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رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی كشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
كرده است؛ دانشجویانی كه پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی كه در دانشکده های حقوق، مبنای كار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی كتب و جزواتی هستند كه طی سالیان متمادی 

چنان كه باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است كه نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین كتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ كتاب هایی كه روزآمدی محتوای آن ها از یک سو و تناسب آن ها با 
نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر 
كتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان 
رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد كه با بهره مندی از تجربیات فراوان خود 
و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد كه مهم ترین 
چتر  انتشارات  باشد.  پژوهندگان  یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی 

علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن انشرسخن انشر
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خوانندگان گرامی؛ الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده در 
ابتدای هر سؤال، نشانگر درجه اهمیت پرسش های ذکر شده می باشد. 
سؤاالتی که دارای عالمت  می باشند از بیشترین درجه اهمیت نسبت 
به سایر سؤاالت برخوردار هستند. که این سؤاالت را ممتاز می نامیم و 
بدیهی است سایر سؤاالت از لحاظ آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری 
برخوردارند. به نحوی که عالمت های     در ابتدای سایر سؤاالت 

به ترتیب بیانگر درجه اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند.
هیچ  آن ها  ابتدای  در  که  سؤاالتی  از  دسته  آن  است  ذکر  به  الزم 
نشانه ای وجود ندارد، از پایین ترین درجه اهمیت آزمونی و کاربردی 

نسبت به سایر سؤاالت برخوردارند.
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نشر چتر دانش/ ۵۰۰ پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق مدنی 1010

کلیات و مقدمات )مواد کلیات و مقدمات )مواد 1010--11 ق.م( ق.م(

از طي  نتيجه ي همه پرسي پس  و  1 مصوبات مجلس شوراي اسالمي   
مراحل قانوني به رئيس جمهور ابالغ مي شود و چنانچه رييس جمهور 
در خصوص امضا يا ابالغ اين موارد به مجريان و صدور دستور انتشار 
)وکالت- آذر 1387( آن ها ظرف 5 روز اقدام نکند ........ 

الف(مجلس،رئیسجمهوررابرايادايتوضيحاحضارميکند.
ب(بهدستوررئيسمجلسشوراياسالمي،روزنامهرسميموظفاست

مصوبهراظرف72ساعتچاپومنتشرکند.
نشر و رئيسجمهور،دستورچاپ به تذکر قضاييهضمن قوه رييس ج(

مصوبهرابهروزنامهرسميميدهد.
د(بهدستورمقاممعظمرهبري،روزنامهرسميموظفاستمصوبهراظرف

72ساعتچاپومنتشرکند.

الزم االجرا محسوب  قاعده حقوقي  به صورت  زماني  چه  در  قانون   2  
مي شود؟                           )مشاوران حقوقي- 1383(        

الف(بهمحضتصويبدرمجلسشوراياسالمي
ب(پسازتصويبدرمجلسوتأييدشوراينگهبانقانوناساسي

ج(بهمحضانتشار،مگردرقانونترتيبخاصيپيشبينيشدهباشد.
د(15روزپسازانتشار

3 يک تبعه فرانسه که در ايران اقامت دارد فوت نموده است. تقسيم   
ارث او بر طبق قانون کدام کشور است؟    )خانواده سراسري- 1389(

 الف(درحدودمعاهدات،تابعقوانينايراناست.
ب(تابعقوانينفرانسهاست.

  ج(درحدودمعاهدات،تابعقوانينفرانسهاست.
د(تابعقوانينايراناست.

4 در اصطالح قانون مدني ايران قرارداد خصوصي به چه عقدي گفته   
مي شود؟                 )تعهدات آزاد- 1380(

   الف(عقدمعين



1111  داات   تمدتات  تااد لککک ایلک

ب(عقدغيرمعين
ج(عقديکهدولتيکيازطرفينآننباشد.

د(عقديکهدرداخلکشورمنعقدشود.

5 کدام مورد از مصاديق »عقد غيرمعين« است؟    
)تعهدات سراسري- 1390(

ب(نکاحدائم  الف(بيمهحوادث
ج(شرکتسهاميعامد(قراردادتوزيعانحصاريکاال
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فصل اول: اموال و مالکیت )مواد فصل اول: اموال و مالکیت )مواد 182182--1111 ق.م( ق.م(
مبحث اول: اقسام اموال )مواد مبحث اول: اقسام اموال )مواد 2828--1111 ق.م( ق.م(

6 مالک با غاصب ملک خود توافق می کند که مبلغ مشخصی به عنوان   
پرداخت  از  غاصب  امتناع  صورت  در  شود.  پرداخت  اجرت المثل 
اجرت مورد توافق و طرح دعوی از سوی مالک،  دعوی مزبور تابع 
کدام اموال است؟                      )وکالت- 1393(

ب(درحکمغيرمنقول  الف(منقولذاتی
د(درحکممنقول  ج(غيرمنقولتبعی

)وکالت- 1386( 7 چه اموالي در حکم غير منقول است؟   
 الف(بناييکهبررويزميناحداثميشود.

ب(معدنيکهدرزمينحفرميشود.
ج(حيواناتواشياييکهمالکآنرابرايعملزراعتاختصاصدادهاست،

ازنظرصالحيتمحاکموتوقيفاموال.
د(مطلقاشجاروشاخههايآن،مادامکهبريدهياکندهنشده.

8 کدام گزينه در مورد »سرقفلي« صحيح است؟  
)ارشد سراسري- 1386(

ب(غيرمنقولاست.  الف(منقولاست.
د(غيرمنقولتبعياست. ج(منقولتبعياست.

9 کدام يک از گزينه هاي زير صحيح است؟     )ارشد سراسري- 1380(  
الف(ثمنمبيعومالاالجارهیعينمستأجرهدرحکممنقولاست،ولو

اينکهمبيعياعينمستأجرهازاموالغيرمنقولباشد.
ب(اگرمبيعياعينمستأجرهازاموالغيرمنقولباشند،ثمنمبيعومال

االجارهیعينمستأجرهدرحکمغيرمنقولاست.
ج(کشتيهايبزرگ،نظربهاهميتوارزششانداخلدرغيرمنقولاند.

د(مصالحبنايي،ازقبيلسنگوآجروغيرهکهبرايساختنبناييبرروي
يکزمين،درآنگردآوردهشدهاند،درحکمغيرمنقولاند.
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10 کدام عبارت در خصوص وجه تمايز حقوق عيني و ديني، نادرست   
است؟              )ارشد سراسري- 1389(  

الف(حقديني،مستقيموحقعيني،غيرمستقيماست.
ب(موضوعحقعيني،مالوموضوعحقديني،فعلاست.

ج(درماليکهموضوعاعمالهردوحقاست،حقعينيبرحقديني
مقدماست.

د(حقعينيدربرابرهمهوحقدينيدربرابرمديونقابلاستناداست.

11 منظور قانون مدني از »اموالي که مالک خاص ندارند« چيست؟  
 )ارشد سراسري- 88(

   الف(مباحات-اشيايگمشده
ب(مباحات-اموالمجهولالمالک

 ج(مباحات-اموالعمومي-اموالمجهولالمالک
د(اموالمجهولالمالک-لقطه

12 مشترکات عمومي به چه اموالي گفته مي  شود؟  
 )تعهدات سراسري- 1387(

  الف(اموالمشاع
ب(امواليکهمالکخاصندارند.

ج(امواليکهعدهايازمردممالکآنهستند.
د(امواليکهتملکخصوصيواستفادهانحصاريازآنهاممنوعاست.

