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ثٌبم خذا
سواالت درس حقوق مدنی
ػَهیي اختجبس وتجی ػبل  1393وبًَى ٍوالی دادگؼتشی هشوض
ٍلت :یه ػبػت ٍ ًین
لطفاً به نحو مستدل و مستند به دو سوال زیر پاسخ دهید:
سوال اول) اؿخبف (الف) ٍ (ة) ّش یه هبلىیت هـبػی ػِ داًگ هـبع اص هلىی سا داسًذ .ؿخق (الف) ثِ هَرت
ٍوبلتٌبهِ ثالػضلی " ثشای فشٍؽ ػْن خَد " ثِ ؿخق (ة) تفَین اختیبس وشدُ اػت .ؿخق (ة) ثب اػتفبدُ اص
ٍوبلتٌبهِ ثِ دفتش اػٌبد سػوی هشارؼِ هی وٌذ ٍ ؿؾ داًگ هله سا ثِ هجلغ  200هیلیَى تَهبى ثب ػٌذ سػوی ثِ
ؿخق (د) هی فشٍؿذ ٍ خشیذاس توبم حوي سا ثِ ؿخق (ة) پشداخت هی وٌذ ٍ دس هتي ػٌذ ثیغ ؿخق (ة) الشاس ثِ
دسیبفت حوي هی ًوبیذ.
پغ اص ٍلَع ػمذ ثیغ هؼلَم هی ؿَد وِ پیؾ اص تٌظین ػٌذ سػوی ( ،الف) فَت ؿذُ اػت ٍ ٍساث اٍ ایي اهش سا ثِ
دفتشخبًِ تٌظین وٌٌذُ ػٌذ ٍوبلت ثِ ًحَ هىتَة اًالع دادُ اًذ .اوٌَى ثِ پشػؾ ّبی صیش پبػخ دّیذ:
الف -ثِ ػٌَاى ٍویل خشیذاس چگًَِ هی تَاًیذ ثش كحت ثیغ اػتذالل وٌیذ؟
(ثبسمً 2/5 :وشُ)
ة -ثب فشم ایي وِ هؼبهلِ ًؼجت ثِ ػْن (الف) غیشًبفز ثبؿذ ٍ ٍساث ػمذ سا اربصُ وٌٌذ  ،ثشای دسیبفت حوي ثِ چِ وؼی
ثبیذ هشارؼِ وٌٌذ؟
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(ثبسمً 2/5 :وشُ)

د -ثب فشم ایي وِ هؼبهلِ ًؼجت ثِ ػْن (الف) غیشًبفز ثبؿذ  ،اگش ٍاسحبى ػْن (الف) سا ثِ ػمذ ثیغ ثِ (ة) هٌتمل وٌٌذ،
ٍهؼیت ثیغ اٍل ( هیبى الف ٍ د) چِ خَاّذ ثَد؟
(ثبسمً 3 :وشُ)
د -ثب فشم ایي وِ هؼبهلِ ًؼجت ثِ ػْن (الف) غیشًبفز ثبؿذ ٍ ٍساث هؼبهلِ سا سد وٌٌذ ،خشیذاس اص چِ حمَلی ػلیِ
فشٍؿٌذُ ثشخَسداس اػت ٍ هـخلبً ثب تَرِ ثِ همشسات حبون ٍ آخشیي تحَالت حمَلی  ،دس لبلت خؼبست چِ چیضی سا هی
تَاًذ هٌبلجِ وٌذ؟
(ثبسمً 3/5 :وشُ)
ُ -ثب فشم ایي وِ ػشدفتش تٌظین وٌٌذُ ػٌذ سػوی هَهَع اػتجبس یب ػذم اػتجبس ٍوبلتٌبهِ سا اص دفتش تٌظین وٌٌذُ ػٌذ
سػوی اػتؼالم ًىشدُ ثبؿذ ،دس هزوَع هشتىت چِ تملیشّبیی ؿذُ اػت؟ آیب اٍ دس همبثل خشیذاس هؼٍَل رجشاى خؼبست
اػت؟ دس كَست هخجت ثَدى  ،هحتَا ٍ ًَع هؼٍَلیت اٍ چیؼت ٍ هؼٍَلیت اٍ ٍ فشٍؿٌذُ دس همبثل خشیذاس ثِ چِ هیضاى
خَاّذ ثَد؟
(ثبسمً 3/5 :وشُ)
سوال دوم) ػمذ ٍوبلت دادگؼتشی اص حیج هبَّی اص چِ خلَكیبت ٍ ٍیظگی ّبیی ثشخَسداس اػت وِ آى سا اص ػمذ
