگی را فراهم نمیبیند و بنا به تقاوای خواهان ،آدرس ، دستور تعیی  وقت رسیدگی صادر میکناد و اوراق دعاوا باه 

 : ی رددوصف واقعی به خواندگان ابغ  میشود . جلسه دادگاه به لااع اعغم تعطیلی عمومی تجدید م

الف : در صورتی که خواندهی ردیف اول مدعی فسخ عقد بیع باشد ، با توجه به اینکه وقات تعیای  شاده ساومی  جلساه در ایا  
 پرونده ماسوب میشود ، چه دعوایی میتواند طرح کند ، چرا و استدالل  چیست ؟

 میتواند مطرح کند یا نه؟ استداللتان چیست؟ ب: در صورتی که خوانده ی اول ایرادی نسبت به دعوا ی خواهان داشته باشد ،

ج: در چه فروی خواندهی ردیف دوم در هیچ یک ا  جلسات دادگاه حضور نیافته و ماهیتاا دفااعی در برابار دعاوای خواهاان باه 
کالات عمل نیاورده  باشد پرونده منتهی به صدور حکم گردد و با دردست داشت  حکم صادره به شما مراجعاه و تقاواای قباول و 

 نماید، شما به عنوان وکیل وی قانونا چه اقدامی انجام میدهید و مبانی اقدام چه خواهد بود ؟

دوم : خواهان به موجب دادخواست مستقلی تقاوای تامی  خواسته معادل یکصدمیلیون ریال به استناد یاک برگاه رساید  سؤال
باه خواهاان اباغ  گردیاده اسات . اگار  25/10/90در و در تااریخ عادی ا  دادگاه به عمل آورده.قرار تامی  خواسته به نفع اوصاا

به شما مراجعه و تقاوای قبول وکالت و اقامه دعاوای مطالباه ی وجاه ساند عاادی مامکور نمایاد  10/11/90خواهان در تاریخ 
تاامی  خواساته صاادره چاه ،وکالت اورا می پمیرد یا خیر ؟ استدالل شما در قبول یا رد تقاوای اوچه خواهد بود ؟ سارانجام قارار 

 خواهد بود؟ چرا؟
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 کانون و کالی دادگستری خوزستان آزمون حقوق جزاء

  دقیقه 90وقت 

 : تمکرات

استفاده ا  قوانی  جزایی در صورتیکه که فاقد هرگونه حاشیه نویسی اعم ا  چاپی و دست نویس مجا  است . استفاده ا  مجموعه 
 .تقوانی  ماشی و نظریات مشورتی مجا نیس

 . پاسخ ها باید حاوی استدالل و مستند به قانون باشد

 . خودداری شود سؤالمطروحه تمرکز باید ا ذکر کلیات غیر مرتبط به  سؤالفقط به  پاسخ ها

 . ی پاسخ داده نمی شودسؤالدر جلسه امتاان مطلقا به هیچ 

به قصدتصرف عرصاه  1389ت اصغر در سال الف : ماتویات یک پرونده کیفری متشکله در حو ه قضایی بخش دهد  حاکی اس
اصله درخت بلوط داخل عرصه را قطه نموده و مباادرت باه کشات و رع کارده  7ای ا  منابع طبیعی به مساحت یک هکتار تعداد 

قانون حفاظت و بهره برداری ا  جن ل ها و مراتع به تامل  42است دادگاه بخش مشارالیه را ا  حیث قطع درختان براساس ماده 
قانون مجا ات اسغمی به تامل شاش مااه حابس ماکاوم کارده  690یک سال حبس و ا  حیث تصرف عدوانی به استناد ماده 

مرتکاب بریادن و  1346قانون حفاظت و بهره برداری ا  جن ال هاا و مراتاع مصاوب  42است . ال م به ذکر است )براساس ماده 
اه و پرداخت جریمه نقدی ا  یکصد تا یک هزار ریال نسبت باه هار اصاله م 6رو  تا  11ریشه ک  کردن درخت به حبس تادیبی ا  

 (درخت ماکوم میشود

به نظر شما رای دادگاه ا  حیث قواعد تعدد جرم صایح است یا خیر؟ و کدام یک ا  قواعد تعددجرم بر موواوع انطبااق دارد ؟ در 
 هرحال به نطر شما حکم کیفری قضیه فوق چیست ؟

