
 

 به نام خدا

 

 1399ماه آبان  –آزمون دوره ای کارآموزان وکالت  پرسش نامه 

 ختبارکمیسیون کارآموزی و ا 

 

می باشند. اخیرا عدهای    xالف کارمند اداره آموزش و پرورش است که به همراه دو برادرش شرکای شرکت تضامنی     -  1له  ئمس

و نیز الف را همزمان از دادگاه خواسته اند. حال بفرمایید    xاز طلبکاران شرکت با تقدیم دادخواستی اعالم ورشکستگی شرکت   

 نمره (   5دفاع از او چه دفاعی می کنید ؟ ) اگر شما وکیل الف باشید در  

بیست نفر از طلبکاران آقای الف )که تاجر معتبری است(  به طرفیت او دادخواستی به    98در فروردین ماه سال     -  2مسئله  

گی خواسته ورشکستگی مطرح کرده که در یکی از شعب حقوقی قزوین تحت رسیدگی قرار گرفته و نهایتا حکم قطعی بر ورشکست

 اعالم شده است. حال بفرمایید :   10/1396/ 1صادر و تاریخ توقف از تادیه دیون نیز   12/1398/ 1او در تاریخ  

اقدام به فروش بخشی از اموال خود نموده باشد وضعیت معامالت مذکور   1397و   1395اگر الف جهت فرار از دین در سالهای  

 ه (  نمر 6را بطور کامل و به تفکیک شرح دهید . ) 

مورخ    –  3مسئله   نامه  مبایعه  و طی  تصدی ج حاضر شده  به  امالک  معامالت  بنگاه  در  بعنوان خریدار  فروشنده و ب  الف 

بعنوان ثمن معامله    99/ 25/02مورخ    125یک باب خانه به ب انتقال مییابد و در مقابل ب یک فقره چک به شماره  24/02/1398

  30منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت به نام الف می گردد. در تاریخ    25/02/99به الف می پردازد که این چک در تاریخ  

طرفین در دفتر امالک حاضر شده و در حضور ج و شاگر مغازه د طی صورت جلسه ای به همین تاریخ عقد بیع را اقاله   02/99/

ذیل صورت مجلس را عالوه بر طرفین امضا  کرده و مقرر می گردد که الف چک را به ب مسترد کند و ج و د نیز به عنوان شاهد،  

می کنند . پس از مدتی الف با ظهر نویسی چک را به د منتقل کرده و د به موجب دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به  

که  طرفیت ب طرح دعوا می نماید که نهایتا بموجب دادنامه شماره ... شعبه سوم حقوقی قزوین با این استدالل که به لحاظ این

اصل قرارداد بیع اقاله شده و الف متعهد بوده چک را بر گرداند حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند. وکیل د نسبت به این  

حکم تجدیدنظرخواهی کرده و در الیحه تجدیدنظرخواهی خود معتقد است روابط حقوقی بین الف و ب نمیتواند تاثیری در حق  

ار باشد به وکالت از ب و در مقام پاسخگویی به الیحه این وکیل )تبادل لوایح( دفاع کنید  دارنده فعلی چک بگذارد. شما اگر قر

 نمره (   4چه خواهید نوشت؟ )  

مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود به لحاظ اختیارات مقرره در روزنامه رسمی و اساسنامه، اقدام به صدور سفته   – 4مسئله 

است.   نموده  به حساب شرکت  و  و  بنام خود  بوده  عنوانی  دارای چه  نظر حقوقی  از  کننده  مدیر صادر  این حالت شخص  در 

 نمره (   5مسئولیتهای ناشی از صدور در فرض مزبور برای شرکت و مدیر فوق چگونه خواهد بود؟ )  

 موفق باشید   


