
 ))استفبده از قبنون مجبز نیست((امور حسبی                                                                                  سئواالت 

 

اگر در هَضَع اهَر حسبی دٍ یا چٌد دادگاُ برای رسیدگی بِ هَضَعی صالح باشٌد  .1

 ًورُ 1؟کدام دادگاُ رسیدگی هی کٌد 

 ًورُ 1اهَرحسبی ٍکیل باید ٍکیل دادگستری باشد؟آیا در دادگاُ  .2

اگر در استٌباط از هَاد قاًَى اهَر حسبی بیي دادرساًی کِ رسیدگی پژٍّشی هی کٌٌد  .3

 ًورُ 1اختالف پیش آهد،راُ ٍ چارُ چیست؟

 ًورُ 1قین با اجازُ چِ هقاهی زى هجٌَى را هی تَاًد طالق دّد؟ .4

 ًورُ 1هی شَد؟ عییيت اهیيدر چِ هَاردی  .5

 ًورُ 1چِ کساًی حق درخَاست تعییي اهیي را دارًد؟ .6

 ًورُ 1هقصَد از تحریر ترکِ چیست؟ .7

 ًورُ 1بطرفیت چِ کسی اقاهِ هی شَد؟ عیيدعَی برهیت اعن از دیي ٍ .8

 1درگَاّی اًحصار ٍراثت در هحلی کِ رٍزًاهِ دائر ًیست باید چگًَِ آگْی شَد؟ .9

 ًورُ

 ًورُ 1یا خیر؟آیا گَاّی اًحصار ٍراثت قابل فرجام است  .11
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 تجبرتسئواالت حقوق 

 استفبده از کتبة قبنون بذون حبشیه نویسی آزاد است

 ثِ توبهی سَاالت صیش هستذل پبسخ دّیذ.

سئَال اٍل:اغل غیش لبثل استٌبد ثَدى ایشادات دس ثشاثش داسًذُ ثب حسي ًیت سٌذ 

 ًوش5ُتجبسی سا ثبتَجِ ثِ هفَْم اغل ٍ استثٌبئبت آى تجییي ًوبییذ.

ق.ت هجٌبی هسئَلیت هتػذی حول ٍ ًمل سا  386دٍم:ثبتَجِ ثِ سیبق هبدُ سئَال 

دس خػَظ اهبًی یب ضوبًی ثَدى تػشف ٍ یذ هتػذی حول ٍ ًمل تجییي 

 ًوش5ًُوبییذ.

سئَال سَم:ثب روش دلیل ٍ استذالل تَضیح دّیذ آیب ّش یه اص اضخبظ صیش تبجش 

 ًوش4ُهحسَة هی ضًَذ یب خیش؟

 ُ یه دستگبُ سوٌذ هتعلك ثِ ضشوت حول ٍ ًمل غجب سفشالف(آلبی احوذی ساًٌذ

 ة(آلبی هیشصایی وِ دس ثٌگبُ اهالن پبسسیبى هطغَل ثِ فعبلیت است

 ج(آلبی حك جَ وِ وفص چشم دستذٍص تَلیذ هی وٌذ.

 د(آلبی هحوذی وِ ًوبیٌذُ اًحػبسی فشٍش هحػَالت سًَی دس لضٍیي هی ثبضذ.

 

 بة خود پبسخ دهیذ.خزیر به انتفقط به یکی از مسئله هبی : مسئله 

هسئلِ اٍل:ضشوت تضبهٌی احوذی ٍ ضشوبء ٍ ضشوت ثب هسئَلیت هحذٍد جبم جن 

الً ٍ هستٌذاً ثِ لبًَى ذثشای اخز هطبٍسصُ حمَلی ثِ دفتش ضوب هشاجعِ هی ًوبیٌذ.هست

http://www.ekhtebar.com


ًوشُ )فشٍؼ هسئلِ سا ثطَس 6تجبست چِ ساُ حل حمَلی ثِ آًْب اسائِ هی وٌیذ: 

