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 بامسه تعایل

 دادگسرتی استان خوزستاناکونن وکالی   ۱۳۹۱واالت آزمون اختبار سال س
 1391دی ماه ـ  کارآموزان وکالت –اختبار کتبی آئین دادرسی کیفری 

 (توجه استفاده از قانون بدون شرح مجاز است) دقیقه 100وقت 

کاه  «ب» که معتاد به مواد مخدر است ،هنگام سرقت جواهرات و وجوه  نقد از منزل همسااهه ا  در بباادان باا مکاارکت «الف»
، و  «الاف»افغانستان است دستگیر می شوند . با بازرسی بدنی از متهمین مقدار هک میلیون تومان چک مسافرتی جعلای از  اهل

 .ککف و ضبط می گردد «ب»مقدار پنج میلیون  تومان چک مسافرتی جعلی از 

بررسای ساوابم متهماین، مکاخ  مای  از افغانستان وارد اهران نموده است. با «ب»مدعی است که چک های مذکور را  «الف»
نیاز باه اتهاام سارقت هاک  لقاه  «الف»کیلو گرم هروئین از مرز زابل تحت تعقیب است و  10به اتهام وارد نمودن  «ب»شود که 

کاه فاردی  «ج»انگکتری از هک طال فرو  در اهواز، و همچنین به اتهام کالهبرداری به مبلغ پنج میلیون توماان باا مکاارکت 
روز قبل، پس از خفه نماودن و قتال  10اعتراف می نماهد که  «الف»امی است در دزفول تحت تعقیب است. در  ین بازجوهی، نظ
در منزل مسکونی ا  در بهبهان، مبلغ ده میلیون تومان  چک مسافرتی و جواهرات مقتول را به سرقت برده است. و اظهار  «د»

ت یهل مساتنداو و مساتدلو سؤال نهاهی مرتکب شده است.  ال با توجه به فروض مسئله، به می دارد که قتل و سرقت اخیر را به ت
 :پاسخ دهید

 .الف: مرجع ها مراجع صالح به رسیدگی نسبت به اتهامات متهمین را به تفکیک دادسرا و دادگاه مکخ  نماهید

 3باه  «ج»سال  بس، و  10به اعدام و جمعاو  «ب»سال  بس و قصاص نفس، و  15جمعٌا به  «الف»ب: در صورت محکومیت 
 سال  بس، مرجع تجدهد نظر کدام است؟

 ج: در صورت تأهید ا کام اصداری، اجرای ا کام کیفری، به عهده دادسرای کدام شهرستان است؟

 د: تحصیل رضاهت شکات، چه تأثیری در وضعیت متهمین خواهد داشت؟

 .هک از متهمین را تعیین نماهیدو: قرار تأمین کیفری مناسب در مورد هر 

به عنوان مدهران هک شرکت تجاری جهات پرداخات بادهی شارکت هاک فقاره چاک )باا  «ب»و خانم  «ن»قای ب -1
نیاز دو  «ت»سررسید روز( و هک فقره سفته )با سررسید دو ماه پس از صدور( امضا و صادر نموده اناد. دارناده اول 

)در هماان روز( باه باناک  «ق»انتقال می دهاد. باا مراجعاه  «ق»نها را به بقای روز بعد با امضای ظهر اهن اسناد ب
میلیون رهال کسر موجودی دارد. سفته نیز دو روز پس از سر رسید مطالباه و  60مکخ  می شود چک به میزان 
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ه نماهاد چاه به شاما باه عناوان وکیال مراجعا «ق»به علت عدم پرداخت منتهی به واخواست می گردد. اگر دارنده 
 اقدامی ها اقداماتی بر علیه چه کسی ها چه کسانی مطرح خواهید نمود؟ به چه دلیل؟

که همسر وی  کم قطعی بر درهافت مهرهه خود دارد طی دادخواستی تقاضای صدور  کم اعصار از  «الف»بقای  -2
ی خواهد در مقابل اهان دعاوی پرداخت مهرهه می نماهد همسر وی برای وکالت به شما مراجعه می کند و از شما م

