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از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
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 
مشغول  وظیفه  ایفای  به  گوناگون  جایگاه های  و  مناصب  در  و  شده  خدمت 

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

نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری  سودمند، 
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. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
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 
همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری 
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

سخن انشر
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سؤاالت آزمون وکالت سال 1395

سؤاالت�حقوق�مدنی

1 درصورتی که هوشنگ حق انتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند 
و سپس بدون اطالع وی آن را به غیر بفروشد، کدام مورد صحیح است؟

الف( اعتبار معامله ای که موضوع حق انتفاع است، منوط به اجازه بهروز است.
ب( معامله صحیح است و بهروز فقط می تواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه 

نماید.
ج( خریدار در صورتی می تواند از منافع بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع، 

فسخ شود.
د( معامله صحیح است، ولی بهروز منحصراً در صورتی می تواند از مال استفاده کند 

که خریدار به ادامه تصرفات وی راضی باشد.

2 کدام مورد درخصوص تولیت مال موقوفه، صحیح است؟
الف( حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد، متولی قرار داده شده است،  عزل 

کند، ولی واقف درصورتی که خیانت متولی ظاهر شود، حق عزل او را دارد.
ب( چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف،  شرط مباشرت شده باشد، متولی 

می تواند وکیل بگیرد یا تولیت را به دیگری تفویض کند.
با فوت  باشند، در هر حال  تعیین شده  به عنوان متولی  نفر  ج( درصورتی که دو 

هریک،  حاکم شخصی را ضمیمه خواهد کرد.
د( واقف می تواند خود را متولی قرار داده و واز منافع موقوفه، مبلغی به عنوان حق 

تولیت برای خود تعیین کند.

3 کدام مورد زیر، عقد خیاری محسوب می شود؟
الف( واجد خیار تخلف شرط باشد.

ب( واجد خیار شرط باشد.
ج( واجد یکی از خیارات مشترک باشد.
د( واجد یکی از خیارات مختص باشد.

4 محمد اتومبیل متعلق به ثریا را که برای تعمیر در اختیار او بود، به مبلغ 
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سیصد میلیون ریال به بهروز می فروشد و سپس اتومبیل در ید خریدار، 
بر اثر سیل تلف می شود، در صورت رد معامله،  کدام مورد صحیح است؟

الف( ثریا می تواند برای مطالبه قیمت اتومبیل،  فقط به بهروز مراجعه کند.
ب( ثریا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرخ روز،  از محمد یا بهروز مطالبه کند.

ج( با توجه به اینکه اتومبیل بر اثر سیل تلف شده است،  ثریا فقط حق رجوع به 
محمد را دارد.

د( با توجه به اینکه اتومبیل بدون تقصیر بهروز تلف شده است، ثریا فقط حق 
مطالبه سیصد میلیون ریال را از وی دارد.

مورد  کدام  کنند،   تحصیل  را  خارجی  تابعیت  که  ایرانیانی  درخصوص   5
صحیح است؟

الف( تابعیت ایرانی آنان درهر حال زایل می شود.
ب( موظف هستند ظرف شش ماه، ترک تابعیت ایران کنند.

آن ها  ایرانی  تابعیت  وزیران،   هیئت  توسط  خارجی  تابعیت  تأیید  در صورت  ج( 
زایل می شود.

در  نمایندگی مجلس، عضویت  وزارت،  و جز  است  باقی  آن ها  ایرانی  تابعیت  د( 
شورای نگهبان و قضاوت،  اشتغال به مشاغل دولتی دیگر بالمانع است.

6 درخصوص عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد در موعد تعیین شده در 
قرارداد، کدام مورد صحیح است؟

انقضای مدت، حق مطالبه خسارت عدم  با  تعهدات غیرپولی، متعهدله  الف( در 
انجام تعهد را دارد.

ب( چنانچه تعهد پولی باشد، با انقضای مدت،  متعهدله حق مطالبه خسارت تأخیر 
را دارد.

ج( متعهدله نمی تواند مطالبه خسارت نماید، مگر آنکه موعد سپری شده و اجرای 
تعهد مطالبه شود.

د( در کلیه تعهدات متعهدله در صورتی می تواند خسارت عدم انجام تعهد مطالبه 
کند که متعهد، با وجود تمکن مالی از اجرای تعهد خودداری نماید.