 ثشسسی ًوبییذ(هستمل 

یىی اص ضشوبءضشوت تضبهٌی ثِ ًبم آلبی سحیوی ٍسضىستِ ضذُ است ٍ یىی الف(

اص طلجىبساى ٍی ثِ ًبم آلبی حسیٌی الذام ثِ تَلیف سْن الطشوِ اٍ دس ضشوت 

تضبهٌی ًوَدُ است . آیب سبیش ضشوبءضشٍستب هلضم ثِ اًحالل ضشوت ٍ پشداخت 

 طلت آلبی حسیٌی ّستٌذ؟

َلیت هحذٍد جبم جن الذام ثِ اًعمبد لشاسداد ثیع ثشای فشٍش دٍ ة(ضشوت ثب هسئ

دستگبُ سی تی اسىي ثِ ضشوت تضبهٌی احوذی ٍ ضشوبءًوَدُ است ٍ ضشوت 

ثوي هعبهلِ تضبهٌی هتعْذ ضذُ است وِ هجلغ سیػذ هیلیَى تَهبى ثِ عٌَاى 

ًبم ثپشداصد.چٌبًچِ ضشوت تضبهٌی احوذی ٍ ضشوبءثِ دلیل فَت یىی اص ضشوب ثِ 

آلبی عجبسی دس آستبًِ اًحالل ثبضذ ٍ داسایی ضشوت ًیض غشفب ًیوی اص هجلغ هعبهلِ سا 

 پَضص دّذ:

ضشوت جبم جن ثشای ٍغَل هبثمی طلت خَد چِ الذاهی سا هی تَاى اًجبم  1-ة

 دّذ؟چشا؟

چٌبًچِ ٍسثِ آلبی عجبسی ثب اسائِ اسٌبدی ثبثت ًوبیٌذ وِ ضشوت جبم جن ثِ  2-ة

فی هجبلغی سا هذیَى ثَدُ است آیب هی تَاًٌذ دس ثشاثش ضشوت جبم آلبی عجبسی هتَ

 جن استٌبد ثِ تْبتش ًوبیٌذ؟
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هسئلِ دٍم:ضشوت سْبهی عبم خبٍس صهیي ثِ تشتیت دس خػَظ هسبئل ریل تػوین 

گیشی ًوَدُ است .ثِ ًظش ضوب آیب تػویوبت اخز ضذُ هطبثك ثب هَاد لبًًَی هی ثبضذ 

 ًوش6ُبسخ دّیذ:؟هستذل ٍ هستٌذ ثِ لبًَى پ

بة آلبیبى حك جَ ٍ سحوتی ثشای تىویل اعضبی اٍلیي ّیأت هذیشُ ضشوت خاًت .1

 دس هجوع عوَهی عبدی 

هجوع  اختیبسات ٍیعضل هذیشعبهل ضشوت ثِ دلیل اًعمبد لشاسدادی خبسج اص  .2

 عوَهی فَق العبدُ 

ّیأت اثطبل ٍ اعالم وبى لن یىي ثَدى لشاسدادّبی هٌعمذُ تَسط دٍ تي اص اعضبی  .3

 هذیشُ دس ثشاثش اضخبظ ثبلث ثِ دلیل عذم تَدیع سْبم ٍثیمِ

 تػَیت افضایص سشهبیِ ضشوت ٍ اجشای هشاحل لبًًَی آى تَسط ّیأت هذیشُ .4

اص سَد خبلع ضشوت ثِ عٌَاى اًذٍختِ لبًًَی دس  20/1تػَیت اختػبظ  .5

 هجوع عوَهی عبدی وِ ثطَس فَق العبدُ تطىیل ضذُ است .

 وت ثِ علت سلت ضشایط تَسط ّیأت هذیشُعضل ثبصپشس اغلی ضش .6
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                                                         آیین دادرسی کیفریدرس    

 سئوال پبسخ دهید 5سئوال از  4لطفب به 

         

