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 بسمه تعالی

 02جهت استفاده دوره مرکز آموزش قضات فارس  81و  81دوره مجموعه سواالت آزمون جامع حقوقی بخش شفاهی 

با توجه به زمان بسیار کم در ضمن آرزوی موفقیت برای کارآموزان محترم در آزمون های پیش رو ، به اطالع می رساند 

 گردآوری و تنظیم سواالت ، در صورت مشاهده اغالط امالیی به بزرگواری خودتان ببخشید.

 سرویاستاد استاد تدین و   – فارس 91دوره  حقوقیسواالت آزمون جامع 

بزند یا  صالحیت د اتخاد کند؟آیا باید عدمدرصورتی که دادگاه تجدیدنظر،دادگاه بدوی را صالح نداند چه تصمیمی بای .9

 کند و بفرستد به دادگاه صالح؟ پرونده را نقض

 در صورتی که محکوم علیه در جریان اجرای حکم فوت شود اجرای احکام، چه تصمیمی باید بگیرد؟ .2

 ت مدیره واگذار کند؟ایاختیارات خود را به ه ع عمومی فوق العاده می تواندآیا مجم .3

 غیر سهامی چه فرقی با هم دارند؟ اختیارات مدیران در شرکت های سهامی و .4

دگان را در دادخواست فراموش کرده باشد که بنویسد آیا بعد از تقدیم ورتی که خواهان اسم بعضی از خواندر ص .5

 دادخواست، می تواند اسامی را اضافه کند؟

 آیا برای هر دو طرف است؟ ه را توضیح دهید؟آیا در اموال تجزیه ناپذیر هم به وجود می آید؟خیار تبعض صفق .6

 فرق آن با خیار شرط؟در چه مواردی بطالن خیار به عقد هم سرایت می کند؟ خیار تخلف شرط چیست؟ .7

 شرط باطل را توضیح دهید؟ .8

 ه را بیان کنید؟موارد بطالن قرارداد اجار .1

 کند؟موجر می تواند به استناد نیاز شخصی فرزندش اجاره را فسخ  56آیا در عقداجاره سال  .91

در مرحله تجدیدنظر هزینه اجرای تحقیقات محلی توسط تجدیدنظر خواه پرداخت نشود دادگاه چه تصمیمی در صورتی که  .99

 اتخاد می کند؟

آیا در صورتی که پس از دریافت مثل مال،اصل آن هم پیدا می شود و امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد صاحب مال  .92

 البه آن را از غاصب دارد؟حق مط

 خیار شرط چیست؟ فرق آن با خیار تخلف از شرط؟ برای هر کدام یک مثال بزنید. .93

 به صورت ضمنی و از قوانین مشخص بود چطور؟ رآیا در خیار شرط حتما باید مدت صراحتا مشخص شود؟اگ .94

 در چه مواردی عقد اجاره باطل می شود نام ببرید؟ .95
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 ضمانت اجرای خیار تخلف از چیست؟ .96

 فوق العاده را نام ببرید؟وظایف مجمع عمومی  .97

 ت مدیره تعویض کند؟العاده می تواند وظایفش را به هیاآیا این مجمع فوق  .98

 یس هییت مدیره چه کسی انتخاب می شود؟رئ .91

 آیا حدود مسولیت مدیران و مدیرعامل در شرکت های اشخاص و شرکت های سهامی فرق می کند؟ .21

 بازرس توسط چه کسی انتخاب می شود؟ .29

 اضای هزینه بدهد برای ایاب و ذهاب و دادگاه قبول نکند چه اتفاقی می افتد؟آیا امکان جلب وی ممکن است؟اگر شاهد تق .22

اگر دادگاه بدوی رای صادر کند و تجدیدنظر به دلیل عدم صالحیت بدوی رای را نقص کند و دادگاه دیگری در یک  .23

ت دیگر بفرستد یا تجدیدنظر ؟ ایا امکان اختالف صالحیاستان دیگر را صالح بداند باید چه کرد؟ به دادگاه بدوی استان 

 بین تجدید نظر یک استان و بدوی استان دیگر امکان پذیر است؟

 اگر در حین عملیات اجرایی، محکوم علیه فوت کند وضعیت چیست؟ .24

 مکانش هست؟کند؟اگر بخواهد اسم خوانده را تصحیح کند ا هآیا خواهان می تواند بیاید و تعداد خواندگان را اضاف .25

تعهد به نفع ثابت چه ماهیتی دارد؟ اگر متهعد به تعهدش عمل نکرد، شخص ثالث چه می تواند بکند؟ آیا قول یا رد شخص  .26

 ثالث شرط است؟

 به دیگری بدهد می تواند آن را پس بگیرد؟خود را  اگر کسی بدهی .27

 مبلغ قرارداد، تعیین نمود؟ وجه التزام قراردادی چیست؟آیا می توان وجه التزام قراردادی را معادل .28

 آیا شخصیت در عقد صلح موثر است؟ در سایر عقود چطور؟ .21

 تعهد طبیعی چیست؟ .31

 محدود امکان پذیر است؟تغییر تابعیت چطور؟ ولیتئمسآیا انتقال سهم الشرکه در شرکت با  .39

