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  :مقدمه

تصمیم قوه قضائیه بر آن شد که برگزاري آزمون کتبی و  1388در اواخر سال 
انجام و مراحل گزینش علمی داوطلبان تصدي مقام قضاوت به معاونت آموزش 

این تصمیم کارگروهی با عنوان در اجراي . و تحقیقات این قوه محول گردد
کارگروه جذب و استخدام قضات، با عضویت مدیرکل کارگزینی و مدیرکل 
گزینش و استخدام قضات و تعدادي از قضات شاغل در معاونت مذکور، تشکیل 

یکی از این فرآیندها، . و سازوکار برگزاري آزمون و فرآیندهاي آن را تدوین کرد
  .فته شدگان آزمون کتبی بودمقطع مصاحبه علمی براي پذیر

به منظور انجام مصاحبه علمی پذیرفته شدگان، ابتدا شیوه نامه انجام مصاحبه 
بر مبناي این شیوه نامه مقرر . تدوین و پس از مذاکرات الزم به تصویب رسید

گردید، تعداد ده کمیته تشخیص صالحیت علمی تشکیل تا در مدت زمان 
پذیرفته شدگان مرحله آزمون کتبی ممکن مناسب مصاحبه بیش از هزارنفر 

هاي تشخیص صالحیت علمی با عضویت سه در اجراي این مقرره، کمیته. شود
رتبه دانشگاهی تشکیل گردید به نحوي که با  نفر از قضات یا اساتید عالی

لحاظ تخصص هر یک از اعضاء، کمیته از مهارت پرسش در امور جزایی، مدنی 
عالوه بر اعضاي حقوقدان کمیته، مقرر شد یکی از  .مند باشدو فقهی بهره

هاي روانشناسی روانشناسان نیز در زمان مصاحبه حضور داشته باشند تا از جنبه
  .نیز مصاحبه شونده مورد ارزیابی قرار گیرد



 

هاي تشخیص به منظور شروع کار مصاحبه، کلیه اعضاي حقوقدان کمیته
در . هاي الزم انجام شدماهنگیصالحیت علمی، در جلسه توجیهی شرکت و ه

جلسه توجیهی این پیشنهاد نیز مطرح گردید که مجموعه سؤاالتی در اختیار 
ها قرار گیرد تا مصاحبه در حوزة سؤاالت انجام و به این اعضاي حقوقدان کمیته

جمع آوري سؤاالت براي . ها تأمین شودوسیله هماهنگی بیشتر بین کمیته
ول میسر نگردید، اما این پیشنهاد پس از برگزاري مصاحبه اگر چه در دور ا

هاي بعد این امکان فراهم جلسات مصاحبه، مورد توجه واقع گردید تا براي دوره
  .شود

ها و با توجه به اینکه بر اساس مقررات شیوه نامه، مقرر شده بود پرسش
که  ها، تدبیر بر آن شدهاي مصاحبه مکتوب شود، با خاتمه یافتن مصاحبه پاسخ

. ها استخراج، دسته بندي، تدوین و منتشر شوداز صورتجلسات تنظیمی، پرسش
ها از متن صورتجلسات استخراج و در در همین ارتباط مجموع سؤاالت مصاحبه

  .هفت دسته فرعی تنظیم گردید
آیین دادرسی و اجراي احکام کیفري، حقوق : هاي فرعی عبارتند ازاین دسته

اختصاصی، آیین دادرسی و اجراي احکام مدنی،  جزاي عمومی، حقوق جزاي
پس از تجمیع و تنظیم سؤاالت، در . حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق ثبت

نهایت تصمیم گرفته شد که نتیجه حاصل از انجام کار، در قالب دو جلد کتاب 
یک جلد سؤاالت، جزایی است که آیین دادرسی . به جامعه حقوقی عرضه شود

یفري، حقوق جزاي عمومی و حقوق جزاي اختصاصی و جلد و اجراي احکام ک
دوم نیز سؤاالت حقوقی است که آیین دادرسی و اجراي احکام مدنی، حقوق 

و آنچه در پیش روي قرار . شودمدنی، حقوق تجارت و حقوق ثبت را شامل می
انتشار این مجموعه و مجموعه دیگر از . از مجموعه سؤاالت است دوم دارد جلد

  :ات قابل توجهی برخوردار است که بعضی از آنها به شرح زیر استامتیاز
هاي تخصصی، انتشار سؤاالت و سطح فراوانی آنها در هر حوزه از حوزه -1

هاي تشخیص صالحیت علمی به هر میزان گرایش اعضاي حقوقدان کمیته
کند و چنانچه تعداد سؤاالت در هر حوزه با ها را آشکار مییک از این حوزه

وزه دیگر متفاوت است، ناشی از میزان تمایل اعضاي حقوقدان هر حوزه به ح
  .طرح سؤاالت مرتبط با آن حوزه است

هاي بعدي آزمون انتشار مجموعه براي کسانی که داوطلب شرکت در دوره -2
کند تا با نمونه و سطح باشند، این فرصت را فراهم میتصدي مقام قضاوت می

  .آشنا شوند هاي علمیسؤاالت مصاحبه
دسترسی به نمونه سؤاالت، امکان تحقیق روشمند براي دستیابی به پاسخ  -3

کند و داوطلب با پژوهش در متون حقوقی و تالش براي آنها را فراهم می
  .داردکسب پاسخ، در واقع گام مؤثري در جهت ارتقاء توان علمی خود برمی

لمی به این سؤاالت، هاي تشخیص صالحیت عدسترسی اساتید عضو کمیته -4
هاي بعد عالوه بر آن که آنان را از کوشش براي طرح سؤال بی نیاز براي دوره

هاي تشخیص صالحیت کند، نوعی هماهنگی بین اساتید مختلف در کمیتهمی
کند و به این وسیله در کیفیت و حوزه سؤاالت، از اتخاذ علمی را ایجاد می

  .شودهاي متفاوت جلوگیري میرویه



 

تدوین و ثبت و انتشار سؤاالت در واقع دانش و تجربه سازمانی را ماندگار  -5
هاي بعدي مورد سازد و حتی اگر سؤاالت جمع آوري شده در مصاحبهمی

استفاده قرار نگیرد، با انتشار در قالب مجلدات جداگانه، ماندگاري تجربه ثبت 
  .آوردشده را همراه می

مجموعه ارائه شده است، حسب مورد با  شایان ذکر است، آنچه که در این
سؤاالت دیگري نیز همراه شده است و تجمیع این سؤاالت به این معنا نیست 

هاي بعدي در مراحل گزینش علمی داوطلبان تصدي مقام قضاوت که مصاحبه
بلکه به اعتبار اهمیت مقام قضا و ضرورت . محدود به این سؤاالت خواهد بود

توان علمی کافی، آنان باید به هر وسیله ممکن، در  مندي داوطلبان ازبهره
  .جهت ارتقاء دانش حقوقی و فقهی خود اهتمام الزم را معمول دارند

  
  

  آموزش و تحقیقات قوه قضائیه تمعاون

  

  

  

  

  مدنی دادرسی آیین

  احکام اجراي و
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 تصـمیمی  چه دادگاه ،کند استرداد را خودی میتقد دادخواست خواهان، اگر -1
 کند؟می اتخاذ

 بـا  خواهـان  و است؟ چگونهی میتقد دادخواست در مندرج درخواستتغییر  -2
 دهد؟ تغییر رادرخواست  تواند می مراحلی چه در و شرایطی چه

 شود؟ می رسیدگی مراجعی چه در تیقیوم به راجع امور -3

 :دیده حیتوض کامل طور به را دادگاه رأي  -4

 از یـد  خلـع  بـراي  باشـد،  کرده تصرف غاصبانه را دیگري ملک کسی اگر -5
 ویژگـی  چـه  مالکیـت  دلیـل  و شود مطرح باید دعوایی چه شخصی چنین

 گیرد؟ قرار حکم مورد دی خلع تا باشد داشته باید

 :کنید تعریف را فوري دادرسی -6

 تقـدم  حق طلبکاران برسایر مرتهن همانند خواسته تأمین قرار ي دارنده آیا -7
 دارد؟

 اسـترداد  قابـل  اسـت  شـده  ارائـه  دلیـل  عنوان به دادگاه در که سندي آیا -8
 باشد؟ می
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 صـالحیت  در اخـتالف  کشـور  عالی دیوان وي ادار عدالت دیوان بین اگر -9
 باشد؟ می مرجعی چه با اختالف حل باشد،

 :دهید توضیح ؟معناست چه به طرفین از هریک اهلیت عدم قرار - 10

 :دهید توضیح رای دادرس توقیف قرار - 11

 کنـد،  امتناع آن دریافت از ولی ببیند را قضایی ي ورقه ابالغ مخاطب، اگر - 12
 باشد؟ می ابالغی نوع چه ابالغ، نوع این

 ذاتـی  صـالحیت  نـوع  از حقـوقی  عمـومی  دادگاههـاي  بین صالحیت آیا - 13
 باشد؟ می

ـ  شـخص  مطالبات به راجع حقیقی شخص و تاجر یک بین دعواي - 14 ی حقیق
 اظهـار  صـحت  اثبـات  براي تاجر دادرسی ي جلسه در است، مطرح تاجر از

 از و کنـد  مـی  اسـتناد  خـود  کـل  دفتر به خود بدهکاري عدم بر مبنی خود
 بازرگـانی  دفتـر  کنـد  مـی  ادعا و نماید می را آن ي   مالحظه تقاضاي دادگاه
 کند؟ اتخاذ باید را تصمیمی چه دادگاه  فرض نیا در است معتبر ایشان

 دادخواسـت  در کـه  را خـود  ي خواسـته  توانـد  مـی  زمـانی  چه در خواهان  - 15
 دهد؟ تغییر یا کند زیاد یا کم است کرده تصریح
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 تجدیـد  دادگـاه  یـا  اسـتان  نظر تجدید دادگاه و کشور عالی دیوان بین اگر - 16
 با اختالف حل شود، اختالف صالحیت مورد در بدوي دادگاه با استان نظر
 است؟ مرجعی چه

 چـه  دادگاه کند، خواهان حق به اقرار حقوقی دادگاه در دعوي خوانده اگر - 17
 کند؟ می اتخاذ را تصمیمی

 نـام  را باشـند  مـی  خـواهی  فرجام قابل که استان نظر تجدید دادگاه آراي - 18
 :ببرید

 قـانون  در منـدرج  حامـل  وجـه  در سـند  و تجـاري  سند بطالن دعوي آیا - 19
 باشند؟ می اقامه قابل حقوقی دادگاههاي در تجارت

 تینسـب  اصـل  با را آن مشترك وجه و معناست چه به احکام تینسب اصل - 20
 :دهید توضیح را قراردادها در

 شد؟ قطعی حکم اجراي از مانع توان می مواردي چه در - 21

 اسـتان  نظـر  تجدیـد  دادگـاه  در نظرخـواهی  تجدید علت به که حکمی آیا - 22
ـ  یدیتأ از قبل است، شده مطرح  اسـتان،  نظـر  تجدیـد  دادگـاه  در نقـض  ای
 دارد؟ اجرایی قابلیت
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 باشـد  نمـی  تقـویم  قابل دادخواست تقدیم زمان در خواسته که مواردي در - 23
 شود؟ پرداخت دادرسی ي هزینه عنوان به باید مبلغی چه

 رأي صـدور  حق قاضی حضور بدون مدنی امور در اختالف حل شوراي آیا - 24
 دارد؟ را

 :دهید چیست؟توضیح دین اتیمستثن - 25

 مالی؟ غیر یا است مالی دعواییی متوف ي ترکه میتقس - 26

 :کنید تعریف را قضایی ي اماره - 27

 و اسـت  آمـده  مـدنی  دارسی نییآ قانون ي ماده کدام در استصحاب اصل - 28
 چیست؟ آن مفهوم
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 دارد؟ وجود
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 اجرایـی  عملیات به ثالث شخص اعتراض مدنی، احکام اجراي قانون طبق - 33
 شود؟می رسیدگی مرجع کدام در

 و باشـد مـی  میزان چه مدنی دادرسی نییآ قانون در داور نظر اظهار مهلت - 34
 باشد؟ عادل باید داور شخص آیا

 آن بـه  توانـد مـی  ثالث شخص آیا شود، صادر دعوا رد قرار دعوایی در اگر - 35
 کند؟ دادخواست تقدیم به مبادرت ثالث اعتراض قالب تحت رأي

 :دهید توضیح را ثالث شخص اعتراض مدنی دادرسی نییآ قانون طبق - 36

 هـر  و ببریـد  نـام  را مدنی دادرسی نییآ قانون در آراء به اعتراض ي شیوه - 37
 :دهید توضیح را یک
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 :دهید توضیح را حقوقی چک اثباتی قدرت و اجرایی قدرت - 40

 :ببرید نام را هستند اجرا قابل ولی باشند می قطعی غیر که احکامی - 41

 :دهید توضیح چیست؟ واقعی ابالغ با قانونی ابالغ افتراق وجه - 42



  17   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
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 شـود،  مـی  صـادر  وي علیـه  که حکمی کند، اعالم دادگاه به را خود جدید
 حضوري؟چرا؟ یا است غیابی
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 است؟ اهمیت حائز جهات چه از خواسته بهاي - 54

 :دهید توضیح هستند، دعاویی چه ثالث دعاویی - 55

 است؟ قواعدي چه تابع مالی غیر و مالی دعاوي در سوگند کاربرد - 56

 صـادر  حکـم  کلـی  و عـام بطور  توانند نمی دعوا هر مورد در دادگاهها چرا - 57
 کنند؟

 چـه  احکـام  اجراي حیث ازی خواه فرجام و مدنی امور در دادرسی ياعاده - 58
 دارند؟ یکدیگر بای تفاوت
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 فرجـام  آن بـه  نسـبت  کـه  را حکمـی  کشـور  عـالی  دیوان مواردي چه در - 59
 کند؟ی م بالارجاع ضنق را است شده خواهی

 ست؟یچ در نهایی احکام و قطعی احکام زیتما وجه - 60

 و کننـد  مـی  مراجعـه  دادگسـتري  محاکم به که افرادي شرایطی چه تحت - 61
 بپردازند؟ دادرسی ي هزینه باید کنند می اقامه را دعوایی

 :دهید توضیح را خارجی مدنی احکام اجراي شرایط - 62

 چیست؟ در عدوانی تصرف و ید خلع دعاوي بین افتراق وجه - 63

 تعــداد بــه آن ضــمائم و دادخواســت نســخ بــدوي ي مرحلــه در چنانچــه - 64
ـ  ي عالوه به خواندگان  اتخـاذ  تصـمیمی  چـه  دادگـاه  نباشـد  نسـخه  کی

 کند؟ می

 بـه  خـود  سـمت  دلیـل  عنـوان  بـه  دادگستري وکیل که مدارکی چنانچه  - 65
 چه حقوقی دادگاه نباشد،ي و سمت مثبت است نموده ارائه حقوقی دادگاه

 کند؟ می اتخاذ را تصمیمی

 تـداوم  نحـو  چـه  بـه  دادرسـی  باشد، محجور  دعوا  خوانده که صورتی در - 66
 یابد؟ می

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  20
  

 سـند  اصـل  ي مالحظه درخواست خوانده چنانچه دادرسی اول ي جلسه در - 67
 ي ارائـه  بـه  قـادر  خواهان ولی نماید را است خواهان دعواي مستند که را

 کند؟ می پیدا ادامه چگونه دادرسی نباشد آن اصل

 اعتـراض  خـود  ي شـده  صـادر  حجـر  حکم به تواند می محجور شخص آیا - 68
 نماید؟ حجر رفع درخواست و کرده

 بالمحـل  اسـت،چک  کـرده  دریافت رای چک زمینی فروش بابت شخصی - 69
 نماید؟ دعوي ي اقامه دادگاه کدام در باید آن وجه يمطالبه براي است

 توضـیح  غیـابی؟  یا کند می صادر حضوري را خواسته تأمین قرار دادگاه آیا - 70
 :دهید

 در طــرح قابــل بـدواً  دعــاوي کـدام  مــدنی دادرســی نیـی آ قــانون طبـق  - 71
 باشند؟ می استان تجدیدنظر دادگاههاي

 دادرسـی  ي جلسـه  تشـکیل  بدون که دارد وجودی دعوای مدنی امور در آیا - 72
 :دهید توضیح باشد؟ رسیدگی قابل

 تصـمیمی  چه دادگاه کند، مسترد کامل طور به را خودي دعوا خواهان اگر - 73
 کند؟ می اتخاذ
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 بطـالن  بـه  محکوم وي دعواي یا و شود حقی بی به محکوم خواهان اگر - 74
 تـأمین  قـرار  از کـه  را خـود  خسـارت  تواند می چگونه دعوا ي خوانده شود،

 کند؟ مطالبه احتمالی خسارت از است شده وارد او به خواسته

 خـواهی فرجـامی  و نظـر تجدیـد  قابـل  آیای حسب امور در دادگاه تصمیمات - 75
 :دهید توضیح خیر؟ یا باشد می

 :دهید توضیح است؟ الزم شرایطی چه دادرسی ي جلسه تشکیل براي - 76

 چـه  نفـع  به و شخصی چه تیطرف به ثالث شخص ثالث، ورود دعواي در - 77
 شود؟ می دعوا وارد  شخصی

 دعـواي  بـا  همـراه  سـند  اصـالت  بـه  نسبت دعوا ي خوانده که صورتی در - 78
 کند؟ می اتخاذ را تصمیمی چه دادگاه کند، تعرض آن وجه پرداخت

 دعـــوا  اثبــات  وسـایل  یـا  ادله جزء علم آیا مدنی دادرسی نییآ قانون در - 79
 :دهید توضیح خیر؟ باشدیا می

 شوراي حل اختالف افتخاري است؟آیا عضویت در  - 80

 خیر؟ یا دارد وجود مدنی دادرسی نییآ قانون در زمان مرور ایراد - 81

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  22
  

 مشخصـات  نبـودن  معلـوم  علـت  بـه  دادگـاه  دفتر که دادخواستی رد قرار - 82
 اعتـراض  قابـل  قـرار  ایـن  آیا است کرده صادر بدوي يمرحله در خواهان

 است؟

 :دهید توضیح را طاري ثالث اعتراض - 83

 :کنید بیان را ثالث جلب دعوي طرح مهلت - 84

 اسـت،  خریـده  قاچـاق  طـور  بـه  اي فروشـنده  از سـالح  تعـدادي  شخصی - 85
 بـا  خریـدار  دهـد،  نمـی  تحویل را ها سالح ثمن، دریافت وجود با فروشنده

 در دادگـاه  کنـد  می مطالبه را ثمن تحویل و تعهد انجام دادخواست، تقدیم
 کند؟ می اتخاذی میتصم چه پرونده این

 باشد؟ می دتم چه ملک ثبت تقاضاي به اعتراض مهلت  - 86

 و اعتـراض  قابـل  آیـا  و شـود  مـی  صـادر  مرجع کدام در امالك افراز رأي - 87
 :دهید توضیح خیر یا باشد می تجدیدنظر

 دادرسـی  آیـا  کنـد  فـوت  مدنی، دادرسی جریان در خواهان که صورتی در - 88
 :دهید توضیح خیر؟ یا داشت خواهد جریان همچنان



  23   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 نداشـته  وجود خواهان دسترس در مدنی دعوي مستند سند که صورتی در - 89
 در حقـوقی  دادگـاه  از توانـد  مـی  خواهان آیا باشد، دولتی ادارات در و باشد

 کند؟ مطالبه دولتی ادارات از را سند که کند خواست

 مـالی  و زندگی امور نتواند جسمانی ضعف و پیري دلیل به شخصی هرگاه - 90
 کند؟ می اتخاذ تصمیمی چه زمینه این در دادگاه کند، اداره را خود

 تعیـین  دعـوا  اصحـــاب  حضـور  براي دادگاه کـــه روزي در چنانچـــه - 91
 دادگـاه  العـاده فوق تعطیلی مثل آید پیش رسیدگی براي مانعی است کرده

 کند؟ می تعیین چگونه رسیدگی جهت را بعدي خیتار

 باشد؟ می پذیر امکان ثالث شخص ورود عدوانی، تصرف دعواي در ایآ - 92

 :دیده حیتوض را خانواده دادگاه تیصالح - 93

 :کنید تعریف را غیابی رأي مدنی دادرسی نییآ قانون طبق - 94

 :دیکن فیتعر را دادنامه - 95

 بینـی  پـیش  مواردي چه در احتمالی خسارت مدنی دادرسی نییآ قانون در - 96
 است؟ شده

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  24
  

 چه به مطروحه امر ایراد مدنی دادرسی نییآ قانون 84 ي ماده 2 بند طبق - 97
 معناست؟

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 71 ي ماده  - 98

 :دهید توضیح را دادرسی اول ي جلسه به مربوط اهمیت حائز موارد - 99

 ابطـال  قرار دادگاه که مواردي از مورد دو مدنی دادرسی نییآ قانون طبق -100
 :ببرید نام را کند می صادر دادخواست

 :ببرید نام هستند، فرجام قابل دعاوي کدام -101

 کـدام  و اسـت  شـده  مطـرح  مدنی دادرسی نییآ قانون در اعسار نوع چند -102
 باشد؟می اعسار دعواي رسیدگی به صالح مرجع

 :دهید توضیح مدنی دادرسی نییآ قانون در را شاهد شرایط -103

 توضـیح  اسـت  نـوع  چنـد  ثالـث  اعتراض مدنی دادرسی نییآ قانون طبق -104
 :دهید

 ورشکسـتگی  حکـم  و بـه  محکوم پرداخت از اعسار حکم بین افتراق وجه -105
 ست؟یچ
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 از نظرخـواهی تجدیـد  ترتیـب  شود صادر توأمان کیفريو  مدنی حکم اگر -106
 باشد؟ می شکل چه به احکام این

 حکم سپس شده توقیف خوانده از اموالی خواسته تأمین قرار اجراي ضمن -107
 توقیـف  امـوال  بـه  نسـبت  خواهان آیا شود می صادر خوانده ورشکستگی

 دارد؟ رجحان حق طلبکاران برسایر شده

 اسـت  نـوع  چنـد  سـند  اصـالت  به تعرض مدنی دادرسی نییآ قانون طبق -108
 :دهید توضیح

 میلیـون  8 ارزش به اتومبیل دستگاه یک ي مطالبه دعوا ي خواسته چنانچه -109
 فرجـام  امکـان  آیـا  شـود،  خـواهی نظر تجدید صادره رأي از و باشد تومان

 خیر؟ یا دارد وجود استان نظر تجدید دادگاه از صادره رأي از خــواهی

 اتخـاذ  یمیمتصـ  چه دادگاه شود، مطرح بار  دو ، دعوا کی که صورتی در -110
 کند؟ می

 کـدام  بـه  دادرسـی  ي اعـاده  دادخواسـت  مـدنی  دادرسی نییآ قانون طبق -111
 شود؟ تقدیم باید مرجع

 گیرد؟ می قرار حکم مورد شرایطی چه تحت دین يتأدیه تأخیر خسارت -112

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  26
  

 است؟ ریپذ امکانی ابیغ صورت به قرار صدور ایآ -113

 ست؟یچ تفکیک و تقسیم افراز، افتراق وجه -114

 شود؟ می تشکیل قاضی چند از کشور عالی دیوان شعب -115

 خواهند می کهي افراد براي مدنی دادرسی نییآ قانون 13 ي ماده طبق آیا -116
 :دهید توضیح است؟ الزامی اقامت محل تعیین کنند مطرح رایی دعوا

) خواهـان (زوجـه  اقامـت  ومحل است شده واقع شیراز شهر در ازدواج عقد -117
 دعـواي  باشـد،  مـی  سـاري  شـهر  مقـیم  )زوج(خوانـده  و است شیراز شهر

 طـرح  قابـل  مرجـع  کـدام  در آزادي بهـار  يسـکه  314 مهریـه  ي مطالبه
 :دهید توضیح ؟باشد می

 باشد؟ می مرجعی چه صالحیت در دلیل تأمین قرار صدور -118

 دادگـاه  باشد، نداشته ءامضاي بدو يمرحله در تقدیمی دادخواست چنانچه -119
 :دهید توضیح کند می اتخاذ تصمیمی چه

 مـواردي  چـه  در رسـیدگی  از امتنـاع  قرار مدنی دادرسی نییآ قانون طبق -120
 :دهید توضیح یاخیر؟ است دنظریتجد قابل قرار این آیا و شود می صادر
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ـ  نرخـی  بـه  را خود ي خواسته خود، دادخواست در خواهان اگر -121  از تـر  نییاپ
 ده کـامیونی  کـه  ایـن  فـرض  بـا  باشد، نموده تقویم خواسته واقعی ارزش

 یـک  تحویـل  به الزام دعواي خواهان اما دارد،ی واقع ارزش تومان میلیون
 توانـد  می خوانده آیا نماید، تقویم تومان میلیون شش به را کامیون دستگاه

 :دهید توضیح ؟کند ایراد

 چـه  مـدنی  احکـام  اجراي واحد گردد می صادر متعددي هاي اجرائیه وقتی -122
 کند؟ می اقدامی

 :دهید توضیح را به محکوم تأمین قرار و خواسته تأمین قرار -123

 گردد، مطرح حقوقی عمومی دادگاه در اساسی قانون 49 اصل دعاوي اگر -124
 دارد؟ تکلیفی چه عمومی دادگاه

 بـا  اختالف حل شهراز دو  اختالف حل شورايدو  بین اختالف صورت در -125
 باشد؟ می مرجع کدام

 شود؟ می بالاثر صادره اجرائیه صورتی چه در -126

 تعریـف  مـدنی  دادرسـی  نیـی آ قانون طبق را اظهارنامه و دلیل تأمین قرار -127
 :کنید

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  28
  

 هستند؟ معاف تأمین دادن از مواردي چه در بیگانه اتباع -128

 کند؟ می نقض را صادره رأي کشور عالی دیوان مواردي چه در -129

 باشد؟ می حکم اجراي مانعی حقوق آراي از خواهی فرجام آیا -130

 ایـن  بـه  واصـله  ي پرونـده  در خـود  هاي بررسی در کشور عالی دیوان اگر -131
 دادخواسـت  در منـدرج  ي خواسـته  از خـارج  صـادره  حکم که برسد نتیجه

 کند؟ می اتخاذ تصمیمی چه باشد می

 اي مسـأله  هـر  بـر  مقـدم  اسـت،  شده تقدیم حقوقی دادگاه به دادخواستی -132
 دهد؟ می قرار توجه و بررسی مورد را موضوعی چه دادگاه

 صـورتی  درچه دادگاه ندهد، رضایت دعوا استرداد به خوانده که درصورتی -133
 کند؟ می صادر را دعوي سقوط قرار

 :دهید توضیح مدنی دادرسی نییآ قانون طبق را دعوا استرداد -134

 چیست؟ مدنی دادرسی نییآ قانون در نفع عدم از منظور -135

 :دهید توضیح و ببرید نام را عدوانی تصرف دعواي ارکان -136

 چـه  رابطـه  ایـن  در دادگـاه  و کنیـد  تعریـف  را مـدنی  مختومـه  امراعتبار  -137
 کند؟ می اتخاذ تصمیمی
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 چیست؟ دارد اثباتی و اجرایی توان رسمی سند که این از منظور -138

 شود؟ مطرح باید حقوقی دادگاه کدام در سجلی اسناد دعاوي -139

 مـدنی  امـور  در دادرسی ي مرحله در اسناد به نسبت را تردید و انکار اظهار -140
 :دهید توضیح

 شود؟ اقامه باید دادگاه کدام در ورشکسته و متوقف فرد به راجع دعاوي -141

 استماع قابل حجر یا طالق به راجع احکام در خواهیفرجام صورتی چه در -142
 نیست؟

 در نباشـد  هیتصف مدیر داراي که شدهمنحل هايشرکت به مربوط دعاوي -143
 شود؟ می رسیدگی دادگاه کدام

 اقامتگـاه  و باشـد،  شـده  تنظـیم  ایـران  از درخـارج  احوال ثبت سند هرگاه -144
 چـه  در سـند  ایـن  بـه  مربوط دعاوي باشد، کشور از خارج در نیز خواهان

 شود؟ می رسیدگی دادگاهی

 :دیده حیتوض ؟یشکل ای استي ماهوی دگیرس نظر دیتجد ي مرحله در -145

 :دهید توضیح را آن شرایط و کنید تعریف را اضافی دعواي -146

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  30
  

 شـریک  مشـاع  صـورت  به منقولی غیر مال  نفر چند یا دو که صورتی در -147
 دیگـران  یا دیگري تصرف مانع شرکاء از بعضی یا شرکاء از یکی و باشند،
 یـد  خلـع  دعـواي  وي علیـه  تواننـد  می دیگري شرکاء یا شریک آیا شوند،
 :دهید توضیح کنند؟ اقامه

 نظراسـتان  تجدیـد  دادگاه صادره آراي آیا مدنی احکام اجراي قانون طبق -148
 دارد؟ ابالغ به نیاز اجرا براي

 تودیـع  بـه  نیـاز  خواسـته تـأمین  صدور براي تجاري اسناد خصوص در آیا -149
 خیر؟ یا باشد می احتمالی خسارت

 است؟ مالی غیر یا است مالی دعوا آیا برنج، تن ده فسخ دعواي در -150

 ي شـده  یـد یتأ آراي از دادرسـی  ي اعـاده  مـدنی  دادرسی نییآ قانون طبق -151
 باشد؟ می رسیدگی قابل مرجع کدام در کشور عالی دیوان