سئَال اٍل: دس خػَظ اػبدُ دادسسی دس اهَس ویفشی ثِ پشسص ّبی ریل ثب استٌبد 

 :لبًًَی ٍ استذالل پبسخ دّیذ

 است؟ سٍص ذٌویفشی چهْلت اػبدُ دادسسی دس اهَس  .1

دادسسی وذام  ُهشجغ سسیذگی هجذد ثِ حىن پس اص پزیشش دسخَاست اػبد .2

 است؟دادگبُ ثذٍی،تجذیذًظش یب هشجغ دیگشٍچشا؟

ضخع)الف( ثِ اتْبم والّجشداسی اص ضخع ))ة(( ثِ دادسشای ػوَهی ٍ  .3

اًمالة لضٍیي ضىبیت ًوَدُ ٍلی ثبصپشس پشًٍذُ پس اص تحمیمبت هفػل 

هجبدست ثِ غذٍس لشاس ًْبیی هٌغ تؼمیت ًسجت ثِ هتْن پشًٍذُ هی ًوبیذ وِ 

ایي لشاس ثب اػتشاؼ ضبوی هَاجِ ضذُ ٍ پشًٍذُ جْت سسیذگی ثِ دادگبُ 

وَهی چضایی لضٍیي اسجبع هی گشدد ٍ دادگبُ ػوَهی جضایی لضٍیي ػ

هی گشدد ٍ دادگبُ ػوَهی جضایی ًیض پس اص ثشسسی لشاس هٌغ             اسجبع 

 تؼمیت غبدسُ ثبصپشس سا ػیٌبً تبییذ ٍ اثشام هی ًوبیذ حبل:

غبدسُ اص دادگبُ ػوَهی جضایی)تبییذ لشاس هٌغ تؼمیت( لبثل  الف(آیبسأی

 ذ ًظش ٍ اػتشاؼ هی ثبضذ یب خیش؟چشا؟تجذی
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ة(آیب ضبوی هی تَاًذ اص لشاس هٌغ تؼمیت غبدسُ دسخَاست اػبدُ دادسسی 

 ًوبیذ؟چشا؟لطفب ثب استذالل پبسخ دّیذ؟

 ج(اسبسبً چِ آسایی )احىبم یب لشاسّب(لبثلیت اػبدُ دادسسی داسًذ؟

 سئَال دٍم:

 2تشن اًفبق ّوسشش ثوذت ضخع ثب فشؼ هالئت هبلی ٍ توىیي ّوسشش هجبدست ثِ 

( تب صهبى حبوویت لبًَى هجبصات 1331سبل  اص صهبى حبوویت لبًَى سبثك )تیشهبُ سبل 

 ( هی ًوبیذ حبل:1333اسالهی جذیذ)الحك()تیش هبُ سبل 

دادگبُ دس غذٍس سای ثبیذ ثِ وذام لبًَى )لبًَى حوبیت خبًَادُ یب لبًَى هجبصات  .1

 ًوبیذٍچشا؟اسالهی سبثك یب الحك (استفبدُ 

              هجذا،هشٍس صهبى ویفشی دس جشائن هستوش ًظیش هب ًحي فیِ اص چِ صهبًی ضشٍع .2

 هی ضَد؟ٍچشا؟

( سِ 1375ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هجبصات تشن اًفبق دس لبًَى هجبصات اسالهی سبثك ) .3