13 »کاخ گلستان واقع در تهران« جزو اموال ............... است.   
 )ارشد سراسری- 1393(

ب(دولتی  الف(اختصاصیدولتی
د(عمومی   ج(مصادرهشده

مبحث دوم: حق مالکیت )مواد مبحث دوم: حق مالکیت )مواد 3939--2929 ق.م( ق.م(

گزينه  کدام  انتفاع«  »حق  با  منفعت«  »مالکيت  مقايسه  مورد  در   14  
درست است؟                   )ارشد آزاد- 1387(
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الف(درمالکيتمنفعت،فيالواقعتفکيکمالکيتوجوددارد،درحاليکه
درموردحقانتفاعتفکيکمالکيتوجودندارد.

ايجاد منافع مالک ملک در منافع ذرات منفعت، مالکيت مورد در ب(
ميشود،برعکسحقانتفاع.

ج(مالکيت،امريمقولبهتشکيکاستولذاحقانتفاعدرمرتبهاياخف
ازمالکيتمنفعتقراردارد.

د(تمامموارد

15 قانون ايران از آثار ادبي اتباع بيگانه ........    )ارشد سراسري- 1387(  
  الف(حمايتنميکند.
ب(بهشرطرفتارمتقابل،حمايتميکند.

ج(بدونقيدوشرط،حمايتميکند.
د(بهشرطنخستينچاپياپخشآنهادرايرانحمايتميکند.

16 حقوق معنوي مؤلف چه حقوقي است؟       )ارشد سراسري- 1387(  
الف(هرحقيکهارزشماليواقتصادينداشتهباشد.

ب(حقانتشار،حقحرمتناموحقحرمتاثر
 ج(حقوقمربوطبهشخصيتپديدآورنده

د(حقهرگونهبهرهبرداريازاثر

17 اگر پدر و مادر حيواني، متعلق به دو مالک مختلف باشد آن حيوان   
متعلق به کيست؟                                                             )وکالت- 78(

 الف(بهکسيکهمالکپدراست.
ب(بهکسيکهمالکمادراست.

ج(بهمالکپدرومادربهنحواشاعهوبهتساوي
د(بهمالکپدرومادربهنحواشاعهوبهنسبتدوسومويکسوم

درباره  دارند،  مشترک  زندگي  محلي  در  هم  با  که  شوهري  و  زن   18  
مالکيت اثاث خانه اختالف پيدا مي کنند و هيچ کدام نيز دليلي بر 
اثاث مورد اختالف، ملک چه کسي محسوب  ندارند.  مالکيت خود 
مي شود؟             )وکالت- 83(
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الف(همهاثاثموجودمشترکمحسوبميشود.
ب(همهاموالبهشوهريکهدرآمدداردتعلقمييابد.

ج(آنچهمورداستفادهاختصاصيمرداستبهاوتعلقداردوسايراثاثيه
منحصراًمتعلقبهزناست.

د(آنچهمورداستفادهاختصاصيزناستبهاوتعلقداردوآنچهشوهر
بهاختصاصاستفادهمیکندملکاواستوبقيهمشترکمحسوباست.

19 براساس قانون مدني اثبات مالکيت سابق مدعي ......  
)ارشد سراسري- 84(

الف(ازطريقبّينه)گواهي(سبببياعتباريتصرفميشود.
ب(ازطريقاقرارمتصرففعليسبببياعتباريتصرفميشود.

 ج(ازهرطريقکهباشدسبببياعتباريتصرفميشود.
د(تأثيريدراعتبارتصرفندارد.

20 در تعارض بين تصرف فعلي و مالکيت سابق:       )سردفتری- 1387(  
الف(تصرفمقدماست.

بهمالکيتسابق اقرار اينکهمتصرف به ب(مالکيتمقدماست،مشروط
مدعينمايد.

ج(مالکيتمقدماست.
د(تصرفمقدماستمشروطبهاينکهسابقهتصرفبيشاز10سالباشد.

مبحث سوم: حق انتفاع )مواد مبحث سوم: حق انتفاع )مواد 5454 - -4040 ق.م( ق.م(

21 کداميک از عبارات زير صحيح است؟                         )قضاوت- 1389(  
الف(حقانتفاعهمانمالکيتمنفعتاست.

ب(حقانتفاعهماناباحهانتفاعاست.
ج(حقانتفاعهماناذندرانتفاعاست.

د(هيچکدام

22 حق انتفاع از يک باغ ميوه که از طرف مالک براي مدت معيني برقرار   
مي شود، چه نام دارد؟                              )ارشد سراسري- 1381(
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الف(سکنيب(عمريج(رقبيد(حبسمطلق

23 سکني چگونه حقي است؟                       )ارشد سراسري- 1383(  
الف(هرحقانتفاعيکهبهصورتعمرييارقبينباشد.

ب(حقانتفاعياستکهبرمحليمسکونيتعلقميگيرد.
ج(حقمالکيتياستکهدراثرمعاملهايبرمحلسکونتايجادميگردد.
د(حقانتفاعياستکهبرايشخصبرمسکنمتعلقبهغيروبرايمدتي

معينايجادميگردد.

24 کداميک از عقود زير جايز است؟                      )قضاوت- 1380(  
 ب(قرض   الف(صلحبالعوض
د(هيچکدام   ج(حبسمطلق

25 کدام عبارت در خصوص مدِت »حبس مطلق« صحيح است؟    
)ارشد سراسري- 86(
ب(تافوتيارجوعمالکاست. الف(تافوتياانصرافمنتفعاست.
د(تافوتمالکومنتفعاست. ج(تافوتمالکيامنتفعاست.

26 در قرارداد واگذاري حق انتفاع قبض:      )ارشد سراسري- 1385(  
ب(شرطصحتاست. الف(شرطخالفمقتضايذاتعقداست.

د(شرطنيست.   ج(شرطلزوماست.

اگر کسي مال موضوع حق انتفاع را که مال مثلي است تلف کند و  27  
مثل بدهد در اين صورت .......                   )مشاوران حقوقي- 1384(

 الف(حقانتفاعمذکوردر»مثل«نيزبرقراراست.
ب(حقانتفاعازبينميرود.

ج(منتفعبامالکبهنسبتمساويدرمثلشريکميشوند.
د(هيچکدامازپاسخهايفوقصحيحنيست.

28 در صورتي که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند ...  
    )ارشد سراسري- 78(

  الف(حقانتفاعزائلميشود.
ب(حقانتفاعباطلميشود.
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ج(فقطضامنخساراتواردهبهمالکاست.
د(مالکاختيارفسخحقانتفاعرادارد.

29 مالي که حق انتفاع از آن به ديگري تعلق دارد از طرف مالک فروخته   
مي شود؛ اين انتقال چه اثري دارد؟                      )وکالت- 1386(  

الف(انتقال،غيرنافذوموکولبهاجازهصاحبحقانتفاعاست.
ب(انتقال،باطلاست.

ج(انتقال،درستودرهمهحالالزماست.
د(انتقالدرستاست،ولياگرانتقالگيرنده،جاهلبهوجودحقانتفاع

باشداختيارفسخمعاملهرادارد.

مبحث چهارم: وقف )موادمبحث چهارم: وقف )مواد9191 -  - 5555 ق.م( ق.م(

30 وقف با قبول چه شخصي واقع مي شود؟                       )وکالت- 1384(  
الف(قبولطبقهاولازموقوٌفعليهموقائممقامآنهاودروقفبرغير

محصورومصالحعامهحاکمقبولميکند.
ب(قبولتمامموقوٌفعليهم

ج(قبولمتولي
د(قبولحاکم

31 اگر چند نفر به طور مشاع مالک زميني باشند و يکي از آنان سهم   
خود را وقف کند، وقف از لحاظ حقوقي چه وضعي دارد؟

 )وکالت- بهمن 87(
الف(چونامکانقبضبدونرضايتشرکايديگر،وجودندارد،وقفباطل

است.
ب(وقفغيرنافذاستوصّحتآنمنوطبهتنفيذبقيهشرکااست.