ٍوبلت هذًی هتفبٍت هی ػبصد؟
(ثبسمً 5 :وشُ)
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ثِ ًبم خذا
سواالت درس حقوق جسای عمومی و اختصاصی
ػَهیي اختجبس وتجی (اػفٌذهبُ ػبل ) 1393وبًَى ٍوالی دادگؼتشی هشوض
ٍلت :دٍ ػبػت
(الف)  ،هذیش ػبهل یه ؿشوت دٍلتی ثِ ًبم آلفب  ،ثِ ّوشاُ (ة)  ،هذیش سٍاثي ػوَهی ؿشوت  ،ثب ادػبی افتتبح یه پشٍطُ
ػوشاًی ٍ ًیبص ثِ اتَهجیل تـشیفبتی ثِ یه هَػؼِ اربسُ اتَهجیل هشارؼِ هی وٌذ( .الف) ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ًبم خبًَادگی
اؽ ثب یىی اص هؼئَلیي سدُ ثبالی وـَس هـبثِ ثَدُ  ،اص ایي هَهَع اػتفبدُ وشدُ ٍ خَد سا ثِ ػٌَاى ثشادسصادُ ٍی هؼشفی
هی وٌذ ٍ هذیش هَػؼِ اربسُ اتَهجیل ثب ایي تلَس ٍ ثب تَرِ ثِ ًبم ؿشوت  ،اص (الف) هی خَاّذ وِ یه تمبهبی وتجی
ثشای اربسُ اتَهجیل ثٌوبیذ ٍ دس تمبهب هْش ؿشوت ٍ اهوبی هذیش ػبهل ٍ هذیش سٍاثي ػوَهی دسد ؿَدًْ .بیتبً هذیش
هَػؼِ هَافمت خَد سا ثشای دس اختیبس لشاسدادى دٍ اتَهجیل گشاى ثْبی تـشیفبتی اػالم ًوَدُ ٍ ولیذ دس پبسویٌگ هحل
ًگْذاسی اتَهجیل ّب سا ثِ ّوشاُ ػَئیچ دٍ اتَهجیل ثِ (الف) ٍ (ة) تحَیل هی دّذ .ػپغ (الف) ٍ (ة) ثِ هحل هَسد
ًظش هشارؼِ وشدُ ٍ ّش وذام یه اتَهجیل سا اص پبسویٌگ حفبظت ؿذُ خبسد هی وٌٌذ ٍ پغ اص آى هتَاسی هی ؿًَذ.
هذیش هَػؼِ اربسُ اتَهجیل ًی توبع ّبی هىشس اص (الف) هی خَاّذ وِ هوي اػبدُ اتَهجیل ّب ٍ ،رَُ هشثَى ثِ اربسُ
ثْبی هبؿیي ّب سا ثِ حؼبة هَػؼِ ٍاسیض وٌذ .اهب دس یىی اص ایي توبع ّب ( ،الف) ٍی سا ثِ هشس هبلی ٍ ؿشافتی ٍ حتی
لتل تْذیذ وشدُ ٍ ثِ اٍ تَّیي ًیض هی وٌذ.
هذیش هَػؼِ پغ اص هـَست ثب یىی اص ٍوالء تلوین هی گیشد ؿىبیتی ػلیِ هشتىجبى هٌشح وٌذ صیشا ٍویل ثِ اٍ گَؿضد
هی وٌذ وِ ایي هَهَع اص هٌظش لبًَى هزبصات اػالهی  ٍ 92لبًَى تؼضیشات  75حبئض اّویت اػت صیشا لبًَى هزبصات
اػالهی  92داسای تغییشات ٍ تحَالتی هی ثبؿذ.
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به طور مستدل و با استناد به مواد قانونی پاسخ دهید:
سوال اول) ثِ ػٌَاى ٍویل هذیش هَػؼِ وشایِ اتَهجیل چگًَِ ػلیِ هشتىجبى رشم ؿىَائیِ تٌظین هی وٌیذ؟ ػٌبٍیي
هزشهبًِ ثِ كشاحت روش ؿَد.
(ثبسمً 6 :وشُ)
سوال دوم) چگًَگی تؼییي هزبصات هشتىجبى سا ثِ تفلیل هشلَم فشهبییذ.
