
 ؟است کدام حقوقی قواعد اجرای ضمانت ارکان ترین مهم

 قاطع گیری وتصمیم وامورحسبی دعاوی به رسیدگی جهت ها آن وصالحیت قضایی ومراجع وجودسازمان الف(

 .است تصمیمات این ازاثزبخشی واطمینان آن واجرای

 واطمینان آن واجرای قاطع گیری وتصمیم قضایی مراجع واختیارات صالحیت حدود شدن ب(مشخص

 .است تصمیمات این ازاثربخشی

 تواختالفا دعاوی ازوقوع پیشگیری به وکمک حقوقی امنیت وباالرفتن حقوقی نظام ج(ارتقاء

 وامکان اشخاص ماهوی وحقوق هیدادخوا ازحق وپشتیبانی اعمال برای قانونی وکارآمد منظم اجرای ضمانت د(

  دباش می وعدالت( )نظم یعنی حقوق نهایی اهداف به نیل وتسهیل

 یقضای مراجع چگونگی و صالحیت کتاب ۸ و ۷ ص الف. گزینه

  

  .………………………….تشریفاتی قواعدحقوقی

 .روند می شمار به تشریفاتی قواعد حال ودرعین شده محسوب قواعدآمره درزمره اصوال که هستند قواعدی الف(

 .باشند می وجودی واعتبار ارزش ودارای خودهستند به ومتکی مستقل اصوال که هستند قواعدی ب(

 شمار به شکلی اعدیقو حال ودرعین شوند می محسوب محسوب قواعدآمره درزمره اصوال هستندکه قواعدی ج(

 .روند می

  درون می شمار به شکلی قواعدی حال ودرعین بوده قواعدمخیّره درزمره اصوالَ که قواعدی د(

 بکتا ۹ ص ج. گزینه

  

 .است………… قضایی وسازمان حقوقی هرنظام قوت نقاط از یکی

 یقضای مراجع طرفی وبی استقالل اصل ب( بینی پیش قابلیت الف(

  تحاکمی اعمال د( دادرس داری جانب عدم ج(

 وامنیت ثبات وارتقاء اشخاص وتکلیف درتعیین مهم نقش بینی پیش کتاب.قابلیت ۵۲ و ۵۲ ص الف. گزینه

 دکن می ایفاء حقوقی

  

 ؟کند می رابیان رشد احراز شرط مورد کدام

 متما سال۸۸ سن به ازرسیدن قبل دادگاه حکم موجب به الف(

 .گردد اثبات آن خالف مگرآنکه سیشم تمام سال۸۸ سن به رسیدن ب(



 یسالگ۸۸ سن به رسیدن ج(

  بو الف گزینه د(

 بکتا ۴۴ ص د. گزینه

  

  

 ؟است نموده ارائه را نماینده از تعریفی گزینه کدام

 دیگری وبرای نام به آنکه یا نماید می تعقیب را آن و نموده اقامه را دعوی دیگری برای و نام به که شخصی الف(

 .است نموده مطروحه دربرابردعوی وپاسخ فاعد به اقدام

 .است دعوی وشخصی مستقیم نفع وذی اصیل ب(

 .باشد می او شخص متوجه مستقیم صورت به دعوی )ضرر( ومنفی مثبت نفع که شخصی ج(

  دگرد می دیگری شخص جانشین خاص امری یا مال درخصوص که شخصی د(

 بکتا ۴۹ ص الف. گزینه

  

 ؟باشد می مادی وعیموض اسباب از یک کدام

 نمعی غیرمنقول مال به نسبت مالکیت ید خلع دعوای الف(

 نمعی شی به نسبت بیع عقد انعقاد مبیع تحویل دعوای ب(

 نطرفی بین زوجیت رابطه ج(

  رمستاج و مالک روابط قانون مشمول اجاره درمورد خوانده وتفریط تعدی د(

 بکتا ۲۴ ص د. گزینه

  

 ؟باشد می استناد و اجرا قابل اشخاصی چه برای شخص دعوای در صادره حکم

 نخواها فقط ب( شخص علیه فقط الف(

  هخواند فقط د( مقام وقائم علیه محکوم ج(

 بکتا ۲۵ ص ج. گزینه

  