ج(وقفصحيحاست.
د(فقطدرصورتيکهبتوانوقفراازملکافرازنمود،وقفصحيحاست.

32 قبض مالي که به غير محصور )مانند فقرا( وقف شده است با کيست؟              
)وکالت- 85(
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الف(دروقفبرغيرمحصورقبضشرطصحتنيست.
ب(قبضدروقفبرغيرمحصور،درهرحالباحاکماست.

ج(قبضبايکيازافرادغيرمحصورکافيبرايتحققوقفاست.
د(قبضبامتولياستودرصورتنبودنيامجهولبودنمتوليباحاکم

است.

33 چنانچه در عقد وقف، واقف خود را متولي قرار دهد و قبل از آنکه   
مال موقوفه به تصرف موقوٌف عليهم داده شود واقف فوت نمايد:

       )ارشد سراسري- 91(
الف(عقدوقفغيرنافذاست.

ب(عقدوقفصحيحاستونيازبهقبضموقوفعليهمنيست.
 ج(عقدوقفباطلميگردد.

د(وراثواقفمکلفندمالموقوفهرابهقبضموقوفعليهمبدهند.

نمايد  تعيين  موقوفه  مال  متولي  به عنوان  را  واقف شخصي  34 هرگاه   
شخص مزبور تا چه وقت حق قبول يا رد توليت را دارد؟ 

                )تعهدات سراسري- 83( 
الف(متوليدرهيچشرايطحقنداردتوليتراردنمايد.

ب(متوليتازمانيکهتولّيتراردننمودهميتواندآنراقبولنمايد.
ج(متوليدرهرحالحقداردتولّيتراقبولنمايدَولواينکهبعدازرد

باشد.
از تغييرتصميمميتواند راقبولکنددرصورت تولّيت د(هرگاهمتولي

تولّيتاستعفادهد.

35 نظارت در وقف چه نوع نظارتي است؟                  )وکالت- آزاد 1387(  
الف(صرفاًاستصوابياست.

ب(برحسبارادهواقف،استصوابييااطالعياست.
 ج(صرفاًاطالعياست.

د(هميشههماطالعيوهماستصوابياست.

36 بيع مال وقف ممنوع است يا مجاز؟                    )ارشد سراسري- 78(  



1919  دا ا  ت اتاا    تاماا:  تااد لصکککک ایلک

  الف(مطلقاًممنوعاست.
ب(مطلقاًمجازاست.

ج(تنهابرايادارهاوقافممکناست.
و برود خرابي ياخوف شود خراب موقوفه که است مجاز صورتي در د(

عمرانآنممکننباشد.

37 منافع موقوفات مجهول المصرف ...                               )وکالت- 1385(  
 الف(صرفبريّاتعموميميشود.

ب(بهاقرببهغرضواقفميرسد.
ج(بااذنحاکميامأذونازقبلاوبهمصرففقراءميرسد.

د(صرفتحقيقوتبليغونشرکتبدرزمينهمعارفاسالميميشود.

38 هرگاه صرف منافع موقوفه درامور خاصي که واقف تعيين کرده است   
ممکن نباشد، منافع موقوفه در چه راهي مصرف خواهد شد؟

)ارشد سراسري- 87(
 الف(تبديلبهاحسنخواهدشد.

ب(دراختيارسازماناوقافگذاشتهخواهدشد.
ج(صرفراههايخيرکهنفععامداشتهباشد،خواهدشد.
د(صرفراههاييکهاقرببهغرضواقفباشد،خواهدشد.

مبحث پنجم: حق ارتفاق )مواد مبحث پنجم: حق ارتفاق )مواد 139139--3939 ق.م( ق.م(

39 گزينه صحيح را انتخاب کنيد.                                       )قضاوت- 1389(  
الف(حقارتفاقتنهادراموالمنقولقابلتصوراست.

ب(حقارتفاقتنهادراموالدرحکمغيرمنقولمتصوراست.
ج(حقارتفاقحقيموقتدراموالغيرمنقولاست.

د(حقارتفاقتنهادراموالغيرمنقول)ذاتي(متصوراست.

40 اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجرا خرابي به هم   
برسد، تعمير مجرا به عهده کيست؟                    )وکالت- 1383(                 

الف(هردوکهبهاشتراکانجامميدهند.
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ب(اگرخرابيمجرامانععبورآبشود،تعميرآنبهعهدهکسياستکه
آبميبرد،ولياگرخرابيسببخسارتبهخانهباشددفعضرربهعهده

مالکخانهاست.
  ج(صاحبخانه

د(صاحبمجرايآب

41 کدام مورد در خصوص حق ارتفاق، صحيح است؟      )قضاوت- 1391(  
الف(برقراريحقارتفاق،الزاماًمجانياست.

ب(تصرفيکهسابقهآنروشننيست،نميتواندامارهبروجودحقارتفاقباشد.
ج(صرفوضعطبيعيامالکنميتواندامارهبروجودحقارتفاقباشد.

د(مخارجيکهبرايتمتعازحقاالرتفاقالزماست،برعهدهصاحبحق
استنهمالک.

از  دو شريک  از  يکي  و  ديوار مشترک خراب شود  که  در صورتي   42  
نمايد شريک  امتناع  اجازة تصرف در مبناي مشترک  و  بنا  تجديد 
ديگر مي تواند:                       )وکالت- 1386(
الف(درمبنايمشترک،تجديدبنايديوارنمايدونصفهزينههايانجام

شدهراازشريکممتنعمطالبهکند.
ب(درمبنايمشترک،تجديدبنايديوارنمايدليکنحقمطالبههزينههاي

مصرفشدهراازشريکممتنعنخواهدداشت.
ج(درحّصهخاصخود،تجديدبنايديوارنمايد.

د(درمبنايمشترک،تجديدبنايديوارنمايدوتماميوتماميهزينههاي
انجامشدهراازشريکممتنعمطالبهکند.

مبحث ششم: احیای اراضی موات و حیازت مباحات مبحث ششم: احیای اراضی موات و حیازت مباحات 
)مواد )مواد 182182--141141 ق.م( ق.م(

43 در کدام يک از ايقاعات زير، تقارن اراده انشايي با وسيله ابراز آن،   
الزم است؟)قضاوت- 1391(
د(حيازتمباح ج(فسخ الف(اعراضب(ابراء
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44 منظور از »حيازت مباحات« چيست؟            )ارشد سراسري- 1388(  
ب(تملکاشيايآزاد  الف(محصورکردناشياء

د(دفنکردناشياءدرزمين  ج(عالمتگذارياموالعمومي

45 منافعي که از مال پيدا شده حاصل شود:             )سردفتري- 1383(  
 الف(متعلقبهصاحبآناست

ب(متعلقبهپيداکنندهمالاست.
ج(قبلازتملکمتعلقبهپيداکنندهمالاست.

د(قبلازتملکمتعلقبهصاحبآنوبعدازتملکمتعلقبهپيداکننده
مالاست.
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 فصل دوم: در عقود و تعهدات بطور کلی فصل دوم: در عقود و تعهدات بطور کلی
)مواد)مواد300300 -  - 183183 ق.م( ق.م(

مبحث اول: اقسام عقود و معامالتمبحث اول: اقسام عقود و معامالت
)مواد )مواد 189189--183183 ق.م( ق.م(

46 کدام گزينه در خصوص عمل حقوقي يک جانبه صحيح است؟   
)ارشد سراسری تعهدات- 1387(

الف(الزامآوراست.
ب(فقطدرامورغيرماليالزامآوراست.

