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سخن ناشر

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

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب 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؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  مؤسسه ی آموزش عالی 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 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
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۵آزمون سال 1384

آزمون سال 1384

1  زوج پس از پرداخت نفقه یک ماهه زوجه بنا به دعوت یکی از اقوام 
نزدیک به مدت یک ماه به شهر دیگری دعوت می گردد، با توجه به اینکه 
داشته  به عهده  مفصل  و  کامل  به طور  میزبان  را  خانواده  هزینه های  کلیه 
است و هیچ هزینه و خرجی متوجه خانواده زوج نمی گردد آیا زوج می تواند 

استرداد پولی را که بابت نفقه به زوجه داده است بخواهد؟
الف( در صورتی که زوجه نفقه دریافتی از زوج را خرج کارهای دیگری ننموده 

باشد زوج می تواند آن را مسترد نماید.
ب( خیر نمی تواند و این مبلغ پرداختی در ملکیت زوجه درآمده است. )مشروط 

به اینکه زوجه در این مدت در تمکین کامل زوج بوده باشد.(
ج( بند های 1 و4

انجام  میزبان  توسط  خانواده  یک ماهه  هزینه های  کلیه  چراکه  می تواند  بله  د( 
پذیرفته است و زوجه هزینه ای نکرده است.

2  نفقه طقل متولد از زنا به عهده کیست؟
ب( به عهده بیت المال )دولت( الف( تشخیص آن با دادگاه است 

د( هیچکدام ج( به عهده زانی است  
3  در چه صورتی به زوجه مهر المثل تعلق می گیرد؟

الف( در صورتی که مهر در عقد ذکر نشده و شوهر بعد از نزدیکی زن خود را 
طالق دهد.

ب( در صورتی که بعد از عقد و قبل از نزدیکی زن را مطلقه نماید.
ج( در صورتی که بعد از عقد و نزدیکی شوهر زن مطلقه نماید.

د( در صورتی که مهر در عقد ذکر نشده و شوهر قبل از نزدیکی زن را طالق 
دهد.

4  درصورتی که زوجه زندانی شود و مانع تمکین از زوج گردد آیا ناشزه 
محسوب می گردد؟

الف( ناشزه محسوب نمی گردد ولی استحقاق نفقه را هم ندارد.
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ب( ناشزه محسوب نمی گردد و استحقاق نفقه را دارد.
ج( ناشزه محسوب می گردد و استحقاق نفقه را ندارد.

د( بستگی به نوع جرم ارتکابی زوجه دارد.
از انجام کارشناسی )علی رغم ارجاع  باید  5  در چه مواردی کارشناس 

موضوع از طرف مرجع قضائی( امتناع نماید؟
الف( در صورتی که مورد کارشناسی دشوار بوده و کارشناس بیش از یک سال 

سابقه کار کارشناسی نداشته باشد.
ب( درصورتی که یکی از اصحاب دعوی خواستار عزل کارشناس باشد.

ج( در صورتی که قباًل در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان کارشناس اظهار 
نظر کرده باشد.

د( هیچکدام.
6  پرداخت نفقه تاجر ورشکسته و خانواده اش با چه کسی است؟

الف( هر یک از طلبکاران که اموال او را توقفیف نموده اند.
ب( شخص ورشکسته در صورتی که قادر به کارکردن باشد باید با اختیار شغل 

نفقه خود و خانواده اش را تأمین نماید.
ج( در صورتی که دارایی ورشکسته کفاف بدهی او را ندهد نفقه به عهده اقرباء 

درجه اول او می باشد.
نداشته  زندگی  هزینه  تأمین  برای  دیگری  وسیله  ورشکسته  که  در صورتی  د( 

باشد می تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارایی خود از دادگاه بخواهد.
7  کدام گزینه صحیح است؟

الف( در صورت عدم ذکر مهر در نکاح موقت موجب بطالن است.
ب( در صورت عدم ذکر مهر د عقد نکاح زوجه مستحق مهر المتعه می باشد.

ج( عدم ذکر مهر د عقد نکاج موجب بطالن است.
د( مالیت نداشتن مهر در عقد نکاج موجب بطالن است.

8  کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف( ترک انفاق زوجه و اقارب مجازات دارد.

ب( ترک انفاق در صورت استطاعت مجازات دارد.
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ج( ترک انفاق در صورت تمکین زوجه مجازات دارد.
د( ترک انفاق زوجه و فقط فرزندان مجازات دارد.

