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از  يکی  به منزله ی  گرايش هايش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
پرطرف دارترين رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجويان علوم 
انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجويانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی 
مشغول  وظیفه  ايفای  به  گوناگون  جايگاه های  و  مناصب  در  و  شده  خدمت 

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

نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  اين، 
و  غنی  کتب  تدوين  ضرورت  به اين ترتیب،  است.  انکارناپذير  امری  سودمند، 
ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجويان رشته ی حقوق و نیز رشته های 
متأثر از آن، بايد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هايی که روزآمدی 
محتوای آنها از يک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی ديگر، مورد 

توجه و لحاظ ناشر و نويسنده، 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 دانشجويان رشته ی حقوق بردارد. اين مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجويان، به تولید آثاری 
همت گمارد که مهم ترين دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسريع يادگیری 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
شايستگی های خود را در اين 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�حقوق�مدنی

1 شخصی مال غیرمنقولی را که تصور می کرده متعلق به همسر اوست، 
به صورت فضولی فروخته است، بعداً معلوم می شود که این مال متعلق به 
محجوری بوده است که قیمومت او را به عهده دارد. این معامله چه حکمی 

دارد؟
الف( غیرنافذ است و به صرف تنفیذ قّیم، نافذ نمی شود.  

ب( غیرنافذ است و با تنفیذ قّیم، نافذ می گردد.
ج( صحیح است.     

د( باطل است.

2 شخصی نسبت به ثلث اموالش، وصیت نامة خودنوشت تنظیم کرده و به 
قصد خودکشی، مقداری سم مصرف می کند. این وصیت چه وضعیتی دارد؟
الف( غیرنافذ است و در صورتی که منجر به فوت نگردد، موصی بايد آن را تنفیذ کند.
ب( غیرنافذ است و در صورت فوت موصی، اعتبار آن منوط به تنفیذ ورثه است.

ج( باطل است.
د( صحیح است.

3 بعد از وقوع بیع، خریدار مبیع را به شخص ثالثی می فروشد. در صورت 
اقالة بیع اّول، اقاله و بیع دّوم چه حکمی دارند؟

الف( اقاله باطل می شود و بیع دّوم صحیح است.  
ب( اقاله و بیع دّوم، هر دو صحیح است.

ج( اقاله صحیح است و بیع دّوم باطل می شود.  
د( اقاله صحیح است و بیع دّوم منفسخ می شود.

کدام مورد درخصوص قرارداد کمک و نجات دریایی که در حین خطر و  4
در شرایط اضطراری منعقد شده باشد، صحیح است؟

الف( ممکن است توسط دادگاه ابطال شود.   
ب( تابع احکام معامالت اضطراری و صحیح است.

ج( باطل است.      
د( غیرنافذ است.

5 به موجب منطوق رأی وحدت رویة شماره 733 هیئت عمومی دیوان 
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تعهد فروشندة  باب ضمان درک، کدام مورد درخصوص  عالی کشور در 
فضولی، صحیح است؟

الف( بايد عالوه بر ثمن، قیمت روز مبیع را به مشتری مسترد کند.
ب( بايد از باب تعهد استرداد ثمن، کاهش ارزش ثمن را جبران کند.

ج( بايد برمبنای تعهد پرداخت غرامت، کاهش ارزش ثمن را جبران کند.
د( بايد با رعايت مادة ۵۲۲ قانون آيین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر را پرداخت کند.

با رضایت مضمون له پرداخت دین را به شخص ثالث حواله  اگر ضامن  6
داده باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف( ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ثالث، حواله را 
قبول و دين را پرداخت کرده باشد.

ب( ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که مضمون عنه به حواله 
رضايت داده باشد.

ج( ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون عنه را دارد که شخص ثالث، حواله را 
قبول کرده باشد.

د( ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را دارد.

در خصوص اهلیت تمتع اشخاص حقیقی، کدام مورد صحیح است؟ 7
الف( هر انسانی اهلیت تمتع دارد و تمام انسان ها از تمام حقوق مدنی برخوردار هستند.
از هیچ حق  نمی تواند  انسانی  رو هیچ  اين  از  دارد،  تمتع  اهلیت  انسانی  ب( هر 

مدنی محروم شود.
ج( هر انسانی اهلیت تمتع دارد، اما بعضی از انسان ها ممکن است از حقوق مدنی 

برخوردار نباشند.
از  از بعضی  انسان ها ممکن است  از  اما بعضی  تمتع دارد،  اهلیت  انسانی  د( هر 

حقوق مدنی برخوردار نباشند.

در قرارداد بیعی مقرر شده است که در صورت عدم انجام تعهد از سوی  8
فروشنده، وی مکلف به پرداخت مبلغ معینی وجه التزام است. بایع از اجرای 
تعهد خودداری نموده است. براساس قواعد عمومی، کدام مورد صحیح است؟

الف( خريدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد.
ب( خريدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد.