ج(فقطدرصروتيکهاسقاطتعهدکند،الزامآوراست.
د(فقطدرمواردخاصپيشبينيشدهدرقانونالزامآوراست.

»اثر«  نظر  از  حقوقي«  »واقعه  و  حقوقي«  »عمل  مقايسه  مورد  در   47  
کداميک از گزينه هاي زير درست است؟              )ارشد آزاد 1389(

الف(اثرواقعهحقوقيوعملحقوقيهردوناشيازارادهاست.
ب(اثرعملحقوقيناشيازحکمقانوناستولياثرواقعهحقوقيناشي

ازاراده.
ج(اثرعملحقوقيناشيازارادهاستولياثرواقعهحقوقيراقانونتعيين

ميکند.
د(ازنظرمنشأتحليلي،عملحقوقيوواقعهحقوقيهردوميتوانندبر

حسبموردآثاريناشيازارادهياحکمقانونداشتهباشند.

48 قراردادها امور ........................... هستند.   
)ارشد سراسری تعهدات- 1388(
الف(انتزاعيب(اعتباريج(فرضيد(واقعي

49 بر طبق تعريفي که ماده 183 قانون مدني از عقد به دست مي دهد،   
عقد آن عمل حقوقي دو جانبه اي است که تنها ...... 

)ارشد سراسری تعهدات- 1380(
الف(ايجادتعهدميکند.

ب(باعثايجادشخصيتحقوقيميگردد.
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ج(درتعهدموجودتغييرايجادمينمايدويااينکهآنرااسقاطميکند.
د(موجبتمليکيکمالويااستقرارحقانتفاعياحقارتفاقنسبتبه

آنميشود.

50 رابطه عقد و تعهد چگونه است؟      )ارشد سراسری تعهدات- 1386(  
الف(تعهدوعقدمترادفهستند.

ب(برخيعقوداثرتعهدهستندوليهرعقديناشيازتعهدنيست.
ج(برخيعقودازتعهدوبرخيتعهداتازعقودناشيميشوند.

د(برخيتعهداتاثرعقدهستندوليهرتعهديناشيازعقدنيست.

از  کدام يک  و عقد عهدي،  تمليکي  عقد  هاي  تفاوت  در خصوص   51  
گزينه هاي ذيل درست است؟               )ارشد آزاد تعهدات- 1387(
الف(درعقدتمليکيمالکيتبهنفسايجابوقبولحاصلاستوليدر

عقدعهديچنيننيست.
ب(عقدتمليکيموجدحقعينيبرايطرفعقداستوليعقدعهدي

چنيننيست.
ج(درعقدتمليکيبرايطرفعقدحقتعقيبايجادميشود،وليدرعقد

عهديچنيننيست.
د(همهموارد

52 ويژگي هاي قرارداد معوض کدام است؟   
)ارشد سراسری تعهدات- 1386(

الف(عدمضرورتاهليت،خيارتبعضصفقه،قبض،حقحبس
ب(ضرورتقبض،تأثيرشخصيتطرفين،خيارغبن،عدمضرورتاهليت
ج(عدمضرورتاهليت،عدمتأثيرشخصيتطرفين،خيارغبن،حقحبس
د(عدمضرورتقبض،حقحبس،عدمتأثيرشخصيتطرفين،خيارغبن،

ضرورتاهليت

53 عقد خياري عقدي ....................... است.   
)ارشد سراسری تعهدات- 1389(

ب(الزم   الف(جايز
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د(ازيکطرفالزموازيکطرفجايز  ج(الزمياجايز

54 درصورتي که تالقي اراده هاي طرفين وتوافق آن ها،عّلت تاّمة  وقوع   
عقد باشد، چنين عقدي را ... مي نامند.               )ارشدآزاد- 1385(

الف(عقدقطعيب(عقدمنّجزج(عقدحالد(عقدکامل

55 کدام مورد از ويژگي هاي معلق عليه نيست؟           )دکتری- 1390(  
  الف(تحققياعدمتحققآنمعلومنباشد.

ب(مربوطبهشرايطاساسيوقوععقدباشد.
 ج(ناظربهتحققحادثهايدرآيندهباشد.

د(خارجازارادهطرفينقراردادباشد.

56 هرگاه تحقق قرارداد به واقعه محقق الوقوع در آينده موکول شود   
قرارداد .........................                    )ارشد سراسری تعهدات- 1389(

ب(صحيحوحالاست.  الف(صحيحومؤجلاست.
د(باطلاست.  ج(صحيحومعلقاست.

57 شخصي زمين خود را مي فروشد اگر تا سه ماه خانه در حال ساخت   
او آماده شود به شرط اين که خريدار اتومبيل او را تعمير کند. اين 
عقد:            )ارشد سراسری تعهدات- 1383(

ب(عقدمشروطاست.  الف(عقدمعلقاست.
د(عقدمنجزمشروطاست.  ج(عقدمعلقمشروطاست.

58 آيا در عقد معلق، تحقق شرط )معلق عليه( اثر قهقرايي دارد يا خير؟   
)ارشد سراسری تعهدات- 1387(

الف(اثرقهقراييداردوازروزعقدموثراست.
ب(اثرقهقرايينداردواززمانتحققشرطموثراست

ج(درقراردادهايمالياثرقهقراييداردوقراردادهايغيرماليفاقداين
اثراست

د(نسبتبهمنافعمالموردانتقالاثرقهقراييداردولينسبتبهعينفاقد
اثرقهقراييايناثراست.
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59 اگر در عقد معلق قبل از تحقق معلق عليه متعهد تعهد خود را اجرا   
کند ....................                               )ارشد سراسری تعهدات- 1390(

 الف(عقد»حالومنجز«میشود.
ب(»تعهدطبيعی«محسوبمیشود.

 ج(مصداقضماندرکخواهدبود.
د(»پرداختناروا«محسوبمیشودوقابلاسترداداست.

60 در ارتباط با عقود معلق و احتمالي کدام گزينه صحيح نيست؟   
)ارشد سراسری تعهدات- 1380(
الف(درعقداحتماليتنهاوجودياحدودتعهديکيازطرفينوابستهبه

واقعهاينامعلومميباشد.
ب(درعقدمعلقکلآثارمترتببرعقدمنوطووابستهبهواقعهاينامعلوم

است.
به آن از وقسميخاص بوده معوض عقود ازمصاديق احتمالي عقد ج(

شمارميآيد.
د(فقطعقودمجانيراميتوانبهصورتمعلقواقعساخت.

