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 عهد نامه ها , مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی باید به تصویب چه نهادی برسد؟  .9
  یاست جمهورید( ر  زارت خارجهج( و  یوان عالی قضاییب( د الف( مجلس شورای اسالمی 

 ؟ کندنمی مباحث حقوق بین الملل خصوصی در رابطه با کدامیک از موارد ذیل بحث  .2
  د( قانون اساسی  عارض قوانین دادگاههاج( ت ضع بیگانگانب( و قسیم جغرافیایی اشخاصالف( ت 

 کدامیک از سیستم های ذیل تابعیت نسبی است ؟  .0
  یستم تابعیت اراضید( س خاکیستم ج( س ب( سیستم خون یستم خون و خاکالف( س 

 کدامیک از شروط ذیل در ترک تابعیت مورد توجه قانونگذار است ؟  .4
  غییر ارادی تابعیتد( ت قاضای ترک تابعیتج( ت عایت ضوابط ازدواجب( ر  الف( انجام تعهدات شخصی 

 ؟تابعیت اکتسابی در ایران به کدام طریق حاصل می شود  .7
  ادر ایرانی باشدد( م ج( پدر ایرانی باشد عطا تابعیتب( ا الف( ازدواج 

 ؟در ترک تابعیت ایرانی کدامیک از موارد برای جلوگیری از ترک ئسته جمعی تابعیت است  .1
 .ب( هیئات وزرا خروج از تابعیت را اجازه دهد .ه سن بیست و پنج سال برسدالف( ب 

  عهد شخصد( ت دمت تحت سالحج( خ
 ؟در موقع تنظیم مقررات راجع به حقوق بیگانگان کدام موضوع نیاز به توجه ندارد  .9
  صلحت ازدیاد جمعیتد( م ج( رونق تولید نافع اقتصادیب( م منیتالف( ا 

 ؟رفتار متقابل به چه صورتی ظاهر می شود  .1
  فتار متقابل انسانید( ر  معیشتیفتار متقابل ج( ر  فتار متقابل اخالقیب( ر  الف( رفتار متقابل قانونگذاری 

 ؟قوانین ایران بیگانگان را از کدام حقوق سیاسی محروم نکرده است  .1
  د( حق ترافع قضایی شاغل ملحقه به مشاغل دولتیج( م شاغل عمومی انتخابیب( م شاغل سیاسی انتخابیالف( م 

 ؟مهمترین حق خصوصی که قانونگذار به شرط رفتار متقابل قانونگذاری به اتباع خارجه اعطا نموده کدام است  .93
 ق اجرای عقد ازدواجب( ح الف( استفاده از ثبت عالئم و اختراعات 

  د( مالکیت استفاده از اموال منقول حاله احوال شخصیج( ا
 ؟کدام شرکت فاقد شخصیت حقوقی است  .99

 رکت تجاریب( ش فاهیر رکت الف( ش 
  رکت سهامید( ش شرکت مدنی چه قهری باشد و چه اختیاری ج(

 ؟کدامیک از شرکتهای خارجی واجد اهلیت تمتع در ایرن است  .92
 .ب( شرکتهایی که شناخته شده باشند .رکتهایی که مورد بهره برداری قرار گیرندالف( ش 

  .رکتهایی که تابعیت مملکت خارجی را دارا باشندد( ش .ایران دهند رکتهایی که تقاضای تجارت درج( ش
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 صالحیت قضایی چیست ؟  .90
 .شخیص قانونی است که بر موضوع معینی حکومت کندالف( ت 

 .ب( تشخیص دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن موضوع را دارد
 .حقوقی مطرح شودانون دولت متبوع شخصی است که راجع به او موضوعی ج( ق
  .انون محلی است که در آنجا سند تنظیم شده استد( ق

 ؟روش حل تعارض قوانین کدام روش زیر است  .94
  وش انتخابید( ر  وش قضاییج( ر  وش ترافعیب( ر  الف( روش اصولی 

 نمره( 4توان به دست آورد ؟ )تابعیت در ایران را به چه نحو مي  .97
 

 نمره( 4سه اصل سه گانه اقامتگاه را نام برده و یکي را به دلخواه توضیح دهید ؟ )  .91
 

 نمره( 4دالئل انتقاد راجع به احاله را به اختصار بیان نمائید ؟ )  .99
 

 نمره( 4شرایط تاثیر بین المللي حق را نام برده و یکي را به اختصار توضیح دهید ؟ )  .91
 

 نمره( 4از دست دادن تابعیت ایران را نام برده و یکي را توضیح دهید ) موارد ارادي  .91
 

 نمره( 4به چه افرادي مستامن مي گفتند و این بحث در حقوق بین الملل خصوصي چه جایگاهي دارد ؟ )  .23
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