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 حقوقیسؤاالت 
طي  باب خانه مسكوني را به قیمت يكصد میلیون تومان ازمهدي خريداري نموده و جهت پرداخت ثمن؛ امیر يك - اولسوال 

محمود با قبول اين  میلیون تومان به مهدي بپردازد.نامه اي مهدي را به محمود معرفي کرده است تا محمود مبلغ يكصد 
مانده يك دستگاه به جاي پنجاه میلیون تومان باقي کند که پنجاه میلیون تومان از اين وجه را نقدا ودرخواست با مهدي توافق مي

در نتیجه مهدي  کند.رغم اين توافق به تعهدات خود عمل نميمحمود علي اتومبیل سواري متعلق به خود را به مهدي بدهد.
 .نمايددادخواستي به طرفیت امیر و محمود به خواسته مطالبه پنجاه میلیون تومان و تسلیم اتومبیل به دادگاه تقديم مي

 حال با توجه به شرح سوال
 بیان نمايید؟ الف: نوع و وضعیت معامالت و توافقات انجام شده را با ذکر عناوين حقوقي مستدال

 وريد؟آباشید چه دفاعي از او بعمل مي رب:اگر وکیل امی
 بود؟ ج : تصمیم دادگاه در مورد هر يك از خواندگان چه خواهد

 تواند انجام دهد؟د:بر فرض محكومیت محمود و اجراي حكم؛ محمود چه اقدامي جهت احقاق حق خود مي
کرده و پس از حكم دادگاه مطالبات مهدي را داده ه: بر فرض که محمود مديون امیر بود و بر اين مبنا دستور پرداخت را قبول 

تواند اقامه نمايد؟ باشد؛ اگر کشف شود که بیع خانه مسكوني مذکور باطل بوده دعوي استرداد ثمن علیه مهدي را چه کسي مي
 .مستدال توضیح دهید

اي تمام شده و علي طي اظهارنامهباشد. مدت قرارداد حسن وفق قرارداد باغبان باغي است که متعلق به علي مي -سوال دوم 
نمايد؛ حسن پس از ابالغ و رويت اظهارنامه بدون اذن و اطالع علي باغ را براي از حسن درخواست تسلیم و تحويل باغ خود را مي

ند ماه پس از تصرفات حسین در باغ به علت خودداري چدهد. مدت سه سال به حسین اجاره داده و باغ را تحويل نامبرده مي
 :شوند حال مستند و مستدل به موارد ذيل پاسخ دهیدحسین از آبیاري درختان تعدادي از درختان خشك مي

الف: به عنوان وکیل علي )مالك باغ ( براي احقاق حقوق نامبرده چه دعوايي تحت چه عنوان يا عناويني؛ به طرفیت چه شخص 
 نمايید؟يا اشخاصي و به چه مرجعي تقديم مي

 .بین حسن و حسین مسئولیت نهائي جبران خسارت به عهده چه کسي است ؟ توضیح دهید ب : در رابطه

 

 

سینا که مقیم شیراز است سیمین را که ساکن جهرم است به موجب نكاحنامه رسمي تنظیمي در دفتر ازدواج  -سوال سوم
هفته پس از عقد؛ سیمین جهت ابراز  شماره... جهرم با صداق يكصد سكه طالي تمام بهار ازادي به عقد خود در میاورد؛ يك
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کند. يك ماه بعد عالقه خود به همسرش؛ به اتفاق سینا در يكي از دفاتر اسناد رسمي شیراز حاضر و تمام مهريه را به سینا هبه مي
کند که از غ مياي به سینا اعالم و ابالاز تنظیم اين هبه نامه؛ زوجه متوجه رفتار نامتعارف همسر خود شده و به موجب اظهارنامه

نمايد. در نمايد. سینا نیز متقابال دعوي طالق اقامه ميهبه رجوع کرده است. سپس دعوي مطالبه مهريه در دادگاه مطرح مي
هاي ذيل مشروح و شرايطي که هنوز رابطه زناشويي فیمابین زوجین برقرار نشده و با توجه به شرح و فرض سوال به پرسش

 :مستدل پاسخ دهید
 هزينه دادرسي دعوي اصلي و متقابل چگونه تعیین میشود؟ الف:

 .ب: در فرض سوال زوجه استحقاق مطالبه مهريه را دارد يا خیر ؟ توضیح دهید
 ج: برفرض بطالن هبه و وقوع طالق قبل از نزديكي تكلیف صداق سیمین چیست؟

 د: بر فرض بطالن هبه و عدم تقاضاي طالق ؛ تكلیف مهريه زوجه چیست؟
 مرجع ذيصالح جهت رسیدگي به دعاوي مذکور چه دادگاهي است؟ه: 

هاي جمشید و فرشید دعوايي در دادگاه در خصوص مرجان به شما مراجعه و اظهار میدارد: اخیرا دو نفر به نام -سوال چهارم
الكیت جمشید اند که دادگاه پس از رسیدگي حكم به ممالكیت پالك دو فرعي از هشت اصلي بخش سه شیراز مطرح نموده

نسبت به پالك موصوف صادر نموده است در حالیكه طبق سند رسمي موچود ملك مذکور متعلق به من )مرجان( است. دادنامه 
خواهد وکالت وي ده روز قبل به محكوم علیه ابالغ شده وتا امروز نسبت به حكم تجديد نظر خواهي ننموده است. حاال از شما مي

در چه زماني و نزد چه مرجعي  دفاع کنید. با توجه به شرح سوال در صورت قبول وکالت مرجان چه اقدامي را بپذيريد و از حقوق او
 )حسب مورد( به عمل میاوريد؟

محمد به دفتر وکالت شما مراجعه و اظهار میدارد: پدرش شش ماه پیش فوت نموده و وراث حین الفوت وي با  -سوال پنجم
ر و چهار فرزند پسر و دو دختر و زوجه( حاال قصد تحصیل گواهي حصر وراثت دارد تا با استفاده از احتساب خود او عبارتند از )ماد

اما به استثناي مادرش ساير وراث از ارايه مدارك  ان خانه مسكوني را که به نام پدرش ثبت شده به وراث منتقل و ثبت نمايد.
الت وي اقذامات الزم را انجام دهید. حال با توجه به شرح سوال به خواهد با قبول وکنمايند؛ و از شما ميسجلي خودداري مي
 : موارد ذيل پاسخ دهید

 وراثت الزم است؟ الف: چه مدارکي جهت اخذ گواهي حصر
 ب: با توجه به عدم همكاري ساير وراث چه اقدامي جهت تهیه مدارك مورد نیاز میسر است؟

 ج: مرجع تسلیم دادخواست چه دادگاهي است؟
 شود؟هم االرث هريك از وراث از خانه مسكوني مقرر در سوال چقدراست و چگونه به نام انها ثبت ميد: س

 )ترافعي و غیر ترافعي( چیست و دعواي ترافعي چه مفهومي دارد؟ تقسیم دعاوي به ه: نوع دعوي به اعتبار



    فارساکونن    ۱۳۸۶ سال اسفند سواالت اختبار 

4 
 

 

پنج يك دستگاه خودرو سواري پژو از  و داحمد به شما مراجعه و اظهار میدارد: در تاريخ بیستم مرداد هشتا -سوال ششم
محسن خريداري نموده و بابت ثمن معامله تعداد دو فقره چك هر يك به مبلغ پنجاه میلیون ريال به تاريخ بیستم مهر ماه همان 

مسافرتي ها با مراجعه به محسن مبلغ مذکور را طي چند فقره چك سال صادر و تحويل فروشنده داده است و قبل از سرسید چك
به وي پرداخت نموده و رسید دريافت کرده اما الشه دو فقره چك ياد شده چون در ان  که شماره ها و برگ خريد آنها موجود است؛

روز همراه محسن نبوده به احمد مسترد نشده است. اخیرا محسن با مراجعه به اجراي ثبت نسبت به دو فقره چك مورد بحث 
اه نجاري وي را توقیف نموده است. اکنون با مالحظه مدارك احمد و صدق گفتار وي چه اقداماتي اجرايیه صادر و نتیجتا کارگ

 براي حفظ حقوق وي بعمل میاوريد مستدل و مستند به مواد قانوني شرح دهید؟

 .وجوه تشابه و تفاوت اعتراض ثالث به احكام و اعتراض ثالث اجرايي را از کلیه جهات بیان نمايید -سوال هفتم 