در  »تأخير  است:  آمده  عبارت  اين  وام  اعطاي  قرارداد  يک  در   61  
پرداخت هر يک از اقساط تا ده روز سبب انفساخ قرارداد وام و حال 
بر  از نظر حقوقي  باقيمانده مي شود«، کدام اصطالح  شدن اقساط 
اين عبارت قابل اطالق است؟        )ارشد سراسری تعهدات- 1388(

ب(شرطنتيجه   الف(شرطتعليقي
د(تعهدبهانفساخ   ج(شرطفاسخ

مبحث دوم: در شرایط اساسی صحت معامالت مبحث دوم: در شرایط اساسی صحت معامالت 
)مواد )مواد 218218--190190 ق.م( ق.م(

62 عقد معيني که فاقد يکي از شرايط اساسی صحت باشد، ..................   
)ارشد سراسری تعهدات- 1388(

الف(باطلوبالاثراست.
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صورت »در مدنی قانون 1 ماده تبصره موجب به است. صحيح  ب  گزينه   1
استنکافرييسجمهورازامضاياابالغدرمدتمذکوردراينماده،بهدستور
رييسمجلسشوراياسالمي،روزنامهرسميموظفاستظرفمدت72ساعت

مصوبهراچاپومنتشرنمايد«.)مصوب1370/8/4(
2 گزينه د صحيح است.بهموجبماده2قانونمدنی»قوانينپانزدهروزپساز
انتشاردرسراسرکشور،الزماالجرااستمگرآنکهدرخودقانونترتيبخاصي

برايموقعاجرامقررشدهباشد«.)مصوب1348/8/29(
3 گزينه ج صحيح است.مطابقماده7قانونمدنی»اتباعخارجهمقيمدرخاک
ايران،ازحيثمسائلمربوطهبهاحوالشخصيهواهليتخودوهمچنينازحيث
حقوقارثيه،درحدودمعاهدات،مطيعقوانينومقرراتدولتمتبوعخودخواهند
بود«وماده967قانونمدنی»ترکهمنقولياغيرمنقولاتباعخارجهکهدرايران
ازقبيلقوانينمربوطهبهتعيينوراثو واقعاستفقطازحيثقوانيناصليه
مقدارسهماالرثآنهاوتشخيصقسمتیکهمتوفیمیتوانستهاستبهموجب

وصيتتمليکنمايدتابعقانوندولتمتبوعمتوفیخواهدبود«.
4 گزينه ب صحيح است.عقدمعينعقدیاستکهدرقانونعنوانواحکام
خاصیداردولیعقدنامعينعقدیاستکهعنوانواحکامآندرقانونصريحا
بياننشدهاست.دراصطالحبهعقودنامعينقراردادخصوصینيزاطالقمیشود.

5 گزينه د صحيح است.ر.ک.توضيحسوال4.

6 گزينه د صحيح است.چونتعهدغاصببرایپرداختمبلغمعلومیبهعنوان
اجرتالمثلمبتنیبرقرارداداستمشمولحکمماده20قانونقرارمیگيردکه
بهموجبآنکليهديونازحيثصالحيتمحکمهدرحکممنقولاست.درصورت
فقدانتوافقوقراردادبينطرفيندعاویمربوطبهاجرتالمثلوخساراتوارده

برامالکغيرمنقولاست.
اشيايي و مدنی»حيوانات قانون 17 ماده موجب به است. گزينه ج صحيح   7
کهمالکآنرابرايعملزراعتاختصاصدادهباشد،ازقبيلگاووگاوميشو
ماشينواسبابوادواتزراعتوتخموغيرهوبهطورکليهرمالمنقولکهبراي
استفادهازعملزراعتالزمومالکآنرابهاينامرتخصيصدادهباشد،ازجهت
صالحيتمحاکموتوقيفاموالجزءملکمحسوبودرحکممالغيرمنقولاست
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وهمچنيناستتلمبهوگاوياحيوانديگريکهبرايآبياريزراعتياخانهوباغ
اختصاصدادهشدهاست«.شرايطمالیکهدرحکمغيرمنقولمیباشدبهشرح

ذيلمیباشد:
1.مالزمينومالکادواتکشاورزیوحيواناتیکهدرماده17بصورتتمثيلیذکر

شدهاند،يکنفرباشدوايناموالبصورتاستيجارینباشد.
2.مالکايناموالرابرکشاورزیاختصاصدادهباشد.

3.اموالمذکوربرایکشاورزیالزمباشد.
8 گزينه د صحيح است.سرقفلی،حقیاستمخلوطکهچهرهیغيرمنقولآن
)تقدمدراجاره(غلبهدارد)کاتوزيان،ناصر،قانونمدنیدرنظمحقوقیکنونی،

ماده20،توضيحشمارهی5(
9 گزينه الف صحيح است.بهموجبماده20قانونمدنی»کليهديون،ازقبيل
قرضوثمنمبيعومالاالجارهعينمستأجره،ازحيثصالحيتمحاکمدرحکم

منقولاست،ولواينکهمبيعياعينمستأجرهازاموالغيرمنقولهباشد«.
10 گزينه الف صحيح است.ازجملهتفاوتهايحقدينيوحقعينيازقرار

ذيلاست:
اماموضوعحق است ماديوخارجي 1-موضوعحقعينيهميشهيکشيء
دينيممکناستانجامدادنکارياخودداريازآنهمباشدواختصاصبهاشياء
ندارد.همچنينبهموجبماده967قانونمدنی:»ترکهمنقولياغيرمنقولاتباع
خارجهکهدرايرانواقعاستفقطازحيثقوانيناصليهازقبيلقوانينمربوطه
بهتعيينوراثومقدارسهماالرثآنهاوتشخيصقسمتیکهمتوفیمیتوانسته
استبهموجبوصيتتمليکنمايدتابعقانوندولتمتبوعمتوفیخواهدبود.«

2-حقعينيدربرابرهمهقابلاستناداستوليحقدينيفقطنسبتبهشخص
مديونقابلاجراءاست)حقعينيمطلقوحقدينينسبياست(.

3-حقعينيمتضمنحقتعقيباست،يعنيصاحبآنميتواندمالخودرادر
دستهرکسبيابد،مطالبهنمايد)حقعينيحقمستقيماست(.وليحقديني،
متضمنحقتعقيبنبودهوموضوعآنرافقطازشخصمديون،ميتوانمطالبه

نمود)حقدينيحقغيرمستقيماست(.
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4-حقعينيبرايصاحبش،حقتقدمدربهرهگيريازمالموضوعحقايجاد
ميکنداماصاحبحقدينيفقطباالزاممديونوبهطورغيرمستقيمميتوانداز
مالبهرهمندشود.بنابرايندرتقابلحقعينيوديني،حقعينيبرحقديني

مقدماست.
5-اسبابحقعينیمحدودوناظربهماده92ق.ماستولیاسبابحقدينی

نامحدوداست.
11 گزينه ج صحيح است.قانونمدنیدرفصلسومازبابمربوطبهاموال،تحت
عنوان»اموالیکهمالکخاصندارند«،ازسهدستهاموالنامبردهاست:1-اموال
مجهول اموال -3 .)27 )ماده مباحات -2 .)23-27 )مواد عمومی مشترکات و
المالک)ماده28(.ذکرايننکتهضروریاستکهاموالمجهولالمالکگرچهدر
مرحلهیثبوتمالکدارندولیدرمرحلهیاثباتمالکینداردودرحکماموال
بدونمالک)عمومی(است)کاتوزيان،ناصر،قانونمدنیدرنظمحقوقیکنونی،

ماده23،نکتهشمارهی2(.
12 گزينه د صحيح است.ر.ک.توضيحسوالشماره11.