 :دهید توضیح را دعوا استماع عدم قرار و دعوا رد قرار -152

 دادرسـی  نیـی آ قـانون  367 و 331 مواد در کهبهاي آن  و خواسته تفاوت -153
 :دهید توضیح را است شده ذکر مدنی

 :دهید توضیح مالی غیر یا است مالی دعواي ید خلع دعواي -154
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 شـود  مطـرح  بایـد  مواردي چه در و باشد می دعوایی چگونه تقابل دعواي -155
 :دهید توضیح

 يهزینـه  پرداخـت  از اعسـار  تقاضـاي  خواهان تقدیمی دادخواست در اگر -156
 چیست؟ دادگاه دفتر مدیر ي وظیفه باشد، کرده را دادرسی

 اجـراي  کیفیـت  نحـوه  کند صادر را مشاع مال از ید خلع حکم دادگاه اگر -157
 است؟ چگونه حکم

 در ولـی  باشـد  شده صادر شیراز شهر ملی بانک سیباي حساب از چک اگر -158
 براي توان می دادگاه کدام در شود، صادر پرداخت عدم گواهی تهران شهر

 کرد؟ دعوا اقامه آن وجه ي مطالبه

 اول ي جلسـه  در اسـت  کـرده  اقامـه  یـد  خلع دعواي که خواهان چنانچه -159
 ایـن  آیـا  کنـد  مطالبه هم رای انیاع قمع و قلع ،ید خلع بر عالوه دادرسی،

 شود؟ می تلقی خواسته افزایش خواهان اقدام

 نســخ کســري اعتبــار بــه نقــص رفــع اخطــار صــدور مســتدالً و مسـتنداً  -160
 :دهید توضیح را آن ضمائم و تقدیمی دادخواست

 ءجز آیا و دهید توضیح مدنی دادرسی نییآ قانون طبق را خواسته افزایش -161
 رود؟ می شمار به خوانده یا خواهان حقوق
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 دادرسـی  نیـی آ قـانون  84 مـاده  در مقرر اعتراضات و ایرادات از مورد سه -162
 :دهید توضیح را مدنی

 دعـوا  ي اقامـه  از قبل خواسته نیتأم درخواست تجاري اسناد مورد در آیا -163
 :دیده حیتوض است؟ میسر هم

 کسـی  است، کرده صادر اجرائیه سندرسمی، مندرجات براي ثبت ي اداره -164
 او علیـه  اجرائیـه  کـه  اسـت  مـدعی  است، شده صادر او علیه اجرائیه که

 کند؟ مراجعه باید مرجعی چه به است قانون و شرع خالف

 رسـیدگی  مرجـع  مـواردي  درچـه  و چیسـت؟  برتوافـق  مبتنی صالحیت -165
 یابد؟ می صالحیت تراضی براساس

 :دهید توضیح شود؟ می گفته رأیی چه به سازشی رأي -166

 چیست؟ اصالحی گزارش صدور در دادگاه نقش -167

 :دهید توضیح معناست؟ چه به تناظر اصل -168

 :دهید توضیح را مدنی امور در صادره احکام اجراي ي نحوه -169

 نکـرده  ابطـال  مالیاتی تمبر وکیل و شود تقدیم دادگاه به دادخواست اگر -170
 گیرد؟ می تصمیمی چه دادگاه باشد،
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 چـه  باشـد،  نداشـته  امضـاء  و شود ارائه بخش دادگاه به دادخواستیاگر  -171
 دارد؟ وضعیتی

داده شـده   دادگـاه  به سال پنج از بیش به سن تغییر بر مبنی دادخواستی -172
 است؟ رو روبه تکلیفی چه با دادگاه ،است

 خواهـان  اقامتگـاه  و شـود  داده حقوقی عمومی دادگاه به دادخواست اگر -173
 کند؟ می اتخاذ تصمیمی چه دادگاه نباشد مشخص

 نظـر  تجدیـد  دادگـاه  در حضـوري  حکـم  و غیابی حکم صدور چگونگی -174
 :دهید توضیح را استان

 اسـت  شـده  واقـع  صـحیحاً  کـه  را اي معاملـه  تواند میی حقوق دادگاه آیا -175
 نماید؟ ابطال

 دهد؟ می اثر ترتیب کارشناس نظر به صورتی چه در دادگاه -176

 ي هزینـه  پرداخـت  از اخطاریـه  ابـالغ  وجـود  با خواه نظرتجدید چنانچه -177
 اتخـاذ  تصـمیمی  چـه  اسـتان  نظـر تجدید دادگاه نماید امتناع کارشناس

 نماید؟ می

 معناست؟ چه به دادگاه صالحیت -178
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 چیست؟ مدنی دادرسی نییآ قانون 60و 59 وادم اجراي ضمانت -179

 اسـت،  شده فیتوق که منقول غیر مال یا و منقول مال به نسبت چنانچه -180
سـند رسـمی    به مستند وي ادعاي اگر نماید، حقی ادعاي ثالثی شخص
 کند؟ چه وضعیتی پیدا می اجرایی عملیات نباشد،

 محض به اجرایی قابلیت تواند نمی عدوانی، تصرف رفع غیابی حکم چرا -181
 باشد؟ داشته صدور

 قابلیـت  باشـد  شده صادر غیابی که صورتی در عدوانی تصرف رفع حکم -182
 دارد؟ اجرا

 دارد؟ وجود المثل مهر و المسمی مهر بین تفاوتی مهریه توقیف درآیا  -183

 :دهید توضیح را کیفري و حقوقی خواسته تأمین بین زیتما وجه  -184

 باشد؟ می مرجعی چه با و قانونی چه طبق معموالً اجرائیه ابطال یا الغاء -185

 دارد؟ تفاوتی چه خواسته تأمین قرار با موقت دستور قرار -186

 نهـایی  حکم موجب به نقص یا فسخ اثر در سپس شود، اجرا حکمی اگر -187
 دارد؟ وضعیتی چه شود بالاثر

 :دهید توضیح را یک هر و ببرید نام را دادخواست تنظیم شرایط -188
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 دادرسـی  نییآ قانون از ديموا در که دعوا دو بین کامل ارتباط از منظور -189
 چیست؟ است رفته کار به مدنی

 حیتوضـ  را مشـترکاً  و منفـرداً  وکالـت ی مـدن ی دادرس نییآ قانون طبق  -190
 :دیده

 :ببرید نام باشد؟ نمی داروي به ارجاع قابل دعاویی چه -191

 باشد؟ می عمومی دادگاه صالحیت در شناسنامه ابطال دعاوي آیا -192

 قضـایی  غیـر  مرجع با قضایی مرجع بین اختالف تحقق فرض اساساً آیا -193
 :دهید توضیح ؟است تصور قابل

 فـردي  صـورتی  چـه  در اسـت  فرانرسـیده  آن موعد که طلبی به نسبت -194
 بدهد؟ خواسته تأمین تقاضاي تواند می

 توضـیح  دارد؟ي کیفـر  امـور  در اقـرار  با تفاوتی چه حقوقی امور در اقرار -195
 :دهید

 صالحیت در اختالف عمومی دادگاه و انقالب دادگاه بین که صورتی در -196
 باشد؟ می مرجع کدام با اختالف رفع گردد حادث

 :دهید توضیح معناست چه به شخصی صالحیت -197
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 کرد؟ سازشي تقاضا دادگاه از توانی مي موارد چه در -198

 :ببرید نام مدنی دارسی نییآ قانون طبق را حقوقی دعواي اثبات ي ادله -199

 :دهید توضیح مدنی احکام اجراي قانون طبق را حکم اجراي تأخیر قرار -200

 و دهید توضیح را استیجاري اماکن به نسبت تخلیه دستور صدور شرایط -201
 :کنید مشخص را آن رسیدگی مرجع

 اسـتان  تجدیـدنظر  دادگـاه  در بدوي دادگاه سوي از صادره قرار چنانچه -202
 توضـیح  خصـوص  ایـن  در را اسـتان  تجدیدنظر دادگاه اقدام شود، نقض
 :دهید

 دادگسـتري  محـاکم  به مراجعین براي مدنی دادرسی نییآ قانون در چرا -203
 رسـیدگی  ي نحوه در دادرسان براي و حقوقی دعواي ي اقامه ي نحوه در

 است؟ شده داده قرار الزامات

 را خـود  دعـوي  دادرسـی  خـتم  از قبل و دادرسی جریان در خواهان اگر -204
 کند؟می تصمیم اتخاذ چگونه دادگاه دارد مسترد

 چـه  دادگـاه  کنـد  نظـر  صـرف  خـود  دعوي از کلی طور به خواهان اگر -205
 کند؟ می اتخاذ تصمیمی
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 :دهید توضیح را تبعی خواهی فرجام -206

 درخواسـت  رأسـاً  توانـد  مـی  دادگـاه  مـدنی  دادرسی نییآ قانون طبق آیا -207
 کند؟ سوگند

 را سـوگند  فاتیتشـر  و اجـرا  یچگـونگ  مدنی دادرسی نییآ قانون طبق -208
 :نمائید بررسی

 مطـرح  را جعلـی  ادعاي سندي به نسبت شخصی دادرسی جریان در اگر -209
 و انکـار  اظهـار  امکـان  سـند  همان به نسبت آیا شود، رد ادعا این و کند
 خیر؟ داردیا دوجودیترد

 دانید؟ در مورد تخلفات انتظامی وکال چه می -210

 چـه  دادگـاه  نباشـد  نفـع  ذي خواهـان  بدوي ي مرحله در که صورتی در -211
 کند؟ می اتخاذ تصمیمی

 چـه  در و دارد نیـاز  را شـرایطی  چـه  مهریـه  دعـواي  طـرح  براي زوجه -212
 کند؟ مطرح را خود دعواي تواند می دادگاهی

 ذکـر  بـا  را مدنی دادرسی نییآ قانون در مندرج خواسته تقویم و خواسته -213
 :دهید توضیح مثال
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 ایـن  و شـود  معرفی مالی و شود صادر خواسته تأمین قرار که صورتی در -214
 است؟ توقیف قابل مال این آیا باشد دین اتیمستثن جزء مال

 مـواقعی  چـه  در خواهـان  مـدنی  دادرسی نییآ قانون 11 ي ماده مطابق -215
 کند؟ مطرح خود اقامت محل در را دعوا تواند می

 نـوع  چـه  منظور و دهید توضیح را مدنی دادرسی نییآ قانون 86 ي ماده -216
 است؟ اهلیتی

 و نکـاح  اصـل  دعـواي  بـا  تفـاوتی  چه تومان میلیون دو از بیش يدعوا -217
 دارد؟ طالق

 اجـرا  قابـل  مـواردي  چـه  در مـدنی  دارسـی  نییآ قانون طبق داور رأي -218
 نیست؟

 غیـابی  حکـم  تکلیف نکرد، اعتراض غیابی حکم  به غایب ي خوانده اگر -219
 چیست؟

 چیست؟ رویه وحدت رأي و اصراري رأي افتراق وجوه -220

 شود؟ می انجام مواردي چه در و معناست چه به لوایح تبادل -221

 :دهید توضیح را مدنی دادرسی نییآ قانون 41 ي ماده -222
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 مـدنی  دادرسـی  نیـی آ قـانون  در دیـن  اتیمسـتثن  بینـی  پـیش  از هدف -223
 چیست؟

 احکـام  اجـراي  قـانون  و مـدنی  دارسی نییآ قانون طبق را احکامی چه -224
 کرد؟ اجرا موقت صورت به توان می مدنی

 الوکالـه  حـق  آیا دهید، توضیح را مدنی دادرسی نییآ قانون 309 ي ماده -225
 شود؟ اضافه رأي به ماده این قالب در تواند می

 توانـد  مـی  خواسته چند خواهان تقدیمی، دادخواست در خواسته ستون در -226
 کند؟ مطرح

 حیتوضـ  معناسـت؟  چـه  بـه  است دادگاه با گواه ریتأث و ارزش صیتشخ -227
 :دیده

ــر -228 ــت در اگ ــدیمی، دادخواس ــان تق ــاي خواه ــه تقاض ــت و تخلی  پرداخ
 رسـیدگی  در را المثل تاجر اما کند رسیدگی دادگاه و نماید، المثلتاجر
 چیست؟ تکلیف کند، فراموش صادره رأي در

 چیست؟ خوانده توسط خواسته بهاي به اعتراض شرایط -229
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 مسـتلزم  مـدنی  دادرسـی  نیـی آ قـانون  طبـق  مـدنی،  امور در دعوا طرح -230
 ایـن  رعایـت  نیـز  فوري هاي دادرسی در آیا باشد، می تشریفات رعایت

 است؟ الزامی تشریفات

 و دهیـد  توضـیح  را مـدنی  دادرسـی  نیـی آ قـانون  47 يمـاده  ي تبصره -231
 مختلـف  زمـان  دو در لیـ وک دو بـه  ابالغدر  که دهید توضیح همچنین

 گیرد؟ می قرار محاسبه مبناي یک کدام

 :بزنید مثال و دهید توضیح را مستقیم غیر دعواي -232

 چیست؟ کیفري و مدنی امور در رسیدگی از امتناع قرار تمایز وجه -233

 است؟ دادخواست تقدیم مستلزم شفعه به اخذ دعواي آیا -234

 آیـا  خواهـان  طـرف  از خواسـته  تـأمین  قـرار  صدور تقاضاي صورت در  -235
  باشد؟ می تقاضا این پذیرش به مکلف عمومی دادگاه

 باشد؟ می احتیاطی اقدام نوع از خواسته تأمین قرار ایآ -236

 است؟ استماع قابل اسنادي نوع چه در تردید و انکار اظهار -237

 را خـود  سـند  تردیـد  و انکار اظهار مقابل در سند صاحب که صورتی در -238
 دهد؟ می انجام اقدامی چه دادگاه نکند مسترد
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ـ  مواعـد  در باید که حقوقی و منافع به راجع دعاوي در -239  یـا  فاءیاسـت  نیمع
 شود؟می مشخص نحو چه به خواسته بهاي شود، پرداخت

 صـورت  در مـدنی دادرسـی نیـی آ قانون در مندرج دادرسی ي اعاده موارد -240
 خیر؟ یا باشند می  توسعه قابل ابهام

 تقـدیم  را رسـمی  سـند  تنظـیم  بـه  الزام ي خواسته به دادخواستی فردي -241
 چنـین  وي کندکـه  مـی  اظهـار  خـود  از دفـاع  در خوانـده  کند، می دادگاه
 ارائـه  را دلیلـی  خـود  اظهـار  بـراي  ولـی  اسـت  نداده انجام را اي معامله

 کند؟ می اتخاذ را تصمیمی چه دادگاه کند، نمی

 :دهید توضیح باشد می معنا چه بهی دادرس -242

 دارد؟ آثاري چه مدنی امور در واخواهی -243

 چـه  به است شده مطرح مدنی دادرسی نییآ قانون در که شرعیه ي بینه -244
 باشد؟ می معنا

 چیست؟رأي  بودن مستدل و مستند منظور از -245

 چـه  در تجـاري  شرکت به راجع ییودعا مدنی دادرسی نییآ قانون طبق -246
 شود؟ اقامه باید محلی
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 :دهید توضیح را مدنی دادرسی نییآ قانون 199 ي ماده -247

 :دیده حیتوض ت؟یموضوع ای دارد تیقیطریی قضا اوراق ابالغ -248

 :دهید شرح را مدنی دادرسی نییآ قانون 94 ي ماده -249

 باشـد  دادگـاه  نظـر  بـه  بنا یا طرفین درخواست به بنا قرارکارشناسی اگر -250
 است؟ موردچگونه دو هر در دادگاه تصمیم

 اجراي کیفیت و نحوه کند صادر را مشاع مال از ید خلع حکم دادگاه اگر -251
 است؟ چگونه حکم

 :دهید توضیح را مدنی دادرسیآئین  قانون 149 ي ماده -252

 نیـی آ قـانون  طبـق  ورشکسـتگی  حکـم  صـدور  براي صالحیتدار مرجع -253
 است؟ دادگاه کدام مدنی دادرسی

 نحـو  چـه  بـه  قضـایی  اوراق ابـالغ  باشـد  زنـدان  در دعوا ي خوانده اگر -254
 :دهید توضیح باشد؟ می

 معناست؟ چه به قضایی اوراق ابالغ -255

 کرد؟ مراجعه باید قضایی مرجع کدام به کوچک نام تغییر براي -256
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 :کنید تعریف شمس دکتر آقاي جناب نظر طبق را دعوي -257

 پیـدا  حضور دادرسی اول ي جلسه در صحیح ابالغ رغم علی خوانده اگر -258
 خیر؟ یا است شده تشکیل اول ي جلسه آیا نکند

 را نسـب  اثبـات  دعـواي  بـه  رسیدگی صالحیت اختالف حل شوراي آیا -259
 دارد؟

 اسـت  برعدالت اصل آیا باشد، عادل باید شاهد شهود، شهادت مبحث در -260
 کند؟ احراز را شاهد عدالت باید دادگاه یا

 :دهید توضیح را مدنی دادرسی نییآ قانون 302 ي ماده -261

 دارد؟ وجود مهلت دادرسی ياعاده درخواست براي آیا -262

 جهتی است، دادگاه حکم مستند که اسنادي کردنجعل ادعاي صرف آیا -263
 باشد؟ می دادرسی ي اعاده براي

 چیست؟ دادرسی خسارت -264

 چـه  دادگـاه  باشد، نداشته ذاتی و محلی صالحیت دادگاه که صورتی در -265
 کند؟ می اتخاذ را تصمیمی
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 داشـته  تواننـد  می وکیل نفر چند حداکثر طرفین از یک هر مدنی امور در -266
 باشند؟

 :کنید تعریف را شخصی و عینی دعاوي -267

 :دیده حیتوض را مختلطي دعوا -268

 دارد؟ اجرا قابلیت اسناد، ثبت اجراي قانون در اسنادي چه -269

 شود؟ می شروع زمانی چه از مدنی امور در خواهینظر تجدید مهلت -270

 :ببرید نام را مدنی دادرسی نییآ محتواي -271

 باشد؟ می دادگاه کدام صالحیت در غیرمنقول مبیع ثمن به راجع دعاوي -272

 :دهید توضیح را دعوا ي اقامه عمومی شرایط -273

 است؟ مؤثر مالکیت عدوانی تصرف دعواي در آیا -274

 :دهید توضیح را دوم و اول ي جلسه در دادگاه صالحیت ایراد -275

 سـبق  براي کفایت متصرف مالکیت داشتن عدوانی تصرف دعوي در آیا -276
 کند؟ می تصرف
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 تجـویز  را دادرسـی  ي احالهی مدنی دادرس نییآ قانون در گذار قانون آیا -277
 است؟ کرده

 :ببرید نام را است دادرسی ي جلسه اولین پایان تا که خوانده حقوق -278

 دادگـاه  از خـارج  را اي نامـه  سازش دعوي، طرفین مدنی دعواي در اگر -279
 همـین  براسـاس  توانـد  می دادگاه آیا دهند، ارائه دادگاه به و کنند تنظیم
 کند؟ صادر حکم نامه سازش

 مالی؟ غیر یا است مالیي دعوا ایآ معامله، فسخ ي خواسته به دعوایی -280

 شود؟ می ابطال مالیاتی تمبر چگونه مالی دعاوي در -281

 انجـام  اقـدامی  چـه  دادگاه کند، اعالم دادگاه به را خود استعفا وکیل اگر -282
 دهد؟ می

 شود؟ می پذیرفته مستعفی وکیل از نظرتجدید دادخواست آیا -283

 چرا؟ شود؛ نمی پذیرفته جدید ادعاي نظر تجدید ي مرحله در -284

 :دهید توضیح را مدنی دادرسی نییآ قانون 175 ي ماده -285

 معناست؟ چه به نهایی رأي -286
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 چیست؟ بیگانه اتباع تأمین از منظور -287

 کند؟ می صادر را حکم اجراي دستور مرجعی چه -288

 حکـم  اجـراي  توقیـف  یـا  تـأخیر  موجـب  دادرسی ي اعاده درخواست آیا -289
 خیر؟ یا شود می

 شـود  محکـوم  شخص به قائم تعهد به شخص اگر ایران حقوق نظام در -290
 دارد؟ وجود تعهد انجام به الزام براي حلی راه چه

 شود؟ می پذیرفته جدید دلیل دادرسی ختم از پس آیا -291

 باشد؟ می خواهی فرجام قابل دادگاه از صادره صالحیت عدم قرار آیا -292

 :دهید توضیح را یک هر و ببرید نام را قضایی اوراق ابالغ انواع -293

 چــه بــه و چگونــه قضــایی اوراق دولتــی، ادارات بــه راجــع دعــاوي در -294
 شود؟ می ابالغ اشخاصی

 آیـا  باشـد  شـده  مطـرح  خواسته سه همزمان تقدیمی دادخواست در اگر -295
 کرد؟ کم را هاخواسته همزمان توان می

 دارد؟ دنبـال  بـه  را آثـاري  چه تقدیمی دادخواست در خواسته، کردن کم -296
 :دهید توضیح
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 معناست؟ چه به ترافعی غیر رسیدگی -297

 دادرسـی  نیـی آ قـانون  25 يمـاده  بـا  مـــدنی قانون 20 ي مـــاده آیا -298
 :دهید توضیح است؟ جمع قابل مدنی

 :ببرید نام را نظر دیتجد دادخواست تنظیم شرایط از مورد چهار -299

 چیست؟ دادرس رد قرار با دادگاه صالحیت عدم قرار تمایز وجه -300

 :دهید حیتوض را مدنی امور دری دادرس اعاده جهات از مورد چهار  -301

 تصـرف  با را مدنی دادرسی نییآ قانون در مندرج عدوانی تصرف دعواي -302
 :کنید مقایسه اسالمی مجازات قانون در مندرج عدوانی

 رسـیدگی  حکـم،  نقض صورت در دادرسی ي اعاده جهت به رسیدگی در -303
 باشد؟ می مرجع کدام با مجدد

 واقـع  تهـران  شـهر  در کـه  را خـود  مسـکونی  ملک ،"الف"شخص اگر -304
 اسـت  زنجـان  شـهر  در او اقامتگـاه  کـه  " ب"شخص به است شـــده

 بــه را معاملــه مــورد ثمــن ازی قســمت "ب" شــخص و باشــد، فروختــه
 کـدام  بـه  دعوا طرح براي "الف "شخص نکند، پرداخت "الف "شخص

 کند؟ مراجعه تواند می زنجان شهر و شهرتهران هاي دادگاه از یک
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 باشد؟ می تأمین تودیع به نیاز موقت دستور صدور براي آیا -305

 از آیا باشد، داشته نسبی قرابت دادگاه قاضی با طرفین از یکی وکیل اگر -306
 شد؟با می دادرس رد موارد

 کـرده  تقـدیم  دادگاه به زیهیجه استرداد ي خواسته به دادخواستی زوجه، -307
 ارائـه  دادگاه به نیز است رسیده زوج امضاء به که جهیزیه ازی ستیل است
 کـرده  تهیه وي را لیست آن از قلم ده که کند می اظهار زوج اما کند، می

 چگونـه  مـورد  ایـن  در دادگـاه  کنـد،  مـی  ارائـه  هم را آن فاکتور و است
 گیرد؟ می تصمیم

 توضـیح  سـت؟ یچ شـود  می دادرس رد موجب که نظري اظهار از منظور -308
 :دهید

 معناست؟ چه به دادرس ماهوي نظر اظهار -309

 خواسـته  تـأمین  قرار صدور در احتمالی خسارت میزان و نوع تعیین براي -310
 دارد؟ وجود مالکی و معیار چه

 باشد؟ می مطرح ثالث شخص اعتراض حسبی امور در آیا -311

 شود؟ می محسوب واقعی ابالغ مواردي چه در -312
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 :دهید توضیح است؟ مطرح زمان مرور مدنی امور در آیا -313

 کرد؟ صادر ید خلع حکم توان می عادي سند با آیا -314

 و پسـر  دو شامل وي الفوت حین وراث است، کرده فوت "الف "شخص -315
 اثـاث : از اسـت  عبـارت  وي ماترك و باشد،می وي ي زوجه و دختر کی

....  و نقـد  وجـه  تومـان  میلیـون  شـش  و طبقه دو ساختمان یک البیت،
 وي پسـرهاي  از یکـی  امـا  انـد  رسـیده  قانونی سن به وي وراث ي کلیه

 تقاضـاي  بـراي  وراث دهیـد  توضیح مذکور فرض در باشد، می محجور
 وظـایفی  چـه  مرجع این و کنند مراجعه باید مرجع کدام به ترکه میتقس

 دارد؟

 :کنید تعریف را منکر و مدعی -316

 توضـیح  مدنی دادرسی نییآ قانون طبق را نظر تجدید درخواست جهات -317
 :دهید

 چیست؟ وراثت حصر گواهی -318

 تجدید تصمیم این از و باشد، قرار بدوي ي مرحله در دادگاه تصمیم اگر -319
ـ تأ را قرار استان نظر تجدید دادگاه شود، نظر  چگونـه  قـرار  آن کنـد،  دیی
 شود؟یم اجرا
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 چیست؟ تأمینی و اعدادي قرارهاي تمایز وجه -320

 کند؟ می صادر دادخواست رد قرار مواردي چه در بدوي دادگاه دفتر -321

 صـالحیت  آیا باشد دعوا ي خوانده عمومی دادگاه دادرس که صورتی در -322
 دارد؟ رسیدگی

 :دهید توضیح را خوانده و خواهان -323

 باشد؟ می سوگند اتیان قرار صدور به مکلف دادگاه قاضی آیا -324

 :دهید توضیح چیست؟ دادخواست -325

 کند؟ صادر قرار تواند می نظر تجدید دادگاه آیا -326

 مرجـع  کـدام  بـا  خـانواده  دادگـاه  و عمـومی  دادگـاه  بـین  اخـتالف  حل -327
 باشد؟ می

 :دهید توضیح را مدنی دادرسی نییآ قانون 359 ي ماده -328

 کرد؟ انتخاب داور عنوان به توان نمی را افرادي چه -329

 شود؟ می پرداخت چگونه خانواده دادگاه در داوران ي الزحمه حق -330



  51   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 اقدامی چه زمینه این در نباشد، ممکن خوانده به قضایی اوراق ابالغ اگر -331
 داد؟ انجام توان می

 قضـایی  مرجـع  شـود  واصل ایران به خارجی دادگاه از قضایی نیابت اگر -332
 دارد؟ تکلیفی چه ایران

 مـدت  چـه  یطـ  اسـت  شـده  صـادر  صنق رفع هیاخطار 6/11/89 امروز -333
 باشد؟یم ستاخوداد از صنق رفع امکان

 :ببرید نام را اعدادي قرارهاي -334

 چـه  قاضـی  باشـد  مسـکوت  یـا  باشـد  داشـته  نقص یا اجمال قانون اگر -335
 دارد؟ تکلیفی

 چـه  دادگـاه  کند، فوت خواهان دادخواست تقدیم حین در که صورتی در -336
 کند؟ می اتخاذ تصمیمی

 محجـور  دادخواسـت  تقـدیم  درحین خوانده مدنی امور در که صورتی در -337
 کند؟ می اتخاذ تصمیمی چه دادگاه باشد

 شود؟ نمی حساب ابالغ روز و اقدام روز مواعد، در چرا -338

 :دهید توضیح را قانونی و قضایی موعد -339
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 درخواسـت  قابـل  هم و خواسته نیتأم درخواست قابل همی موضوع اگر -340
 چرا؟ است؟ تر ارجح کدام باشد موقت دستور

 تواننـد یم ثالث اشخاص باشد، شده ابرام کشوری عال وانید دریی رأ اگر -341
 کنند؟ اعتراضي رأ آن به

ـ با کندیم اعتراض آن به ثالث شخص که ییرأ -342 ی طیشـرا  چـه ي دارا دی
 :دیده حیتوض باشد؟

 حضـور ي و و کنـد  احضار حیتوض اخذي برا رای کارشناس دادگاه چنانچه -343
 کند؟ی م میتصم اتخاذ چگونه دادگاه نکند دایپ

 شود؟ انتخاب داور عنوان به تواندی م ثبت اداره کارمند ایآ -344

 :دیده حیتوض رای واهي دعوا نیتأم رادیا -345

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 13 ماده -346

 شـده  سـپرده  او به کهی ملک و لیتحو محل هیتخل ازی ملک داریسرا اگر -347
 دارد؟ وجـود  تصـرف  رفـع ي بـرا ی وننقـا  راهکـار  چه نکند دی رفع است
 :دیده حیتوض

 :باشدی م مرجع کدام تیصالح در کارفرما و کارگري دعاو بهی دگیرس -348
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 :دیده حیتوض دارد؟ی اثرات چه خواسته میتقو -349

 :دیده حیتوض رای مدن احکامي اجرا قانون 43 ماده -350

 :باشدیم هیتجز قابل ریغ حکم ای دعوا که دیبزنی مثال -351

ـ تجد قابـل ی طیشـرا  چـه  تحـت  دادگـاه  در اقـرار  يهیپا بري رأ -352  دنظری
 باشد؟ یم

ي ادعا به اقراری کتب طور بهی ول نشود حاضر دادگاه در دعواة خواند اگر -353
ـ آ و بود؟ خواهدی حکم نوع چه دادگاه حکم دینما خواهان ـ ا ای  حکـم  نی

 ر؟یخ ای است دنظریتجد قابل

 است؟ ریپذ امکان نظر دیتجد ي مرحله در دیجدي ادعا طرح ایآ -354

ـ  خلعی میتقد دادخواست در خواهان يخواسته اگر -355  دادگـاه  امـا  باشـد  دی
ـ تأ قابـل  نظـر  دیتجد يمرحله در حکم نیا ایآ بدهد هیتخل به حکم  دیی