اتفاق افتاده و اصغر ا  ان تاکنون به کشت  می  ادامه داده  1384فوق اگر قطع درختان در مهرماه سال  سؤالصرفنظر ا  پاسخ 
است ایا ماکومیت اصغر ا  حیث قطع اشاار و تصرف عدوانی به تامل مجا ات ، قانونی است یا خیر ؟ به بیاان دی ار ایاا در دو 

 اجرای مجا ات یا مانعی قانونی مواجه میباشد ؟ یا خیر ؟ سؤالجرم قطع اشجار و تصرف عدوانی به شرح ممکور در فرض 

ب. مسعود کارمند اداره دارایی و متصدی بن اه امغک شخصی خود در هن ام تاریر مندرجات بیع ناماه یاک قطعاه  مای  فای 
میلیاون  20ه مبلا  مابی  یایع )احمد( و مشتی )سهراب با تبانی قبلی با مشتری در خصوص ثم  مبیع مینویسد )تمامی ثما  کا

تومان است نقدا پرداخت گردید(در حالی که در واقع پنج میلیون تومان پرداخت شده بود و طی مماکرات قبلی توافق برآن بوده که 
مبل  باقی مانده )پانزده میلیون تومان (ظرف دو هفته پرداخت گردد .سپس بیع نامه را به امضای احمد که بیسواداست و سهراب 

نسخه ای ا  ان را بهاحمد میدهد . احمد رو  بعد متوجه به ای  اقدام متقلباناه گردیاد و باه اتهاام جعال علیاه مساعود و  رسانیده و
 . سهراب طرح شکایت کرده است و به نظر شما
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 ایا شکایت وارد است و در هرحال آیا جرمی رخ داده است ؟

 یا تفاوتی در حکم قضیه وجود داشت ؟اگر اقدام ممکور توسط یک سردفتر اسناد رسمی رخ میداد آ .4

 

  :ت تشریایسؤاال 

ایا برای ماکومیت به مجا ات آدم ربایی مباشرت مرتکب در ربودن قرابانی ال م است ؟ همچنی  آیا مشایعت مرتکب با قراباانی   
 در هن ام ربودن وروری است؟

 جرائم حائز اهمیت و رافع مسئو لیت است ؟در حال حاور اثبات جهل به قانون یا )جهل به حکم (در کئام حو ه ا  

 در خصوص الیاه جدید قانون مجا ات اسغمی اطغعات خود رادرباره روند پیشرفت تصویب آن بنویسید ؟ 

 

 (اختبار کتبی )آئین دادرسی کیفری

                   دقیقه 100وقت :                                   استفاده ا  قانون بدون شرح آ اد است(                                                        )
در سال  انتظار پادگان مال خدمت خود در اهوا  ، با دوساتان غیار نظاامی  15/10/89مامد که فردی نظامی است در تاریخ  

نجکاوی وارسی ، که با دخالت خود)حس  و سیروس ( مغقات مینماید. سیروس سعی میکند اسلاه سا مانی مامد را به قصد ک
مامد مواجه ، و در همی  حی  تیری شلیک شلیک که به حس  اصابت و به قتل میرسد . مراتب ا  طریق دفتر قضایی پادگان ، 
به دادسرای نظامی خو ستان گزارش ، که جهت رسیدگی به با  پرس شعبه اول دادسرای نظامی ارجاع میشود . با  پرس پاس ا  

ات اولیه ، با ای  اعتقاد که موووع فاقد وصف نظامی است ،پرونده را باا صادور قارار عادم صاغحیت باه دادسارای انجام تاقیق
 . عمومی و انقغب اهوا  ارسال مینماید

دادستان عمومی و انقغب اهوا  ،پرونده را جهت تکمیل تاقیقات به شعبه سوم باا  پرسای ارجااع میکناد . در جریاان تاقیقاات 
گرم ا  همی  نوع مواد ا  وی کشف میشود . ماماد نیاز  3د که سیروس به مواد روان ردان )شیشه( اعتیاد داشته ، و معلوم میشو

