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 1397سواالت آزمون تشریحی آزمون قضاوت 

 حقوقرسانه یت وبسا - احمدرضا تحریری دکتر

 نمره ( 30) مدنی و آیین دادرسی مدنی

میلیون تومان وجه نقد و یک دستگاه  100آقای علوی یک واحد آپارتمان مسکونی خود را در ازای : 1سوال 

 میلیون تومان ارزیابی شده است به آقای مرتضوی می فروشد. وی در ضمن 200اتومبیل سواری که ارزش آن 

 مزبور را به فرزندش مصطفی که داماد آقای علوی نیز است، منتقلعقد بیع بر خریدار شرط می کند که آپارتمان 

 و تملیک نماید و قبل از تحویل به مصطفی آن را نقاشی و کابینت نماید

 با توجه به موازین حقوقی و مستند به قانون مدنی و قانون  آیین دادرسی مدنی، به سوال های زیر پاسخ دهید:

 آنها را بررسی کنید؟ماهیت شروط ضمن عقد بیع و اعتبار  .1

بر فرض اگر بیع اقاله شود، ولیکن مالکیت مبیع پیش از اقاله مطابق شرط فوق به نام مصطفی  .2

 منتقل شده باشد. حکم قضیه چیست؟

اگر جعاله اقاله نشود، اما معلوم شود که اتومبیل سواری یاد شده مستحق للغیر بوده است،  .3

ی چه دعوایی را و در کدام مرجع حقوقی می توضیح دهید مالکیت اتومبیل به لحاظ حقوق

 تواند اقامه کند؟

در فرض مستحق للغیر بودن اتومبیل، معامله بین آقای علوی و آقای مرتضوی چه حکمی  .4

دارد؟ آقای علوی چه دعوایی را و در کدام مرجع قضایی می تواند مطرح کند؟این دعوای 

توضیح دهید حکم دادگاه قابل فرجام )دعاوی(مزبور، مالی محسوب می شود یا غیر مالی و 

 خواهی است یا خیر؟

در فرضی که دعاوی آقای علوی مالی باشند و او به موجب چند دادخواست چند دعوا را اقامه  .5

کرده باشد، آیا پذیرش اعسار او از پرداخت هزینه دادرسی در یک پرونده، می تواند در پرونده 

م صادره در پرونده اصلی اعاده دادرسی داده شود، دیگر وی موثر باشد؟ چرا؟اگر نسبت به حک

آیا حکم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی، می تواند مورد قبول در 

مرحله  "دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی "مرحله اعاده دادرسی باشد یا باید 

 اعاده دادرسی را تسلیم کند؟ چرا؟
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 نمره( 20) حقوق تجارت

خدمات  "سهیل مهندس معماری است در یکی از شهرهای بزرگ، یک واحد صنفی تحت عنوان :  2سوال 

دایر نموده و نیروی انسانی و تسهیالت و خدمات مورد نیاز مشتریان را برای امور دکوراسیون  "دکوراسیون ساختمان

ار، واحد صنفی خود را آزاد و تا مین می کند. وی بعد از چند سال فعالیت به علت افزایش قیمتها و کسادی باز

سال از تعطیلی واحد صنفی، در پرداخت دیون خود مربوط 1نیروی انسانی خود را آزاد می کند. او اکنون پس از 

 به زمان تصدی واحد صنفی ناتوان شده است.

 با توجه به موازین حقوقی و مستند به قانون تجارت، به سوال های زیر پاسخ دهید:

محکومیت قطعی به پرداخت یکی از بدهی ها، سهیل دادخواست اعسار می دهد و پس از صدور حکم  .1

محکوم له یعنی محسن که خوانده دعوای اعسار است در پاسخ به دعوای اعسار، اظهار می دارد که سهیل 

تاجر محسوب می شود و نمی تواند دادخواست اعسار بدهد. با توجه به فرض مسیله، مستدال توضیح دهید 

ارات یا دفاعیات محسن، وجه قانونی دارد یا خیر؟ و درصورتی که محسن و برخی دیگر از طلبکاران، که اظه

 علیه سهیل دادخواست ورشکستگی بدهند، آیا دادگاه می تواند حکم ورشکستگی وی را صادر کند؟

نند در صورتی که سهیل شریک یک شرکت تجاری هم بوده باشد، توضیح دهید آیا طلبکاران وی می توا .2

بابت طلب خود از او ،بر حسب مورد درخواست توقیف اموال شرکت یا درخواست توقیف سهم الشرکه 

سهیل در شرکت تجاری مربوط را بدهند. همچنین توضیح دهید برحسب اینکه شرکت تجاری با مسیولیت 