 :دیده حیتوض است؟

ـ آ شـود  مسـترد ی اصـل ي دعـوا  کـه ی صـورت  در ثالث ورودي دعوا در -356  ای
 ابد؟ییم  ادامه ثالث ورودي دعوا
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ـ آ شـود  متوقـف ی اصـل ي دعـوا  کـه ی صورت در ثالث ورودي دعوا در -357  ای
 ابد؟ییم ادامه ثالث ورودي دعوا

 :دیده حیتوض را دعوا قاطع سوگند -358

 :دیده حیتوض را دیترد و انکار اظهار افتراق وجه -359

 دعـوا  نیطرف ازی کی سوگند با تـــواندیم دادگاهی طیشرا چـــه تحت -360
 :دیده حیتوض کند صادر حکم

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 84 يماده 9 و 8 بند -361

 باشد؟یم ثبت سیرئ دستور از تیشکا بهرسیدگی  صالح مرجع کدام -362

ی میتقـد  دادخواست نقص رفع اخطار صورت در نظر دیتجد ي مرحله در -363
 رد؟یگیم میتصم مرجع کدام نقص رفع عدم و

 باشـد ی صـ ینقاي دارا دادخواست کهی صورت در نظر دیتجد يمرحله در -364
 شود؟ی مي ریگمیتصم چگونه

ی حقـوق  شـخص  تیـ طرف به توانی م را چک وجه يمطالبهي دعوا ایآ -365
 کرد؟ مطرح
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ـ ز يخواستــــه  بـه  تـــوانندیمی حقوقی عمومي هادادگاه ایآ -366 ـ  ری  کی
 کنند؟ صادري رأ تومان ونیلیم

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 521 ماده -367

 تواننـد ی مـ ی طیشـرا  چـه  تحـت  افـراد ی مدنی دادرس نییآ قانون طبق -368
 کنند؟ دعوا ياقامه

ي شـوار  تیصـالح  در کـه ی موضوع دری حقوقی عمومي هادادگاه اگر -369
ي اعتبـار  چـه  يدارا صـادره  حکـم  کننـد  صادر حکم است اختالف حل

 باشد؟ یم

 از خـارج  آن اقامتگاه کهی خارج شرکتی ورشکستگي دعوا توانیم ایآ -370
 کرد؟ اقامه رانیا دررا  است رانیا کشور

ـ ا ازی کـ ی نقـص ي برا شود صادری مدن امور در معارض حکم دو اگر -371  نی
 :دیده حیتوض دارد؟ وجودیی راهکارها چه احکام

 فـوت  گرفتن نظر در بدوني بدو يمرحله دری حقوقی عموم دادگاه اگر -372
ــده ــ خوان ــد نیدرح ــت میتق ــادري رأ دادخواس ــد ص ــه و کن ي و يورث

 کند؟یم اتخاذی میتصم چه نظر دیتجد دادگاه کندی دنظرخواهیتجد
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ـ آ کند صادري رأ و باشد نداشتهی محل تیصالح دادگاه اگر -373 ـ دل بـه  ای  لی
 شود؟ی م نقض صادره حکم دادگاه، تیصالح عدم

ی واخــواه يفرجــه در واخــواه فــرد و اســت، شــده صــادری ابیــغي أر -374
 ست؟یچ فیتکل جا نیا در است کردهی دنظرخواهیتجد

 چـه  خواهـان  باشـد  دعـوا  ي اقامـه  از قبل خواسته نیتأم درخواست اگر -375
 دارد؟ی فیتکل

 دارنـد؟  مختومـه  امـر  اعتباری مدنی دادرس نییآ قانون طبق قرارها کدام -376
 :دیده حیتوض

 اجـرا  احکام به نسبت ایآ اثردارد؟ی احکام چه به نسبت هیرو وحدتي رأ -377
 دارد؟ي ریتأث شده

 :دیده حیتوض رای سیتأس حکم وی اعالم حکم زیتما وجه -378

 اخـذ ی میتصم چه دادگاه شود لیزا خواهان سمتی دگیرسي اثنا در اگر -379
 کند؟یم

 دارد؟ تفاوتي ادار عدالت وانید با ایآ کشوری عال وانید -380
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ـ  خـود  علـم  به ایآ باشدي ا معامله شاهد ،یقاض کهی صورت در -381  توانـد  یم
 کند؟ رجوع

 است؟ رییتغ قابلي موارد چه در هیرو وحدت يأر -382

 :دیکن فیتعر رایی قضا هیرو -383

 است؟ اعتراض قابل ایآ وی مال ریغ ای استی مالی ورشکستگي دعوا -384

 محـل  در محکـوم  خوانـده  کـه ی صـورت  دری عـدوان  تصرفي دعوا در -385
 شود؟ می اجرا حکم چگونه باشد کرده کشت تصرف

 هـر  به را خودی میتقد دادخواست در مندرج خواسته تواندیم خواهان ایآ -386
 کند؟ میتقو خواهدیم کهی مبلغ

 :دیده حیتوض راي دعو سقوط قرار -387

 صـادرکننده  و شـود  صـادر  چک به راجع ثبت اداره قیطر از هیاجرائ اگر -388
 چـه  و کند متوقف را اجرا تواندی م چگونه باشد جعل مثلي رادیای مدع

 کند؟ مطرح دیبا راي ا خواسته

 شود؟ی م محسوب متقابلي دعوای نوع دفاع ایآ -389

 :دیده حیتوض رای مدنی دارس نییآ قانون 528 ي ماده -390
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 بـه  الـزام  دادخواست است شده ساخته که آپارتمان مورد در توانی م ایآ -391
 داد؟ی رسم سند میتنظ

 حیتوض رای حقوقی عمومي دادگاهها و اختالف حلي شورا افتراق وجه -392
 :دیده

ـ  انیرانیا طالق خصوص در -393 ـ ا از خـارج  میمق  صـالح  دادگـاه  کـدام  رانی
 باشد؟ یم

 وي عـاد  اسـناد  در امضـاء  دیـ ده حیتوضی مدنی دارس نییآ قانون طبق -394
 دارد؟ي اثر چهی رسم

 باشد؟ی م نظر دیتجد قابلي موارد چه در دادگاهي قرارها -395

 طـرح  قابل هم وی مدني دعوا عنوان به طرح قابل هم که رای موضوع -396
 :دیببر نام را باشدی میی جزاي دعوا عنوان به

ـ ا از منظـور  د،یـ ده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 200 ي ماده -397  نی
 ست؟یچ باشدی دگیرس در مؤثر اختالف که

ـ آ است؟ی مرجع چه دادگاه تیصالح احراز مرجع -398 ـ ا در دفتـر  ریمـد  ای  نی
 دارد؟ي ا فهیوظ نهیزم
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 داشـت ی صـ ینقا دادخواسـت  و نداشـت ی دگیرسـ  تیصـالح  دادگاه اگر -399
 ست؟یچ فیتکل

 را کـرد  مراجعـه  ثبـت  ي اداره بـه  تـوان ی نم احرازي برا که راي موارد -400
 :دیده حیتوض

 :دیده حیتوض ست؟یچی سجل اسنادي دعوا -401

 قانون 4 يماده وی مدنی دادرس نییآ قانون 25 يماده نیبی ارتباط چه -402
 د؟یده حیتوض دارد وجود احوال ثبت

 پـس  است کرده مطرح شخص هیعل دی خلع عنوان با رایی دعوا خواهان -403
ي گـر یدی شخصـ ي دعـو  يخوانـده  که شودیم متوجه دعوا ياقامه از
 دهد؟ انجام تواندیمی اقدام چه خواهان مطروحه فرض در باشد،یم

ي رأ آن به تواندیم شخص آن ایآ باشد ثالث شخص نفع بهی حکم اگر -404
 کند؟ اعتراض

 :دیکن سهیمقای خواه نظر دیتجد با را ثالث شخص اعتراض -405

 ارجـاع ي داور به را دعوا توانیمی دادرس يسهلج ختم اعالم از پس ایآ -406
 داد؟
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 است؟ دادخواست بهي ازین خواسته نیتأمي تقاضاي برا ایآ -407

 کرد؟ خواسته نیتأمي تقاضا توانی م حکم صدور از پس ایآ -408

ـ ا اگر اما شود مطرحی دادرس ي جلسه نیاول انیپا تا دیبا راداتیا -409  بـه  رادی
 کند؟یم توجه آن به دادگاه ایآ شودی ذات تیصالح عدم

ـ آ کند صادري رأ کارشناس نظر برخالفی قاض کهی صورت در -410 ی قاضـ  ای
 است؟ی کارشناس نظر رد جهت استدالل به مکلف

ـ  دارد تیموضـوع  دادگاهي برا ایآی رسم کارشناسان هینظر -411 ـ قیطر ای  ت؟ی
 :دیده حیتوض

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 258 ي ماده -412

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 177 ي ماده -413

 :دیکن سهیمقاي فریکی دادرس نییآ با رای مدنی دادرس نییآ -414

ـ  صـادر  دادخواست رد قراری خواه نظر دیتجد ي هلمرح در ایآ -415  شـود؟  یم
 :دیده حیتوض

ـ  مطـرح  تواماً که منقول ریغ و منقول اموال به راجعي دعاو در -416  شـود یم
 شود؟یم نییتعی شخص چه توسط و چگونه خواستهي بها
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ي بـرا  را امتنـاع  و تمکـن ی مـدن ی دادرسـ  نییآ قانون 525 ماده در چرا -417
 است؟ کرده مطرح خسارت برجبران زیتجو

 بـا ی مـدن ی دادرسـ  نیـی آ قـــانون  در منـدرج  نامـه  اظهـار  زیتمـا  وجه -418
 :دیده حیتوض ست؟یچی ثبت اظهارنامه

 ست؟یچی دادرس فیتوق قرار و دادخواست فیتوق زیتما وجه -419

 ؟یمال ریغ ای استی مالیی دعوا ایآ معامله ذیتنفي دعوا -420

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 61يماده -421

ی طیشـرا  چـه  تحـت  و باشـد ی می قانون چه تابعی سازمان منازل هیتخل -422
 باشد؟یم

 را خانوادهي دعاو بهی دگیرس تیصالح بخشیی قضا يحوزه دادگاه ایآ -423
 دارد؟

 :دیده حیتوض ؟یابیغ ای استي حضور اعسار حکم -424

 :دیده حیتوض ؟ستیچ استکتاب -425

 :دیده حیتوض را حق از ممانعتي دعوا -426
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 کند؟ اعتراض تواندی م خواسته نیتأم قرار به نسبت ثالث شخص ایآ -427

 خوانده دعوا چه حقوقی دارد؟ -428

 کند؟یم فاءیا رای نقش چهی مدني ها یدادرس در دادستان -429

 برد؟ ثبت به اجراي برا راي عاد سند توانیمي موارد چه در -430

 :دیده حیتوض رای مدن احکامي اجرا قانون 18 ي ماده -431

 باشد؟ی طیشرا چهي دارا دیبا داور آراء -432

 :دیده حیتوض ست؟یچ داوري آراي اجرا ضمانت -433

 چـه ی قاضـ  کننـد  اعتـراض  کارشـناس  نظـر  بـه  نیطرف کهی صورت در -434
 دارد؟ی فیتکل

 :دیده حیتوض ثالثي دعاو در را موقت دستور صدور طیشرا -435

 کرد؟ مطالبه ثبت ياداره از توانی م را هیمهر ایآ -436

 دارد؟ رای دولتي دعاو بهی دگیرس تیصالح اختالف حلي شورا ایآ -437

 :دیده حیتوض رای اصالح گزارشي های ژگیو -438
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 ایآ کند مطرحی عدوان تصرفي دعوا اما نباشدی ملک مالکی شخص اگر -439
 شود؟ی می دگیرس وارد دادگاه

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 426 ي ماده -440

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 100 ي ماده -441

 است؟ طرح قابل اعساري دعوای ثبت هیاجرائ مقابل در ایآ -442

 ست؟یچی مدن امور در مطروحه امر و مختومه امر زیتما وجه -443

  اعتبـار ي دارا سـند  کـدام  شـود  صـادر ی رسم سند دوی ملک به راجع اگر -444
 است؟

 باشد؟ی نم اثر بیترت قابل دادگاه دری موضوعات چه -445

 شود؟ی م اخذی اساس برچهی دادرس ي نهیهز منقول ریغي دعاو در -446

 :دیده حیتوض رای مدن احکامي اجرا قانون 4 ي ماده -447

 چـه ی مـدن ی دادرسـ  نییآ قانون 32 ي ماده در مندرجی حقوقي  ندهینما -448
 باشد؟ داشته دیبای طیشرا
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 پرداخـت  رای دادرسـ  ينـه یهز نقص، رفع مهلت در نظرخواه دیتجد اگر -449
 دارد؟یی اجرا ضمانت چه نکند

 کنند؟ی معرفی حقوق ي ندهینما دادگاه به مجازند،ی حقوق اشخاص کدام -450

 رفتـه یپذ شـاهد  عنـوان  بـه  مـرد  کیـ ی مدنی دادرس نییآ قانون در ایآ -451
 شود؟ یم

 ست؟یچ دادرس رد ي فلسفه -452

ـ توق خصـوص  در حکـم ي اجـرا  بـه  تواندیم هیعل محکوم همسر ایآ -453  فی
 کند؟ اعتراض مشترك مسکن

 است؟ خورده صیتخصي موارد چه دري ادرجه دوی دگیرس اصل -454

 است؟ اجرا قابلی مشاع متصرف هیعل دی خلع حکم ایآ -455

 کنند؟ تیرعا رای دادرس فاتیتشر دیبا خانوادهي دادگاهها ایآ -456

 ست؟یچی دادرس اصول وی دادرس فاتیتشر زیتما وجه -457

ـ ن سـازش  امکـان  عدمی گواه صدوري برا -458 ـ  اسـت  درخواسـت  بـه  ازی  ای
 :دیده حیتوض دادخواست؟
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 ست؟یچ درخواست با دادخواست زیتما وجه -459

 ست؟یچ خانواده دادگاه در زن مشاور نقش -460

 :دیکن فیتعری مدنی دادرس نییآ قانون طبق را لیدل -461

 :دیده حیتوض دارد؟ي ریتأث چهی مدن برحکمي فریک حکم -462

 است؟ معتبری کیالکترون صورت به ابالغ ایآ -463

 ست؟یچ دادگاه دو نیبی ذات تیصالح صیتشخ و کیتفکي ارهایمع -464

 باشد؟ی م نیتأم و فیتوق قابلي شهردار اموال ایآ -465

 بخواهــد زوج و باشــد شــده خــارج مشــترك منــزل از زوجــه چنانچــه -466
 دادخواسـت  میتقـد  جهـت  صالح دادگاه دهد، نیتمک به الزام دادخواست

 :دیده حیتوض زوجه؟ اقامت ای است زوج اقامت

 دارد؟ اجرا تیقابلی زمان چه در دادنامه -467

ي دارا صـالحه  دادگاه بهی میتقد خواستددا در اقامتگاه نمودن مشخص -468
 باشد؟ی می اثرات چه

 :دیده حیتوض را کشوری عال وانید قضاتی اختصاص طیشرا -469
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 :دیده حیتوض را خانواده دادگاه قضاتی اختصاص طیشرا -470

ـ ازم کمتـر ي بـدو  دادگـاه  از صـادره  حکـم  اگر -471  در منـدرج  خواسـته  زانی
 است؟ حیصح باشدی میتقـــــد دادخواست

 شود؟ی دگیرس دیبا مرجع کدام در قانون خالف ي نامه نییآ -472

 باشد؟ی می الزامی مدني هایدادرس در لیوک حضور ایآ -473

 :دیده حیتوض راي ادرا عدالت وانیدی عموم تأیه تیصالح -474

 ست؟ین الزم نیتضمی ابیغ احکامي اجراي براي موارد چه در -475

 :دیده حیتوض رای مدنی داردس نییآ قانون 528 ماده -476

 باشد؟یم فیتوق قابلی سرقفل ایآی مدن احکامي اجرا قانون طبق -477

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ 278 ماده -478

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 199 ماده -479

 را وقـت  نیـی تع بدونی دگیرس اریاختي موارد چه دری حقوقي هادادگاه -480
 داشت؟ خواهند

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 26 يماده -481
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 نـام  رای مـدن ی دادرسـ  نییآ قانون طبق آراء از تیشکا العاده فوق طرق -482
 :دیببر

 ست؟یچ در دادگاههای محل وی ذات تیصالح افتراق وجه -483

 و مطـرح ي بـدو  دادگاه دریی دعاو ازی کی مرتبط،ي ودعا بحث در اگر  -484
 :دیده حیتوض ستیچ فیتکل باشد مطرح نظر دیتجد مرجع دري گرید

 بـرآن ي آثـار  چه و استی حکم چگونه کیتفک و هیتجز قابل ریغ حکم -485
 :دیده حیتوض باشد؟یم ترتبم

 :دیده حیتوض دارد؟ دادخواست به ازین تهاتر ای و فسخي ادعا ایآ -486

 :دیده حیتوض شود؟ی م رفتهیپذ دولت از اعسار دادخواست ایآ -487

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 462 ي ماده -488

 :دیده حیتوض رای مدن احکامي اجرا قانون 39 ماده -489

 است؟ خواهان اقامت محلی دگیرس به صالح دادگاهي موارد چه در -490

 شـود  مواجه باشد قانون خالف کهي انامه نییآ کی با دادگاهی قاض اگر -491
 دارد؟ی فیتکل چهی قاض
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ـ د در حکـم  همـان  و  شود فیتوقی مال حکم،ي اجراي اثنا در اگر -492  وانی
 کند؟ مراجعه مرجع کدام به دیبا مالک شود نقض کشوری عال

ـ ارز کارشناس نظر به اعتراضی مدن احکامي اجرا قانون طبق -493  چنـد  ابی
 باشد؟ یم روز

 شود؟ی م رفتهیپذ اعساري دعو امالك بنگاه دالل از ایآ -494

ـ برقطع اصلی مدنی سرداد نییآ قانون طبقآیا  -495  حیتوضـ  اسـت؟  آراء تی
 :دیده

 حیتوضـ  رای دادرسـ  نیـی آ قـانون  306 ي مـاده  در مندرج موجه ریمعاذ -496
 :دیده

 :دیده حیتوض را ابالغ ي سابقه -497

 :دیده حیتوض ست؟یچی وقاضیی قضا دادگاه تیصالح زیتما وجه -498

 اختـراع ي هـا  ورقـه  بـه  اعتـراض  بـه ی دگیرسـ  بـه  صالح دادگاه کدام -499
 باشد؟ یم

 ثالـث  معتـرض  شـخص  باشد شده ردصا کشوری عال وانید دري رأ اگر -500
 کند؟ اعتراض مرجع کدام بـــه دیبا
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 يعـده  و باشـند،  حاضـر  دعـوا  خواندگان ازي ا عده یدادرس کی در اگر -501
 :دیده حیتوض رای دگیرس نحوه باشند نداشته حضور گرید

 حیتوضـ  باشـند یم اریمعیی ها مالك چه منکر ازی مدع صیتشخي برا  -502
 :دیده

 شـخص  و شـود،  صـادر  سـند  ثبـت  قـانون  147 يمـاده ي مبنـا  بر اگر -503
 دهد؟ انجام تواند یمی حقوق اقدام چه شود؟ معترض

 خاتمـه  سازش به را خود نیب ياودع دادگاه از خارجي دعو اصحاب اگر -504
 است؟ رو روبهی فیتکل چه با دادگاه دهند

 باشد؟یم مرجع کدامی ثبت اشتباهات بهی دگیرس جهت صالح مرجع -505

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 522 يماده -506

 چـه   کنـد  امتناعي داور قبول از باشد شده نییتع شیپ ازکه ي داور اگر -507
 شود؟یم انجامی اقدام

 حیتوض دارد؟ توجه طفل مصلحت به دادگاه ایآ طفل حضانت درموضوع -508
 :دیده

 باشد؟یمی آگه قیطر از هیاحضار ابالغي موارد چه در -509
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 :دیده حیتوض را نظردیتجد يمرحلهی انتقال اثر از مراد -510

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 137 ماده  -511

 دهید؟ قانون شوراي حل اختالف را توضیح  20ي  ماده -512

 د؟یکن سهیمقا حکمي اجرا ریتأخ قرار با رایی اجرا اتیعمل فیتوق قرار -513

 معناست؟ چه بهی مدنی دادرس نییآ دری اتفاق امور -514

 آراء بـه  نسـبت  نظر دیتجد مقام در اختالف حلي شورای قاض کهیی رأ -515
 است؟ی قطع ایآ کندیم صادر اختالف حلي شورا

 :براي حکم عام و کلی مثالی بزنید -516

 باشد؟ نظر دیتجد مرجع ،یعمومي دادگاهها که دارد وجودي مورد ایآ -517

 حیتوض نظر؟ دیتجد ای دارد نینخستی دگیرس شأنی عمومي دادگاهها  -518
 :دیده

 :دیده حیتوض معناست؟ چه به هایدگیرس دری طرفی ب اصل -519

 شود؟ دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی در چه مواردي به دادگاه داده می -520
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 رند؟یگ قراری الملل نیب داور توانندی می حقوق اشخاص ایآ -521

ـ تجدي تقاضاي رأ حیتصحي تقاضا از پس اگر -522  حیتصـح  شـود،  نظـر  دی
 باشد؟یم مرجع کدام برعهدهي رأ

ـ ا کنـد  اقـرار  دادگاه به حهیال میتقد نیحي فرد اگر -523  نـوع  چـه  اقـرار  نی
 است؟ي اقرار

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 331 ي ماده ي تبصره -524

 ؟باشدی می تراض بری مبتن دادگاهها تیصالحآیا در حقوق ایران  -525

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 506 ماده -526

 :دیده حیتوض رای محل قیتحق قرار -527

 اصـول  از منظـور  و دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 1 ي ماده -528
 ست؟یچ مقررات و قواعد و

 :دیده حیتوض را ردیگ قرار حکم صدور مستند تواندی م که اقرار طیشرا -529

ی مـدن ی دادرس نییآ قانون مواد ازی برخ در که دعوا مستندات از منظور -530
 :دیده حیتوض را است شده مطرح
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 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 447 ي ماده -531

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 232 ي ماده -532

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 174 و 314 مواد -533

 قـانون  3 يمـاده  در کـه  معتبـر ي وفتـا  و یفقه معتبر منابع زیتما وجه -534
 ست؟یچ است شده مطرحی مدنی دادرس آیین

 :دیده حیتوض رای دادرس نییآ قانون 306 ي ماده -535

 باشد؟یم ابطال قابلي موارد چه در داوري أر -536

چـه  دعواي اصلی و طاري تعریف کنید و بگویید دعـواي طـاري داراي    -537
 باشد؟ مصادیقی می

 است؟ آمره قواعد ازی قضاوت سازمان به مربوط مقررات -538

 :دیده حیتوض معناست چه بهی دادرس بودنی قانون -539

 :دیکن فیتعر رانیا حقوق در رای موضوع وی حکم جهات -540

 :دیده حیتوض را قاطعي رأ -541

 :دیده حیتوض استی حکم چگونه االجرا الزم حکم -542
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 داشـته  نفـع  شودکهیم محسوب دعـــوا در نفعي ذی صورت در شخص -543
 د؟یده حیتوض باشد دارا دیبایی هایژگیو چه نفع نیا باشد

 :دیده حیتوض شود؟ی م اجرای حسب امور دری مدنی دادرس نییآ مقررات -544

 مرجـع  کـدام  تیصـالح  در االجرا الزم سندي اجرا دستور ابطالي دعوا -545
 است؟ صالح

ـ م بـه  نسـبت ي فـور  تیشـکا  بهی دگیرس -546  توسـط  نـه یمع عـوارض  زانی
 :دیده حیتوض است مرجع کدام تیصالح دري شهردار

 داشت؟ خواهد ادامهی دگیرس خواهان فوت با ایآ طالقي دعوا در -547

 است؟ نظر دیتجد قابل خوانده به ابالغ از پس خواسته نیتأم قرار ایآ -548

ـ با خواسته نیتأم قراری مدنی دادرس نییآ قانون طبق -549 ی کسـ  چـه  بـه  دی
 شود؟ ابالغ

 خواسـته  نیتـأم  قـرار  صـدور ي تقاضـا  تواندی می اضافي دعوا خواهان -550
 د؟ینما

ي و ورود از مـانع  ایآ ثالث شخصي دعوا رد ای و دادخواست ابطال ای رد -551
 :دیده حیتوض شود؟ی م نظر دیتجد يمرحله در
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 شود؟ی م گفته عنوان کدام خوانده به ثالث، جلبي دعوا در -552

 باشد؟یم زانیم چه ثالث جلبی دادرس ي نهیهز -553

 باشد؟یم دادگاه کدام با هیاجرائ صدور -554

 شود؟یم ابالغ قانون کدام مقررات براساس دادگاه هیاجرائ -555

 باشد؟یم زانیم چه مستأجر انیاع هیتخل احکامي اجرا ي نهیهز -556

 است؟ی میتصم نوع چه موقت دستور -557

ـ ارز باشـد ی خارج پول خواسته اگر -558  برچـه » خواسـته  میتقـو «  و آنی ابی
 شود؟ی م محسوب خواستهي بها ،یاساس

ــ ادارات دریی قضــا اوراق افــتیدر نیمســئول کــهی صــورت در -559  ازی دولت
 :دیده حیتوض ست؟یچ فیتکل دنینماي خوددار ابالغ اوراق افتیدر

 نموده، اقامهی قیحق شخص کی هیعل رایی دعوا» الف« ي تجار شرکت -560
 مطـرح ی انتظـام  تیشـکا  دادرس هیعل گذشته دعواي در مزبور شخص
 ر؟یخ ای است دادرس رد موارد از مورد صورت نیا در است نموده

 دارد؟ وجود ها آن عزل امکان ایآ داوران ای داور نییتع از بعد -561
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 باشد؟ی می دادرس ي اعاده قابل کشوری عال وانیدي رأ ایآ -562

 اصـحاب  بـه  ایآ شودی م صادر ثالث شخص اعتراض براساس کهیی رأ -563
 شود؟ی م ابالغ دعوا

 است؟ مرحله کدام معادل ثالث اعتراضی دادرس ينهیهز -564

ـ  در متعددي دعاو کهی صورت در -565 ـ قابل شـود  میتقـد  دادخواسـت  کی  تی
 ر؟یخ ای دارد ریتأثي گرید بر ایآ دعوا هر دنظریتجد

ـ  اسـت  الزم ،یابیـ غ حکـم  له محکوم از ضامن خواستن ای نیتأم اخذ -566  ای
 :دیده حیتوض ر؟یخ

 قابـل  موجه عذر بدونی قانون مهلت از خارجی واخواه دادخواست میتقد -567
 است؟ی دگیرس

ـ  دادرس امضـاء  بـه  روز چنـد  ظرف دیبا سیپاکنو از پس دادگاهي رأ -568  ای
 برسد؟ دادرسان

 یوجـدان  اقناعي رأ صدور در رانیای مدنی دادرس نییآ قانون مطابقآیا  -569
 است؟ الزم
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ـ آ شـود  انتخـاب  نیطـرف ی تراضـ  با کارشناس کهی صورت در -570  امکـان  ای
 دارد؟ وجود کارشناس نظر به اعتراض

 :دیده حیتوض و دیببر نام را سند اصالت صیتشخ طرق -571

 حیتوضـ  د؟ینمای م آغاز را سند اصالت بهی دگیرسی صورت چه در دادگاه -572
 :دیده

 است؟ی رسم سند ایآ است دهیرس دفتر سر قیتصد به که امضاءی گواه -573

 است؟ی شرط برچه مشروطی برحقوقي فریک میتصم توقف -574

 است؟ مؤثر حملي برا قرارا ایآ -575

 است ونیمدي گرید به قمار در باخت اثر در که دینما اعالم شخص اگر -576
 شود؟ی م محسوب اقرار امر نیا ایآ

 چگونـه  شـوند ی م جلسه نظم اختالل موجب کهی اشخاصي برا دادگاه -577
 رد؟یگ یم میتصم

ي داور زوال موجـب ي داور نامه موافقت نیطرف ازی کی حجر و فوت ایآ -578
 است؟
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ـ  نیـی تع کارشـناس  نظـر  اظهاري برا دادگاه کهی مهلت -579  چگونـه  کنـد  یم
 ؟ییقضا ای استی قانون است،ي موعد

ـ اجرائ باشـد  داشته هیعل محکوم کی حکم اگر -580  صـادر  نسـخه  چنـد  در هی
 شود؟ یم

 است؟ زانیم چه به نامه اظهار و دادخواست اوراقي بها -581

 محکـوم  يفایاسـت ي برا هیعل محکومي جا به تواندی م ثالث شخص ایآ -582
 کند؟ی معرف مال به

ـ آ اسـت  موجود هیعل محکوم سکونت ای کار محل در کهی منقول اموال -583  ای
 است؟ بازداشت قابل

ـ ارز بـه ی دسترسـ  عـدم  صورت در منقول اموال بازداشت انیجر در -584  ابی
 کند؟ی م نییتعی کس چه را اموال متیق

ـ  هیـ علمحکـوم  مــــال  عنـوان  بـه  ثالث نزد کهی منقول اموال -585  وی معرف
 است؟ بازداشت قابل ایآ گرددیم آنها بازداشت درخواست

 اقـدام  نیآخـر  از مـدت  چـه  از پس نشود بیتعق و صادر هیاجرائ چنانچه -586
 شود؟ی م ساقط آن اعتباری بیتعق
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 است؟ بازداشت قابل ایآ باشد اجاره در کهی منقول ریغ مال -587