 53هبُ ثَدُ ٍ اص طشفی هجبصات ّویي جشم طجك هبدُ  5هبُ ٍ یه سٍص حجس تب 

سبل حجس هی ثبضذ ٍ  2هبُ تب 6یؼٌی  6یت خبًَادُ حجس تؼضیشی دسجِ لبًَى حوب

اص طشفی لبًَى الحك ضذیذتش اص لبًَى سبثك ثَد .آیب دادگبُ ثِ لحبظ سػبیت اغَل 

ق.م.ا(  642حمَق هتْن هی تَاًذ ثِ لبًَى سبثك )هبدُ ولی حمَق جضا ٍ سػبیت 

ى الحك؟چشا؟لطفب ثب استذالل ٍ استٌبد ًوبیذ ثذلیل  خفیف تش ثَدى آى ًسجت ثِ لبًَ

 استٌبد پبسخ دّیذ؟

 هجذا هشٍس صهبى دس جشاین هشوت ًظیش والّجشداسی چِ صهبًی است؟ .4

http://www.ekhtebar.com


 سئَال سَم

 :دس خػَظ هَاسد ریل هشاجغ غبلح ثِ سسیذگی سا ثیبى ًوبییذ

اگش ضخػی اص اغفْبى ثب ضخع دیگشی اص لضٍیي توبس تلفٌی گشفتِ ٍ ثِ وشات  .1

تلفٌی هی ًوبیذ حبل دادگبُ غبلح ثِ سسیذگی فحبضی ٍ هضاحوت الذام ثِ تَّیي ٍ 

ثِ جشم هضاحوت تلفٌی ٍ ... ضخع اغفْبًی ٍ هحل ٍلَع جشم وذاهیه اص 

 دادگبّْبی اغفْبى یب لضٍیي هی ثبضذ ٍ چشا؟

اگش چٌذ ًفش وِ سبوي سٌٌذج ثَدُ ثب جؼل وبستْبی ثبًىی دس اغفْبى الذام ثِ  .2

ثشدى هبل غیش ثب استفبدُ اص وبستْبی جؼلی ٍ خشیذ ثب آًْب والّجشداسی سایبًِ ای ٍ 

دس تْشاى ًوَدُ ٍ ثبایي ػول هجلغ پبًػذ هیلیَى سیبل اص حسبة ثضُ دیذُ دس ثبًه 

افتتبح وٌٌذُ حسبة دس ضْشستبى لضٍیي ثشداضت گشدد دادگبُ غبلح ٍ هحل ٍلَع 

ست؟چشا؟لطفب ثب جشم وذاهیه اص هحبون ػوَهی سٌٌذج ،تْشاى،اغفْبى یب لضٍیي ا

 استذالل ٍ استٌبد لبًًَی پبسخ دّیذ؟

 سئَال چْبسم:

ضوي تؼشیف لشاسّبی اػذادی ٍ ًْبیی ثشای ّش یه اص لشاسّبی هضثَس سِ ًوًَِ ثیبى 

 ًوبیذ؟

 سئَال پٌجن:

 اگش ضخع هشتىت جشم والّجشداسی گشدد:
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سضبیت ضبوی یب هذػی خػَغی لجل اص غذٍس سأی چِ تبثیشی دس تؼییي  .1

 ات هتْن داسد؟هجبص

سضبیت ضبوی یب هذػی خػَغی پس اص غذٍس حىن لطؼی چِ تبثیشی داضتِ ٍ  .2

 ضوب ثؼٌَاى ٍویل هتْن چِ الذاهی اًجبم هی دّیذ؟

هشجغ غبلح ثِ سسیذگی ثِ دسخَاست تخفیف هجبصات پس اص اػالم سضبیت  .3

 ضبوی وذام است؟

اؼ ثب لطؼیت ٍضؼیت سأی دادگبُ دس همبم تخفیف هجبصات اص ًظش لبثلیت اػتش .4

 چگًَِ است؟

اگش ضىبیت هتؼذد ثَدُ ٍ چٌذ ًفش اص ایطبى ًسجت ثِ هتْن سضبیت دٌّذ سضبیت  .5

 چٌذ تي اص ضىبت چِ تأثیشی دس تؼییي هجبصات داسد؟
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 سئواالت حقوق جزای عمومی و اختصبصی

 استفبده از کتبة قبنون بدون حبشیه نویسی آزاد است

 مسئله اول:

سبلِ خَاستگبسی هی کٌذ،پذس دختش بِ لحبظ  21هشد ضػت سبلِ ثشٍتوٌذی اص دختش 

پس اص .ًیبص هبلی بب اخز ٍجَّی حبضش هی ضَد دختشش بِ ػمذ داین آى هشد دسآیذ 

اصدٍاج دس ًتیجِ هَالؼِ دختش بِ دلیل استببط جٌسی ٍ ایٌکِ هشد داسای ٍیشٍس 

HIV.ایذص( بَدُ دچبس بیوبسی ایذص ضذُ ٍ پس اص هذتی فَت هی ضَد( 

لبًَى هجبصات اسالهی هػَة  192ببصپشس اػتمبد داسد،بِ استٌبد بٌذ ))پ(( هبدُ 

کي دادیبس اظْبس ًظش هؼتمذ فَت دختش لتل ػوذی هحسَة هی گشدد،ٍلی 2991سبل 

همشسات  02است فَت دختش لتل ػوذی تلمی ًوی گشدد بلکِ اص هػبدیك هبدُ 

 هی ببضذ. 2992کیفشی لبًَى حوبیت خبًَادُ هػَة 

بػَست هستذل ٍ  ؟بٌظش ضوب کذاهیک اص دٍ ًظشیِ فَق غحیح هی ببضذ-الف

َافك ًوی ببضیذ ًظشیِ هطشٍح بیبى ًوبئیذ ٍ دس غَستیکِ بب ّیچیک اص ًظشیبت فَق ه

 هستمل خَد سا هستذالً ٍ بب استٌبد بِ هَاد لبًًَی ریشبظ ضشح دّیذ.

