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 خصوصی الملل بینکلیات حقوق  -فصل اول
 .است ... الملل بین از منابع حقوق ملی، قضائیرویه  -4

 8۵سراسری 

 عمومی .۵

 عمومی و خصوصی .0

 خصوصی .۹

 كیفری .4

 حاکم بر قراردادها کدام است؟ ، قانونالملل خصوصی ایران در حقوق بین -3
 8۵سراسری 

 قانون محل وقوع عقد .۵

 قانون محل وقوع مال .0

 قانون مورد اراده متعاقدين .۹

 نقانون محل اقامت متعاقدي .4

الملل خصوصی توسط  کطدام    ریه دوام و عمومیت قانون در حقوق بیننظ -3

 دان مطرح گردیده است؟ حقوق
 8۵سراسری 

 در ژانتره .۵

 پیه .0

 دومولن .۹

 باتیفول .4

 نظم عمومی، دایره شمول ثابتی: -4
 8۵سراسری 

 .كند ات زمان و مکان تغییر نمییدارد و برحسب مقتض .۵

 .كند ندارد و برحسب مقتضیات زمان و مکان تغییر می .0

 .ندنکندارد، اما ممکن است برحسب زمان و مکان تغییر  .۹

 .دارد، اما ممکن است برحسب زمان و مکان تغییر كند .4
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 المللی خصوصی، مدافع: ساوینی حقوقدان آلمان حقوق بین -8
 8۵سراسری 

 .اصل شخصی بودن قوانین بود .۵

 .اصل حاكمیت اراده بود .0

 .اصل جامعه مشترک حقوقی بود .۹

 .دن قوانین بوداصل سرزمینی بو .4

 الملل خصوصی: قواعد حقوق بین -6
 8۵آزاد 

 .باشند قسمتی از مجموعه قوانین داخلی هر كشور می .۵

 .باشند الملل عمومی می قسمتی از قواعد حقوق بین .0

 .المللی دارند و قسمتی جنبه داخلی قسمتی جنبه بین .۹

 .باشد المللی می مربوط به اشخاص بین .4

 هطای  پاسخاز  یک کدامایران  خصوصیالملل  حقوق بیندر ارتباط با منابع  -7

 تر است؟ زیر صحیح
 8۵آزاد 

اياران،   قضاائی هايی كه ايران عضو آن است، قانون مدنی ايران، رويه  عهدنامه .۵

 المللی و داوری بین قضائیرويه 

 المللی قانون مجازات اسالمی، قانون مسئولیت مدنی، عرف های بین عهدنامه .0

 ل عمومی، قانون كار ايران، قانون مدنی، عرفالمل حقوق بین .۹

 ، دكترين حقوقی، قوانین جزايی، قانون كاریالملل يا داوری بین قضائیرويه  .4

 است؟ ورود بیگانگان به ایران چگونه -9
 8۵آزاد 

 .توانند بدون هیچ محدوديتی و آزادانه وارد ايران شوند بیگانگان می .۵

 .وارد ايران شوند ربط ذی توانند با اطالع مقامات بیگانگان می .0

بیگانگان برای ورود به ايران بايد از مأمورين ايرانی در خارج از كشور رواديد  .۹

 .اند اخذ نمايند مگر تبعه كشوری باشند كه ايران توافقنامه رواديد امضاء كرده
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توانند وارد ايران شوند كه گذرنامه خارجی داشته باشاند   فقط بیگانگانی می .4