هاي بالمحل متعدد فرزاد که به خريد و فروش اتومبیل اشتغال دارد از تیر ماه هشتاد و پنج به علت صدور چك -سوال هشتم
طبق شرايط مقرر در سند رهني کلیه ديون و  دچار بحران مالي شده و به علت عدم پرداخت اقساط وام دريافتي از بانك تجارت؛

اي به تقاضاي بانك از دفترخانه تنظیم کننده بر همین اساس اجرايیه حال گرديده است. تعهدات وي از مهر ماه هشتاد و چهار
) که مبلغ يكصد و هشتاد میلیون تومان بوده( و مابقي به عنوان  سند رهني به مبلغ دويست و پنجاه میلیون تومان بابت اصل وام
 . ده استسود و خسارات تاخیر تاديه محاسبه و صادر و به فرزاد ابالغ گردي

پنجاه میلیون تومان بابت مهريه اش را  از سوي ديگر همسر فرزاد نیز مبادرت به طرح دعواي حقوقي جهت مطالبه مبلغ يكصد و
ست که حدود پانصد میلیون تومان ارزش دارد که آن هم به ازاي ا نموده است. تنها مايملك و دارايي فرزاد يك باب خانه مسكوني

بانك بوده و مازاد ان نیز در اجراي قرار تامین خواسته مورد تقاضاي همسر فرزاد از ناحیه اجراي احكام حقوقي وام مذکور در رهن 
توقیف گرديده است .حال فرزاد به شما مراجعه و میخواهد وکالت وي را بپذيريد و در حدود قانون و مقررات از حقوق وي دفاع 

 :نمايید. اينك با توجه به شرح سوال
قبال اقذامات بانك و همسر فرزاد که تنها دو تن از ديان وي بوده اند و از اين طريق قادر به تصاحب بخش عمده اي از  الف: در

اموال وي هستند چه اقداماتي براي حفظ حقوق قانوني فرزاد به عمل میاوريد؟ با ذکر نوع و عنوان تقاضا و مراجع ذيصالح؛ 
 .مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید

اقدام بانك در تقاضاي صدور اجرايیه جهت وصول مطالبات مورد ادعاي بانك اعم از اصل وام و سود و خساسرات تاخیر تاديه ب: 
 .دانید يا خیر ؟ مستدل و مستند پاسخ دهیدرا موجه و قانوني مي
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جه بهرام صادر نموده؛ بهرام بهمن يك فقره چك از حساب جاري خود در بانك .... به مبلغ پانصد میلیون ريال در و -سوال نهم
ك مذکور چبا ظهرنويسي چك را به پرويز انتقال داده پرويز نیز ضمن ظهرنويسي با ضمانت خسرو ان را به برديا انتقال داده و نهايتا 

ت اخذ شده که نامبرده در موعد قانوني به بانك مراجعه و به علت کسر موجودي گواهي عدم پرداخ از سوي برديا به دارا واگذار
 نموده است سپس به پرويز مراجعه و جون او وجه چك را نپرداخته با مراجعه به خسرو وجه چك را از خسرو وصول نموده است.

 :حال با توجه به شرح سوال خواهد با قبول وکالت وي احقاق حق نمايید.مراجعه و مي اکنون خسرو به شما
 .ه شخص يا اشخاصي به عمل میاوريد مستدل و مستند توضیح دهیدالف: به وکالت از خسرو علیه چه اقدامي و علیه چ

 .نمايیدب: بر فرض اينكه افراد مسئول در چند شهر اقامت داشته باشند؛ در چه دادگاهي اقامه دعوا مي

 

ست قراردادي میبندد که به ا ست با کامران که پیمانكار ساختمانيا کاوه که مالك يك قطعه زمین مسكوني -سوال دهم
مجتمع آپارتماني چهار طبقه و در هر طبقه دو واحد بسازد و تحويل کاوه دهد. کامران با استفاده از مصالح بسیار  موجب ان يك

ها را ساخته و تحويل کاوه اخذ تايیديه مهندس ناظر و پايان کار از شهرداري؛ اپارتمان با ۲۸۰۰ضعیف و برخالف ايین نامه
دهد اما بهاي هر چهار واحد را ها را به چهار نفر فروخته و سه واحد را به خريداران تحويل مياپارتمانکاوه چهار واحد از  دهد.مي