 دارد؟است؟ آیا منعی نعضو هیات مدیره یک شرکت الستیک سازی، در بیرون از شرکت اقدام به فعالیت مشابه نموده  .32

 اگر درخواست ابطال رای داوری شود، اجرای رای متوقف می شود؟ .33

 اگر در اثنای رسیدگی، خواهان فوت کند تکلیف چیست؟ .34

 اجرای احکام 919آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی می باشد رای می تواند توقیف نمود؟ ماده اجرای  .35

 نماید. قابل پذیرش است؟دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  در جلسه آخر رسیدگی خواهان مطالبه خسارات .36

 اگر آدرس خوانده اشتباه باشد چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ .37
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اگر دادگاه بدوی رای را قطعی اعالم کند و خوانده دادخواست تجدیدنظر خواهی بدهد تکلیف دادگاه چیست در چه  .38

 تجدیدنظر اقدام کنند؟مواردی دادگاه بدوی می تواند نسبت به دادخواست 

 حکم غیابی چگونه و چه زمانی قابل اجراست و از چه زمانی ابالغ واقعی مالک است؟ .31

 در مورد شرط مقید در چک در بانک و دادگاه چه اقدامی باید شود؟ .41

سابق داشته باشد؟ در مورد شرکا شرکت چگونه نسبت به دیون ولیت ئمسشرط عدم  شریک ضامن در شرکت می تواند .49

 ؟است

 تعدیل قراردادی چیست؟ آیا امکان آن هست در قانون ایران؟ .42

 اقاله چیست؟ عقداست؟ اخذ به شفعه در اقاله ممکن است؟ .43

آیا زمانی که شخص وکیل دارد حتما باید رای به وکیل ابالغ شود؟ اگر موکل در جلسه دادگاه حاضر شود و بگوید رای  .44

 ی رای را صرفا باید به موکل ابالغ کرد؟را به من ابالغ کنید چه می کنید؟و در چه موارد

آیا چک را می توان از طریق اجرای ثبت مطالبه کرد؟ اگر بعد از اجراییه مشخص شود که امضا جعلی بوده تکلیف اداره  .45

 ثبت چیست؟

 اور باطل می شود؟ددر چه مواردی رای  .46

 ایده را توضیح دهید؟ارزیاب چطوری مشخص می شود؟تشریفات مز .47

 ساله و کارمندان و قاضی شورا را می توان داور گرفت؟ 94ساله و یه شخص  97آیا به شخص  .48

 آیا اگر ملک منتقل شود شخص ثالث می توان اعتراض کرد؟ اگر اعتراض کرد آیا سند باطل می شود؟ .41

 رد؟یاگر پرونده ای مبنی بر خلع ید مطرح شود آیا می توان دستور موقت مبنی بر منع ایاب و ذهاب به آن ملک را بگ .51

 آیا شخصی که مرتکب خیانت در امانت شده ذا می توان به عنوان بازرس انتخاب نمود؟ .59

 آیا مدیر عامل شرکت می تواند از شرکت وام بگیرد؟ .52

بازرس شرکت سهامی برای چند سال انتخاب می شود؟ مدیر عامل شرکت سهامی برای چند سال انتخاب می شود ؟ اگر  .53

 کماکان مسؤل است؟مدیر عامل مدتش تمام شود آیا 

ا عقد را فسخ کند آی دنموده و برای پدر فروشنده شرط می گذارد که هر وقت خواست می توان شخصی معامله ای منعقد .54

 صحیح است؟

 مستاجر می شود؟تکلیف چیست؟ تصرفقبض شخص ثالث مانع  را به دیگری اجاره می دهد بعد از شخصی خانه ایی .55
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قبل فسخ تلف می شود زمین مال ی خواهد معامله را  فسخ کند؟ مبیع وز طرف مشخصی زمینی را می خرد و ظرف دو ر .56

 چه کسی است؟

 بازرس شرکت و مدیران شرکت را چه کسی انتخاب می کند؟  .57

 م کرد؟ان فسخ کند؟ آیا می توان وی را ملزشخصی مالی را به رهن می گذارد و آن مال به سرقت می رود آیا می تو .58

 اه اقامه دعوی کند و هم در ثبت اقدام کند تکلیف چیست؟اگر صاحب چک هم در دادگ .51

 فسخ می شود آیا اجرت المثل دارد؟ماه به دلیل غبن  6می شود بع از  معامله ای منعقد .61

 وکیل باشد چه می شود؟ اگر چند –تمبر مالیاتی وکیل در مرحله بدوی و تجدیدنظر  .69

 منع رفت و آمد به محلی را می خواهد؟خواهان دستور موقت مبنی بر ، دعوای خلع ید مطرح شده  .62

علیه وم اشد که مزایده باطل بوده محکموارد ابطال مزایده را بگویید. اگر دادگاه متوجه نشده ب تشریفات مزایده را بگویید. .63

 چه باید بکند؟

 ت( می تواند به عنوان داور تعیین شوند؟ قضا-عضای شورا حل اختالف )کارمندآیا ا .64

 میلیون فروخته می شود اگر کمتر در آید چه می شود؟ 21متر به قیمت  9111زمینی به متراژ  .65

چک صادر می کند ولی پرداخت نمی شود مسؤلیت با چه کسی است؟آیا می شود سهام شرکت را در تضامنی شرکت  .66