7 شرکت در کدام یک از موارد زیر،  زایل می شود؟
الف( عدم امکان تقسیم به علت ضرری بودن
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ب( نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم
ج( تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه

د( از مالیت افتادن مال الشرکه

8 مطابق قواعد کلی قانون مدنی، کدام یک از موارد زیر،  درخصوص عقد 
مضاربه، صحیح است؟

الف( مضارب می تواند با اخذ اجرت، اعمالی را که عرفاً رجوع به اجیر در آن ها الزم 
است،  شخصاً انجام دهد.

منظور سودآوری  به  و  مالک  با سرمایه  تشخیص خود،   به  ب( مضارب می تواند 
بیشتر، با دیگری مضاربه کند.

ج( مضارب، در صورت اطالق عقد، حق هر نوع تجارتی را دارد.
د( مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.

از تحویل،   به دیگری می فروشد و پس  را  9 شخصی مقدار معینی شکر 
از موارد  بوده است. در کدام یک  العقد معیوب  معلوم می شود که حین 

زیر،  خریدار در فسخ یا مطالبه ارش مخیر است؟
الف( چنانچه خریدار،  مبیع را به دیگری هبه نموده باشد.

ب( درصورتی که به علت رطوبت انبار خریدار، مبیع از مالیت افتاده باشد.
ج( چنانچه شکرهای مورد نظر، در کارگاه نبات سازی استفاده شده باشد.
د( چنانچه با واسطه عیب مزبور، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد.

10 تاجری با ارائه یک نمونه برنج هندی به خریدار، تمامی موجودی انبار 
خود را که حاوی صد تن برنج است،  می فروشد، اما هنگام تسلیم معلوم 
نمونه است. کدام ضمانت  اوصاف  فاقد  می شود که کاالی فروخته شده،  

اجرایی، در دسترس خریدار خواهد بود؟
الف( فقط حق فسخ معامله را دارد.

ب( فقط حق مطالبه ارش دارد.
ج( می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواهد.

د( حق دارد با قبول برنج های موجود در انبار، خسارت ناشی از عدم مطابقت کاال 
را مطالبه نماید.
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11 کدام یک از موارد تعلیق زیر، مبطل عقد است؟
الف( درصورتی که مدیون پرداخت نکند، من ضامن هستم.

ب( درصورتی که دینی بر عهده مدیون ثابت باشد، من ضامن هستم.
ج( درصورتی که مدیون تاکنون ادای دین نکرده باشد،  من ضامن هستم.

د( در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون، من ملتزم به تأدیه خواهم بود.

12 کدام مورد درخصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟
الف( وکیل پس از استعفا، تحت هیچ شرایطی نمی تواند در مورد وکالت اقدام کند.

ب( چنانچه نامه عزل وکیل که در مسافرت است،  ارسال گردد، اقدامات او نسبت 
به موکل نافذ نیست.

ج( چنانچه نامه عزل به اطالع وکیل که در مسافرت است، برسد، اقدامات او نسبت 
به موکل نافذ نیست.

د( چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وکیلی که در مسافرت است، واصل گردد، اقدامات 
او نسبت به موکل نافذ نیست.

13 در ضمن عقد اجاره یک ساله، بر مستأجر شرط شده است که در مدت 
اجاره، باغچه موجر را که در مجاورت عین مستأجره قرار دارد، به صورت 
رایگان آبیاری نماید. در صورت تخلف مستأجر در سه ماهه اول و خشک 

شدن برخی درختان،  کدام اقدام از سوی موجر متصور است؟
الف( فقط می تواند الزام به اجرای شرط فعل و مطالبه خسارت عدم اجرای شرط 

را بخواهد.
ب( پیش از فسخ قرارداد، باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بخواهد.

ج( فقط می تواند خسارت ناشی از عدم اجرای شرط فعل را بخواهد.
د( ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد.

از  زوجه  توسط  انجام هزینه  قانون حمایت خانواده درخصوص  مطابق   14
اموال خویش، کدام مورد صحیح است؟

الف( هرگاه زوجه به اذن زوج، هزینه مخارج متعارف شخصی خود را از اموال خود 
ادا نماید،صرفاً درصورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، می تواند معادل آن 

را از زوج دریافت کند.