9  همسر مردی که به علت مریضی قادر به انجام امور خود نمی باشد و 
نیاز به پرستار دارد در چه صورتی ملزم به استخدام پرستار می باشد؟

الف( در هر صورتی ملزم به استخدام پرستار می باشد.
ب( در صورتی  که زوجه ناشزه نباشد.

ج( در صورتی که دادگاه حکم به این امر دهد.
د( در صورت احراز توانایی مالی زوج.

10  در چه طالقی زن حق مطالبه نفقه خود را در دوران عّده دارد؟
الف( در طالق رجعی 

ب( در طالق رجعی و بائن 
ج( در طالقی که زوجه در زمان عّده به عوض رجوع نکرده باشد.  

د( در طالق خلع و مبارات
11  تشخیص تمول و توانایی شخص منفق در نفقه اقارب با کیست؟

ب( دادگاه صالح الف( با شخص مستحقق نفقه 
د( با ارزیابی اموال منفق توسط کارشناس ج( با کارشناس پرونده  
12  آیا طالق زوجه به علت نشوز استحقاق وی را به نفقه منتفی می نماید؟

الف( در صورتی که طالق صورت گیرد دیگر رابطه زوجیت وجود ندارد که زوجه 
مستحق نفقه باشد.

ب( در صورتی که طالق رجعی باشد نفقه در دوران عّده را منتفی می نماید.
ج( صرف طالق نفقه زوجه را در دوران عّده منتفی نمی نماید.

د( فقط در عقد انقطاع نفقه را منتفی می نماید.
13  در چه صورتی برای زوجه »نحله« تعیین می گردد؟

الف( در صورتی که زوج حاضر به پرداخت اجرت المثل نباشد.
ب( درصورتی که وضع مالی زوج خوب و زوجه نیازمند باشد.

ج( با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر 
انجام داده و وسع مالی زوج.
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د( در  صورتی که زوج کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده در منزل زوج و به 
دستور وی انجام نداده است.

14  در چه  صورتی اجرت المثل و نحله به زوج تعلق نمی گیرد؟
امور مالی  یا عقد خارج الزم در خصوص  نکاح  الف( در صورتی که ضمن عقد 

شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود.
ب( در صورتی که زوجه در زمانی که در منزل زوج بوده است مستخدم و خادم 

داشته باشد.
ج( در صورتی که زوج خواهان طالق بوده ولی قادر به پرداخت نباشد.

د( در صورتی که در دوران عّده )در طالق رجعی( زوج به زوجه رجوع نماید.
15  در چه صورتی زن مستحق نصف مهر است؟

الف( در صورتی که عقد نکاح به جهت عنن فسخ گردد.
ب( در صورتی که زوجین در این زمینه توافق کرده باشند.

ج( در صورتی که شوهر در نکاح منقطع قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را به 
بخشد.

د( بند های 1و 2و3.
16  آیا اقامه دعوی فرزند به طرفیت پدر به خواسته مطالبه هزینه تحصیل 

دانشگاه قابل استماع است؟
الف( در صورتی که پدر توانایی پرداخت داشته باشد قابل استماع است.

ب( در صورتی که فرزند طبق موازین قانونی مستحص نفقه بوده و پدر نیز قادر 
به پرداخت باشد.

ج( در صورتی که فرزند با پدر زندگی کرده و از او اطاعت نماید.
د( در صورتی فرزند شغلی برای امرار معاش خود نداشته باشد.

17  در چه صورتی پدر مکلف به پرداخت نفقه فرزند می باشد؟
الف( در صورتی که فرزند صغیر باشد.

ب( در صورتی که فرزند طبق موازین قانونی مستحق نفقه بوده و پدر نیز قادر 
به پرداخت باشد.

ج( در صورتی که فرزند با پدر زندگی کرده و از او اطاعت نماید.



۹آزمون سال 1384

د( در صورتی که فرزند شغلی برای امرار معاش خود نداشته باشد.
فاقد تمکن  نماید )در صورتی که  ازدواج متارکه  از  18  دختری که پس 

مالی باشد( آیا جزو افراد واجب النفقه پدر محسوب می شود؟
الف( پدر در هر حال در صورت نیاز و استحقاق دختر )به شرط توانایی( باید 

نفقه او را پرداخت نماید.
ب( چون پس از ازدواج تکلیف پرداخت نفقه به دختر از پدر رفع می شود جزو 

افراد واجب النفقه نمی باشد.
ج( قانون در این مورد ساکت است.