آیب ضوب بشای پذس دختش لبئل بِ هسئَلیت کیفشی هی ببضیذ یب خیش؟)هستذالً ٍ بب -ة

 استٌبد بِ هَاد لبًًَی پبسخ دّیذ(

 2992لبًَى حوبیت خبًَادُ هػَة سبل  02هبدُ 

ق. م اصدٍاج کٌذ بِ حبس تؼضیشی  2221همشسات هبدُ ّشگبُ هشدی بش خالف  

هحکَم هی ضَد ّش گبُ اصدٍاج هزکَس بِ هَالؼِ هٌتْی بِ ًمع ػضَ یب  6دسجِ 
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هشؼ دائن صى هٌجش گشدد صٍج ػالٍُ بش پشداخت دیِ بِ حبس تؼضیشی دسجِ پٌج ٍ 

 اگش بِ هَالؼِ هٌْی بِ فَت صى هٌجش ضَد،صٍج ػالٍُ بش پشداخت دیِ بِ حبس

 هحکَم هی ضَد. 1تؼضیشی دسجِ 

 الحی(غق.م )ا 2212هبدُ 

سبل توبم ضوسی ٍ پسش لبل اص سسیذى بِ  29ػمذ ًکبح دختش لبل اص سسیذى بِ سي 

سبل توبم ضوسی هٌَط است بِ ارى ٍلی بِ ضشط سػبیت هػلحت بب تطخیع  20

 دادگبُ

 

 مسئله دوم:

آلبی ))الف(( بب تظبّش بِ هسبفشکطی ،خبًن))ة(( سا کِ پٌج هبِّ ببسداس بَدُ بؼٌَاى 

خَد هی ًوبیذ ٍ سپس دس هحلی خلَت بِ صٍسٍ بِ ػٌف بب ٍی هسبفش سَاس اتَهبیل 

صًب ًوَدُ ٍ هتَاس هی گشدد.دس اثش همبٍهت خبًن ))ة(( ٍ ًیض خطًَت آلبی 

ج هبِّ هَجَد دس سحن خبًن))ة(( سمظ ))الف(( دس حیي استکبة ػول صًب جٌیي پٌ

 ضذُ اص بیي هی سٍد.

بب ضکبیت خبًن))ة(( آلبی))الف(( دس حبلی هستی ٍ بِ ٌّگبم ساًٌذگی بب اتَهبیل 

گشم هَاد  02گبلي بیست لیتشی هطشٍة الکلی ٍ ًیض  1دٍستص دستگیش ٍ تؼذاد 

 گشد.کطف ٍ هتْن سٍاًِ صًذاى هی هخذس اص ًَع ضیطِ دس اتَهبیل هزکَس 

بب اخز سَابك کیفشی هتْن هؼلَم هی گشدد ٍی داسای سِ فمشُ هحکَهیت کیفشی 

لطؼی ضذُ بِ جشم ضشة خوش داضتِ کِ اػوبل هجبصات گشدیذُ ٍ حذ بشٍی جبسی 
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ضذُ است. دسجلسبت دادگبُ آلبی ))الف(( ضوي پزیشش استکبة بضُ صًبی بِ ػٌف 

ی سسیذگی کٌٌذُ ٍ ًیض بب پزیشش هشتبِ الشاس هٌجض ٍ همشٍى بِ ٍالغ ًضد لبض 1ٍ 

هسئَلیت حول ٍ ًگْذاسی هطشٍببت الکلی هکطَفِ هذػی هی گشدد هَاد هخذس 

ضیطِ هتؼلك بِ ٍی ًبَدُ بلکِ دس هبضیي دٍستص ٍ هتؼلك بِ دٍستص هی ببضذ ّوچٌیي 

))الف(( هذػی هی گشدد اص ببسداسی خبًن))ة(( هطلغ ًبَدُ ٍ ّیچ لػذی هبٌی بش 

 ًذاضتِ است.کطتي جٌیي ٍی 

بٌببشایي ٍ بب فشؼ هسئلِ فَق پبسخْبی خَد سا بطَس هستذل ٍ بب استٌبد بِ هَاد 

 لبًًَی ٍ اغَل حمَلی بیبى بفشهبئیذ.