 محدود یا شرکت تضامنی باشد، طلبکاران از چه حقوقی برخودارند؟
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 نمره ( 25)  ختصاصی و آیین دادرسی کیفریاعمومی، حقوق جزای 

پیش از اصابت  "ب"در کرج، در دفتر شرکت وی با قمه به او حمله می کند.  "ب"به قصد قتل  "الف " :3سوال 

عابری که در پیاده رو  "ج"خود را از پنجره به بیرون پرت می کند و بر روی  "الف"قمه و برای رهایی از دست 

با سر به زمین اصابت نموده و دچار خونریزی شدید می شود  "ج"در اثر این برخورد،  در حال گذر بود ، می افتد.

و به جهت نیاز به تجهیزات در مانی بیشتر، به بیمارستانی در تهران انتقال داده شده و در بیمارستان به جهت 

 شود.نیز دچار جرح می  "ب"فوت می کند. از سوی دیگر پای  "ب"خونریزی حاصل از برخورد با 

 در ارتباط با پرونده فوق به سوالهای زیر پاسخ دهید. استناد به مواد قانونی و استدالل ضروری است.

 را می توان مصداق شروع به قتل عمد دانست؟ "الف"آیا اقدام  .1

را می توان مصداق  "ب"در حمل قمه، کشیدن قمه به قصد قتل و همچنین جرح وارده به  "الف"آیا اقدام  .2

 دانست؟ تعدد معنوی

 نوع قتل واقع شده کدام است و به چه کسی منتسب است؟ .3

، آیا وی می تواند به دفاع مشروع به عنوان مانع مسئولیت کیفری استناد  "ب"در صورت انتساب قتل به  .4

 کند؟

 آیا بازپرس می تواند قرار تامینی غیراز بازداشت موقت صادر کند؟ "الف"در قبال اتهام )های( ,  .5

 به لحاظ صالحیت ذاتی و محلی، صالح به رسیدگی به قتل ارتکابی در پرونده است؟کدام دادگاه  .6
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 نمره ( 25) ومی، ختصاصی و آیین دادرسی کیفریحقوق جزای عم

ساله( می 21_ "ب"میلیون زیال به 500مسئول یک نمایشگاه ماشین، اتومبیلی را به قیمت  "الف" :4سوال

که آن را برای تضمین یک  "ج"برای پرداخت ثمن معامله، از یک چک سفید امضای متعلق به  "ب"فروشد. 

تاریخ روزمعامله، آن را در  میلیون ریال و درج300سپرده است، استفاده کرده و با نوشتن رقم  "ب"معامله به 

برای پرداخت مابقی وجه، کارت بانکی متعلق به یکی از مشتریانش را  "ب"قرار می دهد. همچنین  "الف"اختیار 

که در مغازه از جیب او برداشته است و رمز کارت بر روی آن نوشته شده بود، در دستگاه کارتخوان بنگاه معامالتی 

 می کند.  کشیده و مابقی ثمن را تسویه

 در ارتباط با پرونده فوق به سوالهای زیر پاسخ دهید. استناد به مواد قانونی و استدالل ضروری است.

 مرتکب چه جرایمی شده است؟ درجه هر جرم را باتوجه به مجازات آن بیان کنید. "ب" .1

تخفیف، به با توجه به قواعد تعدد جرم، چگونه تعیین می شود؟ در صورت وجود جهات  "ب"مجازات  .2

تفکیک بیان کنید که حداقل و حداکثر مجازاتی که دادگاه می تواند با اعمال تخفیف، برای هریک از 

 جرایم تعیین کند چه میزان است؟

سال محکومیت قطعی 3شده و دارای سابقه  4سالگی مرتکب جرم درجه  17در سن  "ب"در صورتی که  .3

ر فاصله یک ماه پس از اجرای کامل حکم، مرتکب این به نگهداری در کانون اصالح و تربیت بوده و د

 جرایم شده باشد، سابقه محک.میت وی چه تاثیری در میزان مجازات ارتکابی دارد؟

چنانچه معامله در کرج واقع شده و بانک محل افتتاح حساب متعلق به کارت مشتری، در تهران باشد.  .4

 محلی کدام دادگاه )ها( است؟بیان کنید رسیدگی به جرایم فوق در صالحیت ذاتی و 

 

 توجه شود که:

 .پاسخ به سواالت مستدل باشد1

 . مستند به مواد قانونی و اصول کلی حقوقی در درس مربوطه باشد2

 .بطور مستقل و بدون توجه به سایر سواالت قابل ارزیابی باشد3
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