 برابر بدهی شرکت توقیف کرد؟

ده ه دلیل اینکه آن خارج از مهلت داده شدادخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده ولی دادگاه تجدیدنظر ب .67

ر تجدیدنظر خواه را می پذیرد و است را رد کند اما دادگاه بدوی عذدادخواست را به دادگاه بدوی می فرستد تا دادخو

 قرار قبولی می زند حال دادگاه تجدیدنظر چه باید کرد؟

 نظر رفته در چه صورتی دادگاه می تواند رسیدگی کند؟ مورد محل را برگردانده و گفته که خوانده ازمامؤر ابالغ اخطاریه  .68

سرعموی ما می باشد که پدر ما برای او شناسنامه م ترکه طرح شده ورثه می گویند الف جز ورثه نیست و پدعوای تقسی .61

 گرفته است حال چه می کنیم؟

 ه توقیف می شود؟محکوم له مالی معرفی می کند که توقیف می شود و مال در منزل محکوم علیه است چگون .71

 مزایای قبول دادخواست اعسار از هزینه دادرسی چیست؟ .79

آموزش و پرورش شیراز قراردادی با یک پیمانکار منعقد کرده است که پس از بروز مشکل موضوع به داوری ارجاع  .72

 گردیده آیا داوری صحیح است؟

 آن؟ از عملیات اجرایی و مرجع نحوه شکایت .73
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 ؟ی ظهرنویس چک علیه دیگری )دیگر ظهرنویس(مهلت و نحوه طرح دعوا از سو .74

 عقد اجاره وضعیت چگونه خواهد بود؟ غرس اشجار کرده است پس از انقضا  مستاجر با ادن موجر .75

 ا نام ببرید؟دو مورد از موارد اعاده دادرسی ر .76

 فردی یک تن برنج هاشمی خریده است ولی با پاکستانی قاطی شده وضعیت عقد چیست؟ .77

 و متعلق به شرکت را توقیف کند؟داران محکوم شود آیا می توان خودرمی یکی از سهاماگر در شرکت سها .78

 باید به زوجیت من بیایی. آیا ممکن است؟  ه مشتری می گویدضمن عقد بیع بایع ب .71

 د آیا از موانع رد دادرس است؟اگر وکیل خواهان پدرزن قاضی باش .81
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 سروی استاد استاد رحیمی و – فارس 98سواالت آزمون جامع حقوقی دوره 

اعسار از هزینه دادرسی حضوری است؟ اعسار از پرداخت محکوم به حضوری است؟ شخصی دادخواستی مطرح و اعسار  .9

از هزینه دادرسی داده ولی دعوای وی رد میشود آیا در صورتی که بعدا متمکن از پرداخت گردد میتوان بابت هزینه دادرسی 

 یه دادخواست دهنده نمود؟بر علدعوی  دادخواست موصوف طرح

است طرح دادخواست  دو چک که هر یک متعلق به یکدیگر به خواسته مطالبه و جه  الف و ب به موجب یک دادخواست .2

 مطالبه می نماید تکلیف چیست؟

رأیی صادر و قطعی می شود که ادله رأی مذکور شهادت شهود می باشد و شهود پس از صدور رأی قطعی در محضر اسناد  .3

 رسمی حضور و بیان می دارند شهادت دروغ داده اند تکلیف چیست؟

 در صورتی که برات به صورت اوراق متحدالشکل نباشد تکلیف چیست؟ .4

 اندوخته قانونی، سود خالص شرکت، سود قابل تقسیم؟ .5

 الف ماشین شخص  ب  را سرقت می کند، شخص ج با ماشین خویش به ماشین ب می زند کدام یک مسئول است؟ .6

 سناد رسمی در برابر اشخاص ثالث چه تاثیری دارد؟ا .7

ه تنظیم سند رسمی استعالم می شود که خوانده مالک دعوا نمی باشد آیا می شود قبل از تشکیل جلسه قرار در دعوای الزام  ب .8

 (85خیر باید جلسه تشکیل شود ماده )عدم صادر کرده؟ 

رارداد پیمانکاری ساخت یک بیمارستان انعقاد می کنند، در شهرداری رامهرمز با یک شرکت خصوصی متعلق به آقایی ق .1

 (خیر نمی شود چون باید مصوبه هیات وزیران داشته باشد.)قرارداد شرط می کنند که موضوع به داوری ارجاع شود؟

 (باید قرار توقف رسیدگی صادر شود. )دادخواست فوت کند چه باید کرد؟ اگر خوانده یک روز پس از تقدیم .91

 موسس( ا مجمع عمومیب؟)تعیین بازرس شرکت سهامی عام  .99

 )بله(د؟نتغییر ده 111/111/111/5د آن را به نطرف می توان دو می باشد آیا 111/111/111/9در سفته ارزش آن  .92

 وکالت بالعزل را توضیح دهید؟ آیا وکیل حق استعفا دارد؟ .93

 د؟ضمان درک را توضیح دهید؟ آیا ضمان درک فقط به مبیع می باش .94

 خیار شرط را توضیح دهید؟ .95

 وضعیت عقد رهن با فوت یکی از طرفین؟ .96

 خیار تخلف از شرط فوری است؟ .97

 آیا سفته در سند عادی مورد قبول واقع می شود؟ آیا نیازی است که در اوراق متحدالشکل باشد؟ .98
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وقی و کیفری هر مدیر عامل شرکت چک صادر می کند و مدیر عامل جدید دستور عدم پرداخت می دهد مسئولیت حق .91