د( تشخیص چنین امری با دادگاه است.
کسر  می تواند  است  فرزند  و  زن  دارای  و  بوده  ُمعیل  که  کارمندی    19
خرجی خود را از پدر خود که دارای تمکن مالی کافی برای تأمین مایحتاج 

فرزندش است مطالبه نماید؟
الف( می تواند مطالبه کند.

ب( فرزندان کارمند می توانند از پدر بزرگ خود مطالبه جبران کسری هزینه 
زندگی خود را بنمایند.

ج( چون فرزند کبیر بوده و خود دارای شغل دو درآمد است پدر تکلیفی ندارد.
د( پدر هیچ تعهد قانونی و شرعی نسبت به فرزندش ندارد.

20  کدام گزینه صحیح است؟
الف( در صورتی که اصحاب دعوی روی یک کارشناس توافق داشته باشند دادگاه 

وی را به عنوان کارشناس انتخاب می نماید.
ب( در دعوی در مراجع قضائی کارشناس با کسب نظر اصحاب دعوی و توسط 

دادگاه تعیین می گردد.
تعیین  شاکی  یا  و  خواهان  نظر  با  کارشناس  قضائی  مراجع  در  دعاوی  در  ج( 

می گردد.
د( هیچکدام.

21  آیا صرف داشتن درآمد باال موجب مسئولیت شخص به پرداخت نفقه 
اقارب است؟
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الف( داشتن درآمد باال یکی از موجبات مسئولیت شخص در پرداخت نفقه به 
اقارب است.

ب( درآمد شخص را با توجه به تعهدات و وضع زندگانی شخص وی باید در نظر 
گرفت و در مورد وی قضات نمود.

به  نفقه  تأثیری در مسئولیت شخص در پرداخت  پائین هیچ  باال و  ج( درآمد 
اقارب ندارد.

د( بله درآمد باال موجب مسئولیت شخص به پرداخت نفقه به اقارب است.
22  با توجه به تعریف نفقه اقارب در قانون مدنی:

الف( پرداخت هزینه زندگی به شخص مستحق نفقه متناسب با شؤونات از جمله 
داشتن خادم در صورت عادت یا احتیاج

ب( پرداخت هزینه کلیه درخواستی های شخص مستحق نفقه از جمله هزینه 
تحصیل.

البیت به شخص  اثاث  و  البسه و غذا  و  با پرداخت هزینه مسکن  و  تأمین  ج( 
مستحق نفقه است.
د( گزینه الف و ب

نیز  اقارب  نماید.  دعوی  اقامه  خود  نفقه......  برای  می تواند  زوجه...    23
می توانند نفقه....خود را مطالبه نفقه نمایند.

ب( عدم تمکین- نشوز الف( در صورت تمکین- آینده- گذشته  
د( نشوز- تکمین ج( مسافرت زن- تمکین    

24  ..... مانع استقرار نفقه است ولی زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات 
......خود ندارد؟

ب( عدم تمکین- نشوز الف( سوء رفتار- حس رفتار   
د( نشوز- تمکین ج( مسافرت زن- تمکین    

25  در چه موردی مهر المتعه مطرح می گردد؟
الف( در نکاح دائم در صورتی که بدون مهر باشد و طالق پیش از نزدیکی واقع 

شود
ب( در نکاح منقطع و در صورتی که بذل مدت پیش از نزدیکی اتفاق افتد.
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ج( در نکاح منقطع و پس از نزدیکی
د( در نکاح دائم در صورتی که بدون مهر باشد و طالق بعد از نزدیکی باشد.

26  کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
الف( در صورت رضایت زوج از زوجه زن حق نفقه دارد.

ب( مطلّقه رجعیه در زمان عّده حق نفقه دارد.
ج( در عقد انقطاع زن حق نفقه دارد.

د( اگر  عّده به جهت فسخ نکاح باشد زن حق نفقه دارد.
27  شخصی که دارای زن، مادر و فرزند صغیر است واز طرفی فقط قادر به 

پرداخت نفقه به یکی از آنها می باشد اولویت پرداخت نفقه به کدام است؟
الف( نفقه فرزند صغیر اولویت دارد.