 پروانـه  صـدور  ازي خـوددار  مـورد  دري شـهردار  از تیشکا بهی دگیرس -588
 است؟ی مرجع چه تیصالح دری ساختمان

 چـه  تیصـالح  در باشـد  قـانون  مخـالف  کهی دولت ي نامه نییآ ابطال -589
 است؟ی مرجع

 ثالـث  جلـب  و ورود امکـان ي ادار عـدالت  وانید در مطروحهي دعاو در -590
 :دیده حیتوض ریخ ای دارد وجود

 :دیده حیتوض است؟ قراری حالاص گزارش -591

 کند؟ اعتراض تواندیم ثالث شخصی اصالح گزارش به نسبت ایآ -592

-محکوم ه،یعلمحکوم چنانچه اختالفي شوراها دیجد قانون به توجه با -593

ـ  ایآ دیاین دست بهي و از زینی اموال و نکند پرداخت ای لیتحو را به -یم
 کرد؟ بازداشت راي و توان

 تخلـف  بـه  تواندیمی صورت چه در منحصراً قضاتی انتظامی عال دادگاه -594
 کند؟ی دگیرسی قاض

 است؟ نظر دیتجد قابل ایآی قاض 3 درجهی انتظام تیمحکوم -595
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 است؟ مجازی قاضی انتظام بیتعق قیتعل -596

 تخلفـات  کـدام  بـه ی دگیرسـ  در قضـات ی انتظامی عال دادگاه تیصالح -597
 است؟

 را نفـع ي ذ درخواست به خواسته نیتأم قرار صدور حقی انتخاب داور ایآ -598
 دارد؟

 است؟ی واخواه قابل داوري رأ ایآ -599

 ریپـذ  امکـان ي داور بـه  ارجـاع  باشدی فرجام ي مرحله در دعوا چنانچه -600
 است؟

 دهد؟ رییتغ را خود حکم تواندی م دادگاهي موارد چه در -601

 بـه  کـرد؟  فیتوق به محکوم يفایاستي برا توان یم راي دیع و پاداش ایآ -602
 زان؟یم چه

 ر؟یخ ای است ممکني معنو انیز و ضرر جبران به حکم صدور -603

 دادگـاه  توسـط ی اصالح گزارش میتنظ به منجر سازش،ي موارد چه در -604
 شود؟ی نم
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 چـه  دری اصـل ي دعـوا  خواهـان  نفـع  بـه  ثالـث  مجلوب کردن محکوم -605
 است؟ ممکني موارد

 دارد؟ي آثار چه و استی حکم چه کیتفک و هیتجز قابل ریغ حکم -606

ی میتصـم  چه دادگاه باشد شده اقامهی متوف تیطرف بهی مدني دعوا اگر -607
 کند؟ یم اتخاذ

ـ عنا با خانواده تیحما قانون 7 ي ماده ایآ -608 آیـین    قـانون  2 مـاده  بـه  تی
 ر؟یخ ای است شدهی ضمن سخنی مدنی دادرس

 اعمال ایآ شودی خواهنظردیتجدي بدو دادگاهی قطع حکم به نسبت اگر -609
 ر؟یخ ای است الزمی مدنی دادرس نییآ قانون 346 يماده

ـ  اسـت  الزمي اسـتظهار  سـوگند  ایآ تیبرمی حقوق شخصي دعوا در -610  ای
 کند؟یم اداء را آنی کس چه است الزم اگر ر؟یخ

 دارد؟ی فیوظا چه دادگاه نیا در خانواده دادگاه ییقضا مشاور -611

 است؟ چگونهی دادرس ي نهیهز ي محاسبه منقول ریغ ای یمالي دعوا در -612

ـ ال مرجـوع  دادرسی دگیرس از امتناع قرار صدور صورت در -613  بـه  مکلـف  هی
 ر؟یخ ای شودیمی دگیرس
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 دادگـاه  در اقـرار  شده صادر آن ابطال قرار که دادخواست ضمن در اقرار -614
 چرا؟ ر؟یخ ای است

 کرد؟ اجرا را حکم توانی م هیاجرائ صدور بدوني موارد چه در -615

ـ  ریز هیزیجه يمطالبه دادخواست -616 ـ لیم کی ـ  کـدام  در تومـان  ونی  از کی
 چرا؟ است؟ طرح قابل مراجع

 و ضـرر  بـه  محکوم و نشود دایپي داریخر قهیوث يبرا دوم دهیمزا در اگر -617
 ست؟یچ فیتکل ردینپذ خود طلب برابر در را قهیوث انیز

 ر؟یخ ای است ممکن دادرس توسط و چهی عنی شاهد تعتعه -618

 199 مـاده  بـا  آن ارتباط وی حقوقي دعاو در لیدل لیتحص منع يقاعده -619
 ست؟یچی مدنی دادرس نییآ وننقا

ی مــدنی دادرســ نیــیآ قــانون 65ي  مــاده در متعــددي دعــاو از منظـور  -620
 ست؟یچ

ـ اجرائ صدور به لهمحکوم درخواست صورت در -621  نیـی تع دادخواسـت  در هی
 کرد؟ خواهد یاقدام چه دادگاه بها اجاره

 است؟ زانیم چه دادخواست هربرگ ينهیهز  -622
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 باشد؟یم تخلفات کدام شامل وکال 4 درجهی انتظام تخلف -623

 دادخواسـت  و شـود  واصلی ثبت هیاجرائ ابطال دادخواست کهی صورت در -624
دادرس دادگـاه بـراي پرونـده بایـد وقـت       باشـد  کامـل  جهت هر از زین

 ؟رسیدگی عادي تعیین کند یا خارج از نوبت

 :دیده حیتوض رای مدنی دادرس نییآ قانون 474 يماده -625
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 قـرار  توانـد  مـی  دادگـاه  شـرایطی  چه رعایت با سفته تجاري سند مورد در -1 
  بپذیرد؟ را احتمالی خسارت سپردن بدون خواسته تأمین

 جانـب  از دعـوي  اقامـه  براي شما به خاص سهامی شرکت یک عامل مدیر -2
 بـه  خـود  دلیـل  عنـوان  بـه  را مدارکی چه است داده وکالت تجاري شرکت
  کنید؟ می ارائه دادگاه

  معناست؟ چه به تجاري اسناد بودن تجریدي اصل -3

 اسـت  جریـان  در آن تصـفیه  عملیـات  کـه  اي شـده  منحل شرکت علیه آیا -4
  کرد؟ مدنی دعواي اقامه توان می

 در آن تصـفیه  عملیـات  کـه  اي منحلـه  شـرکت  علیـه  مدنی دعواي خوانده -5
  است؟ کسی چه است جریان

  خیر؟ یا شود می محسوب تجاري شغل امالك معامالت هاي بنگاه داللی -6

  باشد؟ می کیفري تعقیب قابل چک صادرکننده مواردي چه در -7

  چیست؟ واخواست در برات و چک تفاوت -8

 کارکنـان  آن در تـا  بخـرد  را یساختمان خود تجاري نیاز رفع براي تاجر اگر -9
  چرا؟ خیر؟ یا شود می محسوب تجاري عمل او خرید کند،آیا مستقر را خود
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  است؟ تشریفاتی چه تابع سندتجاري ضامن علیه دعوا اقامه-10

  است؟ کسی چه اختیارات از عامل مدیر عزل عام، سهامی شرکت در -11

 کـه  شـود  شـرط  تـوان  مـی  نقـل  و حمـل  متصدي و کاال صاحب بین آیا -12
  نباشد؟ مسئول تفریط ای و تعدي صورت در نقل و حمل متصدي

 دفتر مواردي چه در و شود می محسوب دلیل تجاري دفتر مواردي چه در -13
  شود؟ نمی محسوب دلیل تجاري

  دارد؟ وجود تضامنی مسئولیت تجاري اسناد در آیا -14

  نمود؟ تضامنی مسئولیت ایجاد خصوصی قرارداد موجب به توان می آیا-15

 ولیتـــ مسئ کننـد  ءاـــامض متعهد عنوان به را سفته برگ یک نفر دو اگر -16
 سـفته  دارنـده  بـه  نسـبت  آنها مسئولیت نیز و خود بین ما فی روابط در آنها

  است؟ چگونه

  :دهید توضیح را سهامی غیر و سهامی مختلط شرکت -17

  :دهید باشد؟شرح می تقسیط قابل دادگاه توسط براتی طلب ایآ -18

ـ  را خـود  دعواي باید دارد، ادعایی ورشکسته تاجر به نسبت که شخصی -19  هب
  کند؟ اقامه کسی چه طرفیت
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  :دهید توضیح را تقصیر به ورشکستگی شرایط -20

 مـدیر  عنـوان  بـه  دادگـاه  طـرف  از ورشکسته تاجر طلبکار است ممکن آیا -21
  :دهید توضیح ؟شود تعیین تصفیه

 ،حمـل  مأمور کامیون راننده توسط نقل و حمل قرارداد موضوع کاالي اگر -22
  است؟ کسی چه کاال صاحب برابر در مسئول شخص شود تلف

  چیست؟ ،»است االجرا الزم سند حکم در چک« عبارت از منظور -23

  دارد؟ شده یدیتأ چک با تفاوتی چه و چیست شده تضمین چک -24

  شود؟ می مرتفع مواردي درچه شرکت -25

 اقامـه  قابـل  دادگاه در حامل دروجه سند یا تجاري سند بطالن دعواي آیا -26
  باشد؟ می

  :نمایید ذکر را سفته در نویس وظهر ضامن تفاوت -27

  :کنید ذکر را چک در نویس وظهر ضامن تفاوت -28

  شود؟ می محسوب تجاري منقول غیر اموال به راجع معامالت آیا -29
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 بـا  چـک  گیرنـده  سـپس  بکند صادر دیگري وجه در را چکی شخصی اگر -30
 توانـد  می  صورتی چه در چک دارنده دهد انتقال ثالث به را آن نویسی ظهر
  کند؟ دعوا اقامه متعهد یا و نویس ظهر علیه

 داده انجـام  اقـدامی  خود اختیارات از خارج سهامی شرکت یک عامل مدیر -31
  دارد؟ حکمی چه اقدام این حقوقی نظر از

  :دهید توضیح را آن آثار و ارفاقی قرارداد -32

  خیر؟ یا است تجاري سند انبار قبض-33

 نقـل  و حمـل  متصدي علیه خسارت ي مطالبه دعواي در زمان مرور مدت -34
  است؟ زمانی چه تا و زمانی چه از دریایی

ـ آ شـود،  زده خـط  چـک  در» کـرد  حواله« عبارت که صورتی در -35  امکـان  ای
  دارد؟ وجود انتقال

  خیر؟ یا گیرد صورت مقرر موعد از زودتردین  مطالبه دارد امکان آیا -36

  هستند؟ کسانی چه تجاري اسناد النمسئو -37

  چیست؟ "بالجهت استفاده" از تجارت قانون 319 ماده از منظور -38

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  90
  

 چـه بـه   یـک  هـر  مسـئوولیت  چک صادرکنندگان بودن دمتعد صورت در -39
  است؟ میزان

  چرا؟ است؟ شده انگاري جرم تقصیر به ورشکستگی آیا -40

  :دهید شرح را یک هر در مسئوولیت میزان و چک در وکالت انواع -41

  :دهید توضیح را تجاري اسناد در ها ءامضا استقالل اصل -42

   :دهید توضیح صادرکرد؟ مؤخر تاریخ با را چک است ممکن آیا -43

 اجـرا  مرحله به محاکم در هم و ثبت اداره رهیدا در هم را چک توان  می آیا -44
  گذاشت؟

 پرداخـت  مسـئولیت  باشند، کرده صادر چک مشترك حساب از نفر دو اگر -45
  است؟ کسی چه با چک وجه

  :نمایید بررسی تجارت قانون طبق را چک در مواعد -46

 زمـان  مـرور  دریـایی  نقـل  و حمل متصدي علیه خسارت مطالبه دعوي در-47
  :دهید توضیح خیر؟ یا شود  می اعمال

 چـه  از پس ،تجاري امور براي تاجر طرف از صادره برات به مربوط دعاوي -48
  بود؟ نخواهد مسموع محاکم در مدت
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  است؟ میزان چه مقررات در تصفیه مدیر مأموریت مدت-49

 اداره بـراي  را خـود  وظـایف  و اختیـارات  مـدیره  هیـأت  سهامی شرکتدر -50
  نماید؟ تفویض تواند می اشخاصی یا شخصی چه به شرکت

  هستند؟ اسنادي چه لمحا وجه در اسناد -51

 دارنـده  باشـد  داده انتقـال  دیگري به را آن ظهرنویسی با چک، متعهد اگر -52
 ظهرنـویس  علیـه  صورت چه در و متعهد علیه تواند می صورت چه در چک
  کند؟ دعوا اقامه

 کـه  کـرده  دریافـت  چـک  فقـره  یک خود خانه فروش مقابل در شخصی -53
 نگرفتـه  نیـز  پرداخت عدم گواهی قانونی مهلت در فروشنده. است بالمحل

 کسـانی  چـه  از ضامن وجود فرض با را چک وجهی  تیوضع نیچن در است،
  کند؟ وصول تواند می

  چیست؟ کاري العمل حق حقوقی ماهیت -54

  است؟چرا؟ مالك مبلغ کدام باشد متفاوت چک مبالغ اگر -55

 اسـناد  در نیـت  حسـن  بـا  ثالـث  شـخص  قبال در ایرادات توجه عدم اصل -56
  :دهید توضیح را تجاري

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  92
  

  ؟ است اصل خالف تضامنی مسئولیت ایآ -57

  است؟ معین عقود از کی کدام تابع تاجر و کار العمل حق رابطه -58

ـ عل بتواند) چک( تجاري سند دارنده اینکه براي -59  طـرح  هـم  نـویس ظهر هی
  ؟دهد انجام دیبای اقدامات چه کند دعوا

  داریم؟ نویسی ظهر نوع ندچ چه؟ یعنی تجاري اسناد نویسی ظهر -60

  چیست؟ داللی و کار العمل حق فرق -61

 در یـد یوبگ مورد هر در و کنید مقایسه را تقلب به و تقصیر به ورشکستگی -62
  شود؟ می حاصل ورشکستگی چنین شرایطی چه

  است؟ ممکن چگونه عامی سهام شرکت تیتابع رییتغ-63

  ؟)بامثال(معناست چه به چک در یانتقال نویسی ظهر -64

  است؟ ممکن تاریخی چه از هتأدی تأخیر خسارت مطالبه بالمحل چک در -65

  باشند؟  می گذاشتن وثیقه قابل تجاري اسناد آیا-66

 عنـوان  بـه  را چـک  ها بانک چگونه پس ستین گذاشتن وثیقه قابل چک -67
  پذیرند؟ می وثیقه
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 امکـان  آن مسئوالن از بعضی از تجاري اسناد وجه مطالبه شرایطی چه در -68
  نیست؟ پذیر

  داد؟ انتقال توان می چگونه را سهامی شرکت در نام با سهام -69

 یـا  و کنـد  گـم  را ارسـالی  يمحمولـه  نقل و حمل شرکت ي راننده هرگاه -70
 مطالبـه  را خسـارت  توانـد  می کسی چه از کاال مالک نماید امانت در خیانت
  است؟ چگونه آن اثبات کند؟

ي رأ حـق  سـهامداران  است ممکنی سهامي ها شرکت ازی مجامع چه در -71
  باشند؟ نداشته

ـ آ ننمایـد  پرداخـت  عدم گواهی اخذ به اقدام بالمحل چک ي دارنده اگر -72  ای
  کند؟ مطرح حقوقی یا کیفري شکایت تواند می

 بررسـی  تملیکـی  و عهـدي  وصـیت  خصـوص  در را ورشکسـته  تاجر حق -73
  :نمایید

 منعقـد  مهریـه  تعیـین  بـا  همراه رای نکاح عقد تواند می ورشکسته تاجر آیا -74
  نماید؟
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 کمتـري  مسـئولیت  شـرکت  کدام نمایید ذکر و ببرید نام را ها شرکت انواع -75
  کند؟ می ایجاد آن رانیمد براي

  است؟ تشریفاتی چه تابع آن ضامن از تجاري سند وجه مطالبه -76

 تفـاوتی  چـه  عـادي  اسـناد  با دیون و چک در تأدیه تأخیر خسارت مطالبه -77
  دارد؟

  است؟ روز چند خود توقف دادن اطالع براي متوقف تاجر مهلت -78

  هستند؟ کسانی چه ورشکسته تاجر مقدم طلبکاران از منظور -79

 ولـی  داشـته  متفـاوت  تـاریخ  دو کـه  کند صادر چک فقره دو شخصی اگر -80
 چـه  بـه  متعلـق  بانـک  در موجود وجه باشد مؤخر و مقدم آنها وصول زمان
  خیر؟ یا شود می منتقل محل چک صدور با آیا دیگر عبارت به است کسی

 ورشکسـتگی  بـر  تـأثیري  چه تجاري شرکت ورشکستگی ایران حقوق در -81
  دارد؟ شرکاء

 چـه  مزبـور  چک شود، تعطیل روز با مصادف چک سررسید که صورتی در -82
  است؟ مطالبه قابل زمانی

  :دهید شرح را تجارت قانون 536 ماده -83
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 شـده  حمل کاال به نسبت مسئولیتی شرایطی چه در نقل و حمل متصدي -84
  ندارد؟

  کند؟ اعتبار اعاده تواند می چگونه ورشکسته تاجر -85

  بخرد؟ را شرکت خود مال و کند معامله خود با تواند می شرکت آیا -86

 چـک  آن قبـال  در و کنـد  دریافت دالر دیگري  از شخص که صورتی در -87
 دارنـده  آیـا  نکنـد  را چـک  وجـه  تیکفا بانک دري موجود ولی نماید صادر

  خیر؟ یا بگیرد دالر و کند مراجعه کننده صادر به تواند می

  گیرد؟ می صورت شرکتهایی نوع چه در نویسی پذیره -88

  :ببرید نام را اشخاص شرکتهاي -89

  داد؟ واخواست توان می سفته سررسید از روز چند ظرف -90

 چـه  باشـد  نشـده  بـرات  واخواسـت  تقاضاي سررسید از مقرر مهلت در اگر -91
  دارد؟ همراه به آثاري

  شود؟ می گفته دفتري چه به کپیه دفتر-92

  است؟ گذاشتن وثیقه قابل تجاري اسناد آیا -93

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  96
  

 بـه  محکـوم  پرداخـت  از اعسـار  حکم و ورشکستگی حکم بین یتفاوت چه -94
  دارد؟ وجود

یـا   دارد تفـاوتی  عـادي  اسـناد  سایر با چک در تأدیه تأخیر خسارت مطالبه -95
  خیر؟ چرا؟

  چیست؟ محدود مسئولیت با شرکت با تضامنی شرکت تفاوت -96

  است؟ قانونی چه تابع و است شرکتی نوع چه تعاونی شرکت -97

  شود؟ می منحل زمانی چه سهامی شرکت -98

 چـه  شود می انجام ورشکستگی حکم صدور تا توقف تاریخ از که معامالتی -99
  دارند؟ حکمی

 شـده  رشکسـته و سـپس  و است خریده دیگري حساب به را مالی تاجري -100
  چیست؟ شده خریداري مال یحقوق عیتضو است،

 پیـدا  وضـعیتی  چـه  شـرکت  شـرکاء  از یکـی  فوت با تضامنی شرکت در -101
  کند؟ می

  :کنید تعریف را تاجر -102

  هستند؟ اعمالی چه تجاري اعمال -103
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 سـند  و انتقـال  وضـعیت  یابد انتقال عادي سند طریق از تجاري سند اگر -104
  بود؟ خواهد چگونه تجاري

 بـه  کـه  عـادي  عمـومی  مجمـع  بـا  تفاوتی چه العاده فوق عمومی مجمع-105
  دارد؟ شود می تشکیل العاده فوق صورت

  بکنند؟ را ورشکستگی حکم صدور تقاضاي توانند می کسانی چه -106

  :نمایید تعریف را ورشکستگی -107

 چگونـه  چـک  وجـه  پرداخـت  باشـد  شـده  درج شرطی چک متن در اگر -108
  گیرد؟ می صورت

  :نمایید تفسیر را چک قانون 14 ماده -109

  دارد؟ تفاوتی چه سهامی مختلط شرکت با محدود مسئولیت با شرکت -111

  دارد؟ حکمی چه ورشکسته تاجر معامالت -112

  است؟ حکمی چه تگیسورشک حکم -113

  چیست؟ خاص سهامی شرکت و عام سهامی شرکت تفاوت -114

  شود؟ می تنظیم چگونه و است دفتري چه دارایی دفتر -115

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  98
  

 قابلي ویی دارا از ورشکسته تاجري دعوا اقامه به مربوطي ها نهیهز ایآ -116
  است؟ پرداخت

  :نمایید بررسی را تجاري شرکتهاي در سرمایه کاهش -117

  گیرد؟ می صورت چگونه ورشکسته مورد در قانونی اعتبار اعاده -118

  است؟ کسی چه کار العمل حق -119

  :نمایید تفسیر را تجارت قانون 273 ماده -120

 چیست؟ نسبی و تضامنی شرکت تفاوت -121

 کند؟ معامله شرکت با تواند می مدیران یا شرکا از یک هر آیا -122

 ست؟یچ چک دري تجار اسناد ناتیتضم ازي مند بهره شرط -123

 ست؟یچي ا قهیوث ضمان -124

 :دیکن ریتفس را تجارت قانون 388 ماده -125

 ست؟یچ تجارت حقوق در نقل و حملي متصد تیمسئولي مبنا -126

 اسـت  فـومن  در آن کارخانـه  و دارد دفتـر  تهران در کهی شرکت اقامتگاه -127
 شود؟ی م محسوب کجا
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 هستند؟ی اوراق چه قرضه اوراق -128

 نباشـد  دسترس در اما باشدی کاف او ونید پرداختي برا تاجریی دارا اگر -129
 دانست؟ متوقف را او توانیم ایآ

 ست؟یچ عامل باي تجار مقام قائم تفاوت -130

 است؟ زانیم چه ورشکسته تاجر حجر حدود -131

 ست؟یچي تجار اسناد در صدور خیتار درج دهیفا -132

 ست؟یچ امضاء دیسف چک از منظور -133

 ست؟یچی ورشکستگ حکم موقتي اجرا از منظور -134

 ست؟یچ سفته و تبرا به بتنس چک ازاتیامت -135

 :دیینما ریتفس را تجارت قانون 353 ماده -136

ي مـوارد  چـه  در عـام ی سـهام ي هاشرکت در العادهفوقی عموم مجمع -137
 کند؟یم میتصم  اتخاذ و شودیم لیتشک

 است؟ حیصح ورشکسته تاجر توسط اموال وقف ایآ -138

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  100
  

 شـرکت ي مرکـز  دفتري برا محدود تیمسئول با شرکت کی عامل ریمد -139
ـ نمای مـ ي تجـار  کـاربرد  بـا  آپارتمان کی عیب قرارداد انعقاد به اقدام  دی
 محسوبي تجار اعمال از شرکت عامل ریمد عمل نیا ایآ دیده حیتوض

 ر؟یخ ای شودی م

 وجـود  تجـارت  قـانون  362 مـاده  و ثبت قانون 22 ماده نیبی تفاوت چه -140
 دارد؟

 رای سهام شرکت در ساالنه اي یعادی عموم مجمع فیوظا از مورد پنج -141
 :دیینما ذکر

 :دیده حیتوض را منضا و سیظهرنو تیمسئول نیب تفاوت -142

 پرداخـت  امکـان   عدم بای ول کند صادر رای چک شرکت عامل ریمد اگر -143
 بدهد؟ی کس چه هیعل دیبا را پرداخت عدم دادخواست شود مواجه

 رد؟یگی م صورتی شکل چه بهي تجار دفاتر پلمپ -144

 بـا  محـدود  تیمسـئول  با شرکت کی در "ج"و  "ب" ،" الف" اشخاص -145
ـ  ار ينقد ریغ الشرکه سهم "ب" شخص. هستند کیشر گریکدی  میوتق
 چـه  دهنـد،  خاتمـه  شـرکت  بـه  خواهند یم شرکاء گرید و نکرد میتسل و

 دهند؟ صورت دیبای اقدام
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ـ م چـه  پرداخت مسئول کی هر اندکرده صادری چک مشترکاً نفر دو -146  زانی
 هستند؟ چک مبلغ از

 :دیده شرح را آن ارکان و سفته -147

ـ  هـر  تیمسئول باشند دونفر سفته نیمتعهد چنانچه -148 ـ م چـه  بـه  کی  زانی
 است؟

 شود؟ی م محسوب باطلی صورت چه دری ارفاق قرارداد -149

 شـخص  اقامتگـاه  باشـد  متفـاوت  هـم  با اقامتگاه و مهم امور مرکز اگر -150
  شود؟ی م محسوب کجای حقوق

 است؟ شده رفتهیپذ چک قانون در زمان مرور ایآ -151

 است؟ اعتراض قابلی ورشکستگ ایآ -152

 در را يو از یمـال  شـود  ورشکسـته  تـاجر  نکـه یا از قبـل  "الف"فرد اگر -153
 از خـود  طلب برداشتن در طلبکاران ریبرسا ایآ کند فیتوق طلبش مقابل

 است؟ مقدم شده فیتوق مال

ـ  افتیدر ثمن بابتی چک و فروشدی م را خود آپارتمان شخص -154  کنـد ی م
ـ تأد ریتـأخ  خسارت تواند یم دارنده ایآ  باشد محل بال چک نیا اگر  را هی
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 وصـول  قابـل ی خیتـار  چه از خسارت نیا کند؟ مطالبه چک وجه همراه
 بود؟ خواهد

 اگـر  کـرده  افـت یدر چـک  فقره کی خود ملک اجاره مقابل دری شخص -155
 چـک  وجـه  و باشـد  مستأجر سکونت محل از خارجی بانک برعهده چک

 کند؟ مراجعه مرجع کدام به دیبا دارنده نشود پرداخت

ـ تأد ریتـأخ  خسارت مطالبه بالمحل چک در -156  ممکـن ی خیتـار  چـه  از هی
 است؟

 مطالبـه  باشـد ي تجـار  سـند  کی پرداخت ضامن شخص کهی صورت در -157
 است؟ی فاتیتشر چه تابع او از وجه

 بانـک  بـه  چـک  وجـه  افـت یدري بـرا  دیبای مدت چه ظرف چک دارنده -158
 کند؟ مراجعه

ـ در نقل و حملي متصد هیعل خسارت هــمطالبي دعو در ایآ -159  مـرور یی ای
 شود؟یم اعمال زمان

 است؟ زانیم چه کار العمل حق تیمسئول -160

 است؟ زانیم چه هیتصف ریمد تیمأمور مدت -161
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 گذاشت؟ رهن به توان یم راي تجار سند ایآ  -162

 حیتوضـ  رای حقوق وی قیحق شخص تجارت قانون 558 ماده به توجهبا  -163
 :دیده

 شود؟ی م صورتم فوتی حقوق شخص مورد در ایآ -164

 است؟ اقامتگاه و سکونت محل نیبی تفاوت چه -165

 است؟ مالك کی کدام شود نوشته حروف به مبلغ دو تبرا متن در اگر -166

 ست؟یچ تجارت قانون 292 ماده موضوعي تجار سند طیشرا -167

 شود؟ی م محسوب بالاثر و باطلی معامالت چه انجام تاجر توقف از پس -168

ـ مسافرت چک پرداخت توانی می صورت چه در -169  متوقـف  رای نیتضـم  ای ی
 نمود؟

 شـرکاء  توافـق  و شودی م میتقس ءشرکا نیب چگونه شرکت انیز و سود -170
 دارد؟ برآني ریتأث چه

 و معاملـه  فیتکل باشد شده ورشکسته و بخرد رای مال کار العملحق اگر  -171
 ست؟یچ مقابل طرف

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  104
  

ي معنـو  خسارت مطالبهي دعوا تواندی م ورشکسته تاجر هیتصف ریمد ایآ -172
 کند؟ مطرح تاجر جانب از را

 ست؟یچ تجارت قانون دري تصد از منظور -173

 دارد؟ي اثر چه برات مشروط قبول رانیای حقوق نظام در -174

 صورت شکل چه به عامی سهام شرکت به خاصی سهام شرکت لیتبد -175
 رد؟یپذیم

 طلـب  بـه  چگونـه  اندنداده تیرضا یارفاق قرارداد انعقاد به که طلبکاران -176
 رسند؟یم خود

 ست؟یچ برات در هیتأد عدم اعتراض و نکول اعتراض فرق -177

 است؟ زانیم چهی نسب شرکت در شرکاء تیمسئول -178

 زده خـط » کـرد  حوالـه « عبارت و شود صادری شرکت وجه دری چک اگر -179
 اقـدام  تواندی می قیحق شخص عنوان به و شخصاً شرکت ریمد ایآ شود
 دهد؟ انجام صادرکننده هیعلي فریک ای یحقوق

 است؟ استناد قابل او هیعل و او نفع به تاجر دفاتر ایآ -180

 دارد؟ وجود زمان مروري تجار امور در ایآ  -181
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 شود؟ی م عمل واردي موارد چه دری ورشکستگ امور اداره -182

 باشند؟ی سهام شرکت ریمد توانند ینمی کسان چه -183

 شیپـ ی تیوضـع  چـه  کند ءامضا را آن پشت چکي روي جا به فرد اگر -184
 د؟یآ یم

ــ کــدام تــابع رانیــا قانونگــذار یبازرگــان اتیــعمل خصــوص در -185  از کی
 است؟ی موضوع ای یشخصي ها هینظر