13 گزينه د صحيح است.بهموجبماده26قانونمدنی»اموالدولتيکهمعد
و خندقها و قالع و استحکامات مثل عمومي، انتفاعات يا مصالح براي است
خاکريزهاينظاميوقورخانهواسلحهوذخيرهوسفاينجنگيوهمچنيناثاثيه
کتابخانههاي و ها موزه و دولتي تلگرافي سيمهاي و دولتي عمارات و ابنيه و
عموميوآثارتاريخيوامثالآنهاوبالجملهآنچهازاموالمنقولهوغيرمنقوله
کهدولتبهعنوانمصالحعموميومنافعمليدرتحتتصرفدارد،قابلتملک
خصوصينيست؛وهمچنينامواليکهموافقمصالحعموميبهايالتوواليتيا
ناحيهياشهرياختصاصيافتهباشد«.)مصوب1370/8/4(.جملهی»آنچهکه...
دولتبهعنوانمصالحعمومیومنافعملیدرتحتتصرفدارد«معيارتمييز
ناصر، )کاتوزيان، استکهملکدولتمحسوبمیشود اموالی از اموالعمومی
قانونمدنیدرنظمحقوقیکنونی،ماده26،نکتهیشماره1(.بنابرايندرتمايز
اموالعمومیازاموالدولتیمیتوانگفت:اموالعمومیمتعلقبههمهاستولی
اموالدولتیمتعلقبهدولتمیباشدومقصودازمالکيتبراموالعمومی،صرفا

مديريتوحفاظتآنهااست.
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14 گزينه د صحيح است.ماده29قانونمدنیمياندومفهوممالکيتمنفعت
وحقانتفاعتفکيکقائلشدهاست.دربيانوجوهتمايزايندومفهوممیتوان
گفت:اوال؛درمالکيتمنفعت،شخصیمالکعينوديگریمالکمنفعتاست
درحاليکهدرحقانتفاع،عينومنفعتمتعلقبهيکشخصمیباشد.ثانيا؛در
مالکيتمنفعتذراتمنفعتدرملکمالکمنفعتايجادمیشودولیدرحق
انتفاع،ذرههایمنفعتدرملکمالکعينبهوجودمیآيد.ثالثا؛حقانتفاع)مانند
حقعمریووقف(درجهایضعيفترازمالکيتمنفعت)مانندحقمستاجربر
مورداجاره(است)کاتوزيان،ناصر،قانونمدنیدرنظمحقوقیکنونی،ماده29،

نکتهیشماره2(.
حمايت قانون 22 ماده براساس هردو صحيح هستند. د  و  گزينه هاي ب   15
پديدآورنده مادي وهنرمندانمصوب1348:»حقوق ومصنفان مولفان حقوق
موقعيازحمايتاينقانونبرخوردارخواهدبودکهاثربراينخستينباردرايران
چاپياپخشيانشريااجراشدهباشدوقباًلدرهيچکشوريچاپيانشرياپخش
ويااجرانشدهباشد.«طبقمادهفوق،اگراثريبراينخستينبارخارجازايران
منتشرگردد،حقوقماديپديدآورندهآندرايرانموردحمايتنيستواشخاص
ديگرميتوانندبدوناخذاجازهصاحباثر،درايرانآنراتکثير،منتشرياترجمه
آثارصوتي و نشريات و تکثيرکتب و ترجمه قانون 6 و مواد2 براساس کنند.
مصوب1352،تکثيرکتبونشرياتوآثارصوتيبدوناجازهصاحباثرزمانيدر
ايرانممنوعاستکهبههمانزباناصليکهدرخارجازايرانچاپشدهاند،در
ايرانچاپشوندوهمچنينرعايتمواردمذکوردراينقانونمشروطبهوجود

عهدنامهيامعاملهمتقابلنسبتبهاتباعسايرکشورهاشدهاست.
16 گزينه ج صحيح است.ر.ک.صفايی،سيدحسين،دورهمقدماتیحقوقمدنی،

جلداول،اشخاصواموال،صص237و238.
17 گزينه ب صحيح است.مطابقماده34قانونمدنی»نتاجحيواناتدرملکيت

تابعمادراستوهرکسمالکمادرشدمالکنتاجآنهمخواهدشد«.
اموال مدني:»در احکام اجراي قانون ماده63 گزينه د صحيح است.طبق  18
استفاده مورد عادتاً و معموالً آنچه زوجين، سکونت محل در موجود منقول
اختصاصيزنباشدمتعلقبهزنوآنچهمورداستفادةاختصاصيمردباشدمتعلق
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بهشوهروبقيهازنظرمقرراتاينقانونمشترکبينآنانمحسوبميشود،مگر
اينکهخالفآنثابتگردد«.

قانونمدنی»اگرمتصرففعلي بهموجبماده37 گزينه ب صحيح است.  19
اقرارکندکهملک،سابقامالمدعياوبودهاست،دراينصورت،مشاراليهنميتواند
برايردادعايمالکيتشخصمزبوربهتصرفخوداستنادکند،مگراينکهثابت
نمايدکهملکبهناقلصحيحبهاومنتقلشدهاست«.باتوجهبهاينکهدرمتن
سوالحکمقانونموردپرسشقرارگرفتهاستبراساسماده37قانونمدنی
بهعنوان اما انجاماست. قابل اقرارمتصرف ازطريق مالکيتسابقصرفا اثبات
معيارکلیمیتوانگفت:تصرفبهعنوانمالکيتتنهادرصورتیدليلبرمالکيت
فرداستکهسابقهیمالکيتآنمعلومنباشد.بنابرايندرتعارضميانتصرف
فعلیومالکيتسابق،مالکيتسابق،مقدماست؛خواهمالکيتسابقبهوسيلهی
)کاتوزيان، بينه( اقامهی )ازطريق بهوسيلهیخودمدعی يا و ثابتشود اقرار
ناصر،قانونمدنیدرنظمحقوقیکنونی،ماده35،نکتهیشمارهی6وماده37،

نکتهیشمارهی1(.
20 گزينه ج صحيح است.ر.ک.توضيحسوالشماره19.

ر.ک. منفعت مالکيت و انتفاع تمايزحق گزينه د صحيح است.درخصوص  21
ايجادحقنمیکند و مانعاست اباحه،رفع و اذن اثر توضيحسوالشماره14.
برخالفحقانتفاعبااينتوضيحايرادگزينهبمشخصمیشود.درخصوصايراد
گزينهجبايدگفتکهاذن،تکليفیرابرذمهیاذندهندهايجادنمیکندامادر

حقانتفاعبرایمالکدرمقابلمنتفعتکليفايجادمیشود.
22 گزينه ج صحيح است.بهموجبماده42قانونمدنی»رقبيحقانتفاعياست

کهازطرفمالکبرايمدتمعينيبرقرارميگردد«.
23 گزينه د صحيح است.بهموجبماده43قانونمدنی»اگرحقانتفاععبارت
ازسکونتدرمسکنيباشد،سکنيياحقسکنيناميدهميشودواينحقممکن

استبهطريقعمرييابهطريقرقبيبرقرارشود«.
24 گزينه ج صحيح است.عقدصلحبهموجبماده760قانونمدنیجزءعقود
الزماست.عقدقرضنيزباوجودسکوتقانونجزءعقودالزممحسوبمیشود.
بااينتوضيحايرادگزينهالفوبمشخصمیشود.درخصوصحبسمطلقبا
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استنادبهماده44قانونمدنیکهمقررداشتهاست:»درصورتيکهمالکبراي
حقانتفاع،مدتيمعيننکردهباشد،حبسمطلقبودهوحقمزبورتافوتمالک
خواهدبود،مگراينکهمالکقبلازفوتخودرجوعکند«.میتواننتيجهگرفت

کهاينعقدجزءعقودجايزاست.
25 گزينه ب صحيح است.بهموجبماده44قانونمدنی:»درصورتيکهمالک
برايحقانتفاع،مدتيمعيننکردهباشد،حبسمطلقبودهوحقمزبورتافوت

مالکخواهدبود،مگراينکهمالکقبلازفوتخودرجوعکند«.
26 گزينه ب صحيح است.بهموجبماده47قانونمدنی»درحبس،اعمازعمري

وغيره،قبض،شرطصحتاست«.
انتفاعدرمواد گزينه ب صحيح است.بهموجبماده51قانونمدنی»حق  27

ذيلزايلميشود:
1(درصورتانقضاءمدت؛

2(درصورتتلفشدنماليکهموضوعانتفاعاست«.
مواردديگرآن:1.مالکحقمالکيتخودرابهمنتفعمنتقلکند،2.منتفعحق
انتفاعخويشرابهمنتفعمنتقلکند،3.درحبسمطلقدرفرضفوتيارجوع
هريکازمالکومنتفع،4.عقدموجدحقانتفاعفسخيااقالهشود،5.اسقاط