ب( زوجه در اولویت می باشد.
ج( اولویت مادر و فرزند است که باید ُمنفق یکی از آن دو را به دیگری ترجیح 

دهد.
د( مادر در اولویت است.

28  اگر دختری از شوهر کردن امتناع نماید و فاقد شغل باشد و توان مالی 
نیز نداشته باشد آیا استحقاق نفقه دارد؟

الف( استحقاق مطالبه نفقه را ندارد.
ب( در صورتی می تواند مطالبه نفقه نماید که به علت نبودن کار و علی رغم سعی 

فراوان نتواند کار مناسبی پیدا نماید.
ج( در چنین حالتی حق مطالبه نفقه را دارد.

د( فقط برای مدت کوتاهی که بیشتر از یک سال نباشد می تواند موقتاً مطالبه 
نفقه نماید.

29  در صورتی که زوج معسر و قادر به پرداخت نفقه همسرش نباشد کدام 
گزینه صحیح نیست؟

الف( زوجه حقی به مطالبه نفقه از همسرش ندارد.
ب( زوجه می تواند تا توانایی زوج به پرداخت نفقه صبر کند و بعداً نفقه معقوقه 

خود را مطالبه نماید.
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گزینه د صحیح است. نفقه حقی است که با تحقق عقد نکاح و مشروط بر  1
تمکین زوجه، به وی تعلق می گیرد و پرداخت آن منوط به نیازمند بودن یا نبودن 

زوجه ندارد.
گزینه ج صحیح است.  اگرچه ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا را  2
ملحق به زانی ندانسته است، با این حال به موجب رأی وحدت رویه شماره 617 
طفل  عرفی  پدر  زانی  کشور،  عالی  دیوان  عمومی  هیأت   1376/04/03 مورخ 
تلقی شده و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله پرداخت نفقه بر عهده 

اوست و صرفًا موضوع توارث منتفی است.
وجود  باید  عمده  شرط  دو  مهرالمثل  ثبوت  برای  گزینه الف صحیح است.  3
باشد؛ 2- نزدیکی صورت گرفته  تعیین نشده  باشد؛ 1- مهریه در عقد  داشته 
باشد. بنابراین گزینه های ب و د که ناظر به فرضی است که نزدیکی صورت 
نگرفته است، صحیح نمی باشند. همچنین علت نادرستی گزینه ج این است که در 

این گزینه به شرط اول یعنی عدم تعیین مهر اشاره ای نشده است.
گزینه ب صحیح است. پاسخ این سوال وابسته به تحلیلی است که از نشوز  4
و در  ارتفاع است  و  بلند شدن  به معنای  لغت  نشوز در  داد.  ارائه  باید  زوجه 
اصطالح حقوقی به معنی نافرمانی و سرپیچی زن از انجام وظایف و تکالیفی که 
در برابر شوهر دارد. بنابراین امتناع از برقراری رابطه زناشویی بدون علت موجه 
یا عدم اطاعت از زوج را می توان از مصادیق بارز نشوز دانست. با این مقدمه 
به نظر می رسد صرف زندانی شدن زوجه را نمی توان مصداق نشوز وی دانست و 

به دنبال آن، حکم به اسقاط حق نفقه زن داد.
آیین  قانون   261 ماده  در  مندرج  قاعده  مطابق  گزینه ج صحیح است.  5
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1379، کارشناس مکلف به قبول 
امر کارشناسی است و حق امتناع از آن را ندارد مگر اینکه دارای »عذر موجه« 
باشد. با توجه به ذیل ماده مزبور، معاذیر کارشناس همان معاذیری است که در 
مورد دادرس وجود دارد و از جمله آنها در فرضی است که کارشناس سابقًا در 
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مورد موضوع دعوای اقامه شده اظهارنظر کرده باشد.
او در ماده  تاجر ورشکسته و خانواده  نفقه  گزینه د صحیح است. وضعیت  6
447 قانون تجارت مشخص شده است که به موجب این ماده اگر تاجر ورشکسته 
وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد، می تواند نفقه خود و خانواده اش را از 
دارایی خود مطالبه کند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب 

دادگاه معین می نماید.
نداشتن آن  مالیت  یا  نکاح  عقد  در  مهر  گزینه الف صحیح است. عدم ذکر  7
موجب بطالن عقد نمی گردد مگر در عقد نکاح موقت که تعیین مهر و همچنین 
صحت آن از ارکان عقد به شمار می آید. همچنین صرف مسکوت نهادن مهر نیز 