 رد؟یگ یم صورتی رسم سند با الشرکه سهم انتقالیی شرکتها چه در -186

 است؟ برقراری زمان چه تا شرکتی حقوق تیشخص -187

 :دیینما ریتفس را تجارت قانون 118 ماده -188

 :دیکن ریتفس را تجارت قانون 426 ماده -189

 ست؟یکي تجار مقام قائم -190

 ست؟یچ لیوک باي تجار مقام قائم تفاوت -191

 فـوت  وصـول  موعـد  دیسررسـ  از قبل ماه کی و صادر رای چکی شخص -192
 کند؟ وصول را چک تواندی م دارنده ایآ کند یم
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 محـدود  تیمسـئول  بـا  کترش در رای سهام شرکت مقررات توانی م ایآ -193
 کرد؟ تیرعا

 کـه  سـفته  دارنده ایآ نپرداخته، را آن وجه کرده صادري ا سفتهی شخص -194
 کند؟ دعوا اقامه تواندی م نکرده واخواست اعتراض مقرر مهلت در

 کند؟ی مي زیچ برچه داللتي تجار سند ظهر در امضاء کی صرف -195

 بـه  منقـول  ریغ معامالت« : داشته مقرر که تجارت قانون 4ماده مطابق -196
ـ آ ».شـود ی نمـ  محسـوب ی تجـارت  وجـه  چیهـ  ي بنگاههـا  معـامالت  ای

 شود؟ی م محسوبی تجارت یکمل معامالت

ـ ا در تجـارت  بـه  اشـتغال  صورت دری خارج اتباع تیوضع -197  چـه  بـه  رانی
 است؟ صورت

 شود؟ی م محسوب تاجری صورت چه در دالل -198

ـ آ بخرد را رمنقولیغ مالی تجارت شرکت چنانچه -199 ـ ا ای  عمـل  معاملـه،  نی
 چرا؟ شود؟ی م محسوبی تجارت

ـ دل توانـد یم ایآی تجارت دفاتر داشتن صرف -200  نآ صـاحب  بـودن  تـاجر  لی
 باشد؟
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 آن بـودن  دارا بـه  مکلـف  جـزء  کسـبه ي اسـتثنا  به تاجر هر کهي دفاتر -201
  کدامند؟ هستند

 شود؟یم پلمپی زمان چه کل دفتر و روزنامه دفتر -202

ـ دلی صورت چه در گرید تاجر باي تاجري دعوا موارد دري تجار دفاتر -203  لی
 شود؟یم وبــمحس

 :دیببر نام را تجارت قانون در مقرری تجارتي شرکتها -204

ـ ترت بهی نسب و محدود تیمسئول باي شرکتهادر شرکاء تیمسئول -205  بـه  بی
 است؟ زانیم چه

ـ ق شـرکاء  ازی کـ ی نام محدود، تیئولسم با شرکت اسم در اگر -206  گـردد،  دی
 است؟ بیترت چه به امر نیا خصوص در قانون حکم

 خواهـد ی حقوق تیخصش واجدی صوت چه در محدود تیمسئول با شرکت -207
 بود؟

ـ  کـه ی صـورت  در محـدود  تیمسـئول  بـا  شرکت در -208  الشـرکه  سـهم  کی
 چه به تجارت قانون حکم شود میوتق آن یواقع متیق از شیبي رنقدیغ

 است؟ صورت
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 سهم تواندی م محدود تیئولسم با شرکت شرکاء ازی کی یصورت چه در -209
 د؟ینما منتقل را خود  الشرکه

ـ  هـر ي آرا تعـداد  ،محدود تیئولسم با شرکت در -210  چگونـه  شـرکاء  از کی
 است؟

 وجـود  محـدود  تیمسئول با شرکت اساسنامه رییتغ امکانی صورت چه در -211
 دارد؟

ـ  منقـول  امـوال  به راجع معاملهی صورت چه در -212 ی سـهام ي شـرکتها  نیب
 است؟ي تجار

ـ  انجام نحو چه بهی تضامن شرکت دري  رنقدیغ الشرکه سهم میتقو -213 ی م
 شود؟

 است؟ ریپذ امکانی تضامني شرکتها در الشرکه همس انتقال ایآ -214

ـ  شرکت طلبکار ایآی نسب وی تضامني شرکتها در -215  شـرکاء  بـه  توانـد ی م
 کند؟ مراجعه خود طلب وصولي برا

 شـده  اعـالم  ورشکسـته  دادگـاه  حکم موجب بهی تضامن شرکت کیرش -216
 گردند؟ی م محسوب ورشکسته شرکت تبع به زین شرکاء ایآ است
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217- A ی تضامن شرکت پسرش دو وB و انـد  داده لیتشک را A  را تیریمـد 
 پرداخـت  مطالباتشـان  و کنند یم مراجعه او به طلبکاران.دارد برعهده زین

 چه تجارت قانون مطابق خود طلب بازستاندن يبرا طلبکاران. شودینم
 ؟ دارندی حق

 است؟ی سهام شرکت به لیتبد قابلی طیشرا چه دری تضامن شرکت -218

 شود؟ی م منحلي موارد چه دری تضامن شرکت -219

 چـه  به شرکت تیوضع کند، فوتی تضامن شرکاء ازی کی کهیورتــص در -220
 شد؟ خواهد صورت

 چـه  شـرکت  ود،ــــ ش محجـور ی تضـامن  شـرکاء  ازی کی کهیصورت در -221
 ؟کرد خواهد دایپی تیوضع

یی شـرکا  چـه  از متشـکل ی سـهام  مختلط وی سهام ریغ مختلط شرکت -222
 هستند؟

ـ  کدام عهده بهی سهام مختلط وی سهام ریغ مختلط شرکت اداره -223  از کی
 است؟ شرکاء
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ـ  چگونـه  خـود  مطالبات وصولي برای نسب شرکت طلبکاران -224  تواننـد  یم
 ند؟ینما اقدام

ی وفــــ مت عضـو  سـهم  ،یتعـاون  شـرکت  در کیشـر  فـوت  صـورت  در -225
 گردد؟یم پرداخت ونهــچگ

 ست؟یچی قانون اندوخته -226

ـ  یصـورت  هــچ در رهیمد تأیه ،یامـسه شرکت در -227  هیسـرما  تواننـد یم
 دهند؟ شیافزا را شرکت

 است؟ی حقوق تیشخص واجدی صورت چه دری نسب وی تضامن شرکت -228

 کجاست؟ی حقوق اشخاص اقامتگاه تجارت قانون مقررات مطابق -229

 چـه  در ثالـث  اشـخاص  مقابـل  دری سـهام  شـرکت  رهیمد تأیه معامله -230
 ست؟ین تعهدآور شرکتي برای صورت

 کند؟ جلب را ورشکسته تواندی می ورشکستگ امور هیتصف اداره ایآ -231

ـ تعق تحـت  تقلـب  بهی ورشکستگ اتهام بهی صورت چه در تاجر -232  قـرار  بی
 رد؟یگیم
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 عهـده  بـه  امـور  هیتصف گردد، منحل محدود تیمسئول با شرکت چنانچه -233
 است؟ی کسان چه

 بـه » ب و الـف « شـخص » ب« وجـه  در» الف«  عهده صادره برات در -234
 شوند؟یم دهینام چه بیترت

 گردد؟ صادر صورت چه به است ممکن برات -235

ی طیشـرا  چهي دارا دیبا دهنده برات امهری امضا بر عالوه برات، صورت -236
 باشد؟

 بـه  چک و سفته برات، در مهر و امضاء نقش ، تجارت قانون به توجه با -237
 است؟ صورت چه

 کدام باشد اختالف آنها نیوب شود نوشته رقم و حروف به برات مبلغ اگر -238
 ؟است مبنا و معتبر مبلغ

 شود؟ی م محققی زمان چه برات دارنده برابر در ریگ برات تیمسئول -239

 قبـول  تیمسـئول  و اسـت  شـرط  بـه  طوشرم آنی قبول کهی برات فیتکل -240
 است؟ صورت چه به کننده

 است؟ متصوری حق چه برات نکول صورت در ریبراتگي برا -241
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ـ ا در دیبا آن وجه کهی برات دارنده اگر -242   بـه  بخواهـد  شـود  پرداخـت  رانی
 د؟ینما تواند یمی مهلت چه ظرفی اقدام چه دینما مراجعه سانیظهرنو

 شود؟ی م محسوبی تجارت ،معامالت از کی کدام تجارت قانون مطابق -243

 چـه  شـرکت،  از خـود  طلب وصولي برای تضامن شرکت کی طلبکاران -244
 دارند؟ را شرکاء به مراجعه حق موقع

 باشد؟ دیبا مقدار چه سیتأس موقع در عامی سهام شرکت هیسرما -245

 است؟ ممکنی طیشرا چه تحت قرضه اوراق انتشار -246

 ست؟یچ تجارت قانون دری سهام شرکت سهم فیتعر -247

 اسـناد  آن ندهردا مراجعه مورد کهي ا سفته و برات ضامنی صورت چه در -248
 د؟ینماي خوددار پرداخت از تواندیم گرفته قرار

ـ  مبلـغ  استرداد جهت سند وجه پرداخت صورت در برات ضامن -249 ی پرداخت
 داراست؟ رای کسان چه به مراجعه حق

 ست؟یچ عامی سهام شرکت در سسمؤی عموم مجمع فیوظا -250

 ست؟یکی سهام مختلط شرکت در ضامن کیشر -251
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 است؟ سریم چگونه ممتازه سهام به وابسته ازاتیامت در رییتغ هرگونه -252

 شـرح  را عامی سهام شرکت در العاده فوقی عموم مجمع لیتشک بیترت -253
 :دیده

ـ  مبلغ بهی برات آني ازا در و ادهد رضق "ب" به لایر هزار "الف" -254  کی
ـ دأت عـدم  بـه  منجـر  که کند یم افتیدر خود وجه در دالر  اعتـراض  و هی

 شود؟یم الذمهي بر مقدار چه پرداخت با" ب" شود،یم

ـ  تیؤر به شنبه سه روز ، تیؤر از روز ده  وعده به صادره برات -255  رسـد  یم
ـ دأت زمـان  باشـد  تهران هیدأت محل نکهیا فرض با ی زمـان  چـه  بـرات  هی

 است؟

ـ  هیدأت موعد از قبل را برات وجه کهی شخص -256 ـ نمای م ی تیمسـئول  چـه  دی
 دارد؟

 کـه ی شخصـ  گـردد،  مفقـود  شده نوشتهی قبول آن در کهی برات چنانچه -257
 داشت؟ خواهدی حق چه است آن دارابودنی مدع

 سینـو  ظهـر  هیعل بخواهد شود هیدأت رانیا در دیبا که یبرات دارنده اگر -258
 د؟ینما اقدام دیبا مدت چه ظرف کند دعوا طرح
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 امـوال  از را بـرات  وجـه  معادل دعوا، اقامه از پس دادگاهی صورت چه در -259
 د؟ینمای م فیتوق و نیمأت هیعلی مدع

 ست؟یچی رجوع برات -260

 شـده ی سـ ینو پشـت  و قبـول  گـر ید کشور در و صادري کشور در برات -261
 است؟ کشور کدام مقررات تابع برات نیا است،

 است؟ي سند نوع چه بلط هتف -262

 د؟یآ عمل به روز چند ظرف دیبا سفته مورد در هیدأت عدم اعتراض -263

 است؟ چگونه دارنده مقابل در سفته امضاکنندگان تیمسئول -264

 دعـوا  همـ اقا کننـده  صادر امنض هیعل تواندی می زمان چه تا چک دارنده -265
 د؟ینما

ـ  بانـک  عهـده ي مطهـر  دیشـه  شعبهی مل بانک از رای چک" الف" -266 ی مل
ـ  مفقـود  مزبـور  چـک  راه در. دینمای م افتیدر عصریول شعبه . شـود ی م

 ؟ دینما صولو را آن تواندی م چگونه "الف"

 است؟ مسموعی طیشرا چه تحت سیظهرنو از چک وجه مطالبهي دعو -267

 است؟ کدام چک صدور قانون در مقرر چک انواع -268
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 دارد؟ی ژگیو چهی مسافرت چک -269

 است؟ی چک نوع چه شده نیتضم چک -270

 ممکـن ی صـورت  چـه  در ثبـت ي اجـرا  رهیدا قیطر از چک وجه وصول -271
 است؟

 چک وجه پرداخت عدم دستور تواندی مي موارد چه در چک صادرکننده -272
 بدهد؟ بانک به را

 طـرف  ازی نـدگ ینما بـه  ،یتجـارت  شـرکت  کی عامل ریمد کهیصورت در -273
ـ نما صـدر ی چکـ  شرکت  شـود  پرداخـت  عـدم ی گـواه  بـه ی منتهـ  و دی
 است؟ی شخص چه متوجهی حقوق وي فریک تیمسئول

 ست؟یک دالل -274

 است؟ی مقررات چه تابعي کار العمل حق وی دالل قرارداد -275

 معاملــه انجـام ي بـرا  کـه  رای مخـارج  دارد حـق ی صـورت  چـه  در دالل -276
 د؟ینما مطالبه شده متحمل

 ست؟ین اجرت مستحق داللی صورت چه در -277
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ــودن صــورت در -278 ــرارداد نب ــ ق ــدم وی دالل ــق ع ــ تواف ــر نیب  دالل و آم
 شود؟ی م نیمع چگونه الزحمه حق

 کند؟ ثبت خود دفتر در راي موارد چه دیبا دالل -279

 است؟ آمر به وارده خسارت جبران مسئولی صورت چه در کار العمل حق -280

 قـرار  معاملـه  طـرف  شخصـاً  خود تواندی می صورت چه در کار العمل حق -281
 رد؟یگ

 است؟ مورد کدام به ناظر نقل و حمل قواعد تجارت، قانون در -282

 ست؟یک نقل و حملي متصد تجارت، قانون در -283

 چـه  نقـل  و حمـل ي متصـد  باشدي فور عییتض معرض در کاال چنانچه -284
 دارد؟ي ا فهیوظ

 مسـئول  یکسـ  چـه  شـود  مفقـود  ای تلف حمل نیح در التجاره مال اگر -285
 است؟

 است؟ی کس چهی تجارت مقام قائم -286

 دارد؟ي اثر چه طلب افتیدر از له مضمون کافناست -287
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 شود؟ی م انجام نحو چه بهی سهام شرکت در هیسرماي اریاخت کاهش -288

 باشـد،  نشـده ی نیب شیپی سهام تکشر اساسنامه در قرضه اوراق هرگاه -289
 ست؟یچ به منوط آن انتشار

 است؟ کدام تجارت قانونی تبعي تجار اعمال -290

 آمـر  بـا ی صورت چه در است شده انجام او توسط کهي ا لهممعا در دالل -291
 است؟ معامله آن ازی ناش تعهدي اجرا مسئول متضامناً خود

ـ تابع توانی م چگونه محدود تیمسئول باي ها شرکت در -292  را شـرکت  تی
 داد؟ رییتغ

 اعتبـار  اعـاده ي تجـار  جنبـه  از توانـد  یمـ ی زمان چه تقلب به ورشکسته -293
 د؟ینما

ـ  حجر ای فوت صورت دري تجار مقام قائم تیوضع -294  و تجارتخانـه  سیرئ
 است؟ صورت چه به شرکت انحالل صورت در نیهمچن

 د؟یآی م بدست چگونهی سهام شرکت خالص سود -295

 چـه  تـا  بـوده  توقف حال در الفوت نیح که راي تاجری ورشکستگ حکم -296
 کرد؟ صادر توان یمی زمان
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 سینـو  ظهـر  تیبرمسـئول ي ریثأت چه سفته، متعهدی شکستگرو ای فوت -297
 دارد؟ سفته

 دارد؟ی حکم چه دینمای محابات صلح توقف از بعد تاجر اگر -298

 درچـه  رکاءـــشی شخص اموال شود، اعالم ورشکستهی نسب شرکت اگر -299
 شد؟ خواهد موم و مهری صورت

 حکـم  صـدور  خیتـار  از تـاجر : که دارد یم مقرر تجارت قانون 418 ماده -300
 در است ممکن که آنچهی حت خود اموال هیکل در مداخله ازی ورشکستگ

ی ورشکستگ مدت از منظور.است ممنوع گردد او دیعای ورشکستگ مدت
 است؟ی زمان چه

 رد؟یگ صورتی مدت چه ظرف دیبای ارفاق قراداد به اعتراض -301

ی ارفاق قرارداد انعقاد در ورشکسته تاجر و هیتصف ریمد ناظر، مخالفت اثر -302
 ست؟یچ

 است؟ باطلی ارفاق قرارداد انعقادی صورت چه در -303

 قـرارداد ي اجـرا  امنضـ  انتضمي رو بري اثر چهی ارفاق قرارداد بطالن -304
 دارد؟



  119   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 خیتـار  از ورشکسـته  تـاجر  کـه  یمعـامالت  شود، فسخی ارفاق قرارداد راگ -305
 دایـ پی وضـع  چـه  اسـت  داده انجـام  فسـخ،  حکـم  صدور تا آن قیتصد

 کند؟ یم

ـ  شـرکت ي طلبکارهـا  شـود،  ورشکسـته ی تضامن شرکت اگر -306  تواننـد ی م
 کنند؟ منعقدی شخص چه با رای ارفاق قرارداد

 تـاجر ي عـاد  طلبکـار  "ب" و رمنقـول یغ نـه یرهي دارا طلبکـار  "الف" -307
 بـه  نسـبت  نباشد "الف" طلبي جوابگو نهیره چنانچه. است ورشکسته

 است؟ چگونه دو نیا تیوضع طلب مانده

ـ  نیع و شود ورشکسته کار العمل حق اگر -308 ي گـر ید حسـاب  بـه  کـه ی الم
ـ  چـه  فروشـنده   باشد موجود نزدش کردهي داریخر  اسـت  ممکـن ی حق

 ابد؟یب

 "ج" بـه  را آن آنکـه  از پـس  "ب" و فروخته "ب" به رایی کاال "الف" -309
 وجـود  یحق چه "الف"ي برا صورت نیا در. شودی م ورشکسته فروخت

 دارد؟

 مقدار چه ورشکسته تاجر توقف خیتار به نسبت طلبکاران اعتراض مدت -310
 است؟
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 شود؟ی م محسوب ریتقص به ورشکستهي موارد چه در تاجر -311

 صـورت  طلبکارهـا  نـام  بـه  هیتصـف  ریمـد  طـرف  از کـه  یبیتعق مخارج -312
 است؟ی کسان چه عهده به مختلف فروض به توجه با ردیپذ یم

 به توجه با طلبکارها ازی کی طرف از ریتقص به ورشکستهی بیتعق مخارج -313
 ست؟یک برعهده مختلف فروض

ـ  واقع برخالف و متقلبانهی شخص کهیصورت در -314 ـ نما اظهـار  رای طلب  و دی
ي جـار ي و بـر ی حکم چه باشد داده التزام تجارت قانون 467 ماده برابر

 است؟

 را اوي فرشـها  ازي تعـداد  ورشکسته تاجر به کمک يبرا عالماًی شخص -315
 ست؟یچ فرد نیاي برای قانون حکم ، نمودهي نگهدار خانه در

 ست؟یچی امورمال در حجر از ورشکسته تاجر خروج اسباب -316

 شود؟ی م محققی زمان چه تقلب به ورشکسته اعتبار اعاده -317

 پرداخـت  آن متفرعـات  بـا  را خـود ي هـا ی بده هیکلي ا ورشکسته تاجر -318
 اعـاده  بـه ی زمـان  چهي و شده، محکومي کالهبردار جرم بهی ول نموده
 گردد؟ یم لینا اعتبار
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 ست؟یچی تجارت اسم -319

 است؟ی الزامی صورت چه دری تجارت عالمت داشتن -320

 از تیـ حما مـدت  حـداکثر  و اسـت  سـال  چنـد  یتجارت اسم اعتبار مدت -321
 است؟ سال چند شده ثبت اختراع

ـ مع -322  مقـــاصدي بـرا  کــهی مؤسسـات  التیتشــک بـودن ي تجــار ریـ غ ار،ی
 ست؟یچ شوندیم سیتأسی تجــارت

 شود؟ یم محقق موقع چهی دولت مؤسساتی حقوق تیشخص -323

 شود؟ یم نییتع چگونه رانیا دری تجارتي شرکتها تیتابع -324

 "یتضـامن ي شـرکتها  و "ب"ی قـ یحق شخص و "الف"ی سهام شرکت -325
ـ م شـرکت  نیا در. دهندی م لیتشکی سهام شرکت "ج  تیمسـئول  زانی

 است؟ بیترت چه به شرکتي طلبکارها قبال در شرکاء از کی هر

 :دیده شرح اختصار به را کی هر و است نوع برچندی سهام شرکت -326

 چـه  شـود  کمتر قانون در مقرر حداقل ازی سهام شرکت هیسرما چنانچه -327
 اقدامات نیا انجام عدمي اجرا ضمانت و شود انجام تواندیمی اقــدامات

 است؟ کدام

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  122
  

 معناست؟ چه به سهم تعهد ورقه امضاءی سهام شرکت در -328

ـ ر ونیلیم دهی سهام شرکت کی هیسرما -329  س،یتأسـ  زمـان  در. اسـت  الی
ی تمـام . اند کرده پرداخت را آن% 40 و کرده تعهد را آن% 20 مؤسسان

 بپردازند؟  دیبا را هیسرما نیا از الیر چند سانینو رهیپذ

 شود؟ی م محسوب شده لیتشکی زمان چه ازی سهام شرکت -330

 اعطـا ي ا مرحلـه  چـه  در عـام ی سـهام  شـرکت   بـه ی حقوق تیشخص -331
 شود؟ یم

 بهـادار  اوراق بـورس  در توانـد ی می صورت چه در خاصی سهام شرکت -332
  د؟ینما شرکت

 است؟ی سهم نوع چهی انتفاع سهم -333

 و موضـوع  در دارنـد  رای رتجـارت یغ مؤسسه ثبت و سیتأس قصد نفر دو -334
 و واردات بـه  مربـوط  امـور  انجـام  يبـرا  اسـت،  شده دیق مؤسسه هدف

ی کل طور به و کاال فروش و عیتوز و هیته وی بازرگاني کاالها صادرات
ـ  اسـت  ثبـت  قابـل  شده دیق موضوع با مؤسسه نیا ایآ ،یبازرگان امور  ای

 چرا؟ ر؟یخ
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 قابـل یـی  دارا از ورشکسـته  تاجري دعوا اقامه به مربوطي ها نهیهز ایآ -335
 است؟ پرداخت

 است؟ی ورشکستگ امور هیتصف اداره با ورشکسته بانک امور هیتصف ایآ -336

 است؟ي قرارداد چگونهی دالل قراردادی مدن قانون و تجارت قانون طبق -337

 :دیده حیتوض شود؟یم محسوبي تجار ،مهیب اتیعمل ایآ -338

ـ  هـر  تیمسـئول  باشد میسه معامله در آمر با دالل نکهیا فرض با -339  را کی
 :دیده حیتوض

ـ  اسـت  اءیاشـ  بـر  نـاظر  نقـل  و حمل قواعد رانیا تجارت قانون طبق -340  ای
 اشخاص؟

 :دیده حیتوض را تاجر کل دفتر -341

 است؟یی دارا دفتري نگهدار به ملزم تاجر ایآ -342

 شود؟ی م محسوبی رسم سندي تجار دفاتر ایآ -343

 شود؟ی م محسوب شده لیتشکی خیتار چه دری سهام شرکت -344

 :دیده حیتوض را نامی ب سهام موقت نامهیگواه -345
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 رای سـهام ي هـا شـرکت  در العـاده  فـوق  طور بهی عموم مجمع لیتشک -346
 :دیده حیتوض

 است؟ی الزام خاصی سهام شرکت در بازرس وجود ایآ -347

 کند؟ قبول را آن تواندی م برات کولن از پس ریبراتگ ایآ -348

 :دیده حیتوض ست؟یچ تجارت قانون 242ماده از منظور -349

 کند؟ مطالبهی زمان چه در را برات وجه دیبا برات دارنده -350

ـ مق دعـوا  طـرح  هنگـام  برات در سینو ظهر تیمسئول ایآ -351  مهلـت  بـه  دی
 است؟

 کند؟ی م نییتعی اساس برچه را دالل الزحمه حق دادگاه -352

 ریـ غ مقاصـد ي بـرا  کـه ی مؤسسات و التیتشک بودنی تجارت ریغ اریمع -353
 ست؟یچ شوندی م سیتأسی تجارت

ـ توق شـرکت ي هایبـده  قبال در رای سهام شرکت سهام توان یم ایآ -354  فی
 کرد؟
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 منظـور  به که اقدامات و اعمال هیکل به نسبتی سهام شرکت نیمؤسس -355
ـ  انجـام  شرکت رساندن ثبت به و سیتأس ی تیمسـئول  چگونـه  دهـد ی م

 دارند؟

 است؟ مرجع کدام اراتیاخت از اساسنامه طرح اصالح -356

 ست؟یچ العاده فوقی عموم مجمع فیوظا -357

 چـه  بـا ی سـهام ي هـا  شـرکت  در العاده فوقی عموم مجمع ماتیتصم -358
 رد؟یگی م صورتی تیاکثر

 است؟ چگونهی سهام شرکت دری عموم مجمع سهیرئ أتیه بیترک -359

 است؟ی برات چگونهی رجوع برات -360

 رد؟یگ یم صورت چگونهی تجارت سند انتقال -361

 بـه  چک ای و شدهی شرط تحقق به منوط آن وجه پرداخت چک متن در -362
ـ ا اسـت  شده صادر نیتضم عنوان  خواهـد  برچـک ي ریتـأث  چـه  امـر  نی

 داشت؟

ـ تکل طلـب  افـت یدر از لـه  مضمون استنکاف صورت در -363  چـه  ضـامن  فی
 بود؟ خواهد
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 است؟یی اجرا ضمانت چه موجب براتی شکل طیشرا تیرعا عدم -364

 است؟ي تجار شهیهم تاجر دو نیب معامالت ایآ -365

ـ  حال او ضامن ای سینو ظهری بده کند فوت سفته متعهد اگر -366  شـود ی م
 ر؟یخ ای

 گردد؟ی م اطالقی کس چه به جزء اسبک -367

 شود؟یم اخذي و از اتیمال و داده صیتشخی اساس برچه تاجر آمد در -368

 :دیده حیتوض را حامل وجه در حکم در چک -369

 بـه  ورشکسـته  تـاجر  گردد مفقود دفاترش کهي ا ورشکسته تاجر هر ایآ -370
 است؟ ریتقص

 :دیده حیتوض رای مال امور در حجر از ورشکسته تاجر خروج اسباب -371
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  ثبت حقوق
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 دفـاتر  نیمسـئول  و ثبـت  نـدگان ینما و رانیمد ثبت قانون 2 ماده موجب به -1

 عـدم ي اجـرا  ضـمانت  و ندردا فهیوظ انجام حقی مکان چه دری رسم اسناد
 ست؟یچ آن تیرعا

 و اسـناد  ثبـت  امـور  بـه  مربـوط  اهاتتبشـ ا و  اختالفـات  بهی دگیرسي برا -2
 است؟ شدهی نیب شیپ چه امالك

 و اختالفـات  بـه ی دگیرسـ  منظـور  بـه  ثبـت  قـانون  در مقرر نظارت تأیه -3
 است؟ی کسان چه از متشکل امالك و اسناد ثبت امور به مربوط اشتباهات

ـ ناح هـر  در امـالك ی عمـوم  ثبت به اقدام از قبل -4  صـورت ی اقـدام  چـه  هی
 رد؟یپذ یم

 که آن در واقعه امالك و هیناح حدود به مربوطی آگه نیاول انتشار خیتار از -5
ـ  چگونـه  وی مـدت  چـه  ظـرف  وی کسـان  چـه  برسد ثبت به دیبا  تواننـد یم

 ند؟ینما ثبت درخواست

ـ کل صـورت  اسـت  مکلـف  مـدت  چـه  تـا  11 مـاده  موجـب  به ثبت اداره -6  هی
 طـرف  از کـه ي ا شـماره  و ملک نوع با اند داده نامه اظهار که رای اشخاص

 دری آگهـ  نیا و دینمای آگه روزنامه در شده نیعم ملک هري برا ثبت اداره
 شد؟ خواهد منتشري افاصله چه و به نوبت چند
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 چـه  از و موقـع  چـه  ثبـت  قـانون  11 مـاده  در مقرري هایآگه مورانتشارأم -7
 کند؟ی مرجع چه میتسل و دینما اخذ انتشاری گواه دیبای کسان

ـ  انهـــ مالک تصـرف  آثار کهی امالک وی اراض وردـم در -8  سـت ین آن دری فعل
 شود؟یم رفتهیپذی کسان هــچ از ثبت درخواست

 ظـرف  ثبـت  درخواسـت  اندشده ماعال لکاالممجهول کهی امالک به نسبت -9
ـ ا در درخواست عدمي اجرا ضمانت و ردیگ صورت دیبا مدت چه  مهلـت  نی
 ست؟یچ

 نشـده  منتشـر  آنهـا ی نـوبت ی هـ گآ کـه ی امالک به نسبت معامالت تیوضع - 10
 است؟ چگونه

 است؟ بیترت چه به هیناح کی در واقعه امالك حدود دیتحد  - 11

 شوند؟ی م احضار چگونه نیمجاور و ثبت انیمتقاض - 12

 در نگردند، حاضر حدود دیتحد موقع در ثبت انیمتقاض و نیمجاور چنانچه - 13
 است؟ شده مقرري امر چه ثبت قانون 15 ماده