 کدام را توضیح دهید؟

 رای رأی داور؟نحوه اج .21

 قانون اجرای احکام مدنی؟ 932ماده  .29

 صادر کننده چک ساکن تهران و ظهرنویس ساکن کرج می باشد دادگاه صالح کجاست؟ .22

 آیا دادگاه تجدید نظر می تواند به دادگاه نخستین قرار اناطه  صادر کند؟ مثال بزنید؟ .23

 ادرسی می توان رأی غیابی صادر کرد؟ زمانی که رأی قبلی حضوری بوده است؟آیا در اعاده د  .24

 است یا قراردادی؟ قهریضمان درک ناشی از ضمان  .25

 طرف های برات را نام ببرید؟ .26

 طرفین در اجرای احکام؟ کارشناس مرضی .27

 است؟ مالی یا غیرمالیه رأی به دویست میلیون داده است ممکن است ؟ آیا ابطال رأی داور وقتی ک .28

 واخواهی خارج از مهلت؟دادخواست  .21

 ه؟تاثیر ورشکستگی مضارب در عقدمضارب .31

 علیه صادرکننده چک اجرایه صادرشده آیا می توان علیه ظهرنویس طرح دعوی کند؟ .39

 شرکت سهامی؟ موارد انحالل .32

 بیع شرط، خیار تخلف از شرط، خیار فسخ؟مقایسه   .33

 آیا منتفع می تواند رجوع کند؟ ،حق مجرا خسارت وارد کند به مالک .34

 بعد از فوت موکل معامله کرده است، تکلیف چیست؟وکیل  .35

 آیا سند رسمی فقط آثارش نسبت طرفین یا نسبت به ثالث هم هست؟ .36

 آیا معامالت مجنون باطل است یا غیرنافذ؟ .37

 در خصوص تعمیرات آیا مستاجر می تواند به موجر مراجعه کند؟ .38

 شت امکان پذیر است؟آیا ظهرنویسی با اثر انگ .31

 در بیع شرط آیا می توان معامله ایی انجام داد نسبت به مبیع؟ .41

 خانمی به شوهرش می گوید آپارتمان را بهم انتقال بده و اال خودم رو می کشم. اگر انتقال دهد چه نوع معامله ای است؟ .49
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ای تنفیذ فسخ قرارداد دهد، دادگاه چه می در قراردادی فردی خیار غبن خود را ساقط می کند، اگر بعدا از همین باب دعو .42

 کند؟

 در اکراه معیار نوعی است یا شخصی؟ .43

 هبه به پدربزرگ قابل رجوع است؟ دعوای در مورد هبه بدون قبض با چه قراری روبرو می شود؟ .44

 شرط مجهول چرا بازل است و چه موقع عقد را باطل می کند؟ .45

 آثار تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی چیست؟ .46

اخواهی در چه مواردی صادر می شود؟ آیا قابل تجدیدنطر است؟ اگر اصل دعوا قابل تجدیدنظر نباشد و خواست داد رار ردق .47

 چطور؟

 مرجع قضایی، مرجع غیرقضایی را صالح می داند تکلیف چیست؟ .48

 حکم خلع ید نسبت به متصرفی که خوانده دعوا نیست قابل اجراست؟ .41

 وا را رد می کند؟عدر دادگاه مطرح کرده اگر خوانده ایراد نکند آیا دادگاه دشرط داوری شده اما طرف دعوا را  .51

 اعمال تجاری تبعی چیست؟ .59

 سقف سفته ای ده میلیون تومان بوده اما تا بیست تومان صادر شده چه اثری دارد؟ .52

 ؟ صدور سفته در برگه غیررسمی)عادی( .53

 ؟مهلت خیار تخلف شرط )فوری و غیرفوری( .54

 می رسد؟ ارثچه خیاراتی به  .55

 می تواند اجاره بدهد مبیع را؟ در بیع شرط مالک .56

 موارد بطالن رأی داور؟ .57

 حضوری بودن یا نبودن اعسار؟ .58

 معترض چه دادخواستی باید بدهد؟ اجرای احکام 44اعتراض ماده  .51

 ند؟الزام به تحویل مبیع، الزام به تنظیم، خسارات دادرسی، خسارت وجه التزام چگونه این ها تقویم می شو .61

 برات رجوعی چیست؟ .69

 یر از اندوخته قانونی چه می شود؟چیست؟ بقیه سود شرکت غو هدفش ه قانونی اندوخت .62

 تلف مبیع قبل از قبض را توضیح دهید؟ .63

 حق حبس چیست؟ اگر خوانده در جلسه داوری به حق حبس استناد نماید چه تصمیمی می گیرید؟ .64
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 کدام را بررسی کنید؟ یه و ودیعه را تعریف کنید و شرط ضمان در هرعار .65

را به داین می دهد یقین اینکه از بابت کدام دین بوده است با چه کسی است؟ آیا هر دو دین باید مثلی  اینکه مدیون مالی .66