بِ اػتمبد ضوب حکن دادگبُ دس خػَظ اتْبهبت ))الف(( چِ خَاّذ -الف

 بَد؟تفضیالً بیبى بفشهبئیذ.

ٍی ٌّگبم اجشای هجبصات دس غَست غذٍس حکن بِ هحکَهیت ))الف(( چٌبًچِ -ة

بضُ صًبی بِ ػٌف الشاس خَد هبٌی بش استکبة بضُ هزکَس سا اًکبس ًوبیذ، بِ اػتمبد ضوب 

 آیب اًکبس ٍی پس اص الشاس بؼول آهذُ پزیشفتِ هی ضَد یب خیش؟

دس غَست تَبِ آلبی ))الف(( دس خػَظ جشائوی کِ الشاس بذاًْب داضتِ ٍ ًضد  -ج

سسیذُ آیب همشسات ساجغ بِ تَبِ دس هَسد ٍی اجشا  حبکن دادگبُ بذسجِ اثببت

 خَاّذ ضذ یب خیش؟

 

 سئوال:
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ٍ هبٌبی حمَلی لبػذُ دسأ ٍ هحذٍدُ اػوبل آًشا دس لبًَى هجبصات اسالهی  هٌطبء

 بیبى بفشهبئیذ. 2991هػَة سبل 
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   مستنذ و مختصر پبسخ دهیذ( ،)مستذل درس حقوق مذنی                                                           

  استفبده از قبنون مذنی آزاد است.

               مسئله    

ًپاستًر قزاردادی مىعقذ می کىذ کٍ ایه مزکش تحقیقاتی ياکسه تمًسسٍ )الف(تا اوستی

))اتًال(( را کشف ي تًلیذ ومایذ يدر قثال ایه عمل مًسسٍ )الف( متعُذ می شًد تیماری 

  میلیارد تًمان تٍ ایه مًسسٍ تپزداسد55در صًرت اوجام تعُذ اس سًی اوستیتًپاستًر 

 امل ،تقاضا می کىذ کٍ شخصی ضماوت مًسسٍ )الف( در قثال مثلغ مذکًر را تىمایذ .ع

 ایىذي مًسسٍ چٍ قزاردادی است؟تیان فزمائیذ قزاداد تیه -الف

 آیا ضمان اس ایه دیه صحیح است؟-ب

در صًرتی کٍ شزکت )ج( ضامه گزدد ي اوستیتًمًفق تٍ اوجام تعُذ خًیش شًد  -ج

 يلی يجٍ مذکًر اس سًی مًسسٍ )الف(پزداخت وشًد،اوستیتً چٍ اقذامی تایذ ومایذ؟

 )خالصٍ ي مستذل پاسخ دَیذ(  سًاالت 

 لمىفعٍ چٍ حکمی دارد؟چزا؟يقف ملک مسلًب ا .1

 در صًرت فًت سيج ،سيجٍ اس امًال غیزمىقًل تٍ چٍ وحًی ارث می تزد؟ .2

 آیا يصیت تٍ مىافع تزکٍ صحیح است؟چزا؟ .3

 یا درعقذ می تًان شزط کزد کٍ خیار تا مزگ صاحة آن اس تیه تزيد؟چزا؟آ .4
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درج  آیا شزط عًض در َثٍ،ایه عقذ را تٍ عقذ معًض تثذیل می کىذ؟چزا؟آیا تا .5

 شزط عًض در َثٍ حق حثس تزای ياَة تًجًد می آیذ؟چزا؟

ایىکٍ گفتٍ می شًد تعُذ معمار،تعُذ تٍ وتیجٍ است تٍ چٍ معىاست ؟يچٍ آثاری  .6

 دارد؟ آیا طزفیه می تًاوىذ تعُذ پششک را تعُذ تٍ وتیجٍ قلمذاد کىىذ؟

تی در جایی کٍ سزپزستی کًدک یا وًجًان تٍ خاوًادٌ درخًاست کىىذٌ سزپزس .7

ياگذار شذٌ است،تکلیف ارث ي حضاوت ي وام خاوًادگی کًدک تٍ چٍ صًرتی 

 ؟خًاَذ تًد
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