  ملک حدود دیتحد باشد نیمع و تیتثبی ثبت لحاظ از نیمجاور حدود هرگاه - 14
 رد؟یپذی م صورت چگونه
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 بـه  مربـوط ی عموم اموال از دیتحد مورد ملک حد چند ای کی کهیصورت در - 15
ی م انجام چگونه حدود دیتحد باشد آنهای قانون میحر اي یشهردار ای دولت
 شود؟

ـ ا دیبای مهلت چه ظرف و شودی م انجام چگونه ملک به نسبت اعتراض - 16  نی
 رد؟یگ صورت اقدام

 چـه  ثبت اداره گردد اعطا مقرر مهلت از خارج اعتراض حال عرض چنانچه - 17
 دهد؟ی م انجامی اقدام

ـ  ثبتي تقاضا مورد ملک به نسبت چنانچه - 18 ي گـر ید و ثبـت ی متقاضـ  نیب
ـ  چـه  ظرف و نییمتداع از کی کدام باشد، مطرحیی دعوا  کـدام  بـه ی مهلت

 د؟ینما میتسل را محکمه قیتصد دیبا مرجع

 خـارج  ای و نگردد میتسل محکمه قیتصد 17 ماده مقرر مدت ظرف چنانچه - 19
 ست؟یچ آنی قانوني اجرا ضمانت گردد میتقد مهلت از

ـ بای اقـدام  چه ثبت محقق ای محکمه تیصالح عدم صورت در - 20  صـورت  دی
 رد؟یگ

 در دعـوا  شـدن  گذاشـته  مسکوت صورت در ثبت محقق ای محکمه فیتکل - 21
 ست؟یچ معترض توسط روز شصت مدت
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ـ  تمـام  نباشـد  قـادر  هیـ علمعترض هرگاه ثبت به معترض فوت صورت در - 22  ای
 شود؟ی می دگیرس چگونهي وي تقاضا به دینمای معرف را وراث از یبعض

ـ دلي و و شـود  بیتعق معترض ورثه ازی کی توسطي دعو هرگاه - 23  مثبـت  لی
 ست؟یچ ثبت قانون حکم دیننما دیق حاًیصر را خود الوراث سهم و وراثت

ـ  معتـرض  ثبت محققی دگیرس ای محاکمه جلسه در چنانچه - 24 ي و لیـ وک ای
 گـردد،  ابطـال ي و حـال  عـرض  ثبـت ی مستدعي تقاضا به و نشود حاضر
 چـه  بـه  و است سریم نوبت چندي برا و مدت چه ظرف حال عرض دیتجد
 شود؟ داده دیبای مرجع

ـ  خودي برای اقفارت حقوق ای حدود به نسبت کهي مجاوري برا - 25  قائـل ی حق
 است؟ نموده فراهمی امکان چه قانون است،

 دولـت  ، امـالك  دفتر در ثبت قانون مقرراتبراساس  ملک ثبت صورت در - 26
 شناسد؟ی م مالک رای کس چه

 شود؟ی م ثبت امالك دفتر در وراث اسم بهی زمان چه ملک ارث درمورد - 27

 تـا  رفتـه یپذ صـورت  ثبت انیجر در که استی حق عییتضی مدع کهی کس - 28
ـ نما اعتـراض  تواندیم یزمان چه  چـه داراي  مهلـت  از خـارج  اعتـراض  د؟ی

 است؟ی حکم

  قضا ي علمی داوطلبان تصدي امرمجموعه سؤاالت مصاحبه  134
  

 :دیده شرح را نظارت أتیه فهیوظ و تیصالح حدود - 29

 است؟ی مرجع چه نظارت تأیهي آرا از نظر دیتجد مرجع - 30

 ثبـت ی عـال ي شـورا  شـعبه  هـر  اسـت؟ ی شعب چهي دارا ثبتی عالي شورا - 31
 هستند؟ی کسان چه از متشکل

 بـه  نسـبت ی حقـ ي واگـذار  ای و  شده ثبت ملک ازی قسمت ای تمام انتقال  - 32
 انتقال به راجع معامالت وی سکن وی رقب ،يعمر نیهمچن و ملک آن نیع

 شود؟ی م محقق صورت چه به سال سه از شیبی مدتي برا ملک منافع

 است؟ صورت چه بهی باق ثلث و حبس و وقف امالك ثبت به راجع مخارج - 33

ـ  ثبـت ي تقاضـا  اوقـاف  اداره کهي موارد در ثبت به راجع مخارج - 34  دهـد ی م
 شود؟ی م وصول چگونه

 و هیریخ وي بلد مؤسسات و امالك و دولت امالك به نسبت ثبتي تقاضا - 35
 است؟ی اشخاص چه برعهده نیمحجور و شرکتها امالك

شـود و اعضـاي آن چـه اشخاصـی      شوراي عالی ثبت چگونه تشکیل مـی   - 36
 هستند و چه وظایفی دارند؟



  135   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

ـ  طلبکــاری معـــامالت چـه خصوص در - 37  هیصـدوراجرائ  قیـ طر از توانـد یم
 د؟ینما درخواست سند، کنندهمیتنظ خانهدفتر توسط را خود طلب وصول

 در ،شـود  داده قـرار  تعهـد  انجام ای نید قهیوثی ملک ای مال کهي موارد  در - 38
 شود؟یم وصول چگونه طلب ،یبده پرداخت عدم صورت

ـ  کامالًَ را تقاضا مورد ملک ثبتی متقاض ثبت، اتیعمل مدتي اثنا در اگر - 39  ای
 دارد؟ وجود دهنده انتقالي برای فیتکل چه کند منتقلي گرید به بعضاً

 بـه  نسـبت  اعتراض که ردیگ صورتی ملک خصوص در  انتقال مورد هرگاه - 40
 در نبـوده،  اعتـراض  بـه  عالم دهنده انتقال ای و شده انجام انتقال از بعد آن

 داشت؟ خواهدي ا فهیوظ چه دهنده انتقال صورت نیا

 ضـمانت  چه ندهد اطالع معترض به را انتقال انیجر دهنده، انتقال چنانچه - 41
 است؟ شده مطرح خصوص نیا در قانون دریی اجرا

ـ ال منتقـل  ردیـ گ صورتي عاد سند لهیوس به ملک انتقال اگر - 42 ـ  چـه  هی ی حق
 دارد؟

ي انقضـا  از قبـل  و کنـد  دعـوا  اقامه ثبت مورد ملک به نسبتی کس هرگاه - 43
 ست؟یچ ثبتی مستدع فیتکل شود مجنون ای محجور ای دینما فوت مواعد
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 است؟ي اجباری صورت چه در اسناد ثبت - 44

 ست؟یچ استي اجبار آنها ثبت کهي اسناد ثبت عدمي اجرا ضمانت  - 45

 است؟ کدام اسناد ثبت دفاتر نیمسئول فیوظا - 46

ـ  نیمتعـامل   تیـ هو در دفتـر  مسئول دیترد صورت در - 47 ـ  ای  تعهـد  کـه ی طرف
 است؟ متصوري راهکار چه کند یم

 را اشخاص تیهو معتمد و معروف شهود توسط نتواند دفتر مسئول چنانچه - 48
 ست؟یچ فیتکل کند نیمع ،است دیترد مورد که

 است؟ ممنوعي اسناد چه ثبت از دفتر مسئول - 49

 دفتـر  کـه ی صـورت  در است سند ثبت از ممنوع کهي موارد در دفتر مسئول - 50
 است؟ ثبت به مجازی کسان چه حضور با باشد فرد به منحصر

 فـه یوظ انجـام  بـه  قـادر  آن امثال ای مرض واسطه به دفتر مسئول چنانچه - 51
 است؟ی کس چه فیتکل ثبت عمل نباشد،

ی کس چه امضاء به و دیق دیباي امور چه شودی م ثبت کهي سند هري رو  - 52
 برسد؟ دیبا
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 ریـ غ و مجنون اشخاص معامالت ثبت به مجاز دفتر مسئولی صورت چه در - 53
 باشد؟ی م هستند ممنوع تصرف ازي نحو به که اشخاص و دیرش

ي تملک بالعوض صـغیر ممیـز را    تواند معامله آیا سردفتر اسناد رسمی می  - 54
 ثبت کند یا خیر؟ چرا؟

 شود؟ی نم رفتهیپذی اشخاص چه شهادت ثبت قانون مطابق  - 55

ـ ن دفتر مسئول و ندانندی فارس شهود و عقد نیطرف هرگاه  - 56  را آنهـا  زبـان  زی
 ست؟یچ قانون حکم نداند

 باشـند  سوادی ب ای گنگ ای کر ای کور آنها از ی کی ای معامله نیطرف چنانچه - 57
 هستند؟ي کار چه انجام به مکلف

 انجـام  را خـود  تعهـد ي متعهد ای و دینما فسخ را معامله نیطرف احد هرگاه  - 58
 رد؟یپذ صورت دیبای اقدام چه نشود ای نبوده حاضر مقابل طرف و دهد

 آنهـا  در منـدرج  تعهـدات  و معـامالت  بـه  راجـع  قسمت در شده ثبت اسناد - 59
 است؟ معتبر وی رسمی کسان چه به نسبت

ی کسـان  چـه  به نسبت و صورت چه در منقول ریغ اموال به راجع معامالت  - 60
 است؟ معتبر وی رسم
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 وجـود  اسـناد  ثبت اداره در سند گذاشتن امانت به امکانی طیشرا چه تحت - 61
 دارد؟

ي امـور  چـه  انجـام  بـه  مکلـف  دفتر مسئول سند  گذاشتن امانت به هنگام - 62
 است؟

 نمود؟ مسترد توانی م شده گذاشته امانت به که راي سند چگونه  - 63

 سـهم  پرداخـت  از پـس ی رسـم  اسـناد  دفـاتر  ثبـت  حق از حاصل داتیعا - 64
 رسد؟ی می مصرف چه به دفاتر صاحبان

 را آني اجـرا  به راجع اتیعمل ،یرسم سند تیمجعولي ادعای صورت چه در - 65
 کند؟ی م متوقف

 شود؟ی م محاسبه چگونهی تجارت اسم ثبت حق - 66

 شود؟ی م نییتع چگونهی تجارت مؤسسات و شرکتها ثبت حق - 67

 نیـی تع چگونـه  هیسـرما  بـا  و هیسرما بدونی تجارت ریغ مؤسسات ثبت حق - 68
 گردد؟ی م

ـ م چه االجرا الزم اسنادي االجرا حق - 69  بـه  مکلـف ی کسـ  چـه  و اسـت  زانی
 است؟ پرداخت
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ـ  نـد ینما صلح خارج در ابالغ و هیاجرائ صدور از پس نیطرف هرگاه - 70  قـرار  ای
ـ اجرا یک سال مدت ای بدهند مهلت ای بگذارند اقساط ـ تعق را هیی  نکننـد  بی

 است؟ االجرا الزم اسنادي االجرا حق پرداخت مسئولی کس چه

 است؟ی کس چه عهده به االجرا حقي استثنا به حقوق و مخارج هیکل - 71

 ثبـت ي تقاضـا  آنهـا  دربـاره  کهی امالک و المالک مجهول امالك به نسبت - 72
 شـده  واگـذار  نیزارع بهی ارض حاتالاص قانون در و دهینرس ثبت به و شده

ـ نما افتیدر را امالكي بها به مربوط قبوض ای وی عیتود وجوه بخواهند  دی
 بکنند؟ دیبا چه

 آنهـا  دربـاره  کـه ی امالکـ  ای المالک مجهول امالك سابق نیمالک چنانچه - 73
 شـده  واگـذار  نیزارعـ  بـه ی ارضـ  اصالحات قانون در و نشده ثبتي تقاضا

 افـت یدر را امـالك ي بهـا  به مربوط قبوض ای وی عیتود وجـــوه بخواهند
 کرد؟ دیبا چه دینما

 دارند؟ برعهدهی فیوظا چه ثبت قانون در مقرر صیتشخ أتیه - 74

 معلـوم  بعـداً  و ردیـ گ قـرار  معامله مورد نیمع مساحت با کهی ملک به نسبت - 75
 داشت؟ خواهدی حق چه نفعیذ دارد مساحت اضافه شود
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 دفـاتر  صـاحبان  و امالك و اسناد ثبتي واجرا نیمستخدمی صورت چـه در - 76
 شوند؟یم محسوب جاعل حکم دری رسم اسناد

 و باشـد  واحد منشاءي دارا اعتراضي دعوا ای ثبت انیمتقاض تیمالک هرگاه - 77
 بـه  باشـد  نفر پانزده از شیب آنان وراث ای نیمعترض ای ثبت انیمتقاض تعداد

ی کسـان  چـه  بـه  آن ضمائم و دادخواست پژوهشخواه ای معترض درخواست
 رد؟یپذی م انجام صورت چه بهی آگه شودی م ابالغ

 دارد؟ی فیتعر چه ثبت قانون دریی نها حکم - 78

 چـاه  ،آبي مجـرا  ملک آن در کهی کسان حقوق به تواندی م ملک ثبت ایآ - 79
 آورد؟ وارد خلل دارند...  و قنات یا 

 و باشـد  موجودی رسم اسناد دفاتر و امالك و اسناد ثبت اداره کهی نقاط در - 80
 است؟ي اجباري اسناد چه ثبت بداندی مقتض هیعدل وزارت

 اعتبار درجه از سند ثبت، قانون 62 ماده طبق که شودی م سببي امور چه - 81
 گردد؟ ساقط

 تعهد جادیا طرف کي یبرا فقط کهي اسناد خصوص در ثبت قانون حکم  - 82
 ست؟یچ کندیم
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 است؟ی الزامي امور چه باشد سوادی ب اشخاص به راجع معامله چنانچه - 83

 چـه  انجـام  بـه  مکلفی امانت سند میتسل خیتار قیتصد از پس دفتر مسئول - 84
 است؟ي امور

ي دفتـر  هـر ي بـرا  امـالك  و اسناد ثبت کل اداره طرف از کهي ا ندهینما  - 85
 دارد؟ی فیوظا چه شودیم نییتع

 باشـد  طیالشـرا  جامع نیمجتهد ازی کی محضر دری رسم اسناد دفتر هرگاه - 86
 است؟ حضور به مکلف ندهینما ایآ

 محـاکم  در منقـول  امـوال  ریسـا  و ونید به راجع یرسم اسناد هیکل مدلول - 87
 این امر به چه معناست؟ است؟ االجرا الزم

 است؟ زانیم چه بهی رسم اسناد دفاتر در اسناد هیکل ثبت تعرفه - 88

ـ م چـه  به نباشد ممکن آنها موضوع متیق نییتع کهي اسناد ثبت حق - 89  زانی
 است؟

 شود؟ی م محاسبه ممهورچگونه بسته هر بابت از اوراق و اسناد عهیالودحق - 90

ـ م چـه  بـه  نشـده  ثبـت  و شده ثبت اسناد از مصدق سواد دادن نهیهز  - 91  زانی
 است؟
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 تحدید حدود یعنی چه؟  - 92

 مجهـول  رای ملکـ  ثبـت  ادارهی صورت چه در ثبت قانون 139 ماده مطابق  - 93
 کند؟ یم اعالم المالک

 و نیزارعـ  تصـرف  مورد قطعات حدود دیتحد ثبت قانون 144 ماده مطابق  - 94
 اصـالحات  قانون اتیمستثن ای و میتقس صورت در مالکی اختصاص سهم ای

 است؟ سریمی صورت چه بهی ارض

ـ تحد خصـوص  در اخـتالف  وجود با اعتراض وصول درصورت  - 95  و حـدود  دی
 اتیمسـتثن  ای مالکی اختصاص قطعات ای و نیزارع نیب شده میتقس قطعات

 رد؟یگی م انجام نحو چه بهی ارض اصطالحاتی قانون

 و مشـاع  طـور  بـه ی قسـمت  ثبـت  قانوني اجرا از قبل کهی امالک مورد در - 96
 انجـام  چگونـه  ، ثبـت ملـک  شـده  ثبـت  درخواسـت  مفروز طور بهی قسمت

 رد؟پذی یم

ی قـانون  راهکـار  نباشند حاضر حدود دیتحد موقع در ثبت انیمتقاض چنانچه - 97
 است؟ بیترت چه به ثبت

 .اصالحی قانون ثبت را توضیح دهید 148و  147کمیسیون مواد    - 98
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 قـیم  نصـب  طفلي برا تواند می دادگاه قهري ولی حضور با مواردي چه در – 1

  کند؟

  است؟ شده بینی پیش ایران مدنی قانون در تفلیس خیار آیا -2

  دارد؟ وضعیتی چه حقوقی نظر از مرهونه مال با معامله -3

  است؟ عقد بطالن باعث زمانی چه معامله جهت بودن نامشروع -4

 تسـلیم  زمـان  و شـود  فروختـه  معـین  مسـاحت  داشـتن  شـرط  به ملکی اگر -5
  ؟)قانون به مستند(دارد اختیاري چه بایع است، زیادتر که شود مشخص

 هـاي  هزینـه  از خـود  سهم پراخت از کننده استفاده یا مالک امتناع درصورت -6
  کرد؟ باید چه مشترك

 کـه  جـا  آن از کند می پیشه و کسب حق تقاضاي تخلیه، براي مطب صاحب -7
 قـانونی  چـه  تـابع  آن تخلیـه  گیرد نمی تعلق پیشه و کسب حق پزشکی امور در

  است؟

  است؟ چگونه ایران حقوقی نظام در تابعیت تحصیل شرط -8
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 تـا  معاملـه  ثمـن  از بخشـی  چنانچه که است شده شرط قراردادي ضمن در -9
 از شـرط  ایـن  دیـ ده حیتوضـ  گـردد،  منفسـخ  معامله نگردد پرداخت معین تاریخ

  است؟ شرطی نوع چه یاخیر؟ است صحیحه شروط

 بـودن  جاهـل  صورت در آیا کند می دریافت حق غیر من را مالی که کسی -10
  است؟ مال آن منافع و عین ضامن

  :کنید تفسیر را مدنی قانون 1213 ماده -11

  دارد؟ تفاوتی چه المسمی اجرت با المثل اجرت -12

  است؟ سقوط سبب اقاله همیشه آیا مدنی قانون 264 ماده به توجه با -13

  :دهید توضیح را ها آن اجراي ضمانت و معامله اساسی شرایط -14

 عقـد  کـدامیک  که دهید توضیح و کنید تعریف را عهدي و تملیکی وصیت -15
  :است ایقاع کدامیک و

  :نمایید ذکر را آن حکم چیست؟ مبیع توابع از منظور -16

  چرا؟ برد؟ می ارث خود پدر از آیا بکشد را پدرش اي ساله چهارده پسر اگر-17

  :کنید تعریف را فعل شرط-18

  شود؟ نمی منتقل ورثه به خیار شرط صورت چه در -19
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  :دیبرشمار را تعهدات سقوط طرق -20

 باعـث  و است جایز اشخاص یا شخص برچه مدیون سوي از دین پرداخت -21
  شود؟ می مدیون برائت

  :نمایید ذکر را انتفاع حق نشد زائل موارد -22

  :دهید توضیح را شوند می تهاتر هم با که دینی دو خصوصیات -23

  گیرد؟ می تعلق المثل اجرت فرد به مواردي یا مورد چه در -24

  است؟ چگونه عقدي چنین وضعیت باشد نشده ذکر مدت اجاره عقد اگردر -25

  دارد؟ وضعیتی چه عقد) مودع( گذار امانت فوت صورت در -26

  است؟ حاکم قانونی چه تجاري اماکن استیجاري روابط خصوص در -27

  :دهید توضیح را بیع در حبس حق -28

  شود؟می منحل طریقی چه به مدنی شرکت -29

  شود؟ می غبن خیار سقوط باعث مغبون به قیمت تفاوت پرداخت آیا -30

  دارد؟ تفاوتی چه بلوغ از بعد حجر با صغر زمان به متصل حجر -31
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 و تعـدي  عـدم  صـورت  در مستودع که کرد شرط توانمی ودیعه عقد در ایآ -32
  چرا؟ باشد؟ ضامن تفریط

  برخوردارند؟ رسمی اسناد اعتبار از صورتی چه در عادي اسناد -33

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 70 ماده -34

 اسـت؟  مقـدم  بردیگري یک کدام قضایی و قانونی هرماا تعارض صورت در -35
  چیست؟ قضیه حکم تقدم عدم صورت در

  دارد؟ وجود تفاوتی چه غصب و اجاره عقد بین -36

نفر باشند آیا هر در اعمال خیار عیب اگر فروشنده یک نفر و خریداران سه  -37
  تواند معامله را فسخ نماید؟ یک از خریداران به تنهایی می

  :کنید تعریف را حق از ضمانت -38

  است؟ استوار اصلی برچه ایران مدنی قانون 971 ماده -39

 جنون به مبتال بلوغ از پس و است خاص ولی داراي که شخصی براي چرا -40
  شود؟ می نصب قیم شده،

  شود؟ می محسوب فاحش غبن صورتی چه در -41
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 طـور  بـه  مسـتأجر  توسـط ی المسـم  اجـرت  معادل المثل اجرت پرداخت آیا-42
  است؟ قانونی وجاهت داراي دائم یا موقت

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 183 ماده-43

 معـامالت  در کـدام  هر بگویید و دهید توضیح را فساد اصل و صحت اصل -44
  دارند؟ کاربرد اشخاصی چه

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 266 ماده -45

  :دهید توضیح را صفقه ضتبع خیار -46

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 1315 ماده -47

  باشد؟ شرایطی چهي دارا باید مهریه -48

  است؟ اشخاصی چه تکلیف و وظیفه طفل حضانت حق -49

 برحضـانت  آثـاري  چه نکنند عمل خود وظیفه به حضانت ایام در ابوین اگر -50
  چیست؟ دیگري تکلیف و است مترتب

 کسـی  چـه  برعهـده  وصـیت  قبـول  یا رد باشد صغیر موصی اگر وصیت در -51
  است؟

  چیست؟ عقد اقاله و فسخ مابین فرق -52
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 ارث از را خـود  ورثـه  از نفر چند یا یک خود، وصیت موجب به شخصی اگر -53
  کند؟ می پیدا وضعیتی چه وصیت کند، محروم

  :دهید شرح را نامه وصیت انواع-54

 مراتـب  طفـل  مادر یا دادستان و نکند را طفل غبطه رعایت قهري ولی اگر -55
  است؟ مواجه تکلیفی چه با دادگاه بکند اعالم دادگاه به را

  :دهید توضیح را قراردادها صحت اصل -56

  چیست؟ اقدام يقاعده -57

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 731 ماده -58

 و شـده  زده تخصیص مواردي چه در مدنی، قانون در اجاره بر حاکم قواعد -59
  است؟ شده خارج جزئاً یا کالً مدنی قانون حاکمیت حوزه از

  دارد؟ی تیوضع چه حقوقی نظر از باشد نامشروع آن جهت که اي معامله -60

 معـــامله  المثـل  اجـرت  پرداخـت  پیشـه  و کسـب  حق مشمول امالك در -61
 یـا  دارد وجـود  قانونی مجوز قرارداد مدت از بعد زمان براي است المسمی اجرت
  خیر؟
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 سـاقط  او حـبس  حـق  آیـا  باشد شده تقسیط مدخوله غیر زوجه مهریه اگر -62
  چرا؟ خیر؟ یا گردد می

   دارند؟ یکدیگر با تفاوتی چه اجبار و اکراهی مدن قانون به توجه با -63

  شود؟ می حاصل چگونه ایران حقوق در ازدواج براي اهلیت -64

  است؟ کدام ارث طبقات -65

  :دیکن فیتعر را جایز عقد و الزم عقد -66

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 850 ماده -67

  چیست؟ قبض از قبل مبیع تلف حکم -68

  کدامند؟ دعوي اثبات ادله-69

  :نمایید تعریف را حجر -70

  گردد؟ی م اطالقي زیچ چه به ترکه-71

  کنید؟ بیان را خیار شرط و شرط خیار تفاوت -72

 تعریـف  را یـک  هر است؟ شده بینی پیش ایران قوانین در طالق نوع چند -73
  :نمایید
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  :نمایید تعریف را مباحات حیازت -74

 بـه   یک هر ارث سهم و هستند کسانی چه) اول درجه(  اول طبقه وارثان -75
  است؟ زانیم چه

  است؟ شرط علیه محال مالئت حواله عقد در آیا -76

  چیست؟ شفعه به اخذ حقوقی ماهیت -77

  است؟ کدام آن موارد و چیست نقصانی حجب -78

 و داده توضـیح  را عقد اطالق مقتضاي خالف و ذات مقتضاي خالف شرط -79
  :نمایید ذکر را یک هر حکم

  است؟ کدام آنها ارث سهم دختر دو و مادر پدر، از باشند عبارت ورثه اگر -80

  :دهید توضیح را قرارداد با آن ارتباط و عقد تعریف -81

  است؟ کدام بیع عقد اختصاصی خیارات -82

 را مـال  وکیـل  سـپس  دهنـد  قـرار  مـالی  فـروش  در وکیل را یشخص اگر -83
  ست؟یچ شده فروخته مال حکم باشد کرده عزل را او نیز موکل و بفروشد

  :نمایید ذکر را تملک اسباب -84
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  :دهید توضیح را آن حقوقی ماهیت و شفعه به اخذ -85

  :نمایید مقایسه یکدیگر با را دو آن و نمایید تعریف را دینی و عینی حق -86

  :نمایید ذکر را آن کاربرد و چیست احسان قاعده -87

  دارد؟ حکمی چه موجود تبع به برمعدوم وقف -88

  دارد؟ حکمی چه موجود تبع به برمعدوم وصیت -89

  نمایید؟ استدالل دارند؟ تعارض یکدیگر با مدنی قانون 213 و 212 مواد آیا-90

  شود؟ می شفعه به اخذ مانع بیع، اقاله آیا -91

» شـود  می عوضین به جهل به منجر که مجهولی شرط« از منظور مثالی با -92
  :دهید شرح را آن حکم و دهید توضیح را

 اسـت  نیـت  حسن با ثالث که "ب" به و بدزدد را مالی "الف" شخص اگر -93
 مالـک  باشـند  کـرده  اسـتفاده  مال از روز سه و چهار ترتیب به دو این و بفروشد

 چـه  از را مـال  روز هفـت  منـافع  کند؟ مطالبه تواند می کسی چه از را مال اصل
  کند؟ مطالبه تواند می کسانی چه یا کسی

  :کنید تفسیر را مدنی قانون 10 ماده -94
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ـ  هـر  و اسـت  میزان چه زوجه براي ادنی و اعلی فرض ارث در -95  درچـه  کی
  رد؟یگی م تعلق او بهی صورت

  :دهید توضیح مثال یک با را حرمانی حجب -96

 مـال  مصـادیق  از مجتمـع  یک در مصالح نوع یک با متراژ هم آپارتمان دو -97
  قیمی؟ یا است مثلی

  چرا؟ خیر؟ ای است فوري عیب خیار -98

  ماند؟ خواهدی باق اریخ همچنان ایآ شود رفع فسخ از قبل عیب خیار اگر -99

 تلـف  قاعده مشمول مبیع آیا کند تلف عمداً قبض از قبل را مبیع بایع اگر -100
  شود؟ می قبض از قبل مبیع

  است؟ پذیرش قابل ما حقوق در النفع عدم خسارت جبران آیا -101

 آیـا  بـوده  فاحش غبن شود کشف بعد و شود ساقط فاحش غبن خیار اگر -102
  دارد؟ وجود فسخ امکان

  است؟ میزان چه منقطع عقد و دائم عقد در زوجه میراث -103

  چیست؟ استیفاء از منظور -104

  است؟ کسی چه با آن اثبات چیست؟ تبرئاً قصد از منظور -105
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  است؟ تخلیه قابل ملک ،پیشه و کسب حق پرداخت صرفبه  آیا-106

 اجـاره  آن از بعـد  و شده داده اجاره سال سه براي اي مغازه 1360 سال در -107
  است؟ قانون کدام تابع مذکور استیجاري رابطه نشده، تمدید

  نمایید؟ تعیین را ملک از انتفاع حق و ملک اجاره هاي تفاوت -108

 رسـمی  سنــد  انتقـال  و خانـه دفتر در حضور براي شرطی بیع، قرارداد در -109
 فروشـنده  آیـا  دهیـد  توضیح شده پرداخت ثمن تمامی و نشـــده قید آپارتمـان

  دارد؟ را سند انتقال وظیفه

  کرد؟ فسخ توانی مي موارد چه در را ضمان عقد-110

 عــــادي  قرارداد مـوجب به فروش و خرید بر عالوه که است ممکن آیا -111
  د؟ینما مقرر را شده ثبت تشریفات الزاماً قانونگذار

  :دهید توضیح مثالی با را غیر فعل از ناشی مسئولیت -112

 بـه  سال سه مدت براي 1370 سال در که تجاري واحد يجاریاست رابطه -113
 قـانون  کدام تابع شده داده آن تخلیه درخواست 1389 سال در و شده داده اجاره
  است؟
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 توانـد  مـی  دادگاه آیا نمایند، تعیین سنگینی التزام وجه قرارداد، طرفین اگر -114
  نماید؟ تعدیل را آن

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 32 ماده -115

  :دهید توضیح را آن شرایط و درك ضمان قاعده -116

  کرد؟ ابطال توان می را رسمی سند آیا -117

 تأدیه تأخیر خسارت باشد کرده استفاده محجور نقدي وجوه از قیم هرگاه -118
  باشد؟ می مطالبه قابل زمانی چه از