موجب استحقاق زوجه به مهرالمتعه نمی شود.
انفاق عالوه بر ضمانت اجرای حقوقی،  گزینه د صحیح است. خودداری از  8
دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد که در ماده 53 قانون حمایت خانواده 
مصوب 1391 پیش بینی شده است. جرم ترک انفاق در صورتی محقق می گردد 
که زوج استطاعت پرداخت نفقه را داشته باشد و همچنین زوجه نیز در تمکین 
مرد باشد. افزون بر این، حمایت کیفری قانون گذار عالوه بر نفقه زوجه، شامل 
صرفًا  را  انفاق  ترک  مجازات  که  د  گزینه  بنابراین  می گردد.  نیز  اقارب  نفقه 

محدود به نفقه زوجه و اوالد نموده است صحیح نمی باشد.
با  تطبیق  قابل  سوال  فرض  در  پرستار  استخدام  گزینه ب صحیح است.  9
در  زوجه  بنابراین  است.  مدنی  قانون   1107 ماده  در  مندرج  خادم  استخدام 
صورتی مستحق آن است که عادت به داشتن خادم یا پرستار داشته باشد یا به 
واسطه بیماری احتیاج به آن پیدا کند. در صورت سوال که زوجه دارای بیماری 
است، این شرط محقق گردیده است اما از آنجا که پرداخت نفقه منوط به عدم 
نشوز زوجه است، گزینه ب صحیح است. علت نادرستی گزینه د این است که 
قرار  لحاظ  مورد  نفقه  پرداخت  در  مالی زوج  استطاعت  ایران  نظام حقوقی  در 

نمی گیرد.
گزینه الف صحیح است. به طور کلی در طالق های بائن مانند خلع و مبارات،  10
زوجه استحقاق نفقه ندارد. بنابراین گزینه الف که متضمن طالق رجعی می باشد 
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صحیح است. همچنین علت نادرستی گزینه ج این است که مادامی که زوجه به 
عوض رجوع نکرده باشد، همچنان طالق بائن است اما در فرضی که زوجه در 
زمان عّده به عوض رجوع نماید، طالق تبدیل به رجعی شده و وی نیز مستحق 

نفقه می گردد.
تکلیف  ثبوت  اصلی در  ُمنفق شرط  مالی  استطاعت  گزینه ب صحیح است.  11
وی به انفاق است. بنابراین احراز آن از امور حکمی و ماهوی پرونده بوده که با 
این خصوص نوعی  تشخیص دادگاه صورت می گیرد. اظهار نظر کارشناس در 
مداخله در عمل قضایی ای است که دادگاه انجام می دهد. اصوالً در دعاوی نفقه 
اظهار نظر کارشناس محدود به تعیین میزان نفقه است که با توجه به عرف و 

مخارج روزمره زندگی از امور موضوعی محسوب می شود.
گزینه ب صحیح است. مطلّقه رجعیه در حکم زوجه حقیقی محسوب شده و  12
بنابراین استحقاق نفقه دارد. با این حال اگر طالق در حال نشوز واقع شده باشد 
یا مطلقه رجعیه ناشزه گردد، حق وی بر نفقه نیز ساقط خواهد شد )ر.ک ماده 

1109 ق.م.(.
گزینه ج صحیح است. نحله حقی است که در بند ب تبصره 6 ماده واحده  13
در  نحله  است.  شده  پیش بینی  زوجه  برای  طالق  به  مربوط  مقررات  اصالح 
صورتی به زن تعلق می گیرد که اوالً وی متقاضی طالق نباشد؛ ثانیًا طالق ناشی از 
سوءرفتار یا تخلف وی از وظایف زوجیت نباشد؛ ثالثًا زوجه استحقاق اجرت المثل 
یا تنصیف دارایی مرد را نداشته باشد. در این شرایط، دادگاه مبلغی را با توجه 
به سنوات زندگی مشترک، وضعیت مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در منزل 
زوج انجام داده است، تعیین می کند. با توجه به آنچه گفته شد، اطالق گزینه ب 
که شامل طالق به درخواست زوجه نیز می گردد، صحیح نیست. همچنین علت 
نادرستی گزینه الف این است که اراده زوج در پرداختن یا نپرداختن اجرت المثل 