به کار خرهد و فرو  فر  در باازار اشاتغال دارد اماا از مراجاع یهاربط  «فال»از او دفاع نماهید وی می گوهد بقای 
پروانه کسب ندارد و ممکن است منکر تاجر بودن خود شود. اگر وکالت او را بپذهرهد چگونه از او دفاع خواهید کرد؟ 

نمی تواند مهرهه را پرداخت نماهد و شما بخواهید وکالت را ادامه دهید چه اقادامی  «الف» در صورتی که ثابت شود
 خواهید نمود؟ در چه مرجعی؟

 

 )حقوق ثبت و امور حسبی( کاراموزان وکالت کانون وکالی خوزستان 91اختبار سال 

 استفاده از قانون مجاز استا  مدت: دو ساعت

 : قوق ثبت سؤالا ۱

 اصل از مباهعه ای رسمی، اجراهیه علیه مدهون که  ین معامله و صدور اجراهیه صغیر بوده صادر گردهده است  برای وصول ثمن
اعتراض صغیر اهن است که سند مباهعه بدون رعاهت مقررات و بر خالف موازهن قانونی تنظیم هافته و لاذا از عاداد اساناد رسامی 

 .سبت به بن وجه قانونی نداردخارج و سندی عادی است نتیجتاو عملیات اجرائی ن

بها شما تعقیب ادعا و اعتراض مکار الیها را موثر و قابل پیکرفت می دانید ها خیر؟ در صورت خیر به چاه دلیال و چارا؟ و چنانچاه 
پاسخ مثبت باشد نحوه اقدام خوهش از مبدأ قبول وکالت از موکل را با اساتناد باه جهاات و مساتندات قاانونی ضامن یکار مرجاع 

 .صالحه مستدلو توضیح دهید

 :امور  سبی سؤالا ۲

خانمی با اعتراض به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت که در شورای  ل اختالف مطرح شده است باا اساتناد باه شاهادت 
صادور  شهود و عقد نامه عادی مدعی است که زوجه متوفی بوده و می باهد نام او و تنها فرزند  جز وراث یکر گردد. متقاضایان

گواهی انحصار وراثت در مقام پاسخگوهی اعالم کرده اند که رابطه زوجیت معترض از نوع نکاح منقطع بوده و فرزند  هم از اهن 
 .رابطه متولد شده است

با فرض ثبوت اهن دفاع مستدلو سرانجام اهن پرونده را مکخ  نموده و توضیح دهید وکالت کدام هک از طرفین را قبول خواهید 
 .دکر 
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  1391دی ماه –اختبار کتبی حقوق مدنی کارآموزان وکالت  

 دقیقه90وقت : 

شخصی به شما مراجعه میکند و اظهار میدارد مالک هک دانگ خانه است که پنج دانگ ان متعلم به چندهن نفار دهگار اسات و  
توافام ندارناد و از شاما باه عناوان  شرکای اودر خصوص چگونگی استفاده از منافعه ها فرو  ها خرهداری سهام خود به همدهگر

 .وکیل در خواست مینماهند راه  لی جهت انحالل شراکت و درهافت  قوق مالکانه وی به عمل بورهد

 (یکر قانونی چنانچه طرح دعوی مینمائید ،خواسته دعوی را بیان نمائید )با

% 10رفین ار انجام معامله پکیمان شود باهد در ضمن معامله هک دستگاه بپارتمان بدون یکر مدت شرط میکود که هرهک از ط 
مبلغ قرارداد را به عنوان پکیمانکرد به طرف دهگر پرداخات نماهاد .نظار باه نوساانات باازار ،خرهادار مادعی بای اعتبااری شارط و 

ی جهت پرداخت دادخواست الزام به انتقال سند رسمی مالکیت به نام خود تقدهم دادگاه نموده است . فروشنده نیز با اعالم بمادگ
 . مبلغ پکیمانکرد مدعی فسخ معامله است ودعوی متقابل براعالم فسخ معامله مطرح نموده است

 .دانکرد بدون یکر مدت را توضیح دهیماهیت شرط پکیم -2-1

 ؟چنانچه وکالت فروشنده را میپذهرهد چه استدللی برتقوهت ادعای وی دارهد -2-2

 ؟پذهرهد چه استدللی برتقوهت ادعای وی دارهد چنانچه وکالت خرهدار را می -3-2

با استفاده از  م قراردادی خود برخای از محال ماورد اجااره رادر  56مستاجر مکمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال  
 2مضاای )تنظیم اجااره ناماه کتبای ،ا 1376قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  2با رعاهت شراهط شکلی ماده  1/2/90تارهخ 