 .ا كشور ايران توافقنامه لغو رواديد امضاء كرده باشدب ها آنو كشور 

 کدام گزینه صحیح است؟ -8
 80سراسری 

الملال عماومی    الملل خصوصی برخالف قواعد حقاوق باین   قواعد حقوق بین .۵

 .داخلی دارند درصد صدمنشأ 

الملال عماومی    الملل خصوصی همانند قواعاد حقاوق باین    قواعد حقوق بین .0

 .دخارجی دارن درصد صدمنشأ 

 .الملل خصوصی هم منشأ خارجی و هم منشأ داخلی دارند قواعد حقوق بین .۹

 .باشند الملل خصوصی بین كشورهای مختلف مشترک می قواعد حقوق بین .4

 نظم عمومی چیست؟ -41
 80آزاد 

 .مانع اعمال قانون خارجی است .۵

 .همان قواعد آمره است .0

 .همان تقلب نسبت به قانون است .۹

 .معه استاصول و نظامات حقوقی جا .4

 عبور از ایران برای خارجیان مشروط به: -44
 80آزاد 

 .ورود و اقامت در ايران است رويدادنداشتن  .۵

 .داشتن رواديد عبور از ايران است .0

 .ماندن فقط سه روز در ايران است .۹

 .مشخص نمودن كشور مقصد است .4
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ای کطه در همطه    بیگانگان در ایران از لحاظ حقوق سیاسی طبط  قاعطده   -43

 رها پذیرفته شده است:کشو
 80آزاد 

 .هیچ امتیازی ندارند .۵

 .در حدود رفتار متقابل كشورشان با اتباع ايران، از امتیاز برخوردارند .0

 .مشروط و محدود از امتیازاتی برخوردارند .۹

در هماان حادی كاه در كشاور خاود حقاوق سیاسای دارناد، از امتیااازاتی          .4

 .برخوردارند

 و قانونی امری احتمالی است؟ ضائیقدر کدام مورد تقارن صالحیت  -43
 8۹سراسری 

 ها مالیات .۵

 ثبتی مسائل .0

 كیفری جرائم .۹

 احوال شخصیه .4

اگر کشور الف امتیازاتی برای ایرانیان مقیم آن کشور قائل شطود دولطت    -44

 ...ایران 
 8۹سراسری 

 .بايد همان امتیازات را برای اتباع كشور الف در ايران قائل شود .۵

 .ازات را برای اتباع كشور الف در ايران قائل شودمجبور نیست همان امتی .0

 .بايد همان امتیازات را برای تمام اتباع خارجی مقیم ايران قائل شود .۹

بايد همان امتیازات را برای اتباع كشور الف در اياران قائال شاود باه شارط       .4

 .سال سابقه اقامت در ايران داشته باشد ۱اينکه الاقل 

 .مورد استفاده واقع شده است ...حث نظریه حقوق مکتسبه در ب -48
 8۹سراسری 

 المللی صالحیت قانونی بین .۵

 المللی بین قضائیصالحیت  .0
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 اجرای قوانین حل تعارض خارجی .۹

 اجرای قوانین خارجی و احکام خارجی .4

 .است ...مسئله وضع حقوقی خارجیان مربوط به  -46
 8۹سراسری 

 اهلیت استیفای خارجیان .۵

 اهلیت تملک اموال خارجیان .0

 الملل خصوصی ماهوی حقوق بین .۹

 الملل خصوص شکلی حقوق بین .4

 الملل خصوصی: قواعد حقوق بین -47
 8۹آزاد 

 .كنند میرا پذيرفته و اجرا  ها آنای است كه همه كشورها  مجموعه .۵

 .المللی است بین قواعدی داخلی و .0

 .المللی عمومی است همان قواعد حقوق بین .۹

 .كند را وضع می ها آنداخلی  گذار قانونقواعدی است كه  .4

 الملل خصوصی: منابع حقوق بین -49

 .المللی است داخلی و بین .۵

 .ای است داخلی و منطقه .0

 .المللی است ای و بین منطقه .۹

 .فراملی است .4

 المللی خصوصی: بین حقوققواعد  -48
 8۱آزاد 

 .هر كشور است گذار قانونقواعد وضع شده توسط  .۵

 .است الملل قواعد وضع شده داخلی و حقوق بین .0

 .است قضائیهای  المللی و رويه های بین قواعد عهدنامه .۹

 .الملل عمومی است ای از قواعد حقوق بین شعبه .4
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 کاپیتوالسیون یعنی: -31
 8۱آزاد 