شرط نیست.
گزینه الف صحیح است. این سوال در زمان اعتبار ماده واحده اصالح مقررات  14
عقد  اگر در ضمن  آن،  تبصره 6  مطابق  که  است  به طالق طرح شده  مربوط 
پرداخت  و  می شود  عمل  آن  طبق  باشد،  شده  شرط  مالی  امور  خصوص  در 
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اجرت المثل یا نحله منتفی خواهد بود.
گزینه د صحیح است. تنصیف مهر در قانون مدنی در سه مورد پیش بینی  15
شده است: 1- طالق قبل از نزدیکی؛ 2- بذل مدت قبل از نزدیکی؛ 3- فسخ قبل 
از نزدیکی به علت عنن. همچنین در صورتی که طرفین توافق نمایند که زوجه 

مستحق نصف مهر باشد، این توافق نافذ است.
اقارب  نفقه  ایران، موارد  بنا بر عقیده اساتید حقوق  گزینه ب صحیح است.  16
حصری نیست و حتی ممکن است مخارج تحصیلی فرزند را هم شامل شود. لذا 
اگر شرایط قانونی پرداخت نفقه از جمله استطاعت مالی پدر و احتیاج فرزند ثابت 

شود، پدر ملزم به انفاق می گردد.
گزینه ب صحیح است. فرزند در صورتی مستحق نفقه است که مالی نداشته  17
باشد تا از محل آن مخارج خود را تأمین کند یا نتواند به وسیله اشتغال به شغلی 
وسایل معیشت خود را فراهم نماید. قانون مدنی به سن فرزند در پرداخت نفقه 
اشاره ای نمی کند و بنابراین رسیدن فرزند به سن 18 سال یا سن بلوغ، موجب 
رفع تکلیف از پدر نخواهد شد. از این رو، گزینه الف که استحقاق فرزند بر نفقه 
را منوط به صغیر بودن وی کرده است، صحیح نمی باشد. همچنین علت نادرستی 
گزینه د، اطالق آن است؛ زیرا اگرچه ممکن است فرزند اشتغال به شغل یا حرفه 
خاصی نداشته باشد، اما این احتمال وجود دارد که وی دارای مال و اموالی باشد 

که بتواند معیشت وی را تأمین نماید.
گزینه الف صحیح است. در صورتی که شرایط قانونی پرداخت نفقه در دختر  18
وجود داشته باشد، پدر مکلف به پرداخت مخارج زندگانی اوست و صرف ازدواج 
دختر موجب سقوط این تکلیف نخواهد شد مگر اینکه زوج نفقه وی را پرداخت 
نماید که در این فرض، پدر ملزم به انفاق نخواهد بود. اما در صورتی که دختر 
نفقه به وی بازگردد، پدر ملزم به  از همسر خود جدا شود و شرایط استحقاق 

انفاق است.
گزینه الف صحیح است. از جمله ابهامات مطرح در ذیل بحث از نفقه اقارب  19
عبارت است از اینکه آیا منفق مکلف به پرداخت هزینه خانواده مستحق نفقه نیز 
می باشد یا فقط باید مخارج زندگی شخص واجب النفقه را تأمین نماید؟ عقیده 
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مرحوم استاد کاتوزیان )حقوق خانواده، ج2، شماره 529( بر این استوار است که 
هزینه خانواده شخص در شمار نیازهای ابتدایی اوست و بنابراین اخالق و عرف 
اقتضا می کند که مخارج زندگی متعارف افراد تحت تکفل واجب النفقه را جدای 
از مخارج شخصی زندگی او ندانیم. بنابراین اگر واقعیت زندگی انسان ها را در 
نظر آوریم، باید نفقه شخص را با توجه به مخارج شخصی او و کسانی که به حکم 
قانون در کفالت او هستند محاسبه کنیم. بر اساس این نظر، در فرض سوال اگر 
شخص کارمند را مستحق گرفتن نفقه از پدر متمول وی بدانیم، نفقه زن و فرزند 
او نیز در حکم نفقه خوِد اوست و پدر مکلف به پرداخت آن است. بنابراین به نظر 
می رسد گزینه الف پاسخ صحیح تری به این سوال باشد. علت نادرستی گزینه ب 
این است که فرزندان کارمند اگرچه ممکن است بتوانند مخارج زندگی شخصی 
را  تا مخارج زندگی پدر خود  ندارند  را  اختیار  این  نمایند، ولی  خود را مطالبه 