هايي که بر اساس اصول فني و ايین نامه دهد و نوعا تاثیري بر ساختمانسپس در اثر زلزله خفیفي که رخ مي نمايد.دريافت مي
 . شود تخريب مياند ندارد؛ مجتمع اپارتماني کالساخته شده ۲۸۰۰

اينك خريداران با مراجعه به شما قصد استیفاي حقوق قانوني خود را دارند حال با توجه به شرح سوال به موارد ذيل مستدل و 
 .مستند پاسخ دهید

 الف: در خصوص معامالت خريداران با کاوه چه اقداماتي میسر است؟
 ناشي از اين حادثه طرف دعوي قرار داد؟ ب: چه کساني را میتوان به عنوان مسئول جبران خسارات

 ج: بر فرض که دادگاه کاوه وکامران را محكوم به پرداخت خسارت نمايد مبناي حقوقي چنین حكمي چیست؟
و پیمانكار را داشته باشد مبناي حقوقي  د: اگر در اثر ريزش اپارتمانها رهگذري اسیب ديده باشد و قصد طرح دعوي علیه مالك

 چیست؟چنین دعوايي 

 

 

احمد وصیت نموده پس از فوتش فالن ملك از امالك وي به عنوان ثلث باقي منظور و تحت تصدي و تولیت  -سوال يازدهم
 . موزان مستمند برسدآمحمود؛ يك عشر از منافع آن همه ساله صرف خیرات براي احمد شود و مابقي به مصرف دانش
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اند. پس از چند سال نسل دوم اوالد احمد با طرح سند ثلثیه تنظیم نموده ،وصي و ورثه با عمل به وصیت ،پس از فوت احمد
الفوت احمد بوده و دعوي در دادگاه به طرفیت محمود واداره اوقاف به اين دلیل که ملك مورد بحث زايد بر میزان ثلث اموال حین

نفس است؛ تقاضاي ابطال سند ثلثیه و  از طرفي اختصاص عشر درامد و منافع ملك به خیرات براي احمد از مصاديق وقف بر
ها حكم به نفع انها صادر نموده که همزمان به اند. دادگاه با احراز موارد و قبول داليل خواهاناعالم بطالن ثلث باقي را نموده

خواهد مي محكوم علیهما ابالغ شده؛ اکنون با گذشت مدت ده روز از انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي؛ محمود به شما مراجعه و
 . با قبول وکالت وي احقاق حق نمايید

ها و مستندات دادنامه چه دفاعیاتي خواهید در صورت قبول وکالت محمود چه اقدامي به عمل میاوريد و در رد داليل خواهان
 .داشت؟ مستدل و مستند به مواد قانوني شرح دهید

ماندانا به موجب قرارداد عادي اجاره تیر ماه هفتاد وشش يك باب مغازه ملكي خود و فرزندان صغیر تحت  -سوال دوازدهم
 . هاي )پوريا و پوران( را به منظور شغل لوازم خرازي به امیر اجاره داده استقیمومتش به نام

نا که مترصد فرصتي براي تخلیه ملك بوده؛ فروشي تبدبل نموده است. مانداامیر اخیرا تغییر شغل داده و مغازه را به میوه
دادخواستي به طرفیت امیر تحت عنوان تخلیه ملك مورد اجاره به علت تغییر شغل به دادگاه عمومي تقديم و امیر نیز قبل از 

ه که جلسه اول دادرسي دعوي تقابل تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمي اجاره مطرح نموده و قصد وي از اين کار اين بود
 . موقعیت شغلي جديد را از اين طريق در سند رسمي اجاره تثبیت نمايد

با تو جه به شرح سوال؛ مستدل و  خواهد وکالت وي و فرزندانش را در دعاوي مطروحه بپذيريد.حال ماندانا با مراجعه به شما مي
 . مستند به مواد قانوني به موارد ذيل پاسخ دهید

 ت يا غیر مالي؟الف: دعاوي مطروحه مالي اس
 ؟ب: در صورتي که دعواي ماندانا و فرزندانش مورد قبول دادگاه واقع شود ؛ حكم دادگاه چیست و چه آثاري خواهد داشت

 ؟ج: در پاسخ به دعوي امیر چه دفاعیاتي به عمل مي اوريد
شرايط اجاره نامه عادي سابق صادر د: بر فرض که دادگاه با رد دعوي تخلیه ماندانا حكم به تنظیم سند رسمي اجاره بر اساس 

