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رشته	حقوق	با	تمام	شاخه	ها	و	گرایش	هایش	به	عنوان	یکی	از	پرطرفدارترین	
به	 را	 انسانی	 علوم	 دانشجویان	 از	 زیادی	 گروه	 کشور،	 دانشگاهی	 رشته	های	
وارد	عرصه	خدمت	 تحصیل،	 از	 که	پس	 دانشجویانی	 است.	 نموده	 خود	جلب	
شده	و	در	مناصب	و	جایگاه	های	گوناگون	به	ایفای	وظیفه	مشغول	می	شوند.	
منابع	علمی	یی	که	در	دانشکده	های	حقوق،	مبنای	کار	قرار	گرفته	و	تحصیل	
دانشجویان	بر	مدار	آن	ها	قرار	دارد،	در	واقع	مجموعه	کتب	و	جزواتی	هستند	
که	طی	سالیان	متمادی	کمتر	تغییر	یافته	و	از	صورتی	به	صورت	دیگر	تبدل	
پیدا	کرده	اند.	این	در	حالی	است	که	نیاز	مبرم	دانش	پژوهان	به	مجموعه	های	
پربار	و	سودمند،	امری	غیر	قابل	انکار	است.	به	این	ترتیب	ضرورت	تدوین	کتب	
نیز	رشته	 و	 این	رشته	 دانشجویان	 علمی	 نیازهای	 رفع	 برای	 ارزشمند	 و	 غنی	
که	 کتبی	 گیرد.	 قرار	 توجه	 مورد	 از	گذشته	 بیش	 باید	 به	حقوق،	 قریب	 های	
از	یک	سو،	روزآمدی	و	از	سوی	دیگر،	تناسب	با	نیاز	دانش	پژوهان	در	آن	ها،	
باشد.	موسسه	آموزش	عالی	 ناشر	و	نویسنده،	قرار	گرفته	 مورد	توجه	و	لحاظ	
آزاد	چتردانش	به	عنوان	مجموعه	ای	پیشگام	در	امر	نشر	کتب	آموزشی	روزآمد	
و	غنی،	توانسته	است	گام	های	موثری	در	همراهی	با	دانشجویان	رشته	حقوق	
بردارد.	این	موسسه	افتخار	دارد	که	با	بهره	مندی	از	تجربیات	فراوان	خود	و	با	
رصد	دقیق	نیازهای	علمی	دانشجویان،	اقدام	به	تولید	آثاری	نماید	که	مهم	ترین	
دستاورد	آن	ها،	تسهیل	آموزش	و	تسریع	یادگیری	باشد.	انتشارات	چتر	دانش	
امیدوار	است	که	در	این	مسیر،	بتواند	با	ارائه	خدمات	درخشان،	شایستگی	های	

خود	را	به	اثبات	رساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن انشر
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حقوق مدنی

1 در صورت عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط قیم،  عمل حقوقی انجام 
گرفته توسط قیم،  چه وضعیتی پیدا می کند؟

الف( اصوالً  قیم بر خالف ولی قهری، ملزم به رعایت غبطه محجور نیست.
اگر بدون عمد و تقصیر غبطه را رعایت نکند و موجب زیان محجور شود،   ب( 

عمل ولی نافذ است.
مسئول  محجور،  برابر  در  ولی  نافذ  وی  باشد، عمل  تقصیر  و  عمد  بدون  اگر  ج( 

جبران ضرر است.
اگر غبطه رعایت  نافذ است حتی  قانونی عمل کند،   اختیارات  اگر در حدود  د( 

نشده باشد.

2 مالک با غاصب ملک خود توافق می کند که مبلغ مشخصی به عنوان 
اجرت  پرداخت  از  امتناع غاصب  پرداخت شود. در صورت  المثل  اجرت 
مورد توافق و طرح دعوی از سوی مالک،  دعوی مزبور تابع کدام اموال 

است؟
ب( در حکم غیر منقول الف( منقول ذاتی  

د( در حکم منقول ج( غیر منقول تبعی  

در مورد ارتفاق، کدام مورد صحیح است؟ 3
الف( حق ارتفاع به صورت مستقل از ملک واجد حق ارتفاق، قابلیت معامله را دارد.

ب( اذن ارتفاق، حق عینی ایجاد می نماید.
ج( با وقف ملک مورد حق ارتفاق، حق ارتفاق زایل می شود.

د( در حق عبور، بین مالک و صاحب حق ارتفاق، احکام مالکیت مشاعی جاری 
می شود.

در خصوص تبدیل تعهد، کدام عبارت صحیح است؟ 4
الف( افزودن یا کاستن وثیقه های شخصی و عینی یک دین، موجب تحقق تبدیل 

می شود.
ب( اگر مقصود از تعهد جدید، افزودن بر تعهد سابق باشد، تبدیل تعهد محسوب 

می شود.
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ج( در مورد کلیه تعهدات قراردادی و غیر قراردادی، علی االصول تبدیل تعهد 
قابل تحقق است.

د( همه موارد

5 هر گاه مدیون از مال غیر اقدام با تأدیه دین خود کند، مالک با اثبات 
کدام مورد، می تواند مال مورد تأدیه را از طلبکار مسترد دارد؟

الف( متعلق به او بوده و با اذن او در اختیار مدیون بوده و مدیون اختیار تأدیه از 
آن مال را نداشته است.

ب( متعلق به اوست.
ج( متعلق به او بوده و با اذن او در اختیار مدیون بوده است.