(ثبسمً 6 :وشُ)
سوال سوم) آیب هی تَاى ثشای هزبصات هشتىجبى  ،اص ػبص ٍ وبسّبی ربیگضیي حجغ اػتفبدُ وشد؟
(ثبسمً 4 :وشُ)
سوال چهارم) دس كَست احشاص تَثِ هشتىجبى  ،احش ثخـی تَثِ ثش هزبصات آًبى چگًَِ اػت؟
(ثبسمً 4 :وشُ)
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ثٌبم خذا
سواالت درس حقوق ثبت و امور حسبی
ػَهیي اختجبس وتجی ػبل  1393وبًَى ٍوالی دادگؼتشی هشوض ()93/11/22
اػتفبدُ اص وتبة لبًَى آصاد اػت
ٍلت :دٍػبػت
امالک
سوال اول) ثب تَرِ ثِ ثٌذ  1هبدُ  46لبًَى حجت اػٌبد ٍ اهالن وِ همشس هی داسد حجت اػٌبد اختیبسی اػت هگش دس
هَاسد ریل -1(( :ولیِ ػمَد ٍ هؼبهالت سارغ ثِ ػیي یب هٌبفغ اهالوی وِ لجالً دس دفتش اهالن حجت ؿذُ ثبؿذ)) ٍ هبدُ 48
لبًَى هبسالزوش وِ ثیبى هی داسد (( :ػٌذی وِ هٌبثك هَاد فَق ثبیذ ثِ حجت ثشػذ ثِ حجت ًشػیذُ ثبؿذ دس ّیچ یه اص
اداسات ٍ هحبون پزیشفتِ ًخَاّذ ؿذ)) هؼتٌذاً تحلیل ًوبییذ وِ :
 -1اػتجبس لَلٌبهِ ّبی تٌظیوی دس ثٌگبُ ّبی هؼبهالت هلىی چگًَِ اػت؟ (ثبسمً 1/5 :وشُ)
 -2دس كَست اختالف ًشفیي هشرغ سفغ اختالف وذام اػت؟ (ثبسمً 1/5 :وشُ)
سوال دوم) هحوَد ثِ ػٌَاى هبله سػوی پالن حجتی  45/2فَت ًوَدُ  ،هزیذ (فشصًذ اٍ) ثِ ؿوب هشارؼِ ٍ ادػب هی
وٌذ ثؼذ اص فَت پذسؽ هٌلغ ؿذُ َّ ،ؿٌگ ثب اسائِ هجبیؼِ ًبهِ ػبدی ثِ ّیبت هَهَع هبدُ  147اكالحی لبًَى حجت
هَفك ثِ تحلیل ػٌذ سػوی پالن هشلَم ؿذُ اػت ،هزیذ هذػی اػت اهوبء ریل ػٌذ هتؼلك ثِ هَسث ًیؼت ؿوب
تحلیالً ثیبى ًوبییذ:
 -1هشرغ كبلح ثشای سػیذگی ثِ اختالف وذام اػت؟ (ثبسمً 1/5 :وشُ)
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 -2خَاػتِ دػَی سا هٌزضاً ثیبى ًوبییذ؟ (ثبسمً 1/5 :وشُ)
 -3خَاًذُ یب خَاًذگبى دػَی چِ اؿخبكی ّؼتٌذ؟ (ثبسمً 1 :وشُ)
 -4دادخَاػت الصم سا هختلش ٍ هفیذ هشلَم داسیذ؟ (ثبسمً 1 :وشُ)
اسناد
سوال اول) ؿخلی ثؼذ اص اصدٍاد آپبستوبى هلىی خَد سا دس سّي ثبًه گزاؿتِ ٍ هجلغی سا دسیبفت هی ًوبیذ .دس احش ػزض
ثذّىبس اص پشداخت دیَى خَد ثِ ثبًه  ،ثبًه هجبدست ثِ كذٍس ارشاییِ ًوَدُ ٍ آپبستوبى دس هشحلِ هضایذُ دسآهذُ اػت دس
ایي هشحلِ صٍرِ ثب هشارؼِ ثِ دفتش تٌظین وٌٌذُ ػٌذ ػمذ اصدٍاد تمبهبی كذٍس ارشاییِ ثشای هْشیِ خَد ًوَدُ
ٍهتمبهی تؼٌیل (تَلف) ػولیبت ارشایی دس رشیبى ثِ ًفغ ثبًه سا هی ًوبیذ ،وِ ثِ ّویي تشتیت ػول هی ؿَد .هؼتٌذاً
ثِ لبًَى ٍ ًظشیِ حمَلی ثیبى ًوبییذ:
 -1تىلیف لبًًَی هشرغ ارشایی دس هَسد ارشاییِ لِ ثبًه ٍ ارشاییِ لِ صٍرِ وذام اػت؟ (ثبسمً 2 :وشُ)
ًْ -2بیتبً ًتیزِ الذاهبت حمَلی ثشای ثبًه ٍ صٍرِ وذام خَاّذ ثَد؟ (ثبسمً 2 :وشُ)