و گذشت مواعد قانوني امیر از اجراي آن صرفنظر نمايد ؛ در چنین شرايطي چه اقدام قانوني براي  قطعي شدن حكم نمايد و با
 ؟حصول خواسته مورد نظر مالكین میسر است

 .ه: وکالتنامه پیوست را متناسب با شرح سوال و اختیارات مورد نیاز تنظیم نمايید
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 سؤاالت کیفری
اي که متعلق به فرهاد است از فاصله سه متري اساس نظريه پزشكي قانوني و کارشناس اسلحه؛ خسرو با اسلحه بر -سوال يك

به قتل رسیده است. فرهاد پس از شكايت اولیاء دم در دفاع اعالم داشته هنگام شلیك تیر؛ اسلحه در دست او بوده اما بدون 
باشد سهوا دست او روي ماشه رفته و تیر شلیك شده و قصد قتل يا تیراندازي به مقتول را نداشته است و  اينكه قصد شلیك داشته

 .انگیزه يا خصومتي نیز در بین نبوده ضمن اينكه پس از حادثه شخصا به نیروي انتظامي خبر داده است

لت قتل و اقرار فرهاد به مالكیت اسلحه و شلیك تیر آاند دادسرا نیز با توجه به قتاله بودن اولیاء دم شكايت قتل عمدي نموده
توسط وي و نظريات پزشكي قانوني و کارشناس اسلحه و تقاضاي اولیاء دم مستند به مواد قانوني مربوط به قتل عمد طي 

 .کیفرخواستي تقاضاي قصاص فرهاد را نموده است . حال با توجه به شرح مذکور مستدال و مستندا پاسخ دهید
 .يا وکالت فرهاد را میپذيريد؟ در صورت پذيرش يا عدم پذيرش داليل و دفاعیات خود را بیان نمايیدالف: ا

 تواند براي اثبات نوع قتل مورد را از موارد لوث تشخیص و قسامه را اجرا نمايد؟ب: آيا دادگاه مي
باشند مرجع رسیدگي به جنبه عمومي جرم  نظر نمودهکه اولیاء دم قبل از صدور کیفرخواست از شكايت خود صرفج: در صورتي

 . چه دادگاهي است؟ مستندا بیان نمايید

رامین که مدير عامل يك شرکت خصوصي سهامي خاص است از حساب شخصي خود چكي در وجه بابك صادر و  -سوال دوم
ل تنظیم و به دادسرا بابك با مراجعه به بانك و اخذ گواهي عدم پرداخت به علت کسر موجودي شكايت کیفري چك بال مح

اي مقید به مهلت سه روزه صادر گرديده؛ بابك در معیت مامور ابالغ به مراجعه نموده است. از شعبه بازپرسي دادسرا احضاريه
منظور رساندن احضاريه به رويت مخاطب به دفتر شرکت مراجعه نموده اما منشي شرکت اعالم داشته مدير عامل در شرکت 

 . حضور ندارد

يا وقوع مشاجره  نمايد.رغم اظهار و ممانعت منشي وارد اتاق مدير عامل شده و رامین را پشت میز کارش مشاهده ميعلي بابك
نمايد. رامین از شود و مفاد احضاريه را شفاها به وي اعالم ميلفظي بین رامین و بابك؛ مامور ابالغ متوجه حضور رامین مي

شود بعد علیه بابك به عنوان ورود به عنف وقت مقرر در شعبه بازپرسي نیز حاضر نمي کند و درگرفتن احضاريه خودداري مي
 : نمايد. اينك با توجه به شرح سوال مستدل و مستند پاسخ دهیدطرح شكايت مي

 میاوريد؟پذيريد يا خیر ؟ در صورت پذيرش چه دفاعي از وي به عمل الف: ايا دفاع از بابك را درقبال اتهام ورود به عنف مي
 . ب: در خصوص کیفیت ابالغ احضاريه در فرض سوال و تكلیف مامور ابالغ توضیح دهید

ج: در صورت گزارش ابالغ احضاريه توسط مامور و عدم حضور رامین در شعبه بازپرسي؛ چه اقدام يا اقداماتي از ناحیه بازپرس 
 متصور است؟
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موتورسیكلت بوده با خانم مهشید که عابر پیاده بوده تصادف نموده ؛ فرشید که راننده یدر يك تصادف رانندگ -سوال سوم
 . فرشید فاقد گواهینامه رانندگي موتور سیكلت است اما داراي گواهینامه پايه دو شخصي است است.