 باشند یا قیمی ؟ وحدت منشا الزم است؟

 تصمیمی میگیرید؟میتوان الزام موجر به تغییر شغل را خواست؟ چه  56موجر و مستاجر  آیا با توجه به قانون روابط .67

متر است، مشتری دادخواست مطالبه خسارت نموده  11متر فروخته شده موقع تحویل  911یک دستگاه آپارتمان به شرط  .68

 چه تصمیمی می گیرید؟

 ی کدام است؟یید شده است، مرجع اعاده دادرسبدوی رأی صادر نموده و عینا در مرجع تجدیدنظر تا  گاهداد .61

 بالغ رأی به محکوم علیه غیابی، اعتراض می نماید، چه تصمیمی می گیرید؟روز بعد از ا 25ظرف مدت  .71

 ت می نماید، چه تصمیمی می گیرید؟ خوانده چه تکلیفی دارد؟حین دارسی خواهان فو .79

 در قراردادی که شرط داوری شده یکی از طرفین فوت می کند آیا شرط داوری به ارث می رسد؟ .72

 ید؟ مقررات امالک مشاعی در اجرا چگونه است؟  خلع ید از امالک مشاعی را توضیح ده .73

ه دوم خریداری پیدا نکند چه می شود؟ در صورتی که نماینده چه می باشد؟ اگر در مزاید 939اده منظور از هر میزانی در م .74

 دادستان در مزایده شرکت نکند چه می شود؟

 صادر شود؟ مثال بزنید؟آیا امکان دارد در مرحله اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث رأی غیابی  .75

 ت ارجاع داد؟تراض به نظر کارشناسی باید به هیامهلت اعتراض به کارشناس چقدر است؟ آیا صرف اع .76

آیا امکان دارد همسر یکی از طرفین داور باشد؟ آیا دادگاه می تواند همسر یکی را به عنوان داور تعیین کند؟ مهلت اعتراض  .77

 یا تجدیدنظر؟است قطعی  مهلت چه تصمیمی می گیریم؟ به رأی داور چقدر است؟ اعتراض خارج

 در شرکت تضامنی شخص ورشکسته شود چه می شود؟ .78

 خواست سفته؟ سفته به رویت مهلت از چه زمانی؟مهلت وا .71

 انتخاب سایر بازرسان و مدیرعامل چطور؟انتخاب اولین بازرس با مجمع عمومی موسس است یا عمومی فوق العاده؟ .81

 قرار ابطال دادخواست صادر کند؟ در چه مواردی باید .89

دادگاه بدوی رأی صادر کرده تجدیدنظر خواهی شده و رأی بدوی عینا تایید شده است، شخصی اعتراض ثالث مطرح می  .82

 کند کدام دادگاه صالح است؟

افقت نامه وموافقت نامه داوری منعقد شده یکی از طرفین فوت می کند؟ وضعیت چگونه است؟ آیا ورثه می توانند با همان م .83

 تقاضای ارجاع به داوری نمایند؟
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 خواهان بعد از ختم مذاکرات طبق الیحه ایی از دعوی صرف نظر می کند وضعیت چگونه است؟  .84

 ر؟استان مختلف چطو اختالف در صالحیت با کیست؟ در دوعدم صالحیت محلی می زند؟ گاه دیگرددادگاه بدوی به دا .85

 ثالث؟ مسئولیت کارفرما و کارگر؟ در مقابل  .86

 خسارت معنوی قابل مطالبه است؟ مستند به کدام قانون؟ .87

 ور شده وضعیت چیست؟موضوع معامله غیرمقد .88

واحد آپارتمان بسازد در اتمام مهلت تعهد را انجام نمی دهد طرف مقابل  2طبق قراردادی پیمانکار ملزم شده ظرف یک سال  .81

 گیرید؟به دادگاه دادخواست تنفیذ فسخ می دهد؟ چه تصمیمی می 

 تصرفات حقوقی از ملک مشاع؟ تصرف مادی؟ اگر بدون اذن تصرف مادی کرد؟ شریک دیگر چه حقوقی دارد؟ .11

 بازرسان شرکت توسط چه کسانی انتخاب می شود؟ .19

 خواست می شود و قابل مطالبه است؟وااز چه تاریخی  در مورد سفته ای که صادر کننده آن فوت شود چه می شود؟ .12

 می کند بعدا می فهمد که آن زن مطلقه بوده چه می کنید؟ مردی با زنی ازدواج .13

 ماه و مشتری بعد از یک ماه آن را به دیگری منتقل می کند وضعیت عقد چگونه است؟ 3ی بایع خیار شرط است برای برا .14

 اجاره بها ذکر نمی کنند چه می کنید؟ طرفین در قرارداد اجاره، .15

 ر نمی شود تکلیف چیست؟کرداد اجاره یک حیوان؟ مدت اجاره ذدر قرا .16

 واقعا قطعی بوده است، چه تصمیمی می گیرید؟تجدید نظر می کند و رأی مزبور نیز فرد نسبت به رای قطعی  .17

 در مورد فرجام خواهی نسبت به آرا دادگاه بدوی و قرارهای قابل فرجام در دادگاه تجدیدنظر چه می دانید؟ .18