حق قضااوت و اجارای مجاازات دادن باه دولات خاارجی در قلمارو دولات          .۵

 .خارجی

 .خارجی در قلمرو دولت داخلی های دولت های سیاستحق اعمال  .0

 .خارجیان اعطاء كردنبه فاده از منابع طبیعی يک كشور را حق است .۹

 .بیگانه در قلمرو دولت داخلی های دولتحق استثمار و استعمار  .4

 الملل خصوصی در ایران: منابع داخلی حقوق بین -34
 8۱آزاد 

 .قانون و عرف است .۵

 .و دكترين است قضائیقانون، عرف، رويه  .0

 .قانون است .۹

 .است قضائیعرف و رويه  .4

موضوع تابعیت و وضع بیگانگطان کطه امطروزه جطزض موضطوعاق حقطوق        -33

 ...الملل خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گیرند، صرفاً بین
 86سراسری 

 .خصوصی نبوده و به حقوق اساسی نیز ارتباط دارد .۵

 .های حقوقی ديگر ارتباطی ندارد خصوصی است و با رژيم .0

 .اردخصوصی نبوده و به حقوق عمومی نیز ارتباط د .۹

 .الملل عمومی و حقوق جزا نیز ارتباط دارد خصوصی نبوده و به حقوق بین .4

الملل خصوصطی   با مفهوم نظم عمومی در حقوق بین ...تقسیم قوانین به  -33

 .ارتباط دارد
 86سراسری 

 مناسب و نامناسب .۵

 شکلی و ماهوی .0

 شخصی و ذاتی .۹
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 یمرز بروندرون مرزی و  .4

ن درون مرزی عبارق از قطانونی اسطت   الملل خصوصی قانو در حقوق بین -34

 که:
 86آزاد 

 .بر هر كس و هر چیزی حکومت دارد .۵

 .بر هر كس و هر چیزی كه در قلمرو آن واقع شده است حکومت دارد .0

 .فقط بر اشخاص )و نه اشیاء( واقع در قلمرو آن حکومت دارد .۹

بر هر كس و هر چیزی كه در قلمرو آن واقع شده است حکومات دارد مگار    .4

 .خواهان اجرای قانون شور ديگری باشد نفع ذیكه  تیدرصور

 قدیمایتالیایی مکتب  -38
 86آزاد 

 .باشد الشمول می يک دكترين اصولی و واجد دو صفت تحلیلی و عام .۵

 .باشد الشمول می يک دكترين حقوقی و واجد دو صفت تحلیلی و خاص .0

 .باشد الشمول می يک دكترين حقوقی و واجد دو صفت تحلیلی و عام .۹

 .باشد الشمول می يک دكترين اصولی و واجد دو صفت تحلیلی و خاص .4

الملل  الملل عمومی و حقوق بین کدام حقوقدان مایل به وحدق حقوق بین -36

 خصوصی است؟
 87سراسری 

 درژانتره .۵

 ساوينی .0

 پیله .۹

 وايهبنی  .4

 الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران قواعد حقوق بین -37
 87آزاد 

 .داخلی هستند .۵

 .لمللی هستندا بین .0
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 .المللی هستند بینداخلی و  .۹