  ………………….نظرخواهی تجدید قابلیت درخصوص

 دعاوی در صادره احکام وفقط هستند نظرتجدید وقابل غیرقطعی غیرمنقول دعاوی در صادره احکام تمام الف(

 .تجدیدنظرخواهندبود قابل باشد ریال میلیون ازسه بیش آن ارزش یا خواسته که مالی



 .خواهندبود تجدیدنظر وقابل غیرقطعی منقول دردعاوی صادره احکام تمام ب(

 .باشند می تجدیدنظر قابل وغیرمنقول منقول دعاوی درخصوص صادره احکام تمام ج(

  دتجدیدنظرخواهدبو قابل باشد ریال میلیون ازسه بیش آن ارزش یا خواسته که غیرمنقول دعاوی به رسیدگی د(

 ق ۳۳۸ ماده طبق تجدیدنظرخواهی کتاب.قابلیت ۲۲ ص الف. گزینه

  

 ؟باشد می مورد کدام عدوانی تصرف دعوای رکن ترین مهم

 لمنقو غیر مال به نسبت خواهان تصرف سبق الف(

 لمنقو مال به نسبت خوانده رفتص سبق ب(

 .باشد واسطه بدون یا واسطه با ازاینکه اعم خوانده تصرف ج(

  هخواند تصرف بودن عدوانی د(

 بکتا ۲۹ ص الف. گزینه

  

  …………………عدوانی متصرف باشد فرارسیده محصول برداشت موعد که درصورتی

 .دارد را محصول برداشت حق الف(

 .کند پرداخت باید را زمین المثل واجرت است محصول برداشت به مکلف ب(

 .نیست المثل اجرت پرداخت به ونیازی است محصول برداشت به مکلف ج(

  دشو می پرداخت المثل اجرت طرفین توافق با د(

 نقانو ۸۲۲ ماده طبق کتاب ۷۴ ص ب. گزینه

  

  …………………خواهان توسط دعوی استرداد درصورت

 .خواهدنمود صادر دعوی رد قرار دادگاه الف(

 .یابد می پایان ودادرسی گردیده زائل دعوی ب(

 .نمود خواهد صادر دعوا قرارسقوط دادگاه ج(

  دصادرخواهدنمو را خواهان دادخواست ابطال قرار دادگاه د(

 بکتا ۷۹ ص الف. گزینه

  

  



 ؟است نامبرده صالح دادگاه عنوان به را خوانده اقامت محل دادگاه گزینه درکدام

 هورشکست تاجر علیه ورشکستگی دعاوی – احوال ثبت به راجع دعاوی الف(

 شرکت بین دعاوی – است درایران آنها اصلی مرکز که بازرگانی های شرکت ورشکستگی به راجع دعاوی ب(

 .باشند شرکا خواهان که درصورتی وشرکا

 درایران خوانده وفقط باشند خارج مقیم یاهردو باشد خارج مقیم خواهان فقط که درصورتی خانوادگی دعاوی ج(

 .باشد داشته موقت سکونت محل

  دموار همه د(

 بکتا ۹۸ ص د. گزینه

  

 درخصوص شرکت علیه دیگر اشخاص دعاوی و شرکا بین اختالفات و شرکا و شرکت بین دعاوی

 ؟باشد می رسیدگی قابل محل دامدرک غیرمنقول اموال

 لغیرمنقو مال وقوع محل ب( شرکت مرکزاصلی الف(

  ردیگ اشخاص اقامت محل د( شرکا اقامت محل ج(

 بکتا ۸۰۲ ص ب. گزینه

  

 با رسیدگی باشد ازکشور خارج مقیم نفع وذی باشد شده تنظیم ایران در احوال ثبت سند هرگاه

.……. 

 تاس صدورسند محل دادگاه ب( است اقامت محل دادگاه الف(

  نتهرا شهرستان دادگاه د( نفع ذی موقت اقامت محل دادگاه ج(

 بکتا ۸۰۷ ص ب. گزینه

 