احتیاطي )عدم توجه کافي به جلو( از سوي فرشید دانسته است. پزشكي قانوني کارشناس تصادفات علت تامه تصادف را بي
هاي زانوي راست و يك فقره حارصه در صدمات وارده به مهشید را شكستگي ساق پاي راست/ شكستگي بیني/ پارگي مینسك

ها بدون عیب درمان گرديده اما پارگي مینسك باعث محدوديت ناحیه گردن اعالم و در نظريه نهايي اظهار نموده است شكستگي
 . دايمي در حرکات پا شده

ذکور آمده است: بابت پارگي مینسك پنج درصد و بابت محدوديت در حرکات پاي راست پانزده درصد ديه همچنین در نظريه م
يه کارشناس ر کامل )ديه يك مرد مسلمان( به عنوان ارش و در ساير موارد ديه مقدر بايد پرداخت شود. با وصفي که متهم به نظ

نظر از درست يا نادرست بودن مستندات وسط دادگاه بدوي؛ صرفتصادفات و پزشكي قانوني تسلیم بوده؛ در دادنامه صادره ت
قانوني؛ حكم به محكومیت متهم به پرداخت )بهاي هشت شتر بابت شكستگي استخوان پاي راست/ بهاي هشت شتر بابت 

عنوان  شكستگي استخوان بیني/ بهاي يك شتر بابت حارصه گردن/ پانزده درصد ديه کامل بابت نقص در حرکات پاي راست به
همچنین چهار ماه حبس بدون استناد به کیفیات مخففه به علت ايراد  ارش/ پنج درصد ديه کامل بابت ارش پارگي مینسك و

ضرب و جرح غیر عمدي ناشي از بي احتیاطي در امر ر انندگي و نیز مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي بابت رانندگي بدون پروانه 
)از تاريخ تصادف( صادر گرديده است. حال با توجه به شرح سوال  مهلت دو ساله پرداخت ديهبا قید فوريت پرداخت ارش و 

 .حداقل پنج مورد ايراد و اشكال اساسي وارد بر راي را با استناد به مواد قانوني بیان نمايید

محل تنخواه گرداني که نزد  حامد که کارمند اداره ... استان بوشهر است ماموريت داشته به شیراز عزيمت و از -سوال چهارم
لذا نامبرده به فروشگاه  وي بوده مقدار چهارصد متر کابل برق فشار قوي خريداري و تحويل بگیرد و در بوشهر تحويل اداره دهد.

ا لوازم تاسیسات برقي محسن در شیراز مراجعه و چهارصد متر کابل مورد نظر را به بهاي بیست میلیون ريال خريداري مینمايد؛ بن
 . به تقاضاي حامد؛ محسن فاکتوري به مبلغ بیست و دو میلیون ريال صادر مینمايد

هاي خريداري ناچار کابل گردد.شود و به توصیه پزشك معالج در بیمارستان بستري ميحامد هنگام مراجعت به بوشهر بیمار مي
يل اداره نمايد. غالم در مسیر خود در برازجان توقف دهد که به بوشهر برده و تحوشده را به يكي از اشنايانش به نام غالم مي

دهد و گردد و ضمن عیادت از حامد ماجرا را شرح ميفروشد و با دريافت وجه ان به شیراز برمينمايد و کابلها را به فريد ميمي
 .ها را بنمايندگذارند با هم به بوشهر رفته و ادعاي سرقت کابلدهد و قرار مينصف وجوه دريافتي را يه حامد مي
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شوند. حال با شود و حامد و محسن و غالم و فريد دستگیر مينمايند مدتي بعد جريان فاش ميبه همین منوال نیز عمل مي
مجرمانه باشد نوع بزه انتسابي به  داراي وصف چزايي باشد که فعل ارتكابي نامبردگان مذکورتوجه به شرح سوال در صورتي

 ه مرجع يا مراجعي صالحیت رسیدگي به اتهامات نامبردگان را دارند؟انها چیست و چ هريك از
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