 .ای هستند عهدنامه .4

الملل خصوصطی، دادگطاه    چنانچه در رسیدگی به یک دعوای حقوق بین -39

 ای را در قوانین نباید: قاعده
 87آزاد 

 .دعوی را رد خواهد كرد .۵

 .استفاده خواهد كرد قضائیاز رويه  .0

 .به دادگاه كشور خارجی ارجاع خواهد داد .۹

 .عالی كشور ارجاع خواهد داد به ديوان دعوی را .4

 ...الملل خصوصی  حقوق بین -38
 88 یسراسر

 .ای از حقوق عمومی داخلی است شعبه .۵

 .ای از حقوق خصوصی داخلی است شعبه .0

 .شود میسبب بهتر فهمیدن حقوق داخلی  .۹

 .شود میالملل عمومی  سبب بهتر فهمیدن حقوق بین .4

انون اساسی بین دولت ایطران و سطایر   هایی که مطاب  ق مقرراق عهدنامه -31

 .قانون است ... شود میدول منعقد 
 88سراسری 

 معادل .۵

 مفسر .0

 برتر از .۹

 در حکم .4

 ... ۀالملطل خصوصطی مسطئل    وضع حقوقی خارجیان در حقوق بین ۀمسئل -34

 .است
 88سراسری 

 تابعیت .۵
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 اهلیت استیفاء .0

 اهلیت تمتع .۹

 حقوق بشر .4

استرداد مجرمین در حقطوق ایطران    از موارد ذیل از موارد عدم یک کدام -33

 است؟
 88آزاد 

 .جرم ارتکابی جنايی باشد .۵

 .شخص مورد تقاضا ايرانی باشد .0

 .شخص مورد تقاضا از اتباع كشور متقاضی نباشد .۹

 .سال در ايران اقامت داشته باشد ۱شخص مورد تقاضا بیش از  .4

 .است ...وصول مالیاق از اتباع بیگانه توس  دولت میزبان، موضوع  -33
 8۳سراسری 

 الملل عمومی حقوق بین .۵

 الملل خصوصی حقوق بین .0

 المللی حقوق عمومی بین .۹

 المللی حقوق خصوصی بین .4

 حدود مصونیت مأمورین سیاسی و مأمورین کنسولی به شرح زیر است: -34
 ۳2آزاد 

مصونیت مأمورين كنسولی در اعمال مربوط باه وظیفاه و اعماال خصوصای      .۵

 .است

ر اعمال مربوط باه وظیفاه و اعماال خصوصای     مصونیت مأمورين سیاسی د .0

 .است

 .هاست آنمصونیت مأمورين سیاسی فقط در مورد اعمال مربوط به وظیفه  .۹

اسات و   هاا  آنمصونیت مأمورين سیاسی و كنساولی جهات انجاام وظاايف      .4

 .تفاوتی با هم ندارند
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هرگاه تقاضای استرداد شخصی به علت ارتکاب جرم واحطدی از ططر     -38

مسترد  ها دولتاز این  کی کدامه باشد، دولت ایران مجرم را به چند دولت شد

 خواهد داشت؟
 ۳2آزاد 

 .كشوری كه زودتر تقاضای استرداد را نموده است .۵

 كشور متبوع متهم يا جرم .0

 كشور محل اقامت متهم يا جرم .۹

 كشور محل وقوع جرم .4

الملل خصوصی و نظم عمومی در حقوق  تفاوق نظم عمومی در حقوق بین -36

 اخلی:د
 ۳0آزاد 

محادودتر از نظام عماومی در     یالملال خصوصا   نظم عمومی در حقوق باین  .۵

 .حقوق داخلی است

تر از نظم عمومی در حقوق  الملل خصوصی وسیع نظم عمومی در حقوق بین .0

 .داخلی است

الملل خصوصای و نظام عماومی در حقاوق      بین نظم عمومی در حقوق بین .۹

 .ای وجود ندارد داخلی رابطه

الملل خصوصی به علت عدم اجرای قانون داخلی  در حقوق بین ینظم عموم .4

كند ولی نظم عمومی در حقوق داخلی باه علات اجارای قاانون داخلای       بروز می

 .است

مکتب فرانسوی جدید بعد از جنگ جهانی اول دارای ایطن خصوصطیاق    -37

 است؟
 ۳0آزاد 

 یمرز نبروحقوقی است، مؤسس آن پیله است و قوانین را به درون مرزی و  .۵

 .كند تقسیم می
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بوايه است و بازگشت به اصال سارزمینی باودن     اصولی است، مؤسس آن نی .0

 .كند قوانین می

بواياه اسات و قاوانین را باه درون مارزی و       حقوقی اسات، مؤساس آن نای    .۹

 .كند تقسیم می یمرز برون

اصولی است، مؤسس آن پیله اسات و بازگشات باه اصال سارزمینی باودن        .4

 .كند قوانین می

حدود مصونیت مأمورین سیاسی و مصونیت مأمورین کنسولی به شطرح   -39

 زیر است:
 ۳0آزاد 

 .هاست آنمصونیت مأمورين سیاسی فقط در مورد اعمال مربوط به وظیفه  .۵

مصونیت مأمورين سیاسی در اعمال مربوطه به وظیفاه و اعماال خصوصای     .0

 .هاست آن

عماال خصوصای   مصونیت مأمورين كنسولی در اعمال مربوطه به وظیفاه و ا  .۹

 .هاست آن

مصااونیت مااأمورين سیاساای و كنسااولی جهاات بهتاار انجااام دادن وظااايف  .4

 .و تفاوتی با هم ندارد هاست آن

 چه شرکتی چند ملیتی است؟ -38
 ۳۹سراسری 

 .شركتی كه دارای تابعیت چند كشور است .۵

 .فرعی در ساير كشورهاست های شركتيک شركت اصلی كه دارای  .0

 .شعب متعدد در جهان استيک شركت اصلی كه دارای  .۹

 .شركتی كه سهامداران آن از كشورهای مختلف هستند .4

 .داشت ...مکتب مانچینی گرایش به اصل  -41
 ۳۹سراسری 

 الشمول بودن قوانین خاص .۵
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 شخصی بودن قوانین .0