نسخه قرارداد (برای مدت هکسال به مستاجر جدهد که هک دندانپزشک است منتقل کرده اسات . اهناک مادت  2شاهد و تنظیم 
 : اجاره تمام شده است پاسخ دهید

اگر مستاجر کل برای تخلیه مستاجر جزء به شما به عنوان قاضی مراجعه کند اها دعوای وی را میپذهرهاد و خواساته ا  را  -3-1
 چرا؟ ؟اجابت می کنید

 چرا؟ ؟اگر موجر برای تخلیه مستاجر جزء مراجعه کند چه تصمیمی در مورد درخواست وی اتخای میکنید  -2-3

اگر مستاجر جزء ها مستاجر کل برای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی مراجعه نماهاد ،شاما چاه تصامیمی در ماورد دعاوی  -3-3
 هرهک از انها اتخای می کنید؟
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 1391دی  ماه  –اختبار کتبی آئین دادرسی مدنی کار آموزان وکالت کانون و کالی خوزستان 

 دقیقه 85وقت 

به  26/9/91که در تارهخ  10/9/91رهال بابت وجه هک فقره چک باسررسید  000/000/300اول :  بقای سهراب مبلغ  سؤال
حال علیه شده ،از اسفندهار طلب دارد و قبل از طرح دعوای لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک م

 .مطالبه طلب ،مستقال تقاضای تامین خواسته بعمل بورده است

 چرا؟ ؟دادگاه تکلیفی به پذهر  و رسیدگی تقاضای تامین خواسته مذکور رادارد ها خیر

اساتدلل  ؟صادور قارار تاامین خواساته میکناد در فرض قابل پذهر  بودن تقاضای خواهان ،دادگاه در چه شراهطی مبادرت باه 
 ؟یستچ

به خواناده )مادهون (اباالد شاده  1/10/91به نفع خواهان صادر و در تارهخ  28/9/91در صورتیکه قرار تامین خواسته در تارهخ 
 ؟باشد ،خوانده چه اقدامی در مقابل بن می تواند انجام دهد

به دادگاه صال یت دار تقدهم کند ،شما به عنوان مکاور  3/10/91در تارهخ اگر سهراب دادخواست مطالبه وجه چک موصوف را
 ؟چرا؟ مبانی و مستند هر مورد راقید کنید ؟،خوانده را به چه اقدامی راهنماهی می کنید

 . سی روز است 91توجه : فرض اهن است که ایر ماه سال 

بقای گودرز و خانم سودابه که به وی رجوع شاده ،رسایدگی و رأی دوم : اقای الف به عنوان داور در خصوص اختالف بین  سؤال
نسبت به رأی داور اعتراض و تقاضای ابطاال رأی داوری را از دادگااه صاال یت  15/9/91برمحکومیت گودرز صادر و در تارهخ 

 : قی و استدلل می کنیددار نموده است . اگر شما وکیل سودابه )خوانده (باشید راجه به موارد زهر چگونه چاره اندهکی  قو

 چرا؟ ؟دعوای مطرو ه میتوان اهراد گرفت ها خیر

 . اگر پاسخ مثبت باشد عنوان قانونی اهراد کدام است

 .کنید یم دادگاه( را چگونه پیش بینی مینتیجه پرونده )تصم

ار نامه رسمی مجعول محکوم به سوم : شخصی به شما مراجعه میکند و اظهار میداردبموجب دادگاه غیابی و به استناد اقر  سؤال
 : روز قبل از مراجعه ،به ابالد گردهده است . شما با ا راز صحت اظهارات وی 25استرداد اتومبیل معینی ده و در دادنامه مذکور 

 . در هر ال توجیه قانونی چیست ؟وکالت اورا میپذهرهد ها خیر

 . دهید ی انجام میاقداماگر پذهرفتید ،چه 

 برهد و مبانی اقدام شما چیست؟ یاهان ،تدبیر دفاعی بکار مو خدر مورد دعوای  

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