سوال دوم) دفتش اػٌبد سػوی ثشای فؼخ ػٌذ ثذّىبسی ؿخلی اص اداسُ ارشای حجت اػتؼالم ثذّی ٍ خؼبست ٍ ػبیش
ّضیٌِ ّب سا ًوَدُ وِ دس پبػخ اؿتجبّبً ثذّىبسی ووتش اص هجلغ ٍالؼی هحبػجِ ٍ ًتیزتبً دفتش اػٌبد سػوی ػٌذ سا ثش ّوبى
هجٌب فؼخ ًوَدُ اػت  ،ثؼذ اص چٌذی ایي اؿتجبُ آؿىبس ٍ هشاتت هَسد تؼمیت لشاس هی گیشد .هؼتٌذاً ثیبى ًوبییذ:
 -1اٍالً ػٌذ فؼخ ػٌذ ثذّىبسی اص رولِ چِ ًَع اػٌبدی اػت؟ (ثبسمً 1 :وشُ)
 -2دس وذام هشرغ لبثل سػیذگی ثَدُ ٍ ًتیزِ لجَل یب سد ؿىبیت ٍ تشتیجبت آى چگًَِ خَاّذ ثَد؟ (ثبسمً 2 :وشُ)
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امور حسبی
ؿخلی دس ػبل  91دس تْشاى فَت ؿذُ اص هتَفی اهَالی اػن اص هٌمَل ٍ غیش هٌمَل  ،ثخـی دس تْشاى ٍ ثخـی دس
اكفْبى ثِ رب هبًذُ اػت ٍسحِ حیي الفَت دٍ پؼش ،یه دختش ٍ یه صٍرِ دائوی اػت  ،صٍرِ ثِ ؿوب هشارؼِ وشدُ ٍ
هذػی اػت هغبصُ هتَفی دس تلشف یىی اص پؼشاى ٍ هٌضل هؼىًَی دس تلشف دختش هتَفی اػت ٍ هبثمی اهَال ًیض دس
تلشف اؿخبكی غیش اص ٍسحِ اػت هؼتٌذاً ثیبى ًوبییذ:
 -1هشرغ كبلح رْت اخز گَاّی حلش ٍساحت اػن اص هحبون ٍ ؿْش وذام اػت؟ (ثبسمً 1/5 :وشُ)
 -2خَاػتِ دػَی ؿوب دس هَسد تشوِ غیش هٌمَل ٍ هٌمَل چیؼت؟ (ثبسمً 1:وشُ)
 -3هشرغ كبلح ثشای ًشح دػَی یب دػبٍی احتوبلی وزب اػت؟ (ثبسمً 1 :وشُ)
 -4ثشای سفغ تلشف ٍسحِ ٍ اؿخبف حبلج دس ثشخی اص هلبدیك تشوِ آیب دػَایی لبثل ًشح اػت یب خیش؟ دس كَست
هخجت ثَدى پبػخ خَاػتِ دػَی وذام اػت؟ (ثبسمً 1/5 :وشُ)
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ثٌبم خذا
سواالت درس حقوق تجارت
ػَهیي اختجبس وتجی ػبل  1393وبًَى ٍوالی دادگؼتشی هشوض
ٍلت :دٍػبػت
ؿشوت ًگبس خبٍس صهیي (ثب هؼئَلیت هحذٍد) دس تبسیخ  93/2/1ثب اهوبء دٍ ًفش اص هذیشاى (كبحجبى اهوبء هزبص
ؿشوت) ٍ هوَْس ثِ هْش ؿشوت هجبدست ثِ پیؾ خشیذ یه دػتگبُ آپبستوبى اص ؿشوت خبًِ ػبص (ػْبهی خبف) ثِ هجلغ
دُ هیلیبسد سیبل هی ًوبیذ ٍ هجلغ دٍ هیلیبسد سیبل اص حوي هؼبهلِ سا ًمذاً پشداخت ٍ ثمیِ حوي هؼبهلِ ثِ هیضاى ّـت
هیلیبسد سیبل سا ًی یه فمشُ چه ثب اهوبء دٍ ًفش هزوَس ّوشاُ ثب هْش ؿشوت ثِ ػشسػیذ  93/6/1اص حؼبة ربسی
ؿشوت كبدس ٍ تؼلین فشٍؿٌذُ هی ًوبیذ .دس تبسیخ  93/3/1هذیشاى ؿشوت ًگبس خبٍس صهیي (ثب هؼئَلیت هحذٍد) اص
ػوت خَد وٌبسُ گیشی هی وٌٌذ ٍ هذیشاى رذیذ  ،هذیشیت ؿشوت سا دس دػت هی گیشًذ ٍ ثالفبكلِ ًی اظْبسًبهِ
سػوی  ،ثِ ؿشوت خبًِ ػبص اػالم هی ًوبیٌذ وِ هٌبثك اػبػٌبهِ ؿشوت ًگبسخبٍسصهیي ،تلَیت خشیذ ٍ فشٍؽ اهَال
غیشهٌمَل ؿشوت دس كالحیت هزوغ ػوَهی ثَدُ ٍ ًتیزتبً هذیشاى لجلی ثذٍى اخز هلَثِ هزوغ ػوَهی ؿشوت هزبص