 ذاتی بودن قوانین .۹

 درون مرزی بودن قوانین .4

 مبنا و اساس روش کدام شخص است؟« اصل جامعه مشترک حقوقی» -44
 ۳4سراسری 

 ساوينی .۵

 بارتن .0

 بوايه نی .۹

 منچینی .4
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 تابعیت -فصل دوم

 کلیات تابعیت :مبحث اول
 به موجب قانون تجارق ایران: ها شرکتتابعیت  -4

 8۵آزاد 

 .در آنجاست ها آنتابعیت كشوری است كه مركز عملیات  .۵

 .تابعیت كشوری است كه اقامتگاه آن شركت در آنجاست .0

 .لی آن در آنجاستتابعیت كشوری است كه مركز اص .۹

 .تابعیت كشوری است كه در آنجا تشکیل شده است .4

 تواند باغ و زمین زراعتی بخرد؟ آیا تبعه خارجی در ایران می -3
 80سراسری 

 خیر .۵

 .منوط به رفتار متقابل است .0

 .به اندازه نیازش اشکالی ندارد .۹

 .بايد به اندازه نیاز و به شرط رفتار متقابل باشد .4

 وارد ذیل اتباع بیگانه از حقوق مدنی متمتع خواهند بود؟از م کی کدامدر  -3
 80سراسری 

 .در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتاً از اتباع بیگانه سلب نموده است .۵

منادی   ای در خصاوص بهاره   بین دولت ايران و دولت متبوع بیگانه عهدناماه  .0

 .اتباع يکديگر از حقوق خاصی وجود داشته باشد

به احوال شخصیه كه قانون دولت متبوع تبعه بیگاناه   در مورد حقوق مربوط .۹

 .آن را قبول نکرده است

 .جامعه ايرانی ايجاد شده باشد نظردر مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از  .4



تیتابع -فصل دوم  11 

 کدام گزینه صحیح است؟ -4
 80آزاد 

تابعیت كشور ايران حق مسلم كسانی است كاه در اياران ساکونت دارناد و      .۵

مرتکب شوند، ممکن است سلب تابعیت به عمل  جرمی ها آنكه  دولت درصورتی

 .آورد

تواند از هایچ   تابعیت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانی است و دولت نمی .0

 .ايرانی سلب تابعیت نمايد مگر او به تابعیت كشور ديگری درآيد

و  كنناد  میتابعیت كشور ايران حق مسلم تمام كسانی است كه آن را تقاضا  .۹

 .سلب تابعیت نمايد ها آناند از تو در هر صورت نمی

تابعیت كشور ايران حق مسلم هیچ كس نیست مگر دولت اياران صاالحیت    .4

 .را برای اعطای تابعیت احراز نمايد ها آن

 ورود اتباع بیگانه به ایران ممنوع است مگر: -8
 80سراسری 

 .از مرزهای زمینی يا دريايی وارد ايران شوند .۵

 .ننداجازه ورود به ايران تحصیل ك .0

 .به ايران كرده باشند یا المنفعه عامخدمات  .۹

 .بستگانشان در ايران باشند .4

 کدام گزینه صحیح است؟ -6
 80آزاد 

اند و فقط مادرشان ايرانی هستند  كسانی كه در خارج از ايران به وجود آمده .۵

 .حتماً تبعه ايران هستند

و بالفاصاله  كسانی كه در ايران از پدری كه تبعه خارجه است به وجود آمده  .0

ديگر در اياران اقامات كارده     سال کيپس از رسیدن به سن هیجده سال تمام 

 .شوند باشند تبعه ايران محسوب می