میلیون تومان ا  مال خدمت قبلی خود دارای پرونده کیفری در با  پرسی دادسارای  120به اتهام اختغس اموال دولتی به مبل  
 . دنظامی کمان بوده که در جریان رسیدگی میباش

با پرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقغب اهوا  ،بعد ا  تفهیم اتهام ،قرار تامی  متناسب صاادر ،و پاس ا  تکمیال تاقیقاات 
گارم شیشاه ،قارار  3،نسبت به مامد و سیروس به اتهام مشارکت در قتل عمدی حس  ،ونسبت به سیروس به اتهاام ن هاداری 

کیفری اساتان  17فو نسبت به صدور کیفر خواست مبادرت می ردد . پرونده به شعبه  مجرمیت صادر ،که دادستان با آن موافقت
ارجاع ،ارجاع ،که پس ا  رسیدگی و انجام تاقیقات ال م ،قتل را شبه عمدتشخیص ،و مامد را به پرداخت دیاه کامال و یکساال 
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جزای نقدی ماکاوم فاو ا  جهات اتهاام قتال  هزار تومان 300حبس تعزیری ،و سیروس  ا به اتهام ن هداری مواد روان ردان به 
 . تبرئه مینماید

 : حال با توجه دبه فرض مسئله ،مستدال و مستندا پاسخ دهید

ایا قرار عدم صغحیت با  پرس دادسرای نظامی صایح بوده یا خیر ؟ و در صورتیکه با  پرس شعبه سوم نفای صاغحیت میکارد 
 تکلیف چیست ؟

صادره توسط با  پرس شعبه سوم چیست؟ و د  صورتیکه قرار صادره منجار باه با داشات متهمای  بنظر شما قرار تامی  متناسب 
 گردد آیا قرار صادره قابل اعتراض است ؟ و در صورت مثبت ،مرجع اعتراض کدام است ؟

 در صورتیکه دادسرای نظامی صالح به رسیدگی باشد ،به اتهامات متعدد مامد در کدام مرجع رسیدگی میشود ؟

فرض صالح بودن دادسرای عمومی و دادگاه کیفری استان ،در صورت تجدیدنطر خواهی ا  رای صادره ،مرجع تجدیدنظر کدام  با
 است ؟

 بنظر شما رای دادگاه ،کیفری استان در ماکومیت سیروس صایح بوده یا خیر ؟ 

 

 1390بهمن ماه  –آزمون حقوق ثبت و امور حسبی  –اختبار کار آموزان وکالت 

بنام )بهراد( به دفتر شما مراجعه و اظهار میدارد : چکی به مبل  ده میلیارد ریال در وجاه )بهارام (بابات تضامی  حسا   شخصی
اجرای قرارداد ساخت و سا  صادر نموده و علیرغم اجرای قرارداد نمود ،چک مزبور مسترد ن ردید و )بهرام (پس ا  اخم گواهینامه 

قدام . پس ا  صدور اجرائیه ،کلیه ابازار و ادوات سااختمانی را کاه قیمات انهاا باال  باردوا ده عدم پرداخت ،ا  طریق اجرای ثبت ا
میلیارد ریال بوده ،لیک  بموجب یک فقره مشرکت ناماه و مادنی عاادی در مالکیات مشااعی بهاراد و بارادرش )بهارو  (میباشاد 

رد." مستندا "و "مستدال"دالیل پامیرش و عادم پامیرش و ،توقیف نموده است . لما ا  شما درخواست قبول وکالت و احقاق حق رادا
 نمره 5کالت را تبی  نمو.ده و در صورت قبول وکالت چه اقداماتی و در چه مراجعی )تا مرحله قطعیت (بعمل میآورید ؟ 

 :شخص بیسوادی بنام )فرهاد (فوت نموده ،ا  ی دو فقره وصیت نامه عادی با اوصاف ذیل به جامانده است

به خط برادر متوفی )فیرو  ( وبه امضاء )فرهاد (تنظیم شده و چهاار نفار نیاز عناوان  5/2/65صیت نامه ای که در تاریخ اول : و
شاهد ذیل آنرا گواهی نموده و در ادمه ثبت امانت گماشته است. بموجب ای  وصیت نامه ، موصی یک سوم اماوال خاود را بارای 

 . همسرش )شیری  (وصیت نموده است

به خط سردفتر استاد رسمی و امضاء )فرهاد (تنظیم شده اما در دفتر ثبت ن ردیده و  1/6/70یت نامه ای که در تاریخ دوم : وص
در صدر آن تصریح شده که موسی مت  وصیت نامه را دیکته نموده و چهار شاهد نیز ای  موووع را ذیل سند گواهی نماوده اناد . 