ثِ خشیذ آپبستوبى هَكَف ًجَدُ ٍ ثٌبثشایي هوي اػالم ثٌالى هؼبهلِ هزوَس  ،دسخَاػت اػتشداد پیؾ پشداخت ٍ اػتشداد
اكل چه سا هی ًوبیٌذ .ؿشوت خبًِ ػبص دس پبػخ ثِ اظْبسًبهِ هزوَس اػالم هی ًوبیذ وِ ثِ اػتٌبد ؿخلیت حمَلی ،
اكل ظبّش ٍ هبدُ  118الیحِ لبًًَی اكالح لؼوتی اص لبًَى تزبست  ،لشاسداد فی هبثیي هؼتجش اػت هوٌبً ثِ ػلت
ٍاگزاسی چه ّـت هیلیبسد سیبلی ثِ ؿخق حبلج (آلبی ػبم) ثبثت خشیذ هَاد اٍلیِ تَلیذ  ،اهىبى اػتشداد چه ًیض ٍرَد
ًذاسد .ثٌبثشایي ثِ ػلت ثشٍص اختالف  ،ؿشوت ًگبسخبٍس صهیي الذام ثِ ًشح دػَی حمَلی ثِ خَاػتِ ثٌالى لشاسداد ٍ
اػتشداد پیؾ پشداخت ٍ اكل چه سا هی ًوبیذ ٍ دس تَریِ خَاػتِ خَد ثِ فمذاى اختیبسات هذیشاى ٍ فمذاى هلَثِ
هزوغ ػوَهی ثشای اًزبم هؼبهلِ اػتٌبد هی ًوبیذ .لٌفبً ثِ ػَاالت صیش ثِ ًَس هؼتذل ٍ وَتبُ پبػخ دّیذ:
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 -1ثِ ًظش ؿوب دادگبُ دس خلَف دػَی ثٌالى لشاسداد ٍ اػتشداد پیؾ پشداخت ٍ اكل چه چِ حىوی ٍ ثب چِ
اػتذاللی كبدس هی ًوبیذ؟
 -2ثش فشم ایٌىِ آلبی ػبم دس هَسد چه هَكَف ،داسًذُ ثب حؼي ًیت ثبؿذ  ،دادخَاػت حمَلی ثِ خَاػتِ هٌبلجِ
ٍرِ چه سا ػلیِ چِ ؿخق یب اؿخبكی هی تَاًذ تمذین ًوبیذ؟
 -3چٌبًچِ ؿشوت خبًِ ػبص تلوین ثِ اػالم ٍسؿىؼتگی گشفتِ ثبؿذ دادخَاػت خَد سا ػلیِ چِ ؿخق یب اؿخبكی
ثبیذ هٌشح ًوبیذ؟
 -4اگش ًَع ؿشوت ًگبسخبٍسصهیي (خشیذاس آپبستوبى) ثِ ربی ؿشوت ثب هؼئَلیت هحذٍد اص اًَاع ؿشوت ّبی ػْبهی هی
ثَد  ،پبػخ ؿوب ثِ وذام یه اص پشػؾ ّبی ثبال هتفبٍت هی ثَد؟ ثِ چِ دلیل؟
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ثِ ًبم خذا
سواالت درس آیین دادرسی مدنی
ػَهیي اختجبس وتجی (اػفٌذهبُ ػبل ) 1393وبًَى ٍوالی دادگؼتشی هشوض
فمي اػتفبدُ اص لبًَى ثذٍى حبؿیِ ًَیؼی آصاد اػت
ٍلت :دٍ ػبػت
سوال اول) خَاّبى وِ هبله یه ثبة هغبصُ هی ثبؿذ دادخَاػتی ثِ خَاػتِ (تخلیِ یذ هؼتبرش ٍ هٌبلجِ خؼبسات
دادسػی) هٌشح ٍ دس هتي دادخَاػت ،هجٌب ٍ ػجت خَاػتِ خَد سا ثِ ػٌَاى تغییش ؿغل خَاًذُ ثذٍى ارى هٌشح هی
ًوبیذ .لٌفبً ثب اػتذالل ثِ هَاسد صیش پبػخ دّیذ:
 -1ثب تَرِ ثِ ایي وِ خَاػتِ ثِ ؿشح فَق تمَین ًـذُ اػت آیب دادخَاػت اص ایي رْت هـوَل ایشاد اػت یب خیش؟ اگش
هـوَل ایشاد اػت سٍؽ ٍ ؿیَُ سفغ ًمق سا ؿشح دّیذ.
 -2ثب تَرِ ثِ ایي وِ خَاّبى ػجت دػَی خَد سا دس ػتَى خَاػتِ روش ًٌوَدُ ٍلی دس هتي دادخَاػت آى سا تَهیح
دادُ اػت  ،دادخَاػت تمَیوی اص ایي رْت هـوَل ایشاد اػت یب خیش؟ اگش هـوَل ایشاد اػت ؿیَُ سفغ ًمق سا
ؿشح دّیذ.