حقانتفاعتوسطمنتفع
28 گزينه ج صحيح است.بهموجبماده52قانونمدنی:»درمواردذيلمنتفع

ضامنتضرراتمالکاست:
1(درصورتيکهمنتفعازمالموضوعانتفاعسوءاستفادهکند.2(درصورتيکه
شرايطمقررهازطرفمالکرارعايتننمايدواينعدمرعايتموجبخسارتي
برموضوعحقانتفاعباشد«.براساساينمادهمنتفعفقطبايدتضرراتمالکرا

جبراننمايدوحقانتفاعزايلياباطلنخواهدشد.
ازطرف قانونمدنی»انتقالعين گزينه د صحيح است.بهموجبماده53  29
مالکبهغير،موجببطالنحقانتفاعنميشود،ولياگرمنتقلاليهجاهلباشدکه

حقانتفاعمتعلقبهديگرياست،اختيارفسخمعاملهراخواهدداشت«.
30 گزينه الف صحيح است.بهموجبماده56قانونمدنی»وقفواقعميشود
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بهايجابازطرفواقفبههرلفظيکهصراحتاًداللتبرمعنيآنکند،وقبول
طبقهاولازموقوفعليهمياقائممقامقانونيآنهادرصورتيکهمحصورباشند.
مثلوقفبراوالدواگرموقوفعليهمغيرمحصورياوقفبرمصالحعامهباشد،در

اينصورت،قبولحاکمشرطاست«.
31 گزينه ج صحيح است.بهموجبماده56قانونمدنی»فقطوقفماليجائز
استکهبابقاءعينبتوانازآنمنتفعشد،اعمازاينکهمنقولباشدياغيرمنقول،

مشاعباشديامفروز«.
32 گزينه د صحيح است.بهموجبماده62قانونمدنی»درصورتيکهموقوف
عليهممحصورباشند،خودآنهاقبضمیکنندوقبضطبقهاولکافياستو
اگرموقوفعليهمغيرمحصورياوقفبرمصالحعامهباشد،متوليوقف،واالحاکم

قبضميکند«.
33 گزينه ب صحيح است.بهاستنادماده63قانونمدنی»وليووصيمحجورين
ازجانبآنهاموقوفهراقبضميکنندواگرخودواقفتوليترابرايخودقرارداده
باشد،قبضخوداوکفايتميکند«ودرفرضیکهموقوفهمتولیداشتهباشدو
قبولیموقوفهخودواقفنباشدبايدعينموقوفهبهقبضموقوفعليهدادهشود.

34 گزينه ب صحيح است.بهموجبماده76قانونمدنی»کسيکهواقف،او
رامتوليقرارداده،ميتواندبدواًتوليتراقبولياردکند،واگرقبولکردديگر
نميتواندردنمايدواگرردکردمثلصورتياستکهازاصل،متوليقرارداده

نشدهباشد«.
35 گزينه ب صحيح است.بهموجبماده78قانونمدنی»واقفمیتواندبرمتولي
ناظرقراردهدکهاعمالمتوليبهتصويبيااطالعاوباشد«.اينمادهبيانگرامکان
تعيينناظراستصوابيوناظراطالعيبرمتولياستوهرگاهنظراتمختلفايجاد

اصلبرنظارتاطالعیاست.
36 گزينه د صحيح است.بهموجبماده88قانونمدنی»بيعوقف،درصورتي
کهخرابشودياخوفآنباشدکهمنجربهخرابيگردد،بهطوريکهانتفاعازآن
ممکننباشددرصورتيجايزاستکهعمرانآنمتعذرباشدياکسيبرايعمران

آنحاضرنشود«وهمچنينبهاستنادبهاستنادماده89و349قانونمدنی.
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37 گزينه د صحيح است.ماده91قانونمدنیدراينموردمقررمیدارد:»در
مواردذيلمنافعموقوفاتعامه،صرفبرياتعمومّيهخواهدشد:1(درصورتيکه
منافعموقوفهمجهولالمصرفباشد،مگراينکهقدرمتيقنيدربينباشد.2(در
صورتيکهصرفمنافعموقوفهدرموردخاصيکهواقفمعينکردهاست،متعذر
باشد«.بهموجبماده8قانونتشکيالتواختياراتسازمانحجواوقافوامور
خيريهمصوب1363/1/2»درآمدموقوفاتمجهولالمصرفوموقوفاتیکهبهصيغه
مبراتمطلقهوقفشدهقابلمصرفدرتحقيقوتبليغونشرکتبدرزمينهی
معارفاسالمیوعمرانموقوفاتمیباشدزيرنظرسازمانبهمصرفمیرسد«.
تبصرهاينمادهنيزمقررمیدارد:»درآمدموقوفاتمتعذرالمصرف...باتشخيص
تحقيقاوقافدرموارداقرببهغرضواقفدرمحلبهمصرفمیرسد«.درجمع
و اختياراتسازمانحج و تشکيالت قانون تصويب با بايدگفت: فوق مواد بين
اوقافوامورخيريهدرسال1363،ديگرموردیبرایاجرایبند1و2ماده91

قانونمدنیوجودندارد.
38 گزينه د صحيح است.ر.ک.توضيحسوالشماره37.

39 گزينه د صحيح است.مستنبطازماده93قانونمدنی،حقارتفاقحقعيني
قائمبهملکاستواختصاصبهزمينداردومعموالًدردوملکمجاورايجاد
ميشود)کاتوزيان،ناصر،قانونمدنیدرنظمحقوقیکنونی،ماده93،نکته2(.

40 گزينه ب صحيح است. مطابقماده100قانونمدنی»اگرمجرايآبشخصي
آب عبور که نحوي به رسد هم به خرابي مجري، در و باشد ديگري خانه در
موجبخسارتخانهشود،مالکخانهحقنداردصاحبمجريرابهتعميرمجري
اجبارکند؛بلکهخوداوبايددفعضررازخودنمايدچنانچهاگرخرابيمجريمانع
عبورآبشود،مالکخانهملزمنيستکهمجريراتعميرکندبلکهصاحبحقبايد
خودرفعمانعکند.دراينصورتبرايتعميرمجريميتواندداخلخانهيازمين

شودوليکنبدونضرورت،حقورودنداردمگربهاذنصاحبملک«.
حق که »کسي مدنی قانون 105 ماده موجب به است. صحيح  د  گزينه   41
االرتفاقدرملکغيرداردمخارجيکهبرايتمتعازآنحقالزمشود،بهعهده
صاحبحقميباشد،مگراينکهبيناووصاحبملکبرخالفآنقراريداده

شدهباشد«.
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که »درصورتي مدنی قانون 115 ماده موجب به است. صحيح  ج  گزينه   42
ديوارمشترکخرابشودواحدشريکينازتجديدبناءواجازهتصرفدرمبناي
بناي تجديد درحصهخاصخود، ميتواند ديگر نمايد،شريک امتناع مشترک

ديوارراکند«.
واقعميشوند انشاء باقصد مانندعقود نيز ايقاعات گزينه ج صحيح است.  43
منتهاقانونمدنيدربارهاينکهابرازقصدانشاءشرطتأثيرقصداستياقصدانشاي
اعالمنشدهنيزباعثتحققايقاعميشود،حکمصريحيبياننکردهاست.بااين
وجودقانونگذاردربرخيازمواددرموردبرخيازايقاعاتحکمصريحمعينکرده
استکهماده449قانونمدنيدرموردفسخازاينقبيلاحکاماست.طبقاين