خواستار شوند.
گزینه الف صحیح است. تعیین کارشناس توسط دادگاه صورت می گیرد و در  20
این خصوص دادگاه تکلیفی ندارد تا به نظر اصحاب دعوی توجه کند مگر اینکه 
این  در  که  نمایند  »کارشناس مرضی الطرفین«  انتخاب  به  اقدام  طرفین دعوی 
صورت، دادگاه امر کارشناسی را به وی ارجاع می دهد. کارشناسی مرضی الطرفین 

ممکن است غیر از کارشناسان رسمی باشد.
گزینه ب صحیح است. به طور کلی کسی ملزم به انفاق است که متمکن از  21
دادن نفقه باشد. قانون مدنی در ماده 1198 این نکته را به خوبی معنی می کند: 
»یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار 
مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن، باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او 
در جامعه در نظر گرفته شود.« با توجه به این ماده، صرف درآمد باالی شخص 
موجب الزام وی به انفاق نمی گردد؛ بلکه دادگاه باید وضعیت زندگی او، تعهدات، 
دیون و اقساطی که بر عهده دارد را نیز لحاظ کند؛ به نحوی که با پرداخت نفقه 

در زندگی شخصی خود دچار مضیقه نگردد.
شده  ذکر  ق.م.   1204 ماده  در  اقارب  نفقه  ارکان  گزینه ج صحیح است.  22
است. مالک پرداخت نفقه اقارب برخالف نفقه زوجه، »رفع حاجت« است که 
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با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق صورت می گیرد. در ماده مذکور، موارد 
نفقه اقارب محدود به مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت شده است. بنابراین خادم 
در زمره موارد نفقه نیست. همچنین ماده مزبور به شؤون شخص واجب النفقه نیز 

توجهی نکرده است. با این اوصاف، گزینه ج صحیح است.
حال  هر  در  زوجه  ق.م..   1206 ماده  به  مستنداً  گزینه الف صحیح است.  23
می تواند عالوه بر نفقه جاریه و آتیه خود، نفقه معوقه را نیز خواستار شود در 

حالی که اقارب فقط حق مطالبه نفقه جاریه را دارند.
گزینه د صحیح است. طراح این سوال از نظریه »مانعیت نشوز« در استحقاق  24
نفقه پیروی نموده است. اثر مهم قبول این نظر عبارت است از اینکه زن برای 
مطالبه نفقه خود نیازی به اثبات تمکین ندارد؛ زیرا تمکین شرط استحقاق نفقه 
نیست تا حکم به پرداخت نفقه منوط به اثبات شرط باشد )ر.ک کاتوزیان، قانون 
مدنی در نظم حقوقی کنونی، حاشیه 3 ذیل ماده 1108 ق.م.. و کاظمی، قانون یار 

حقوق خانواده، نکته 4 ذیل ماده 1108 ق.م.(.
گزینه الف صحیح است. مهرالمتعه در فرضی تعیین می گردد که مهر در نکاح  25
معین نشده باشد و زوج قبل از وقوع نزدیکی زن خود را طالق دهد. بنابراین 
مهرالمتعه فرع بر وقوع طالق است و از آنجا که در نکاح منقطع طالق وجود 
ندارد، مهرالمتعه نیز موضوعیتی پیدا نخواهد کرد. از این رو، گزینه های ب و ج 
نادرست است. همچنین در فرضی هم که مهر تعیین نشده باشد ولی نزدیکی 
نیز  د  گزینه  رو،  این  از  و  است  مهرالمثل  زوجه مستحق  باشد،  گرفته  صورت 

صحیح نیست.
گزینه ب صحیح است. بعد از انحالل نکاح، نفقه تنها در دو صورت به زن  26
تعلق می گیرد: 1- در دوران عّده طالق رجعی مگر اینکه طالق در حال نشوز 
نکاح مشروط  یا فسخ  بائن  ناشزه گردد؛ 2- در دوران عّده طالق  یا زن  بوده 
بر اینکه زن باردار باشد. از این رو، اطالق گزینه د که زوجه را در هر صورت 
مستحق نفقه ایام عّده فسخ می داند، صحیح نیست. همچنین علت نادرستی گزینه 
ج این است که نفقه در عقد موقت تنها در صورتی به زن تعلق می گیرد که شرط 
ضمن عقد وجود داشته باشد و علت نادرستی گزینه الف این است که صرف 
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