 -3ثش فشم وِ خَاػتِ كحیح ٍ یب اص آى سفغ ًمق ٍ تىویل ٍ هَسد سػیذگی لشاس گیشد ٍ دادگبُ دس رشیبى سػیذگی
ػجت تغییش ؿغل سا هٌتفی ٍلی تؼذی ٍ تفشیي هؼتبرش سا ثذٍى آًىِ خَاّبى ثِ آى اػتٌبد وشدُ ثبؿذ  ،سأػبً احشاص
وشدُ ثبؿذ  ،دس ایي فشم آیب دادگبُ هی تَاًذ ثِ ایي ػجت حبًَی حىن ثِ ًفغ خَاّبى كبدس ًوبیذ؟
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 -4آیب خَاّبى هزبص هی ثبؿذ ادلِ رذیذی سا وِ هَحش دس احجبت ادػب اػت دس رشیبى دادسػی ثِ دادگبُ اسائِ ًوبیذ؟
(ثبسمً 6 :وشُ)
سوال دوم) ثِ هَرت هجبیؼِ ًبهِ تٌظیوی دس تبسیخ  91/5/27آلبی هحوذی یه دػتگبُ آپبستوبى ٍالغ دس وشد سا اص
آلبیبى هحوَد ٍ سهب ػبوي تْشاى خشیذاسی هی ًوبیذ فشٍؿٌذگبى دس اصای دسیبفت ول حوي هؼبهلِ هتؼْذ هی گشدًذ دس
تبسیخ  92/4/29ثب حوَس دس دفتش اػٌبدسػوی ًؼجت ثِ تٌظین ػٌذ سػوی اًتمبل ٍ تحَیل آپبستوبى ثِ خشیذاس الذام
ًوبیٌذً .ظش ثِ ایٌىِ فشٍؿٌذگبى اص ایفبی تؼْذات خَد اهتٌبع هی ًوبیٌذ خشیذاس دػَایی ثِ خَاػتِ الضام ثِ تٌظین ػٌذ
سػوی ٍ تحَیل آپبستوبى دس هشرغ لوبیی هٌشح وِ دادگبُ پغ اص اخز اػتؼالم حجتی ٍ ثذٍى تَرِ ثِ پبػخ ٍاكلِ وِ
حبٍی تشّیي آپبستوبى دس ػبل ً 90ضد ثبًه (ة) ثَدُ حىن ثش هحىَهیت فشٍؿٌذگبى ًجك خَاػتِ دػَی كبدس ٍ حىن
هضثَس پغ اص لٌؼیت ٍ دس تبسیخ  93/1/19ارشا هی گشدد .آلبی هحوذی (هبله سػوی) آپبستوبى سا دس تبسیخ  93/5/1ثب
هجبیؼِ ًبهِ ػبدی ثِ خبًن اثشاّیوی ٍاگزاس هی ًوبیذ ٍ هـبسالیْب ًیض دس كذد ٍاگزاسی آپبستوبى ثِ غیش هی ثبؿذ ثب ػٌبیت
ثِ هشاتت فَق ٍ ثِ ٍوبلت اص ثبًه (ة) ثب تحلیل حمَلی ٍ هؼتٌذات لبًًَی پبػخ هَاسد صیش سا ثٌَیؼیذ:
 -1چِ دػَا ٍ یب دػبٍیی ػلیِ چِ ؿخق یب اؿخبكی لبثل ًشح هی ثبؿذ.
 -2خَاػتِ دػَا سا هـخق ٍ هٌزض ٍ ثِ تفىیه هبلی ٍ غیش هبلی ٍ هیضاى ّضیٌِ دادسػی تؼییي ًوبییذ.
 -3وذام هشرغ لوبیی كبلح ثِ سػیذگی اػت ٍ تلوین هشرغ لوبیی دس ایي خلَف چِ خَاّذ ثَد.
 -4دادخَاػت وبهل دػَا سا ثب سػبیت لبًَى آییي دادسػی هذًی ٍ ػبیش همشسات هشثَى دس فشم دادخَاػت پیَػت تٌظین
ًوبییذ.
(ثبسمً 8 :وشُ)
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( لٌفبً اص دسد ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ ؿوبسُ پشٍاًِ خَد ثِ ػٌَاى وبسآهَص یب ٍویل دس كذس ٍ ریل دادخَاػت رذاً خَدداسی
ًوبییذ).