 . رهاد (برای )شیری  (وصیت شده استبموجب ای  وصیت نامه ،یک چهارم اموال )ف
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الف : چنانچه )شیری  (به دفتر شما مراجعه نماید ، مستندا و مستدال پمیرش یاا عادم پامرش وکالات وی را مرقاوم نمائیاد ،و در 
 . صورت پمیرش وکالت چه اقدامی مینمائید

انها را مرقوم و در صورت پمیرش وکالت آنهاا چاه  ب: اگر سایر ورثه به دفتر شما مراجعه کنند دالیل پمیرش یا عدم پمیرش وکالت
 اقدامی بعمل می آورید؟

 مواساتیان –با آر وی موفقیت شما 

 

 (1390بهمن ) حقوق مدنی – ت اختبار کانون وکالی دادگستری خوزستان سؤال 

 

 : ت ذیل انها پاسخ دهیدسؤاال در مساله ذیل بدقت مطالعه و باتوجه به قوانی  موووعه و آراء وحدت رویه مستندا و مستدال به 

 : یک سؤال

یک باب مغا ه را بدون پرداخات سارقفلی ا  مالاک اجااره مینمایاد پاس ا  آن هرمسااله قارار داداجااره  1375شخص در مهرماه 
لغایات  1/10/89راباتنظیم قرارداد جدیدی تمدید میکردند .آخری  قرارداد تنظیمی فی مابی  ، مدت اجاره یک سااله را ا  تااریخ 

 : تعیی  نموده است 1/10/1390

 اوال : )اگر مالک )موجر(نزد شما جهت تخلیه مغا ه مراجعه نماید چه اقدام یا اقداماتی در کدام مرجع قضایی را معمول مینمایند ؟

د؟ و در ثانیا : طبق قانون حاکم برای  رابطه استجاری مالک به جهت یاا جهااتی میتواناد در خواسات یاا دادخواسات تخلیاه بدها
کدامیک ا  ای  جهات مالک باید حق کسب و پیشه یا نصف آن پرداخت نماید؟ کدام جهات تخلیه بادون پرداخات حاق کساب و 

 پیشه است ؟

ثالثا : اگر مستاجر پس ا  انقضای مدت اجاره قصد تخلیه و تاویل عی  مستاجره در ا اء دریافت حق کسب و پیشه داشاته باشاد 
 ن خودداری نماید . در صورت مراجعه مستاجر نزد شما چه اقدامی برای وی معمول مینمائید؟لیک  موجر ا  پرداخت آ

باشد و قرارداد نیز هر ساله تمدید شود . در صورتیکه  1377رابعا : به فرض اینکه شروع رابطه استیجاری موجر و مستاجر ا  سال 
نازد شاما جهات تخلیاه چاه اقادامی معماول مینمائیاد و در  مستاجر به موجر قفلی پرداخت کرده باشد ،در صورت مراجعه مالک

 چنینی حالتی ایا مستاجر برحق دریافت سر قفلی دارد ؟

خامسا : با توجه به انچهد در بند رابعت بیان گردید ، اگر مستاجر پس ا  انقضاء مدت اجاره قصد تخلیه و تاویل عی  مستاجره به 
 د در صورت استکاف موجر ، شما چه اقدامی برای مستاجر میتوانید انجام دهید؟موجر در ا اء دریافت سرقفلی را داشته باش
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 آزمون حقوق جزاء ـ  کانون وکالی دادگستری خوزستان

 دقیقه 90وقت                                                     1391 مستان  –اختیار پایان دوره کارآمو ی وکالت 

صورتی که فاقد هرگونه حاشیه نویسای اعام ا  چااپی ودسات ناویس باشاد مجاا  اسات . اساتفاده ا   استفاده ا  قوانی  جزایی در
 . مجموعه قوانی  ماشی و نظریات مشورتی مجا  نیست.پاسخ ها بایدحاوی استدالل و مستند به قانون یاشد