 آیا فرد می تواند برای خود برات صادر بکند؟ .11

 افزایش سرمایه شرکت سهامی با مجوز کدام مرجع است؟ .911

 شرط تفاسخ و شرط فسخ؟ .919

 اگر موکل یکی از دو وکیل خود را عزل بکند وکیل دوم مستقال امکان عمل دارد؟ .912

 هبه قابل رجوع است یا خیر؟ استثتائات آن را بگویید؟ .913

 موارد ضمان قهری؟ .914

لیل خارج از مهلت بودن رد شود نسبت به این دادخواست اعتراض اگر دادخواست تجدیدنطر خواهی در دادگاه بدوی به د  .915

شود، سپس در دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به این اعتراض شود دادگاه تجدیدنظر متوجه شود رأی دچار اشکال است، 

 درخواست تصحیح رأی شود، تصحیح رأی با کدام دادگاه است؟
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 ت را افزایش داد؟در شرکت سهامی در چه مواردی می شود سرمایه شرک .916

 در شرکت با مسِئولیت محدود چه زمانی شرکت تشکیل می شود؟ .917

 در چه مواردی شخص باید تامین بخواهد و چه مواردی دستور موقت؟ .918

 وقتی اعتراض کاری را دادگاه بپذیرد، باید چه اقدامی انجام دهد؟ چه حکمی نسبت به اعتراض باید صادر کند؟ .911

 انواع نمایندگی؟ نماینده عام، نماینده خاص؟ در مورد وصف اساسی؟تفاوت قائم مقام و نماینده؟  .991

 در مورد وجه التزام اگر وجه التزام مبلغ بسیار زیادی تعیین شده باشد؟ .999

 رأی وحدت رویه در مورد غرامات؟ .992

 شود آیا می توان خسارت گرفت؟ اگر وجه التزام رد .993

انک در صورت ارائه به باست به تحویل مبیع از سوی بایع، شود مبنی بر اینکه پرداخت چک منوطاگر در چک شرطی  .994

 یفه دادگاه چیست ؟وظدر صورت طرح دعوا یفه بانک چیست؟ وظ

 شخصی باشد که محکوم به خیانت در امانت شده است؟ دآیا مدیر عامل شرکت سهامی یا هیئت مدیره می توان .995

 ؟ در فروض مختلف؟ا آیا دادگاه باید اجرا کند، چطور اجرا می شودرأی داوری ر .996

در صورتی که در دعاوی مثل چک که چند تا حوزه قضایی صالح به رسیدگی می باشد آیا می توان از تمام حوزه های  .997

 قضایی درخواست صدور دستور موقت کرد؟

 آثار عقد بیع، ضمان درک چیست؟ .998

 ه با صدقه؟ه موردی قابل رجوع است ، تفاوت هبهبه در چ .991

 کرد؟ اگر عوضین تلف شده باشند می شود اقاله کرد؟اقاله  اقاله را می توان .921

 مدنی در رابطه با بحث اجاره؟ 514و  513ماده  .929

 اگر یک نفر دو تا وکیل داشته باشد یک نفر از وکال استعفا دهد نظر قانون گذار چیست؟ .922

 در صورت فوت خواهان زمان طرح دادخواست چقدر است؟ .923

 نسبی دارنده  به چه کسانی می تواند مراجعه کند؟ چکی از طرف مدیرعامل صادر می شود در شرکت .924

 آیا دالر قابل تقویم است؟ نحوه هزینه دادرسی؟ .925

 در مضاربه ورشکستگی چه تاثیری در عقد دارد؟ .926

 موارد ابطال دادخواست؟ .927

 شرط داوری و عدم مراجعه به دادگاه آیا باید طرفین ایراد کنند؟ .928
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 ؟ جوع کرد بابت طلبر شرکت تضامنی به شرکا رچه زمانی می توان د .921

 با فوت خواهان در زمان دادرسی پرونده چه می شود ابلغ ورثه چگونه صورت می گیرد؟ .931

 م مراجعه کند؟ه ظهر نویسبه  ددر صورت فوت صادر کننده ی سفته حال می شود یا خیر؟ آیا می توان .939

 است؟عقد قرض شرط شود عین مال را مقترض برگرداند وضعیت شرط و عقد چگونه  در اگر  .932

 کسی با قرارداد عادی پیش فروش ساختمان می کند وضعیت چیست؟ .933

 در دادخواست تجدیدنظر خواهان یا اقامتگاه و مشخص نشده ؟ .934

 ؟صرف نظر کرده تکلیف چیست  به طور کلی از دعوا قبل از ختم مذاکرات طرفین .935

 برای پرداخت چکی که مدیرعامل شرکت صادر کرده، مسئولیت چگونه است؟ .936

 و شرط فسخ چیست؟ شرط فاسخ .937

 عقد اجاره اگر مستحدثات ایجاد شده باشد با اون مالک چه باید کرد؟ .938

 داوری آیا امکان دارد هزینه داوری را شخص دیگری بپردازد یا داوری اگر خوانده هزینه را نپردازد چه باید کرد؟ .931

 شرکت سهامی عام بازرسان را چه کسی مشخص می کند؟  .941

 واخواست به رویت و موجل چه مقدار است؟ اسناد تجاری سفته را مهلت  .949

در صدور چک درحدود اختیارات خود با شرکت دارد؟ دارنده چک باید علیه  تضامنی آیا مدیر عامل شرکت مسئولیت .942