ػَال ػَم) ؿشوت الوبع (ػْبهی ػبم) هجلغ  60هیلیبسد سیبل اص ؿشوت تبهیي ػشهبیِ ٍام هی گیشد ٍ دس لشاسداد اػٌبی
ٍام همشس هی ؿَد وِ رْت توویي ثبصپشداخت ٍام  ،ػالٍُ ثش تَحیك پالن حجتی هلىی آى ؿشوت  ،دٍ فمشُ چه ًیض ًضد
ؿشوت تبهیي ػشهبیِ ثبیذ تَدیغ ؿَد .ؿشوت الوبع وِ دس هَلغ اًؼمبد لشاسداد دػتِ چه وبفی ًذاؿتِ اػت اص ؿشوت
ًگیي (ػْبهی خبف) وِ هذیشاى ّش دٍ ؿشوت یىؼبى ّؼتٌذ دسخَاػت هی وٌذ وِ دٍ فمشُ چه سا كبدس ٍ ثِ ؿشوت
تبهیي ػشهبیِ تؼلین وٌذ تبسیخ یىی اص چه ّب  93/9/19اػت وِ دس تبسیخ  93/9/26ثشگـت ٍ گَاّیٌبهِ ػذم پشداخت
آى كبدس ؿذُ اػت ٍ تبسیخ چه دیگشی  93/2/29اػت وِ دس تبسیخ  93/3/15هٌتْی ثِ كذٍس گَاّیٌبهِ ػذم پشداخت
ؿذُ اػت .دس لشاسداد اػٌبی ٍام ؿشوت تأهیي ػشهبیِ ٍ ؿشوت الوبع ًیض تلشیح ؿذُ اػت (دس كَست ثشٍص ّش گًَِ
اختالف دس تفؼیش ٍ ارشای هفبد لشاسداد ً ،شفیي هتؼْذ هی ؿًَذ وِ آى سا ثِ داٍسی اسربع دٌّذ) ثب تخلف ؿشوت الوبع
اص پشداخت ٍام خَد  ،ؿشوت تأهیي ػشهبیِ چه دٍم سا اص ًشیك دادگبُ ػوَهی حمَلی هٌبلجِ ٍ ًؼجت ثِ چه اٍل اص
ًشیك اداسُ حجت اػٌبد ٍ اهالن ارشائیِ كبدس هی وٌذ لٌفبً ثِ هَاسد صیش پبػخ دّیذ:
 -1ؿشوت ًگیي دس دادگبُ ػوَهی حمَلی چِ دفبػیبت ؿىلی ٍ هبَّی دس ثشاثش دػَای ؿشوت تأهیي ػشهبیِ هی تَاًذ
اًزبم دّذ؟ ؿشوت الوبع هی تَاًذ چِ الذاهبتی سا ثشای حفظ حمَق خَد ٍ پبػخگَیی ثِ دػَای ؿشوت تبهیي
ػشهبیِ اًزبم دّذ؟
 -2ثش فشم ایٌىِ هَهَع اختالف ثِ داٍسی اسربع ؿَد آیب دس پشًٍذُ داٍسی ؿشوت ًگیي حك دخبلت داسد؟ دس كَستی
وِ ؿشوت ػشهبیِ ثِ ػٌَاى هحىَم لِ داٍسی تمبهبی كذٍس ارشائیِ وٌذ ٍ ؿشوت الوبع ثِ سأی داٍس اػتشام داؿتِ
ثبؿذ  ،آیب ارشای سأی داٍسی هتَلف خَاّذ ؿذ؟
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 -3آیب ؿشوت تبهیي ػشهبیِ للذ داسد وِ اص ثبثت چه  93/2/29اهَال كبدس وٌٌذُ چه سا تَلیف وٌذ .ثِ ًظش ؿوب ایي
ؿشوت ثْتش اػت وِ اص دادگبُ ػوَهی حمَلی تمبهبی دػتَس هَلت وٌذ یب تأهیي خَاػتِ؟ آیب دادگبُ ثبیذ ثشای
كذٍس آى  ،تأهیي (; خؼبست احتوبلی) اخز وٌذ؟ ثش فشم هخجت ثَدى پبػخً ،مذی یب غیش ًمذی ٍ ثِ چِ هیضاى؟
(ثبسمً 6 :وشُ)

َمراٌ با اختبار َمیشٍ یک گام جلًتر باشید

مجمًعٍ سًاالت آزمًن َای حقًقی را از ایىجا دریافت کىید

مجمًعٍ سًاالت سًمیه آزمًن کتبی اختبار  1393کاوًن يکالی دادگستری مرکس

14

ثِ ًبم خذا
سواالت درس آیین دادرسی کیفری
ػَهیي اختجبس وتجی (اػفٌذهبُ ػبل ) 1393وبًَى ٍوالی دادگؼتشی هشوض
ٍلت :دٍ ػبػت
سوال اول) ثیظى وِ پٌذ هبُ اص دٍسُ ػشثبصی اؽ ػپشی ؿذُ  ،دس پبدگبى هحل خذهت  ،اص تبسیىی ؿت اػتفبدُ
وشدُ ٍ همذاس یه هیلیَى تَهبى ٍرِ ًمذ اص ّوذٍسُ خَد ٍ یه لجوِ ػالح گشم اص اػلحِ خبًِ ػشلت هی ًوبیذٍ .ی دس
تؼمیت ٍ گشیض ثب هأهَسیي اًتظبهی دسگیش ؿذُ ٍ الذام ثِ تیشاًذاصی هی وٌذ ٍ ػبثشی وِ تلبدفبً اص هحل ػجَس هی وشدُ ،
هَسد اكبثت گلَلِ لشاس گشفتِ ٍ ثش احش ؿذت خًَشیضی فَت هی ؿَد.