ج( فروشنده در ايفای اصل تعهد يا پرداخت وجه التزام، مخیر است.
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د( فروشنده می تواند قرارداد را فسخ و فقط وجه التزام پرداخت کند.

کدام مورد، در خصوص اسباب انحالل قرارداد، صحیح است؟ 9
الف( امکان اقالة قرارداد مطابق قاعده نیست.    

ب( بطالن قرارداد، جزو اسباب انحالل قرارداد است.
ج( امکان فسخ قرارداد در عقود الزم، خالف قاعده نیست.   

د( انفساخ قرارداد قهری است و تنها ناشی از سبب قانونی نیست.

کدام مورد درخصوص خسارات تنبیهی در حقوق ایران، صحیح است؟ 10
الف( در موارد مشخصی دادگاه می تواند به پرداخت آن رأی دهد.

ب( در تمام موارد، به صالح ديد دادگاه می تواند مورد حکم قرار گیرد.
ج( تنها درخصوص خسارات بدنی به آن حکم داده می شود.

د( در هیچ موردی پذيرفته نشده است.

با  شود،  فوت  و  باشد  زن  دیده  زیان  چنانچه  رانندگی،  حوادث  در   11
فرض معلوم بودن بیمه گر و عدم ورشکستگی او، کدام مورد درخصوص 

مسئولیت بیمه گر و صندوق تأمین خسارت بدنی، صحیح است؟
الف( حتی اگر وسیله نقلیه دارای بیمة شخص ثالث باشد، پرداخت معادل ديه 

کامل مرد، به عهده صندوق است.
ب( پرداخت معادل يک ديه کامل مرد برعهده بیمه گر است و صندوق در صورت 

بیمه نبودن وسیله نقلیه، ديه پرداخت می کند.
ج( پرداخت معادل ديه کامل مرد به عهده بیمه گر است و بیمه گر نسبت به نصف 

آن، حق رجوع به صندوق دارد.
عهده  به  آن،  ديگر  نصف  و  بیمه گر  عهده  به  مرد  کامل  ديه  نصف  پرداخت  د( 

صندوق است.

براساس  آپارتمان  مساحت  اگر  آپارتمان،  فروش  پیش  قانون  براساس  12
فروش  پیش  قرارداد  در  مقرر  مساحت  از  بیش  تفکیکی  مجلس  صورت 

درآید، کدام مورد صحیح است؟
الف( پیش خريدار و پیش فروشنده هر دو حق فسخ دارند، مشروط بر اينکه اختالف 

مساحت بیش از ۵ % باشد.
ب( فقط پیش خريدار حق فسخ دارد، مشروط بر اينکه اختالف مساحت بیش از 

۵ % باشد.
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ج( پیش فروشنده و پیش خريدار در هر حال حق فسخ دارند.
د( فقط پیش فروشنده حق فسخ دارد.

شخصی ملکی را بر اوالد خود، نساًل بعد نسل وقف کرده است. او دارای  13
یک پسر به نام علی و یک دختر به نام زهرا است. در صورتی که علی 
فوت شود و دارای یک پسر به نام رضا و یک دختر به نام معصومه باشد، 

کدام مورد صحیح است؟
الف( سهم رضا از منافع وقف، دو برابر سهم معصومه است.
ب( سهم رضا و معصومه از منافع وقف، مساوی خواهد بود.

ج( رضا و معصومه هیچ گاه حقی بر منافع وقف نخواهند داشت.
از منافع وقف منتفع  تا زمانی که زهرا در قید حیات است، رضا و معصومه  د( 

نخواهند شد.

14 شخصی ملک دیگری را بدون سمت نمایندگی، به مبلغ معینی، برای 
خود فروخته و ثمن آن را دریافت نموده است. مالک پس از اطالع، فقط 

بیع را تنفیذ می کند، کدام مورد صحیح است؟
الف( ثمن متعلق به بايع فضولی است.

ب( بايع فضولی بايد ثمن را به مالک پرداخت کند.
ج( بايع فضولی بايد ثمن را به خريدار بازگرداند.

د( بايع فضولی بايد ثمن را به مالک پرداخت کند و در صورت امتناع وی از گرفتن 
ثمن آن را به حاکم بسپارد.

15 درخواست تقسیم مال مشترک از سوی یکی از شرکاء در کدام یک از 
موارد زیر، امکان پذیر است؟

الف( بخشی از ملک موقوفه باشد.     
ب( تقسم موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترک شود.

ج( تقسیم موجب کاهش بیش از حد متعارف قیمت مال شود. 
 د( شرکا به صورت الزام آوری، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

16 در صورت امتناع از وصلت منظور توسط هر یک از طرفین در دوران 
نامزدی، کدام مورد صحیح است؟

الف( مطالبه خسارت تحت شرايطی مقدور است.   
ب( صرف امتناع از وصلت، موجب ضمان است.