 چه کسی اقامه دعوا کند؟

 در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم هر یک از شرکا به چه ترتیبی می باشد؟ .943

 ی می باشد؟خوانده دعوای اعسار چه کس .944

 عقد رهن چه نوع عقدی می باشد؟  .945

 بیع شرط را توضیح دهید؟ .946

 خیار شرط بوده و بعد از قبض مبیع در ید مشتری تلق می شود؟ آیا خیار وجود دارد؟در عقدی  .947

 تفاوت ثالث حکمی و ثالث اجرایی ؟ .948

 آیا سهام شرکت با مسئولیت محدود قابل انتقال است؟ چطور؟ .941

 می شود؟داوری در چه صورت زائل  .951

 آیا در مدت خیار شرط مشتری می تواند مبیع انتقال بدهد؟ .959

 قانون تجارت 928مالزمه با ورشکستگی شرکا دارد؟ ماده تضامنیآیا ورشکستگی شرکت  .952



 
13 

 

مهلت واخواست سفته چند روز است؟ ثانیا در صورت فوت صادرکننده به چه نحو عمل می شود به عبارت دیگر در صورت  .953

 واست تاثیرمی گذارد؟فوت آیا برمهلت واخ

 آیا امکان طرح دعوای خلع ید از سوی شریک علیه شریک دیگر امکان پذیر است ؟ نحوه اجرا آن را توضیح دهید؟ .954

 اگر خواهان پس از صدور قرارکارشناسی هزینه قرار را نپردازد چگونه باید عمل کرد؟ .955

مستند دعوای خود را این قرارداد  جاع شود خواهانختالف به داوری اراگر ضمن قراردادی شرط شده باشد که در صورت  ا .956

 می گذارد دادگاه چه تصمیمی می گیرد؟ مالک صالحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.

قرض چه نوع عقدی است؟ آیا می توان ضمن عقد قرض شرط کرد که عین آن مال به مالک بازگردد؟ وضعیت شرط  .957

 چگونه است؟ و تاثیر آن بر عقد؟

 و وضع ید و ادخال ید چه تفاوت هایی دارند؟ دعوای خلع ید  .958

روز اول رسیدگی پرونده را مالحظه می کنید در پرونده نوشته احظاریه خواهان به آدرس اعالمی ارسال اما خواهان در آن   .951

 آدرس شناسایی نشده است؟ چه تصمیمی اتخاذ می نمایید؟

د مقرر چک، حق فسخ داشته باشد چه نوع خیاری اگر ضمن فروش اتومبیل شرط کند اگر چک پرداخت نشود در موع .961

 است؟

 اگر ضمن عقد فروش اتومبیل، شرط شود که خانه ای به او هبه نماید تا در آن مشروب فروشی نماید؟ .969

 اگر دادخواست تجدید نظر خواهی خارج از مهلت و بدون عذر موجه بود چه کسی؟ چه قراری صادر می کند؟ .962

 صادرکننده فوت می کند تکلیف چیست؟ ندر سفته با موعد پرداخت معی  .963

 در شرکت سهامی چگونه می توان افزایش سرمایه داد؟ .964

 خسارت معنوی قابل مطالبه است؟ چگونه؟ .965

 خیار شرط چیست؟ آیا می توان در خیار شرط مال انتقال داد؟ .966

 معامله اکراهی و اضطراری را توضیح دهید؟ .967

 نفاوت فسخ و غیر نافذ چیست؟  .968

 گی معلوم می شود به خواهان که اقامتگاه آن معلوم نیست ابالغ نشده است؟در جلسه اول رسید  .961

 در جلسه رسیدگی خواهان فوت می کند؟ .971

 اعتراض ثالث حکمی و اجرایی؟ .979

 آیا می شود حقوق کارمند را در مقابل تامین خواسته توقیف کرد؟چگونه؟ .972
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 به مال غیرمنقول توقیف تبدیل کند؟تغییر مال توقیف شده چگونه است؟ آیا خواهان می تواند وجه نقد را  .973

 ار داد چگونه است؟ چطور جلب نکنیم؟می شود جلب کرد؟ اگر دادخواست اعسآیا در اجرای رأی اداره کار  .974

 شرکت مسئولیت محدود چگونه تشکیل می شود؟ چه زمانی؟ .975

در متن چک شرطی برای پرداخت آمده است بانک توجه می کند؟ در دادگاه چطور؟ در برابر دارنده ثالث با حسن نیت   .976

 در دادگاه چطور؟

 اکراه در معامله : اکراه از طرف شخص ثالث و از طرف شخص سارق .977

 ابرا و هبه چه فرقی دارند ؟ قابل رجوع بودن؟ عقد و ایقاع بودن؟ تعریف؟ .978

 ر مال از بین رفت، آیا مانع آن است؟در اقاله اگ .971

 استیفا را توضیح بدهید مثال بزنید؟  .981

 داوری شرط شده یکی از طرفین از تعیین داور امتناع می کند تکلیف چیست؟ .989

 خیار غبن چگونه است؟ آیا در معامله اضطراری می توان به خیار غبن استناد کرد؟  .982

 در حقوق ثبت آیا بیع شرط وجود دارد؟ .983

 ذن موجر در ملک مورد اجاره بنا احداث کرد آیا می توان پس ار اتمام اجاره قع و قمع بنا را بخواهد؟شخصی با ا .984