  :دهید توضیح است؟ اسقاط قابل درك ضمان قاعده آیا -119

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 201 ماده -120

  است؟ زمانی چه ايمکاتبه بیع عقد انعقاد لحظه -121

  :دهید توضیح است؟ پذیرش قابل غائبین بیع آیا -122

  چرا؟ است؟ متصور مجلس خیار تلفنی بیع در آیا-123

 وارد ضـرر  غیر به خود مال از استفاده براي تواند می شرایطی چه با مالک -124
  کند؟
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 نیز وي اولیاي یا مربیان آیا شود، غیر زیان موجب محجور که صورتی در -125
  خیر؟ یا شوند می تلقی مسئول

  دین؟ یاپرداخت است دین وجود بر اصل 265 ماده در -126

 را عقـد  زمان در شده نییتع مهریه، مقدار نکاح عقد از بعد است ممکن آیا -127
  داد؟ رییتغ

  : دهید توضیح است؟ صحیح نیز مهریه تعیین بدون نکاح عقد آیا -128

 وي تـرك  مـا  و باشـد  داشـته  دائـم  همسر 4 تنها و کند فوت مردي اگر -129
  شود؟ می تقسیم او انهمسر بین ترك ما این چگونه باشد، ریال هزار چهل

 قابـل  هسـتند  نفر دو از شیب که ورثه توسط مالک فوت از بعد شفعه حق -130
  ر؟یخ ای است اعمال

 همـان  760 مـاده  در و جـایز  را صلح مدنی قانون 757 ماده در گذارونقان -131
 ایـن  بین تفاوتی چه داند می الزم را صلح نیز 761 ماده در و الزم را صلح قانون
  دارد؟ وجود مواد

  است؟ جاري غبن اریخ بیع مقام در صلح عقد در آیا -132

  چیست؟ در عقود سایر با نکاح، در خیارات فرق -133
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  چرا؟ دهد؟ انجام تواند نمی را وصیتی نوع چه سواد بی شخص -134

  :دهید شرح مثال ذکر با را آن ارکان و مدنی مسئولیت -135

  شود؟ می ناشی ايمنشاء چه از و چیست تعهد -136

 هـا  آن کـه  صـورتی  در. انـد  شده نصب محجور یک قیم عنوان به نفر سه -137
 و خسـارت  محاسـبه  نحـوه  باشند، کرده فراهم را محجور به خسارت ورود سبب

  بود؟ خواهد چگونه آنان از وصول

  است؟ ممنوع مواردي چه در اقاله-138

  چیست؟ مشروعنا جهت و نامشروع تعهد نامشروع، شرط تفاوت -139

  :دهید توضیح مثال با را دین موضوع تبدیل اعتبار به تعهد تبدیل -140

  چیست؟ قراردادها در اشتباه نقش -141

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 793 ماده -142

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 38 ماده -143

  :دیینما ریتفس رای مدن قانون 37 ماده -144

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 1158 ماده -145
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  دارد؟ي ریتأث چه صلح عقد در سیتدل -146

 را وکیـل  عـزل  حـق  موکـل  کـه  باشـد  شده شرط وکالت عقد ضمن اگر -147
  خیر؟ یا است باقی وکالت طرفین از یکی فوت با باشد، کرده ساقط

 جایگـاهی  چـه  قانون این در 10 ماده مدنی قانون در معین عقود وجود با -148
  دارد؟

 از دوسـال،  از پـس  مالـک  و فروختـه  مالک بدون را غیـر ملک شخصی -149
 وضـعیتی  چـه  معاملـه  حـال  نماید، یم تنفیذ را معامله و شود می مطلع معاملـــه

  دارد؟

  چیست؟ تسبیب قاعدة براساس مسئولیت تحمیل شرایط -150

 ایـن  بـه  کیشر براي شفعه حق ایجاد از ممانعت براي متعاملین تبانی آیا -151
  است؟ حیصح کنند منعقد را بیع مقام در صلح بیع، جاي به که معنا

  چیست؟ اقاله و تفاسخ و انفساخ، فسخ، تفاوت -152

  :نمایید ذکر را نکاح عقد انحالل هايراه -153

 چـه  بـه  متعلـق  اقاله تا عقد زمان از حاصله منافع شود اقاله معامله هرگاه-154
  :دهید توضیح مثال با باشد؟ می کسی
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  نمایید؟ رابیان قهري ضمان موجبات -155

  چیست؟ ذمه به ذمه ضم ضمان -156

 طالق ماهیت کند، رجوع بذل به زوجه خلع، طالقي  عده دوران در اگر -157
  شود؟ می چه

  چرا؟ است؟ صحیح تومان هزار ده قبال در تلویزیون هبه آیا -158

 "ج" شـخص  به نیز وي  و "ب "شخص به  رای مال" الف" شخص اگر -159
  دارد؟ را هبه به رجوع حق"الف" شخص آیا کند هبه

  است؟ جایز تهاتر عدم شرط آیا -160

 بعـض  بـه  نسـبت  و داشته میتسل بر قدرت عیبا ع،یمب بعض به نسبت اگر -161
  بود؟ خواهد چگونه عیب تیوضع باشد نداشته گرید

 کیلـو  1499 و شود فروخته برنج انبار کیلوگرم 1500 از کیلوگرم یک اگر -162
  گردد؟ می ایجاد نیمتبایع حقوقی وضعیت در تغییري چه بسوزد آتش در

 حـق  آیـا  بفروشـد،  غیر به را خود مشاعی سهم از بخشی شرکاء احد اگر -163
  شود؟ می ایجاد شفعه

  شود؟ می ایجاد شرایطی چه در و کسی چه براي ثمن تأخیر خیار -164
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  است؟ جاري معاطات ، نکاح عقد در آیا -165

  است؟ جاري معاطات بیع، در آیا -166

 شـفیع  تکلیـف  شـود  اعمـال  خیار شفعه، به اخذ از قبل خیاري بیع در اگر -167
  چیست؟

  :ببرید نام را آن مصادیق از مورد دو و چیست ممتازه دیون -168

  دارد؟ اجاره عقد در تأثیري چه کند فوت موجر اگر اجاره عقد در -169

  چیست؟ ضمانت و تلکفا تفاوت -170

  :ببرید نام را ضمانت انواع -171

  دارد؟ یکدیگر با تفاوتی چه بیع عقد و معاوضه عقد-172

  است؟ جاري مجري یا ممر در شفعه حق آیا -173

  چیست؟ شفعه حق و شفعه به اخذ فرق -174

  چیست؟ مدنی قانون 234 ماده 2دربند نتیجه شرط از منظور -175

  :دیکن ذکر را عقد ضمن شروط انواع -176

  دارد؟ تفاوتی چه استرداد حق با معامله با رهنی معامله -177
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  دارد؟ حکمی چه ایران درحقوق ثالث، شخص جانب از دین پرداخت -178

  کند؟ فسخ را نکاح زوجه، پوستی بیماري دلیل به تواند می زوج آیا -179

 خواسـت  وقـت  هـر  دارد اجازه زوجه که است شده شرط نکاح عقد ضمن -180
  :نمایید بررسی را عقد و شرط صحت نماید، مطلقه را خود

  شود؟ می مشخص چگونه حقوقی اشخاص تابعیت -181

  شود؟ می صادر فرضی موت حکم صورت چه در -182

  دارد؟ نگه باید را اي عده چه زوجه فرضی موت حکم صدور با -183

  شد؟ خواهد چگونه عقد وضعیت شرکاء از یکی فوت با شرکت عقد در -184

  باشد؟ می عقودي چه اي مغابنه عقود از منظور -185

  :نمایید بررسی را ایران حقوق در خود با معاملهی حقوق تیوضع -186

  است؟ نوع برچند تیوص-187

  :نمایید بررسی را اشخاص وصیت اعتبار عدم یا اعتبار -188

 تکـالیف  و حقـوق  کلیـه  آیـا  شود می محسوب کسی چه طفل طبیعی پدر -189
  است؟ برقرار طبیعی پدر و طفل بین نسبی
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  دارد؟ی وضع چه عقد شود ورشکسته مضارب اگر مضاربه عقد در -190

  شود؟ می تعیین امین مواردي چه در -191

  :کنید تفسیر را مدنی قانون 65 ماده -192

  چیست؟ دین از فرار قصد به معامله حکم -193

  دارد؟ نقشی چه قبض تملیکی وصیت در -194

  :بزنید مثالی کدام هر براي دارند یکدیگر با تفاوتی چه عقد و قاعیا -195

  چیست؟ تسبیب و اتالف تفاوت -196

  :دهید توضیح را حقوقی وقایع و حقوقی اعمال از یک هر -197

 به تبدیل آنجا در و شود برده مجاور ملک به باد طریق از گیاهی دانه اگر -198
  است؟ کسی چه به متعلق درخت شود، درخت

 مـادرزن،  از، یـک  هر با را او ازدواج امکان کند، می فوت همسرش مردي -199
  :نمایید بررسی مرحومش زن دختر و زن، خواهر

  چیست؟ بها اجاره با المسمی اجرت فرق -200

  چیست؟ دارایی تنصیف ازشرط منظور -201
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  :کنید تعریف را صلح عقد -202

  چیست؟ رجعی طالق آثار -203

 دیگـري  امـر  بـه  کس هر« که است شده گفته مدنی قانون 336 ماده در -204
 واسـطه  بـه  کـار  انجـام  اگـر  حـال » است اجرت مستحق... دهد انجام را کاري

 اجـرت  مسـتحق  هـم  بـاز  فـرد  آیـا  باشـد  بـوده  مقابل طرفي تمنا و خواهش
  باشد؟ می

 المثل اجرت دریافت مستحق وي آیا باشد  زن سوي از طالق تقاضاي اگر -205
  باشد؟ می

  :دهید توضیح را فراش قاعده -206

  است؟ تفاوتی چه مقدور غیر شرط و محال شرط بین -207

 و بـوده  ستیگلدکو شرکت آن موضوع که صورتی در اجاره عقد وضعیت -208
  چیست؟ شده پلمپ

 طرفـی  از نیـز  و کنـد  می اخذ را غیر ملک روي بر کاري وکالت شخصی -209
 حـق  ساخت، طبقه چهار در را ملک اینکه از پس آیا است داشته هم فروش حق

  دارد؟ را آن فروش
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  بردارد؟ در آثاري چه نکاح عقد در اشتباه -210

 را شـرط  و عقـد  وضعیت است شده مجدد ازدواج عدم شرط نکاح عقد در -211
  :نمایید بررسی

 بررسـی  را کلی صورت به نیز و جزئی صورت به فروش حق سلب امکان -212
  :نمایید

  چیست؟ شرط خیار و فاسخ شرط فرق -213

 کنـد  فـوت  نزدیکـی  از قبل زوج و باشد شده مشخص عقد در مهریه اگر -214
  گیرد؟ می تعلق زوجه به مهریه از مقدار چه

 از قبـل  زوج و باشـد  نشـده  مشـخص  نکـاح  عقـد  در مهریـه  میـزان  اگر -215
  گیرد؟ می  تعلق زوجه بهه مهری از مقدار چه کند فوت نزدیکی

 تعیـین  از قبـل  و باشـد  نشـده  مشـخص  نکـاح  عقد در مهریه میزان اگر -216
  گیرد؟ می تعلق زوجه به مهریه میزان چه کند فوت زوج نزدیکی از بعد و مهریه

  دارد؟ وجود اقارب سایر نفقه و زوجه نفقه بین تفاوتی چه -217

  هستند؟ شروطی چه عقد مفسد شروط -218
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 امـر  این به جاهل خریدار و مبیع بودن غصبی به عالم خریدار بین تفاوت -219
  چیست؟

  وجه نقد را به عنوان رهن قرار داد؟  توان آیا می -220

  چرا؟ باشد؟ می اقاله و فسخ قابل وقف آیا -221

 ایـن  زمـان  ابتـداي  ولی باشد شده تعیین عقد زدن برهم حق عقد در اگر -222
  است؟ چگونه شرط و عقد وضعیت باشد نشده تعیین حق

 و کنـد  دریافت ارش تواند می مبیع عیب مقابل در مشتري مواردي چه در -223
  ندارد؟ را معامله فسخ حق

 ولـی  باشـد  کرده معرفی ضامن ثمن پرداخت براي خریدار که صورتی در -224
  شود؟ می ساقط یا است باقی ثمن تأخیر خیار باشد، نشده داده تحویل مبیع

» اسـت  بطـالن  موجـب  شـرط،  خیـار  مـدت  تعیین عدم« اینکه از منظور -225
  چیست؟

 لحـاظ  بـه  آیـا  بزند برهم را وصلت علت بدون زن نامزدي دوران در اگر -226
 باشد گرفته صورت هاي هزینه و دوران این هدایاي توان می نامزدي زدن برهم

  کرد؟ استردادوي  از را
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  دارد؟ رجوع حق واهب آیا معوض هبه عقد در -227

  دارد؟ وجود توارث شرط امکان موقت نکاح در آیا -228

  نیست؟ صحیح طالق ي صیغه اجراي شرایطی درچه -229

  چیست؟ دهد می انجام مهریه تعیین با سفیه که نکاحی وضعیت -230

  چیست؟ قراردادها در فسخ و رجوع تفاوت -231

  دارند؟ یکدیگر با تفاوتی چه غیرمنقول و منقول اموال -232

  معناست؟ چه به مدنی قانون در تقصیر -233

 فـه یوظ انجـام  نیحـ  در دولـت  کارمنـد  اگـر ی مدن تیمسئول قانون طبق -234
  ست؟یک برعهده خسارت جبران کند، واردي گرید بهی خسارت

  چیست؟ ادواري مجنون توسط شده انجام معامله حکم -235

 شـده  جـدا  هـم  از مـادرش  و پدر که صورتی در ساله شش پسر حضانت -236
  است؟ کسی چه با باشند

  است؟ عقدي نوع چه مزارعه عقد -237
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 امــا دهـد  نمـی  دسـت  از را زرع قابلیــت زمـین  مزارعـه  عقـد  جریـان  در -238
  چیست؟ عقد تکلیف دهد، می تغییر مسکونی به را آن کاربري شهرداري

  چیست؟ مدنی قانون 218 ماده در صوري معامله از منظور -239

  نماید؟ هبه قبول تواند می صغیر آیا -240

 داراي تواننـد  می افراد همه آیا آید؟ می وجود به زمانی چه از تمتع اهلیت -241
  شوند؟ اهلیت نوع این

  نماید؟ اقدام معامله، طرف دو هر از وکالت به تواند می وکیل آیا -242

  است؟ زمانی چه عقد انعقاد زمان -243

  است؟ شده گرفته نظر در سنی چه ایران قانون در رشد سن -244

  است؟ ممنوع مرهونه مال در تصرف از راهن مواردي چه در -245

  :نمایید ذکر را آن حکم داده توضیح را استرداد، حق با معامله -246

  چیست؟ بنایی شرط و ضمنی شرط تفاوت -247

  چیست؟ طالق و نکاح فسخ بین فرق -248

  هست؟ نیز قبض در وکیل است عیب در وکیل که شخصی آیا-249
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  شود؟ می اول معامله خیارات مسقط شده خریداري که مالی فروش آیا -250

  چیست؟ سرقفلی و پیشه و کسب حق تفاوت -251

 مصـوب  مستأجر و موجر قانون در پیشه و کسب حق داراي اماکن تخلیه -252
  است؟ ممکن مواردي چه در 56 سال

  چیست؟ مرتهن حقوق منافی تصرفات -253

  است؟ چگونه آن مدت و اجاره عقد وضعیت نباشد، مدت داراي اجاره اگر -254

 ماده به توجه با نماید ایجاد تغییر اجاره مورد تجاري ملک در مستأجر اگر -255
  دارد؟ را مستأجر به مراجعه حق مالک آیا مدنی قانون 502

 بیـع  وضعیت بیفتد قیمت از مبیع از بخشی و شود حادث عیبی بیع در اگر -256
  شد؟ خواهد چگونه

 چـه  عقـد  شـود  حـادث  اجـاره  در عیبـی  قـبض  از قبل اجاره عقد در اگر -257
  یابد؟ می وضعیتی

  :نمایید توضیح را وصف تخلف خیار و صفت شرط از تخلف خیار -258

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 699 ماده -259

  است؟ چگونه وکالت عقد انحالل طریقه -260
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 را عیـب  خیـار  و وصـف  از تخلـف  خیار معین در وکلی معین نیع بیع در -261
  :نمایید بررسی

  :نمایید بررسی مدنی قانون در را قراردادها صحت اصل -262

  :دهید توضیح را بالسوم اخذ -263

  دارند؟ یکدیگر با تفاوتی چه قرض و عاریه عقد -264

  :دهید توضیح مثالی با را تأدیه به التزام تعلیق -265

  :دهید شرح مثالی با را ضمان در تعلیق -266

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 354 ماده -267

 نیـز  نفقه مستحق حبس حق اعمال با زوجه نکاح عقد در شرایطی چه در -268
  شود؟ می ساقط حبس حق این چگونه و باشد می

  چیست؟» برآید غرامات عهده از« از منظور مدنی قانون 391 ماده در -269

  دارد؟ تفاوتی چه معامله با غیر مال فروش -270

  است؟ی تیمالک چگونهی تبع تیمالک -271

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 1119 ماده -272
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  است؟ مبیع تسلیم بر قدرت مالكی زمان چه  -273

 مـورد  میـزان  از کمتـر  مساحت لحاظ از عیمب شود ازعقدمشخص بعد اگر -274
  کرد؟ باید چه است بوده معامله

 چگونـه  عقد وضعیت) شود مفلس( شود عاجز ثمن پرداخت از خریدار اگر -275
  یابد؟می حقی چه فـــروشنده نیز و شد خواهد

  است؟ مالك زمانی چه در تسلیم بر قدرت فضولی بیع در -276

  چیست؟ نشوز و تمکین عدم بین فرق -277

  است؟ نفقه مستحق تمکین، عدم رغم علی مواردي چه در زوجه -278

  :کنید تعریف را جعاله عقد -279

 اذن بـدون  آنان از یکی هستند شریک آپارتمان واحد چهار در شخص دو -280
  :دهید شرح را معامله این حقوقی اثر است فروخته را ها آپارتمان تمام دیگري

 باشـد،  نشـده  شـوهر  منزل به رفتن به حاضر ازدواج عقد از پسی زن اگر -281
  کجاست؟ او اقامتگاه

  چیست؟ تعهدي ایفا مدت و قرارداد مدت انقضاء تفاوت -282



  173   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

به عنوان اداي دین تسـلیم کـرده   را تواند آنچه  در چه صورتی مدیون می -283
  است استرداد کند؟

  دارد؟ حکمی چه اضطراري معامله -284

  :نمایید تفسیر را مدنی قانون 756ماده -285

 کـرده  فـوت  همسرش که زنی عده با شده داده طالق که زنی عده فرق -286
  چیست؟

  است؟ مدت چه است باردار نیز و کرده فوت همسرش که زنی عده -287

  دارد؟ی وضع چهی حقوق لحاظ از رهن عقد مرتهن فوت صورت در -288

  :دهید توضیح است صحیح مشاع مال اجاره آیا -289

  است؟ صحیح آینده نفقه ابراء آیا -290

  چیست؟ ابتدایی شرط و تعهد -291

  هستند؟ تعهداتی نوع چه طرفه یک تعهدات-292

  چیست؟ جبی مالم ابراء -293
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 بـاالرفتن  باعـث  کـه  آورده وجود به تغییراتی غصبی ملک در که غاصبی -294
  دارد؟ قیمت افزایش این در حقی آیا است شده ملک ارزش

  است؟ معامله صحت شرط قبض عقودي چه در -295

  است؟چرا؟ ریپذ امکان  بیع عقد با قفلی سر انتقال آیا -296

 بـراي  کـرده  فـوت  همسـرش  نزدیکـی  از قبل و کرده ازدواج که خانمی -297
 دوم ازدواج ابطـال  تواند می وي پدر آیا گیرد نمی اجازه پدرش از خود دوم ازدواج

  بخواهد؟ را

  است؟ مطالبه قابل ایران حقوق در معنوي خسارت آیا -298

 دیگـري  وکیـل  توانـد  می آیا شده صادر او ورشکستگی حکم که شخصی -299
  بشود؟

  شود؟ میي جار خیاراتی چه صلح عقد در -300

  چیست؟ ارتفاق حق با انتفاع حق تفاوت -301

 میتقسـ  باشـد  موجـود  حمل صورت بهي فرزند ،یمتوف فوت زمان در اگر -302
  بود؟ خواهد چگونه ارث

  ست؟یچ سندتعریف  -303



  175   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

  است؟ کسی چه به متعلق معامله کند، معامله دیگري پول با شخصی اگر -304

  است؟ زمانی چه مبیع تسلیم زمان الذمه فی کلی بیع در -305

 آیـا  باشـد  شـوده  داده وکالـت  مطلـق  طور به نکاح براي شخصی به اگر -306
  ؟کند عقد خود براي را زن تواند می وکیل

 ابـراء  طلبکـار  توسـط  و کـرده  ضـمانت  او از مـدیون  اذن بـا  که ضامنی -307
  چرا؟ دارد؟ را اصلی مدیون به رجوع حق آیا شود یم

  :دیده حیتوض را شناور ثمن با عیب -308

  :دیکن ریتفس رای مدن قانون 1055 ماده -309

 کند؟ مطالبه را آن وجه مهر موضوع نیعي جا به تواندی م زوجه ایآ-310

 و نیزوجـ ی زنـدگ  محـل  در موجـود  ثاثـا  تیـ کلما در اخـتالف  فرض در-311
 شـناخته ی کسـ  چـه  بـه  متعلـق  امـوال  آنهـا  ازی کی به اموال تعلق لیدل نداشتن

 شود؟ یم

 و کـارد  یمـ ي گـر ید شخص نیزم در را ریغ به متعلق گندمي کشاورز -312
 خواهـد  تعلـق ی کسـ  چـه  به محصول پردازدی م را آني اریآب و کشت نهیهز

 داشت؟
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 است؟ی کس چه فهیوظ میق نصب و نیام ضم -313

 برعهـده  تیوص انجام نماید نیمعی وص عنوان به را نفر دوی موص اگر -314
 ؟ بود خواهد آنها از کی کدام

 میتسـل  را مسـتأجره  نیمـوجرع  اجـاره  قـرارداد  انعقـاد  از پـس  گاه هر -315
 دهد؟ انجام تواندیمی اقدام چه مستأجر نکند، مستأجر

 مـاده  در کننـده  پرداخـت  ثالـث  شـخص  با کننده پرداخت ضامن فرق -316
 ست؟یچی مدن قانون 267

 ست؟یچ پدر اذن با باکره ساله ازدهی دختر ازدواج حکم -317

 او ترکـه وضعیت  نباشد معلومي و وارثی ول کند فوتی شخص هرگاه -318
 شود؟ی م ادارهی کس چه توسط ،است چگونه

 ست؟یچ موقوفه نیع و واقف اوصاف -319

 نمود؟ مادرش با مالقات به اجبار توان یم را ساله ازدهی دختر ایآ -320

 دختـر  پـدر  و باشـد  موافـق  خـود  نوه نکاح باي پدر جد که یصورت در -321
 بود؟ خواهد چه مذکور زهیدوش نکاح حکم باشدي و نکاح با مخالف

 :دیده حیتوض را آن حکم و فیتعر را لقطه -322
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 ست؟یچ اثر و منشاء در قیتعل تفاوت -323

ـ  فـرد ي بـرا  ایآ باشدی الگهجده س18 به متصل جنون اگر -324  نیـی تع میق
 شود؟ یم

 دارد؟ي آثار چه و شودی م حاصل چگونهی رضائ قرابت -325

 کرد؟ رجوع موقوفه نیع به توانی نم وقف در چرا -326

 ست؟یچی القربي ذ هبه -327

 است؟ ممکن هبه از رجوع پسر و پدر نیب هبه در ایآ -328

 آن از پـس  و اسـت  شـده  فروختهی ثالث شخص به شدهي داریخر مال -329
 شد؟ خواهد چگونه دوم عیبی حقوق تیوضع شودی م فسخ اول عیب

 کنـد ي دعـو  اقامـه  او هیعلي گرید و باشد شخص تصرف دری اگرمال -330
 مـال  صلح ادعا اما بشناسد تیرسم به رای مدع سابق تیمالک هیعلی مدع

ـ مالک اثبـات ي برا تصرف اماره به تواندی م هیعلی مدع ایآ بکند مذکور  تی
 کند؟ استناد شیخو

 میتقسـ  قسـمت  دو به را آن مغازه نیماب وارید احداث با مغازه مستأجر -331
 د؟ینماي دعو اقامهي و هیعل تواندی می عنوان چه تحت موجر کند یم
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 بـه  مبـتال  بلوغ از پس و است خاصی ولي دارا که یشخصي برا چرا -332
 شود؟یم نصب میق است شده جنون

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 699 ماده -333

 شود؟ی م معامله ابطال موجب اکراه ایآ -334

 نمود؟ ساقط را درك ضمان عیب عقد در توانی م ایآ -335

 :دیده حیتوضی مثال با را نید موضوع لیتبد اعتبار به تعهد لیتبد -336

 د؟یآی م وجود به مردي برا نکاح فسخ حقي موارد چه در -337

 ست؟یچ اعراض و ابراء تفاوت -338

 ست؟یچ قرض عقد و هیعار عقد تفاوت -339

 شـود  اخـتالف  شده واقع مشروع ریغ بر ای برمشروع وقف نکهیا در اگر -340
 ست؟یچ گرفته صورت وقف حکم

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 826 ماده -341

 ست؟یچی حقوق وی قیحق شخص زیتما وجه -342

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 757 و 755 مواد -343
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 :دیده حیتوض را بیتسب و اتالف -344

ـ اقا را معاملـه  توان یم ایآ معامله از بعد مثمن و ثمن تلف صورت در -345  هل
 نمود؟

 از را تعهـدات ي اجـرا  توان یم ایآ نکند، آشکار را خود سمت لیوک اگر -346
 شد؟ خواستاري و

 دارد؟ی تفاوت چهی نوع تیمسئول با ریتقص فرض -347

 منعقـد ي ا نطفـه  زشیآم نیا از و کند فوت زشیآم حال دري مرد اگر  -348
 برد؟ی م ارث پدر از فرزند نیا ایآ شود

 بودن؟ی ضمان ای است، دی بودنی امان اصل ر،یغ مال تصرف مورد در -349

 ست؟یچ) تصرفة امار( دی قاعده -350

 است؟ حیصح مخدر مواد ای مسکر حملي برا نیماش اجاره ایآ -351

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 570 هدما -352

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 754 ماده -353

 معناست؟ چه به رهن عقد -354
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 66 ماده در "است باطل مشروع ریغ برمقاصد وقف " عبارت از منظور -355
 :دیده شرح رای مدن قانون

 و نیعـ  ضـامن  ایآ است کرده افتیدر حق ریغرا من  راهن مالی کس -356
 ست؟ا آن منافع

 :دیده حیتوض را تبرع عدم اصلی مدن قانون به توجه با -357

 ست؟یچیی عقال منفعت از منظور -358

 ست؟یچی فضول عقد آثار -359

 نافذ؟ ریغ ای است باطل مکره عقد -360

 شود؟ی م زائلي درموا چه در انتفاع حق -361

 است؟ی کاف عقود تحققي برای باطن دهاار و قصد ایآ -362

 :دیده حیتوض رای مدن قانون 467 ماده -363

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 355 ماده -364

 ست؟ین مشترك اموال تصرف در مأذونی صورت چه در کیشر -365
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ـ  باشـند  داشته اریخ دو هر نیمتعامل اگر -366  و کنـد  اریـ خ اعمـال  نفـر  کی
 است؟ چگونه عقد تیوضع کندي خوددار اریخ اعمال ازي گرید

 معناست؟ چه به عقود در تیلقنا و تیکاشف -367

 شود؟ یم حاصل چگونه رانیا حقوق در نکاح عقد انعقادي برا تیاهل -368

 همـراه  بـه ي آثـار  چـه  و شـود یم محسوب بائن صورت چه در طالق -369
 دارد؟

 اسـت  بـرادرش  بـه  متعلـق  معاملـه  مورد مال نکهیا تصور بهی شخص  -370
ـ  معلوم بعد دهدیم انجامی فضول معامله آن به نسبت  مـال  کـه  شـود ی م
ی تیوضـع  چـه  معامله صورت نیا در است فضول شخص به متعلق مذکور

 کند؟ی م دایپ

 :دیکن سهیمقا و ریتفس رای مدن قانون 800 و 808 وادم -371

 ست؟یچی تبع رمنقولیغ وی ذات رمنقولیغ اموال از منظور -372

 :دیده حیتوض را منشاء و  انشاء در قیتعل -373

 :دیینما ذکر را بطالن و فسخ تفاوت -374

 ست؟یچ تجارت قانون وی مدن قانون در تیمسئول ارکان -375
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 :دیده شرح را اجاره عقد فاسخ وبیع -376

 دارد؟ی حکم چه کیهری معاطات عیب و معاطات نکاح -377

 کـه  شـود  معلـوم  عقد از بعد و ردیگ قرار زوجه مهری نیزم هزارمتر اگر -378
 بود؟ خواهد چگونه هیمهر فیتکل است، هزارمتر از کمتر نیزم