پغ اص دػتگیشی ٍ ثبصسػی ثذًی اص ثیظى  ،همذاس چْل گشم ّشٍییي وـف هی ؿَد .هتؼبلجبً تحمیمبت همذهبتی اًزبم ؿذُ
 ،الذاهبت لبًًَی ثِ ػول آهذُ ٍ پشًٍذُ ثِ دادگبُ اسربع هی ؿَد .هتْن دس آخشیي دفبع خَد دس دادگبُ  ،ثِ تخشیت هٌضل
ثشادسؽ دس وشد دس ػبل  ، 1385الشاس هی وٌذ.
با توجه به توضیحات به سوال های ذیل پاسخ دهید:
 -1الذاهبت لبًًَی سا وِ ًؼجت ثِ اتْبهبت اًتؼبثی ثِ ثیظى ( ػشلت ٍرِ ًمذ ٍ ػالح گشم  ،لتل ً ،گْذاسی ٍ حول هَاد
هخذس اص ًَع ّشٍییي) اص ثذٍ دػتگیشی تب كذٍس حىن لٌؼی اص ػَی هشارغ لوبیی كبلح ثِ ػول هی آیذ  ،دلیمبً
ثیبى ًوبییذ ( .ثبسمً 2 :وشُ )
 -2هشرغ كبلح سػیذگی ثِ اتْبم لتل (دس ّش دٍ فشم لتل ػوذی ٍ لتل ؿجِ ػوذی) سا تؼییي ًوبییذ ( .ثبسمً 2 :وشُ)
 -3آیب دادگبُ دس هَسد الشاس هتْن ثِ تخشیت هٌضل ثشادسؽ ثب تىلیفی هَارِ اػت؟ ( ثبسمً 2 :وشُ)
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 -4دادگبُ ثشای حفظ حمَق هتْن چِ ٍظیفِ ای داسد؟ ( ثبسمً 2 :وشُ)
 -5دس كَست كذٍس حىن هحىَهیت دس ولیِ هَاسد اتْبم (ػشلت ،لتل دس ّش دٍ فشم هزوَس ٍ ًگْذاسی ٍ حول
ّشٍییي) هشرغ تزذیذًظش سا تؼییي ًوبییذ ( .ثبسمً 2 :وشُ)
سوال دوم) فشهبًذاس یىی اص ؿْشّبی اػتبى (الف) ثب هؼبًٍت پؼشػوِ خَد ثِ ًبم َّؿٌگ وِ وبسهٌذ یه ؿشوت
خلَكی اػت  ،ثِ اتْبم والّجشداسی دس صًزبى  ،تحت تؼمیت لشاس گشفتِ ٍ پغ اص كذٍس لشاس لبًًَی اص ًشف همبم لوبیی
ری كالح ٍ هَافمت ثب آى تَػي همبم هشثَى ٍ اًزبم ػبیش تـشیفبت لبًًَی  ،پشًٍذُ رْت سػیذگی ثِ ؿؼجِ اٍل دادگبُ
ػوَهی رضایی صًزبى اسربع هی ؿَد .هتْویي ثشای دفبع دس لجبل اتْبم اًتؼبثی ٍویل هؼشفی هی وٌٌذ .دادگبُ ثذٍى
دػَت اص ٍویل  ،هتْویي سا احوبس ٍ پغ اص سػیذگی ٍ ختن دادسػی  ،فشهبًذاس سا ثِ پٌذ ػبل حجغ ٍ اًفلبل اص خذهبت
دٍلتی ٍ دُ هیلیَى سیبل رضای ًمذی ٍ سد هبل ّ ،وچٌیي هؼبٍى ٍی سا ثِ دٍ ػبل حجغ ٍ ػِ هیلیَى سیبل رضای ًمذی
ٍ  20هشثِ ؿالق  ،هحىَم هی ًوبیذ.
ثب تَرِ ثِ تَهیحبت فَق  ،ثِ ػٌَاى ٍویل هحىَم ػلیْوب  ،هوي تؼییي هشرغ تزذیذًظش ٍ روش دالیل ٍ رْبت
تزذیذًظش خَاّی ،الیحِ هشثَى سا ثب تَرِ ثِ ایشادات احتوبلی سًٍذ تؼمیت  ،دادسػی ٍ كذٍس حىن  ،هؼتٌذاً ثِ هَاد
لبًًَی ( لَاًیي حبون فؼلی ) ثٌَیؼیذ( .ثبسمً 10 :وشُ)
(اص روش ًبم  ،ؿوبسُ پشٍاًِ ٍ اهوبء دس ریل الیحِ ٍ پبػخ ًبهِ رذاً خَدداسی وٌیذ)
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