 خیار تخلف از وصف چیست؟ .985

 شرکت با مسئولیت محدود چه زمانی تشکیل می شود؟ .986

 در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه چگونه است؟ .987

 سهام با نام و بی نام چیست؟ .988

 رد ثالث چه زمانی است؟مهلت دعوای وا .981

 حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی؟ .911

شخصی دادخواست وارد ثالث در مرحله تجدیدنظر را تقدیم دادگاه می کند اما دادگاه بدون توجه به دادخواست رأی  .919

 صادر می کند تکلیف دادخواست وارد ثالث چیست؟

در آن شرط داوری باشد وضعیت شرط داوری چگونه است؟ اگر  اگر شهرداری شیراز با پیمانکار خود قرارداد ببندد و .912

طرفین به دادگاه مراجعه کنند دادگاه چه تکلیفی دارد؟ اگر طرفین به داوری مراجعه کنند و داور رأی بدهد و رأی به اجرای 

 احکام برود وظیفه قاضی اجرای احکام چیست؟
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ونه است؟ اگر حین دادرسی فوت کند؟ اگر یک روز پس اگر خوانده حین دادخواست فوت شده باشد وضعیت دعوی چگ .913

 از دادخواست فوت کند؟

خسارت تاخیر تادیه در چک، سفته و سند عادی چگونه محاسبه می شود؟ اگردرسند عادی اظهارنامه دهد چگونه محاسبه  .914

 می شود؟ اگر چک در مهلت واخواست نشود چگونه محاسبه می شود؟

استعالم ثبت آمد که خواهان مالک نیست آیا دادگاه می تواند رأی بدهد یا باید جلسه اگر قبل از جلسه دادرسی جواب  .915

 تشکیل دهد؟

 سهم با نام و بی نام در شرکت های سهامی چیست و چگونه انتقال پیدا می کند؟ .916

کننده دراگر دارنده چک علیه صادر کننده طرح دعوی کند و صادر کننده ظهرنویس را جلب می کند دادگاه می تواند صا .917

 و ظهرنویس را با هم محکوم کند یا نه؟

 آیا خیار تخلف از شرط فوری است؟ اگر فوری نیست تا چه زمانی باید اعمال کند؟ .918

 فروشنده را اکراه کرد معامله غیرنافذ است؟اگرثالث   .911

 خیار شرط اگر باشد خریدار حق انتقال دارد؟ اگر انتقال داد و بیع فسخ شد وضعیت مبیع ؟  .211

 شرط فاسخ چیست؟ آیا مشروط له و مشروط علیه وجود دارد در شرط فاسخ؟  .219

 پاسخ دهید؟ 76و  51به غیر اجاره دهد؟ طبق قانون مدنی و قانون آیا مستاجر می تواند عین مستاجر را  .212

 در مرحله تجدیدنظر ممکن است؟آیا جلب ثالث  .213

 آیا اگر مورد دستور موقت در کازرون باشد و دادخواست را به دادگاه شیراز تقدیم کند شیراز چه تکلیفی دارد؟  .214

 تفاوت بذل و هبه؟ .215

 اقاله را تعریف کنید؟ آیا تلف مانع اقاله است؟ خیر آیا شرط زیادی در  .216

 موارد ابطال دادخواست؟ .217

 خلع ید از ملک؟ مشاع یا مغروز؟ .218

 رأی فعلی؟تجدیدنظر خواهی از  .211

 اجرای احکام مدنی؟ 946و  44اعتراض ثالث حکمی و اجرایی؟ موارد  .291

 ثبت در مورد چک می توان گرفت؟ خسارت تاخیر تادیه از اداره .299

 ت گواهی عدم پرداخت نیاز است؟ آیا برای رجوع برای اداره ی ثب .292

 ؟ از تاریخ مطالبهخسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است. اگر گواهی عدم پرداخت نگرفت چی .293
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 مضاربه چه عقدی است و ورشکستگی هر یک از طرفین چه تاثیری دارد؟ .294

در عقد رهن به فوت هر یکی از طرفین چه تاثیری دارد و در صورت فوت، رهن در مورد نگهداری مال چه تصمیمی گرفته  .295

 می شود؟

 حو می توان این عقد را غیر قابل فسخ شود؟ندر وکالت به چه  .296

 اگر ضمن عقد الزم حق فسخ یکی از طرفین گرفته شود آیا تاثیری در حقوق طرف مقابل دارد؟در وکالت  .297

 یه شرکا طرح دعوا کرد؟ لشرکت ها در شرکت نسبی آیا می توان ع .298

 آیا می توان در یک سندی ملزوم به پرداخت وجه خارجی مثل دالر گردید؟ .291

 عدم پرداخت دستمزد در تجدید نظر و بدوی؟ .221

 واهی خارج از مهلت بدون عذرموجه؟خدادخواست وا .229

 در خلع ید آیا از اتمام کتصرفین یک ملک خلع ید می شود؟ مثال اگر کسی به عنوان مستاجر در ملک بود تکلیف چیست؟ .222

 صورت غیابی وجود دارد؟آیا امکان صدور حکم اعسار ه  .223

علیعنایت بفرمایید. یا صلواتی   