 :دیده راشرح آن در لیدخ افراد و حواله عقد -379

 :دیینمای بررس عیب و اجاره در را ارش وجود -380

 :دیینما ریتفس رای مدن قانون 362 ماده -381

 :دیده حیتوض را عیب عقد در حبس حق -382

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 441 ماده -383

 :دیینما فیتعر را شرکت عقد -384

 است؟ی عیب چگونه سلم عیب -385

ـ  شـوند  کشته تصادف کی دري پسر و پدر کهی صورت در -386  و تقـدم ی ول
 است؟ چگونه انیمتوف توارث تیوضع نباشد معلوم کدام چیه فوت تأخر
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 برخوردار عزل رقابلیغ لیوک بری استصواب ناظر ضم حق از موکل ایآ  -387
 است؟

ی کسـ  چـه  بـه  متعلق اقاله عقد زمان منافع شود اقالهي امعامله هرگاه -388
 است؟

 است؟ ارديمو چه ژهیو المتعه مهر -389

 است؟ حیصح مخدر مواد ای مسکر حملي برا نیماش اجاره ایآ -390

 ؟ینوع ای استی شخص مهر، تیمالک سنجش در مالك -391

ـ ن "ب" شخص "ب" به رای مال "الف" شخص اگر -392  "ج "بـه  را آن زی
 "الـف " شـخص  ایآ هبه از "ب" شخص رجوع صورت در باشد کرده هبه

 رد؟یبگ پس را مال و کند رجوع"ب "به تواندی م زین

 کـرده  احصـاء  را وکالـت  زوال اسـباب  همـه ی مدن قانون 687 ماده ایآ -393
 است؟

 داده انجام ریصغي براي قهری ول کهي امعامله دینما ادعای شخص اگر -394
ـ پی تیوضـع  چـه  شده انجام معامله است نبودهی ول مصلحت به  خواهـد  دای

 کرد؟
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ـ  مـدت ي براي ا مغازه اگر -395  تصـرف  بـه  و شـود  داده اجـاره  سـال  کی
 قـرار  اتوبـان  ضیتعـر  طـرح  مشمول مغازه ماه دو از بعد و دیآ در مستأجر

 کند؟یم دایپی تیوضع چه اجاره عقد رد،یگ

 واگـذار  فرزنـدش  بـه  باصـلح  را خـود  سهمی مزورع ملک کی کیشر -396
 کند؟ اعتراض تواندیمي گرید کیشر ایآ کندیم

 فسـخ  را فـروش  قراردادی رسم سند میتنظ از قبل ملک کی فروشنده -397
 کند؟ مسترد را ملک تواندیمي و ایآ کند یم

 کند؟ المثل تاجر مطالبه تواندی م طالق وقوع از قبل زوجه ایآ -398

 مـن  نکـرد  پرداخـت  "الـف " شـخص  اگر دیبگو ضامن کهی صورت در -399
 چگونـه  آنی حقـوق  تیوضـع  و گرفته صورتی نیتضم نوع چه پردازمیم

 بود؟ خواهد

 بخواهـد  ارش داریخر و باشد وبیمع عقد زمان در عیمب کهی صورت در -400
 است؟ ارش زانیم نییتع اریمعی زمان درچه وبیمع و سالم عیمب تفاوت

 ست؟یچ تعهد منشاء -401

 است؟ی کس چه برعهده مال انتقال نهیهز عهیود عقد انحالل از پس -402
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 :دیینما ذکر را عیب عقد بطالن موارد -403

ـ  قـرارداد  موضوع کهي مانکاریپ قرارداد در چنانچه -404 ـ لیم کی ـ ر اردی  الی
 بـه  نگـردد  لیتحو سالکی ظرف قرارداد موضوع اگر که شود شرط است
 بـودن  نیسـنگ  به توجه با شود، پرداخته الیر ونیلیم ده ریتأخ روز هر ازاء

 داد؟ رییتغ را آن زانیم توانیم ایآ التزام وجه

 :دیده حیتوض را حادث تأخر اصل -405

 است؟ی کس چه با تبرع قصد اثبات -406

 دارند؟ گریکدی بای تفاوت چهي اضطرار وی اکراه معامله -407

 نمـوده  فروشـنده  میتسل خود لیم به را عیمب ثمن، اخذ از قبل عیبا اگر -408
 کند؟ مسترد را عیمب تواندیم ایآ شــود منصرف معامله از پس و باشد

 مکلف مستأجر که شود شرطی ول باشد نشده نییتع مدت اجاره در اگر -409
ـ آ بپردازد را شده نییتع نیطرف نیب کهی مبلغ انهیماه است  اجـاره  عقـد  ای
 است؟ حیصح

 :دیده حیتوض را آن طیشرا وي قراردار تیمسئول -410

 باشد؟یی هایژگیو چهي دارا دیبا فردی مال تصرفاتي برا -411
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 ست؟یچ افحش و فاحش اریخ فرق -412

 ابـراء  را فروشنده برادر نید داریخر که شود یم شرط عیب عقد ضمن در -413
ـ آ کنـد  امتنـاع  ذمـه  ءابـرا  از داریـ خر معامله از پس اگر دینما  فروشـنده  ای

 کند؟ فسخ را معامله تواند یم

 از قبـل  امـا  داده قـرار مورد وصـیت   خود همسربه نفع  را یباغي مرد -414
 :دیینمای بررس را تیوص نوع و اعتبار .شودی م جنون دچار فوت

 ای باشد طالق درخواست موارد از تواندی م زوجه نفقه پرداخت عدم ایآ -415
 ر؟یخ

 دچار فوت از قبل اما کندی م تیوص دانشگاهي برا را اموالشی شخص -416
 :دیینمای بررس را تیوص نوع و اعتبار شودی م جنون

 رهن مستعار چیست؟ -417

 شود؟ی م اطالقی کس چه به گانهیب لفظی مدن قانون در -418

 ازدواج هـدفش  اما کندی م عقد راي ا ساله20 دختري ا ساله 70 رمردیپ -419
 بردارد؟ دري آثار چه است حیصح عقد نیا ایآ ستین

 شود؟ینم منتقل ورثه به اریخ شرط صورت چه در -420
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ی اختصاصـ  تصـرف  به رای مشاع ملک کلی مشاع نیمالک از احد اگر -421
 شود؟ی م محسوب غـــاصب ایآ آورد در شیخو

 شـود یم دادهي محضر ریغی دائم دوم زن انتخابي برا کهی وکالت ایآ -422
 است؟ حیصح

 رهـن  در کـه ی صورت در ونید پرداختي برا مسکن شدن مستثناء ایآ -423
 است؟ ریپذامکان باشد

ـ مب شـود  معلـوم  معاملـه  از بعد کهی صورت در -424 ـ مع عی  اسـت،  بـوده  وبی
 کند؟یم دایپی حق چهي مشتر

 ازی کـ ی فـوت  باشـد،  شـده ی شخص لیوک نفر سهي امر انجام در اگر -425
 دارد؟ وکالت موضوع انجام دري ریتأث چه وکالء

 است؟ واجبی طیشرا چه در و براقا از کی کدام به انفاق -426

 کـرده  منتقـل  را ترکه ازی بخشی متوف ونید پرداخت از قبل ورثه اگر -427
 دارد؟ی حکم چه آنها معاملهی مدن قانون مطابق باشد

 ست؟یچ ازدواج در سن شرط از تیمعاف از منظور -428

 ست؟یچ دائم نکاح عقد ذات مقتضاء -429
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 است؟ برخورداری مدن حقوق از حمل ایآ -430

 :دیده حیتوض را آن انواع ست؟یچ نیتمک از منظور -431

 114 مـاده  در نباشـد  ممکـن  گـر ید نحو به ضرر دفع عبارت از منظور -432
 :دیده حیتوض رای مدن قانون

 :دیده حیتوض را معامله جهت تیمشروع از منظور -433

 ست؟یچ تیمالک حفظ شرط از منظور -434

ي و به را دهیرس بلوغ سن به کهي ریصغ اموال توانیم صورت چه در -435
 کرد؟ مسترد

 :دیده حیتوض را عقود بودنی نسب اصل -436

ـ آ اسـت  نبـوده  باکره زوجه که شود متوجه نکاح عقد از بعد زوج اگر -437  ای
 دارد؟ فسخ اریخ

 :دیده حیتوضی مثال با راي غرر معامله -438

 شود؟یم اقامهی کسان چه تیرفط به تیبرمي دعو -439

روز از تـاریخ انتشـار    15فرض قانونی، اطالع عموم از قـانون پـس از    -440
 آیا خالف آن قابل اثبات است یا خیر؟. است
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 :دیینما ذکر را حرج و عسر قیمصاد -441

 :دیده حیتوض را نقل و کشف هینظری مدن قانون طبق -442

 :دیده حیتوض را ثالث شخص نفع به تعهد -443

 دارد؟ی وضع چه تیتول کند، انتیخ موقوفه به نسبتی متول اگر -444

 د؟یکن ریتفس رای مدن قانون 1277 ماده -445

 شود؟ی م محسوبی کس چه لیوک دوم لیوک وکالت، لیتوک در -446

 امـور  ازي کســــر ی انجامي براي گرید بهی الزم عقد ضمنی شخص -447
 د؟ینما ابطال را وکالتنامه تــــواندی م موکل ایآ دهد،ی م وکالت

 نمود؟ منعقد معلق صورت به توانینم راي عقود چه -448

 است؟ تیمسئول شده سپرده مال نقص مقابل در نیام شخص ایآ -449

 ست؟یچ عیب آثار -450

 ست؟یچ اموال حبس و وقف تفاوت -451

 رمنقول؟یغ ای است منقول مال درخت ثمره -452

 ست؟یچي اجبار مهیب قرارداد تیماه -453
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 مخـارج  مطالبـه  حقی طیشرا چه در فضول ر،یغ مالی فضول اداره در -454
 دارد؟ را گرفته صورت

 شود؟ پرداخت دیبای زمان چه متیقی میق مال تلف صورت در -455

ـ  داشـته  دائـن  بـه ی متفـاوت  ونید که ونیمد شخص اگر -456  او بـه ی مبلغ
 است؟ی کس چه با بوده نید کدام بابت نکهیا نییتع کند پرداخت

 :دیده حیتوض را طیتسل قاعده -457

 فرزنـد  اجـاره  مدت در و دهد اجاره را خود ریصغ فرزند منزل يپدر اگر -458
 کند؟ فسخ را اجاره قرارداد تواندی م فرزند ایآ برسد رشد سن به

 است؟ زیجا موقوفه مال فروشی طیشرا چه در -459

 دارد؟ی تفاوت چهی قانون امانت با مالکانه امانت -460

 :دیینما ریتفس رای مدن قانون 236 ماده -461

 سهم ورثه از یکی سهم اندازه بهی وصي برا آن در کهی تیوص صحت -462
ی بررسـ  را هستند پسر کی و دختر کی شامل وراث و شده گرفته نظر رد

 :دیینما

 است؟ ارث مانع زین عمد ریغ قتل ایآ -463
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 موقوفـه  مـال  منـافع  سال ده مدت به که کند شرط تواند یم واقف ایآ -464
 رد؟یگ تعلق همیعل موقوف به منافع آن از پس و شود یمي و ونید صرف

 بکنند؟ را میق عزلي تقاضا توانندی می کسان چه -465

 ست؟ین اسقاط قابل جهینت شرط چرا -466

 :دیینما ریتفس رای مدن قانون 1257 ماده -467

 کجاست؟ی لیتکم نیقوان کاربرد -468

 است؟ مقدم کدام عرف وی لیتکم نیقوان تعارض در -469

 ست؟یچ تملک و تصرف فرق -470

 است؟ مقدم کی کدام سابق تصرف وی کنون تصرف تعارض در -471

 است؟ مقدم کی کدام سابق تیمالک وی کنون تصرف تعارض در -472

 ست؟یچ بطالن و نفوذ عدم تفاوت -473

 است؟ اعمال قابل هم ریباتأخ ای است تیفور بر اصل اراتیخ در -474

 اسـت  فـومن  در اش کارخانه و دارد دفتر تهران در کهی شرکت اقامتگاه -475
 شود؟ی م محسوب کجا
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 :دیینما ریتفس رای مدن قانون 387 ماده -476

 دارد؟ی حکم چه برنفس وقف -477

 :دیینما ریتفس رای مدن قانون 13 ماده  -478

 :دیکن فیتعر را غصب -479

 ست؟یچی عدوان تصرف و غصب تفاوت -480

ـ  اسـت ی حقـوق  تصرفاتی مدن قانون 793 ماده در مذکور تصرفات -481  ای
 ؟يماد

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 28 ماده -482

 :دیده حیتوض را آن در لیدخ افراد و کفالت عقد -483

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 120 ماده -484

ـ  وراث ایآ باشد ریصغ ای محجور بیغا اگر -485  حکـم ي تقاضـا  تواننـد ی م
 کنند؟ی فرض موت

 عمـر  انیپا تا را عیمب فروش حق داریخر که شود شرط عیب عقد در اگر -486
 بود؟ خواهد چگونه شرط و عقد صحت تیوضع ندارد خود
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 ست؟یچ ارث در بیتعق و عول از منظور -487

 :دیده حیتوض را» باشد مبهم دینبا معامله مورد« عبارت از منظور -488

 گرفتـه  قـرار  آني رو ملـک  دو هري ستونها که ملک دو نیب ما وارید -489
 است؟ی کس چه به متعلق

 دارد؟ رجوع حق زوج ایآ باشد زوجه نشوز علت به طالق اگر -490

 :دیینما ریتفس و لیتحل راقانون مدنی  42 ماده -491

 شوند؟ی م جمع گریکدی با چگونهی مدن قانون 501 و 468 مواد -492

 :دیکن فیتعر را الذمهی ماف تیمالک -493

 صـورت ی کسـ  چـه  توسـط  موقوفـه  و منقول ریغ اموال ثبتي تقاضا -494
 رد؟یگ یم

 زوجـه  نفقـه  جـز  عمـره  حج سفر وی لیتحص وی درماني ها نهیهز ایآ -495
 ر؟یخ ای شودی م محسوب

 :دیده حیتوض مثال با رای حکم رمنقولیغ -496

 ست؟یچ اجازه و اذن تفاوت -497
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ـ  قبـول  از قبلي مشتر اگری فضول معامله در -498  کنـد  فـوت  مالـک  رد ای
 کند؟ی م دایپی وضع چه معامله

 خواهـد ی بـاق  زوجـه ي بـرا  حبس حق ایآ باشد شده طیتقس هیمهر اگر -499
 ماند؟

 رد؟یپذیم تحققی زمان چه ازي دقراردا تیمسئول -500

 نامـه  عـه یمبا عنـوان  بـا  يقـرارداد  شـود  ساخته آپارتمان نکهیا از قبل -501
 است؟ حیصح قرارداد نیا ایآ شودیم منعقد

 ست؟یچ مشروط عقد و معلق عقد تفاوت -502

 است؟ روز ندچ منقطع نکاح در عده مدت -503

 :دیده حیتوضی مثال با را بالجهت فاءیاست  -504

 در 56 سال جـرأمست و موجر قانون وی مدن قــانون نیبی تفــاوت چه -505
 دارد؟ وجود اجاره قرارداد منافع انتقال خصوص

 است؟ي عقد چگونه نافذ ریغ عقد -506

 منقول؟ ریغ ای شودی م محسوب منقول اموال جزء تلفن ازیامت -507
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 هستند؟ی کسان چه خاص و عامی قانون مقام قائم -508

 :دیده حیتوض را اجاره عقد -509

 ر؟یخ ای است ریپذ امکان هیآت موارد به نسبتي دعاو در صلح -510

 است؟ی کس چه مفقوداالثر شخص -511

 :دیده حیتوض رای مدن قانون 466 ماده بر وارده راداتیا -512

 :دیینمای بررسی مدن قانون طبق را خود از حق سلب -513

 معاملـه  تیوضـع  کنـد  فوت ذ،یتنف از قبل مالکی فضول معامله در اگر -514
 بود؟ خواهد چگونه

 رد؟یگیم صورتي موارد چه در تعهد لیتبد -515

ی مـدن  حقـوق  در تعهـد  لیتبـد  بـا  تجـارت  حقـوق  در تعهد لیتبد ایآ -516
 است؟ متفاوت

 ست؟یچ فعل شرط از تخلف جهینت -517

 ست؟یچی مدن قانون 70 و  69 مواد در» معدوم«  از منظور -518

 :دارند گریکدی بای تفاوت چه جانبه چند و جانبه دو قرارداد -519
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 :دیده حیتوض راي عمر صورت به انتفاع حق -520

 صحت؟ ای است لزوم شرط قبض وقف، عقد در -521

 کرد؟ فسخ را اقاله توانی م ایآ -522

 ست؟یچ عیب عقد و نکاح عقد تفاوت -523

ي ریتـأث  چـه  معاملـه  مـورد  مـال  بودن رهن در به داریخر جهل و علم -524
 دارد؟ مرتهن برحق

 ست؟یچی کال بهی کال عیب -525

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 904 ماده -526

 :دیکن ذکر رای مدن قانون 5 ماده استثنائات -527

 ست؟یچ ربا با ودش مطالبه که مضاربه تفاوت -528

 ست؟ین مرتهن حقی منافی تصرفات چه -529

 واقـع  طالقی کینزد از قبل و کند ابراء هیمهر از را زوج ذمه زوجه اگر -530
 بکند؟ را هیمهر نصف مطالبه تواندیم زوج ایآ شود

 ست؟یچ نشده ذکر آن در هیمهر کهی موقت نکاح حکم -531
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 است؟ صورت چه به اجاره قرارداد در انتقال حق -532

ـ ب موکـل،  فوت خبر دنیشن از قبل لیوک اگر -533  تیوضـع  دهـد  انجـام  عی
 است؟ چگونه عیب صحت

 زیـ مم ریـ غ و زیممصغیر  نیب تفاوت معامالت، دادن انجام خصوص در -534
 ست؟یچ

ـ ن و شـود یم محسوب کجا شوهردار زن اقامتگاه -535  مـوارد  چـه ي دارا زی
 است؟یی استثنا

 بـا ی تفـاوت  چهی لیتکم نیقوان و آمره نیقوانی مدن قانون نظر نقطه از -536
 دارند؟ گریکدی

 ریصـغ  طفـل  کـه ی زمان دري قهری ول اگری مدن قانون 1180 ماده در -537
 کرد؟ دیبا چه ریصغ اموال ادارهي برا شود محجور خود است

 حالـت  از خود حجر، از محجور خروج از قبلي محجوري قهری ول اگر -538
 گردد؟ی برم او به تیوال شود خارج قرارداشت آن در کهي حجر

 است؟ کی کدام با تیمسئول میق تعدد صورت در -539

 شود؟ محرز تصرف بودن یعدوان تا شود اثبات دیبا  يزیچ چه تصرفدر -540
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 ست؟یچی قانون امانت و مالکانه امانت تفاوت -541

 ست؟یچ ضمان عقد بودنی تبع از منظور -542

 :دیده حیتوض رای تبع وی نیع حق -543

 :ستین رجوع قابل هبهي موارد چه در -544

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 873 ماده -545

 کند؟ رد را میق نصب  شنهادیپ تواندی م دادگاه ایآ -546

 مقـرر  موعـد  در را معامله ثمن داریخر اگر که شودی م شرط لهممعا در -547
 ثمـن،  پرداخـت  مقـرر  موعد از بعد دارد، فسخ حق فروشنده نکند پرداخت
 است؟ی باق هنوز فسخ حق کار نیا با ایآ کندی م مطالبه را ثمن فروشنده

 است؟ اجاره قابل درخت هیسا ایآ دیده حیتوض -548

 است؟ چگونه شودی م محجور خارج در کهی رانیا فردي برا میق نصب -549

 :دیکن فیتعر را المثل مهر متعه ورالهم ،یالمسم مهر -550

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 626 ماده -551

 شود؟ی نم تعهد سقوط موجبی صورت چه در ابراء -552
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ی حقـوق  نظـر  از ردیگ یم صورتي عاد سند با که رمنقولیغ معامله ایآ -553
 دارد؟ اعتبار

 چگونـه  اریـ خ اعمـال  تیوضع شود حادث اجاره مدت اثناء در بیع اگر -554
 بود؟ خواهد

 دارد؟ی تفاوت چهی عدوان تصرف با دی خلع -555

 :دیینما ریتفس رای مدن قانون 467 ماده -556

 ؟تابع چه ضوابطی است مسکن مورد در اجاره و رهن معامالت -557

ـ عل مشـروط  و شـود  فعـل  شـرط ي قرارداد در چنانچه -558  آن انجـام  از هی
 دارد؟ي اریاخت چه له مشورط کند،ي خوددار

 ست؟یچ» است ارث موانع از لعان«  از منظور -559

 :دیینما ریتفس رای مدن قانون 366ماده -560

 اصـل  افـراد  ازی گروهـ  چه معامالت در و ستیچ فساد و صحت اصل -561
 است؟ي جار فساد

 :دیینما ریتفس را) وصف تخلف و تیرؤ اریخ(ی مدن قانون 410 ماده -562
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 :دیینما ریتفس رای مدن قانون 723 ماده -563

 ست؟یچ غبن اریخ و سیتدل اریخ تفاوت و شباهت -564

 رد؟یگیم تعلق نفقه زوجه بهی زمان چه از -565

 شود؟ اعمال عیمب از قسمت کی به نسبت شفعه حق است ممکن ایآ -566

ي بـرا  خود فوت از پسی وص عنوان به را همسرخود تواندی م زوج ایآ -567
 :دیده حیتوض کند؟ انتخاب فرزندش تیوال

ی خـارج  تبعـه  کی با کهی رانیا زن منقول ریغ اموال و تیتابع تیوضع -568
 ست؟یچ شده جدا او از ای کرده فوت همسرشی مدت از بعد و کرده ازدواج

 کدامند؟ي فور اراتیخ -569

 :دیینما فیتعر را مساقات عقد -570

 :دیده حیتوض راي قهر شرکت وي اریاخت شرکت -571

 ست؟یچي تجار وی مدن شرکت تفاوت -572

 :دیینما فیتعر را مزارعه عقد -573

 دارد؟ وجود موقوفه مال فروش امکاني موارد چه در -574
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 سـال  سـت یب کـه ی مل منابع به مربوط یاراض معامله فسخي تقاضا ایآ -575
 ؟قابل استماع است یا خیر است شده فروخته

 است؟ حیصح مجنون و هیسف و ریصغ حق در هبه ایآ -576

 ثالث به را طفل حضانت و کرده توافق گریکدی با توانندی م نیوالد ایآ -577
 کنند؟ واگذار

 هستند؟ی مال چگونه رمنقولیغ حکم در مال وی تبع رمنقولیغ مال -578

 ؟توان وقف کرد را می شرکت سهام ایآ -579

 نفقـه  پرداخت در ها تیمسئول خصوص در یمدن قانون 1199 ماده ایآ -580
 دارد؟ تعارض قانون نیهم 1171 ماده با

 دارد؟ معامله صحت دري ریتأث چه رضا ای قصد فقدان -581

 :دیده حیتوضی مثال با را منجز و معلق عقد تفاوت -582

 طیشـرا  و طـالق  مقررات اصالح قانون در نحله و المثل اجرت تفاوت -583
 ست؟یچ آنها از کیهر مطالبه

 با مالقات به مجبور را طفل توانی م ایآی مدن قانون 1174 ماده طبق -584
 نمود؟ نیوالد ازی کی
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 ست؟یچی مدن قانون در رشد و بلوغ تفاوت -585

 بسپارد؟ ثالث به و کند سلب نیوالد از را حضانت تواندی م دادگاه ایآ -586

 ست؟یچ متعهد توسط تعهد فایا عدم صورت در خسارت مطالبه طیشرا -587

 داد؟ قرار اجاره موضوع رای وحش اسب توانی م ایآ -588

 از بعد تواند یم زوج باشد، شده زوجه اشتغال شرط نکاح عقد ضمن اگر -589
 کند؟ منع اشتغال از را زوجه عقد

ـ یا مرد و کند ازدواجی رانیا مرد کی بای خارج زن کی اگر -590  فـوت ی ران
 ست؟یچ زن تیتابع و اموال فیتکل کند

 کند؟ اریاخت زوج از مجزا منزل تواندی می صورت چه در زوجه -591

 ست؟یچ طلب هبه با ونیمد ذمه ابراء تفاوت -592

 است؟ الزمی طیشرا چه وجود اتالف قاعده اعمالي برا -593

 :دیکن ریتفس رای مدن قانون 1325 ماده -594

 ست؟یچ لولهیح بدل -595

 دارد؟ی حکم چه ریغ مال بر تیوص -596
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 دهد؟ی م رخی زمان چه در لهی موص به به،ی موص کیتمل -597

 ست؟ین نکاح عقد بطالن موجبي زیچ چه در اشتباه -598

ـ کفا آنها دری اجمال علم کهي عقود از نمونه سه -599 ـ  تی  ذکـر  را کنـد یم
 :دیینما

ي زیـ چ چـه  اقـارب  و همسر از کی هر ي نفقه زانیم در نییتع مالك -600
 است؟

 ؟دینما طالقي تقاضا تواندی می زمان چه مفقوداالثر غائب زوجه -601

ي دختـر  ينـوه  سـه  وي پسـر  ينـوه  سه به منحصری متوف وارث اگر -602
 شود؟ی م میتقس چگونه ارث باشند

 حـق  صـورت  چـه  در د،ینما پرداخت راي گرید نیدی ثالث شخص اگر -603
 دارد؟ ونیمد به رجوع

 شود؟ی م محققی طیشرا چه تحت ابراء -604

 مـال  و اجـاره  تیوضـع  کنـد  فـوت  جرأمسـت  اجـاره  مدت طول در اگر -605
 شد؟ خواهد چگونه االجاره

 گردد؟یم جعل افتیدر مستحقی زمان چه عامل جعاله در -606
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 مزارعـه  بـه  را آن و باشـد  منـافع  مالک خود عمر مدت به شخص اگر -607
 ابد؟ییمی تیوضع چه مزارعه عقد او فوت از بعد دهد،

 ابد؟ییمی وضع چه عقد شود ممکن ریغ وطرش انجام عقد از پس اگر -608

 کـدام  شـوهر  و پـدر  وجود باگردد  محجور شوهردار زن که یصورت در -609
 است؟ مقدم تیومیقي برا کی

ـ  را هیفد زوج چنانچه خلع طالقي دعوا در -610 ـ  اگـر ی حت ـ مهر از شیب  هی
 ست؟یچ فیتکل ردینپذ باشد

 ابـراء  مغصـوب  مال متیق به نسبت را نیغاصب ازی کۀ یذم مالک اگر -611
 دارد؟ هیبق حق دري ریتأث چه کند،

 مسـئول ی کسـ  چـه  ریغ مال تلف در سبب و مباشر اجتماع صورت در -612
 است؟

ي گـر ید به متعلق لیاتومبی شخص ي خانه وارید شدن خراب براثر اگر -613
 است؟ خسارت نیا جبران مسئول وارید صاحب ایآ ند،یبب خسارت

 جبـران  تیمسـئول  باشـند  مقصـر  هـردو  لیاتومب دو نیب تصادم در اگر -614
 است؟ کدام برعهده خسارت
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ی شخصـ  چـه  بزنـد  خسـارت ي گـر ید به کار انجام نیح در کارگر اگر -615
 است؟ خسارت جبران مسئول

 عمـل  کنـد  غصـب  را آن اجـاره،  مورد میتسل از پسی ثالث شخص اگر -616
 باشد؟ داشته تواندی م براجارهي اثر چهي و

 ست؟یچ نامه اجاره در مقرر طیشرا از مستأجر تخلفي اجرا ضمانت -617

 عقـد  کنـد،  فـوت  او و باشـد  شـده  عامل مباشرت شرط مزارعه در اگر -618
 ابد؟ی یمی وضع چه مزارعه

 دارد؟ي ریتأث چه ضمان عقد دری اصل ونیمدي رضا -619

 داد؟ رهن توانی م باشد ذمه در کهی مال هري برا ایآ -620

 دارد؟ مرهون برمالي ریتأث چهی بده ازی مین پرداخت -621

 ر؟یخ ای دارد رجوع حق کند هبه ونیمد به را خود طلب طلبکار اگر -622

ـ آ در ریللغمستحق هشفع مورد مال اگر -623  عیشـف  مقابـل  دری کسـ  چـه  دی
 است؟ ضامن

 دارد؟ را تیوصا رد حق ،یوص ایآ -624
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 حکم شود دایپ مفقوداالثر بیغای فرض موت حکم صدور از بعد هرگاه -625
 ست؟یچ است شده میتقس ورثه نیب که او اموال

 است؟ی کس چه عهده بر تعهد انجام نهیهز -626

 عقـد  سرنوشـت  باشد معامله موضوع خود در اشتباه جهینت در غبن اگر -627
 بود؟ خواهد چه

 گـر ید همسـر  جانب از نیزوج از یکی که شود شرط نکاح عقد در اگر -628
 او باشد شرط صحیح است یا خیر؟ اموال اداره در لیوک

اگر در ضمن  معامله شرط  شود که یکی از طرفین  کـاري را مجـانی    -629
دیگر انجام دهد و مشروط  علیه بـه علـت تصـادف و نقـص       براي طرف

 کند؟ انجام دهد شرط چه وضعی پیدا میعضو نتواند آن را 

 چـه  برعهـده  انتفـاع  حق موضوع مالي نگهداري برا الزمي ها نهیهز -630
 است؟ی کس

 :دیینما ذکر آني برای مثال و دیکن فیتعر رای عیطب تعهد -631

ـ  شـود ی م محسوب منقولمعامله  آن ثمن باشدغیرمنقول  عیمب اگر -632  ای
 رمنقول؟یغ
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 است؟ شرطی زمان چه در لهی موص تیاهلی کیتمل تیوص در -633

 است؟ بر قرابتی صورت چه دری ام کالله -634

 

 

  

 

  


