سئواالت حقوق تجبرت
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
تجبسی سا ثبتَجِ ثِ هفَْم اغل ٍ استثٌبئبت آى تجییي ًوبییذً5.وشُ
سئَال دٍم:ثبتَجِ ثِ سیبق هبدُ  386ق.ت هجٌبی هسئَلیت هتػذی حول ٍ ًمل سا
دس خػَظ اهبًی یب ضوبًی ثَدى تػشف ٍ یذ هتػذی حول ٍ ًمل تجییي
ًوبییذً5.وشُ
سئَال سَم:ثب روش دلیل ٍ استذالل تَضیح دّیذ آیب ّش یه اص اضخبظ صیش تبجش
هحسَة هی ضًَذ یب خیش؟ً4وشُ
الف)آلبی احوذی ساًٌذُ یه دستگبُ سوٌذ هتعلك ثِ ضشوت حول ٍ ًمل غجب سفش
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.

مسئله  :فقط به یکی از مسئله هبی زیر به انتخبة خود پبسخ دهیذ.

هسئلِ اٍل:ضشوت تضبهٌی احوذی ٍ ضشوبء ٍ ضشوت ثب هسئَلیت هحذٍد جبم جن
ثشای اخز هطبٍسصُ حمَلی ثِ دفتش ضوب هشاجعِ هی ًوبیٌذ.هستذالً ٍ هستٌذاً ثِ لبًَى

تجبست چِ ساُ حل حمَلی ثِ آًْب اسائِ هی وٌیذً6 :وشُ (فشٍؼ هسئلِ سا ثطَس
هستمل ثشسسی ًوبییذ)
الف)یىی اص ضشوبءضشوت تضبهٌی ثِ ًبم آلبی سحیوی ٍسضىستِ ضذُ است ٍ یىی
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؟
ة)ضشوت ثب هسئَلیت هحذٍد جبم جن الذام ثِ اًعمبد لشاسداد ثیع ثشای فشٍش دٍ
دستگبُ سی تی اسىي ثِ ضشوت تضبهٌی احوذی ٍ ضشوبءًوَدُ است ٍ ضشوت
تضبهٌی هتعْذ ضذُ است وِ هجلغ سیػذ هیلیَى تَهبى ثِ عٌَاى ثوي هعبهلِ
ثپشداصد.چٌبًچِ ضشوت تضبهٌی احوذی ٍ ضشوبءثِ دلیل فَت یىی اص ضشوب ثِ ًبم
آلبی عجبسی دس آستبًِ اًحالل ثبضذ ٍ داسایی ضشوت ًیض غشفب ًیوی اص هجلغ هعبهلِ سا
پَضص دّذ:
ة 1-ضشوت جبم جن ثشای ٍغَل هبثمی طلت خَد چِ الذاهی سا هی تَاى اًجبم
دّذ؟چشا؟
ة 2-چٌبًچِ ٍسثِ آلبی عجبسی ثب اسائِ اسٌبدی ثبثت ًوبیٌذ وِ ضشوت جبم جن ثِ
آلبی عجبسی هتَفی هجبلغی سا هذیَى ثَدُ است آیب هی تَاًٌذ دس ثشاثش ضشوت جبم
جن استٌبد ثِ تْبتش ًوبیٌذ؟

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
؟هستذل ٍ هستٌذ ثِ لبًَى پبسخ دّیذً6:وشُ
 .1اًتخبة آلبیبى حك جَ ٍ سحوتی ثشای تىویل اعضبی اٍلیي ّیأت هذیشُ ضشوت
دس هجوع عوَهی عبدی
 .2عضل هذیشعبهل ضشوت ثِ دلیل اًعمبد لشاسدادی خبسج اص اختیبسات ٍی هجوع
عوَهی فَق العبدُ
 .3اثطبل ٍ اعالم وبى لن یىي ثَدى لشاسدادّبی هٌعمذُ تَسط دٍ تي اص اعضبی ّیأت
هذیشُ دس ثشاثش اضخبظ ثبلث ثِ دلیل عذم تَدیع سْبم ٍثیمِ
 .4تػَیت افضایص سشهبیِ ضشوت ٍ اجشای هشاحل لبًًَی آى تَسط ّیأت هذیشُ
 .5تػَیت اختػبظ  1/20اص سَد خبلع ضشوت ثِ عٌَاى اًذٍختِ لبًًَی دس
هجوع عوَهی عبدی وِ ثطَس فَق العبدُ تطىیل ضذُ است .
 .6عضل ثبصپشس اغلی ضشوت ثِ علت سلت ضشایط تَسط ّیأت هذیشُ