 .ودخودداری ش سؤالمطروحه تمرکز  یابند و ا  ذکر کلیات غیر مرتبط به  سؤالپاسخ فقط به 

مساله : ماتویات یک پرونده کیفری حاکی است احمد که با فرامر  )فروشنده ماشی  االت راهسا ی(برسر مبلغای پاول اخاتغف 
داشته ،ده میلیون تومان به علیروا داده ا  او می خواهد که به هرناو شده فرامر  رابه روساتایی خاارج ا  اهاوا  و نازد او )احماد( 

بش تات فشار گماشته وطلبش راب یرد . علیروا نزد فرامر  رفته و با ادعای واهی مالکیت چنادی  ببرد تا وی راجهت وصول طل
دست اه بلدو ر و گریدر ،ا اومیخواهد به همراه اوبه گاراژی در خارج ا اهوا  کاه ماال پارکیناگ ماشای  هاا اسات رفتاه تاباه وی 

ببرد ،ولی فرامر  قبول نکرده سوار برخودروی خود باه راننادگی علای بفروشد . علیرواتغش میکند فرامر  را تنها و با ماشی  خود 
شب به درب خانه ی علیروا رفته اورا نیز ساوار کردناد و باه راهنماایی  علیرواا وارد یاک گااوداری در روساتایی  11شده ساعت 

را تاات وارب و جارح وفشاار میشوند که احمد ا  قبل آنجا منتظر بوده ، سپس احمد پس ا  حدوث مشاجره لفظی با فرامار  ،او 
روانی قرار میدهد . فرار  که خود را در خطر میدید بطور ناگهانی با استفاده ا  یک میله اهنی باه ساوی علیرواا و احماد حملاه ور 

درود بینایی چشم راست وی می ردد و به همراه علای پاا  70میشود و با کیله به پیشانی علیروا وربه میزند که منجر به کاهش 
رار می مارد .احمد نیز به قصد قتل فرامر  در تاریکی شب اورا تعقیب نموده چند لاظه وی را گم کرده و سپس در نقطه دی ر به ف

یک نفررا در حال فرار دیده و با ای  اعتقاد که فرامر  است با اسلاه کمری به وی شلیک میکند ،بربالی  او حاور شده و میبینند 
 : ت  یر پاسخ دهیدسؤاال فرامر  ا  صانه فرار کرده بود . حال به  شخصی که کشته شده علی است و

فرامر  علیه احمد و علیروا به اتهام مشارکت در آدم ربایی شکایت نموده است ، ایا اتهام وارد است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ 
 نقش مجرمانه احمد و علیروا در ای  اتهام چیست ؟

رکت در ادم ربای علیه احمد و علیروا شکایت نموده اند آیاا اتهاام وارد اسات ؟ در صاورت مثبات اولیاء دم علی نیز به اتهام مشا 
 بودن پاسخ نقش مجرمانه احمد و علیروا در ای  اتهام چیست؟

اولیاء دم علی به اتهام مشارکت در قتل عمدی )علیه احمد( وبه اتهام معاونت در قتل عمدی )علیه رواا (شاکایت کارده اناد ایاا  
 هام وارد است ؟ در هر حال استدالل کنید ؟ات

 اگر شما وکیل فرامر  بودید به چه اتهام دی ری علیه علیروا طرح شکایت میکردید ؟ 

علیروا به اتهام کور کردن چشم خود علیه فرامر  شاکی شده ،ایا اتهاام وارد اسات ؟ در فارض ورود اتهاام مساتند قاانونی اتهاام 
 چیست؟

 اتهام کدام یک ا  عوامل موجه جرم قابل استناد هستند ؟در فرض عدم ورود 
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 تشریای پاسخ دهید سؤالفقط به دو 

 :ت تشریایسؤاال 

 تفاوت های مجا ات تطمیمی و تبعی را توویح دهید ؟ 

 تفاوت های اختغص و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی را بررسی کنید )ا  حیث عنصر روانی و مادی(؟

 ف به ما سبق میشود ؟عط ایا قانون جزاء
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