ماده:»فسخبههرلفظيافعليکهداللتبرآننمايدحاصلميشود«
مدنی، قانون 146 ماده مطابق حيازت، از مقصود است. گزينه ب صحيح   44
نوعی مدنی قانون 147 ماده مطابق مباحات حيازت است. يد وضع و تصرف
ايقاعاستواثرحقوقیآنتملکمیباشد.مرادطراحسوالازاشيایآزاد،همان

مباحاتیاستکهقابلتملکمیباشند.
45 گزينه د صحيح است.بهموجبماده169قانونمدنی»منافعيکهازمال
پيداشدهحاصلميشودقبلازتملکمتعلقبهصاحبآناست،وبعدازتملک

مالپيداکنندهاست«.
تعهدمستلزمدخالتدرداراييطرفو ايجاد گزينه د صحيح است.چون  46
قانوندر اينکه امرعلياالصولمجازنيست؛مگر اين اواست، براي ايجادحق
موارداستثناييوبنابرمصالحيآنرابپذيرد)دکترناصرکاتوزيان،دورهمقدماتي

حقوقمدني،اعمالحقوقي،شماره6(.
47 گزينه ج صحيح است.عملحقوقيوواقعهحقوقيهردوداراياثرحقوقي
ميباشندبااينتفاوتکهدرعملحقوقي،چونارادهيشخصاعتبارياستو
همينارادهاثرحقوقيراميخواهد،قانونبراساساينخواستاثرحقوقيرابر
عملحقوقيبارميکندوليدرواقعهحقوقيهرچندخودواقعهنيزاراديباشد،

چوناينارادهاعتبارينيست،بهناچار،اثرحقوقيانراقانونتعيينميکند.
48 گزينه ب صحيح است.عملحقوقي)اعمازعقدوايقاع(،عملياستاعتباري

کهداراياثرحقوقيميباشد.عملاعتباريدرمقابلعملماديقراردارد.
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بهسهدستهي اثرحقوقي لحاظ از الف صحيح است.هرچندعقد گزينه   49
تمليکي،عهديواذنيتقسيممیشود،تعريفماده183قانونمدنيجامعنيست

وتنهاعقدعهديراشاملمیشود.
50 گزينه د صحيح است.تعهدگاهناشيازاعمالحقوقي،اعمازعقدياايقاع
بودهوگاهناشيازواقعهيحقوقي.بنابراينبعضيازتعهداتاثرعقداستوليهر

تعهديناشيازعقدنيست.
51 گزينه ب صحيح است.عقدتمليکي،عقدياستکهباعثانتقالمالکيتعين
يامنفعتمالياايجادحقانتفاعميشودکهتمامياينآثارازمصاديقحقوق
عينيهستنددرنتيجهعقدتمليکيسبببهوجودآمدنحقعينيبرايطرفين
عقديايکيازآنهااست.دليلنادرستيگزينهالفايناستکهدرعقودتمليکي،
هميشهمالکيتبهمحضايجابوقبولايجادنميشودودربرخيمواردانتقال
مالکيتعالوهبرانعقادعقد،منوطبهتعيينمصداقمالموردمعاملهاستکهعقد
بيعمالکليازاينمواردميباشد.دليلنادرستيگزينهجايناستکهدرعقد
عهدينيز-هرچندبهصورتمحدود-برايمتعهدلهحقتعقيبايجادميشود.

52 گزينه د صحيح است.عقودمعوضاصوالًرضاييهستندوقبضدروقوعآنها
تأثيريندارد.دراينعقوداصوالًشخصيتطرفتأثيرينداردوطرفينبايداهليت
کامل)عقل،بلوغورشد(داشتهباشند.همچنيندرعقودمعوضمطابقماده377
قانونمدني،طرفينعلياالصولحقحبسدارند.نکتهيآخراينکهخيارغبنو

تبعضصفقهتنهادرعقودمعوضراهدارد.
قانونمدني»عقدخياريآن بهموجبماده188 گزينه ب صحيح است.  53
استکهبرايطرفينيايکيازآنهايابرايثالثياختيارفسخباشد«.درعرف
حقوقي،عقدخياريبهعقدالزميگفتهمیشودکهدرآنشرطخيارشدهباشد

)دکترناصرکاتوزيان،قانونمدنيدرنظمحقوقيکنوني،ص194(
54 گزينه ب صحيح است.بهموجبماده189قانونمدني»عقدمنجزآناست
کهتأثيرآنبرحسبانشاءموقوفبهامرديگرينباشدواالمعلقخواهدبود«.به
عبارتديگرعقدمنجزآناستکهتالقيارادههايطرفينوتوافقآنها،علّتتاّمة

وقوععقداستوتاثيرآنبرحسبانشاءموقوفبرامرديگرينيست.
55 گزينه ب صحيح است.تعليقواقعيدرصورتياستکهتحققشرطدرآينده
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احتماليونامعلومومربوطبهحادثهيخارجيباشدنهدرستيونفوذعقد)دکتر
ناصرکاتوزيان،قانونمدنيدرنظمحقوقيکنوني،ص194(.

56 گزينه الف صحيح است.يکيازشرايطمعلقعليه،احتماليبودنآناست.
فرارسيدن مانند باشد آينده بهحادثهايحتميدر اثرعقدمنوط اگر بنابراين
نوروزآينده،عقدرانبايدمعلقدانست.دراينفرض،عقدمنجزوموجلناميده

میشود.
و تعليقعقد واژهي»اگر«ظهوردر گزينه ج صحيح است.درمتنسوال  57
عبارت»بهشرطاينکه«ظهوردرمشروطبودنعقددارد.بنابراينچوناثرعقد
منوطبهامرياست،عقدمزبورمعلقاستوچوندرضمنعقد،شرطيدرج

شده،عقدمزبورمشروطنيزميباشد.
58 گزينه ب صحيح است.تحققشرطدرآيندهمؤثراستواثرعقددرگذشته
کاتوزيان، ناصر )دکتر باشد تراضيشده آن برخالف اينکه مگر نميآيد، بوجود

قانونمدنيدرنظمحقوقيکنوني،ص194(.
ازتحققمعلقعليه تنهاپس گزينه د صحيح است.درعقدمعلق،متعهد  59
مديونمیشود.بنابرايناگرمتعهدقبلازتحققمعلقعليهمفادعقدرااجراکند

مطابقماده302قانونمدني،ايفاء،ناروابودهومستحقاستردادآناست.
60 گزينه د صحيح است.عقداحتماليکهدربرابرعقدمحققاستعقدياست
معوضکهدرآن،حدودتعهديکيازطرفينمنوطبهواقعهايمیباشد؛مانندعقد

بيمه.ايرادگزينه4آناستکهعقودمعوضنيزقابلتعليقمیباشند.
61 گزينه ج صحيح است.شرطفاسخياشرطانفساخشرطياستکهدرعقد
اين بهامريميگردد. انحاللعقد،موقوف منجزدرجميشودوبهموجبآن،
شرطباخيارشرطتفاوتداردچراکهمنظورازخيارشرط،قراردادنحقفسخ

برايطرفينعقدياشخصثالثاست.بااينتوضيحسايرگزينههاردمیشود.
از برخي فقدان اجراي ضمانت اينکه به توجه با است. الف صحيح  گزينه   62
عقد نفوذ عدم سبب ديگر پارهاي وجود عدم و بطالن معامالت شرايطصحت
ميگرددگزينههاي1و3صحيحبهنظرميرسد.بااينوجودچونشرايطاساسي
صحتمعاملهظهوردرشرايطيدارندکهفقدانآنهاموجببطالنعقدمیشود،
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