د( متعلق به اوست، منوط بر این که مدیون اذن در تأدیه نداشته باشد.

کدام مورد، صحیح نیست؟ 6
الف( تعهد به نفع ثالث، استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها است.

ب( در تعهد به نفع ثالث، قبول ثالث شرط است.
ج( در تملیک به نفع ثالث، قبول ثالث ضرورت دارد.

د( در بعضی از موارد، تعهد به ضرر ثالث ممکن است.

چنانچه پسری که قانونًا ملزم به انفاق پدر خویش است، با پدر نسبت به  7
میزان نفقه توافق کند، افزایش هزینه زندگی پدر، چه اثری بر این قرارداد 

خواهد داشت؟
الف( دادگاه به پدر حق فسخ می دهد.

ب( قرارداد الزام آور است و دادگاه حق تجدید نظر ندارد.
ج( دادگاه می تواند در مبلغ نفقه تجدید نظر کند.

د( قرارداد توسط پدر قابل ابطال است.

در صورتی که زوجه عقد نکاح را قبل از نزدیکی و به جهت خصاء فسخ  8
کند، مستحق کدام مهریه است؟

ب( مهرالمثل الف( مهرالمسمی  
د( نصف مهرالمسمی ج( مستحق مهریه نیست.  

در خصوص نفقه فرزند، کدام مورد صحیح است؟ 9
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نفقه طفل متولد از زنا، به عهده پدر طبیعی است. الف( 
ب( نفقه طفل پس از وقوع طالق، با شخصی است که حضانت وی را به عهده 

می گیرد.
ج( نفقه طفل متولد از نکاح منقطع، هیچ گاه به عهده اجداد پدری نخواهد بود.

د( نفقه فرزند بالغ و رشید، به عهده پدر نخواهد بود.

10 با توجه به قانون مجازات اسالمی مصوب 1392، در خصوص موجبات 
ضمان، کدام مورد صحیح است؟

اثبات قاعده احسان، مانع مسئولیت متلف نیست. الف( 
به  نتیجه حاصله  استناد  است  دادگاه موظف  موارد موجب ضمان،   ب( در کلیه 

تفصیر مرتکب را احراز نماید.
ج( در اجتماع سبب و مباشر، فقط مباشر مسئول است مگر این که سبب اقوی 

از مباشر باشد.
د( در اجتماع سبب و مباشر، میزان مسئولیت آنان بر اساس حدود تأثیر رفتار 

آنها می باشد.

چنانچه تجاوز به ملک غیر در  اثر اشتباه در محاسبه ابعاد بوده و رفع  11
تجاوز، مستلزم ورود ضرر بیشتر به متجاوز در مقایسه ضرر به مالک بوده 

و ضرر مالک نسبتًا جزیی باشد، حکم قضیه به کدام نحو خواهد بود؟
تا صدور  تصرف  زمان شروع  از  تجاوز  مورد  زمین  قیمت  باالترین  پرداخت  الف( 

حکم و همچنین باالترین قیمت منافع 
ب( در هر صورت، خلع ید و قلع و قمع

ج( پرداخت قیمت زمین در زمان صدور حکم
د( پرداخت باالترین قیمت زمین مورد تجاوز از زمان شروع تجاوز تا تاریخ صدور حکم

یک شرکت تجاری، یک آپارتمان مسکونی واقع در شهر تهران را در  12
سال 1375 برای فروش محصوالت شرکت به مدت یک سال اجاره نموده 
اجاره می دهد. کدام  این شرکت  به مدیر عامل  را  اجاره  مورد  و سپس 

مورد، صحیح است؟
اساساً انتقال به غیر واقع نشده است. الف( 

ب( موجر با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت، حق تخلیه ملک را دارد.
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ج( به جهت مسکونی بودن مورد اجاره، موضوع تابع قانون مدنی است.
د( بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت، حق تخلیه آن را دارد.

چنانچه پس از ایجاب و قبول عقد هبه حیوان معین، متهب بدون اذن  13
واهب، آن را قبض نماید و در ید متهب تلف شده باشد، در این صورت، 

حکم قضیه چیست؟
متهب غاصب و ضامن تلف است. الف( 

ب( متهب ضامن نیست مگر این که واهب قبض را رد نموده باشد.
ج( متهب ضامن است مشروط بر این که مرتکب تقصیر نشده باشد.

د( تصرف متهب مالکانه است و مسئول تلف نیست.

اگر در بیع، شرط شود که خریدار شخص معینی را به عنوان ضامن خود  14
نسبت به پرداخت ثمن معرفی کند و این شخص معین قبل از انعقاد ضمان 

بمیرد، وضعیت بیع مزبور چگونه خواهد بود؟
قابل فسخ است، اگر ورثه متوفی حاضر به ضمانت خریدار نشوند. الف( 

ب( باطل است.
ج( قابل فسخ است.

د( غیر قابل فسخ است.

15 چند نفر برای فروش ملک مشاعی خود، به یک نفر وکالت می دهند. 
انجام مورد وکالت توسط وکیل، فوت می کند.  از  از موکلین، قبل  یکی 

وکالت چه وضعیتی پیدا می کند؟
در خصوص متوفی منفسخ می شود.    ب( باطل می شود. الف( 

ج( منفسخ می شود.          د( در خصوص متوفی باطل می شود.

16 چنانچه در وکالت تصریح گردد وکیل کلیه اختیارات فروش و تسلیم 
مبیع را دارد، حال اگر وکیل مبیع را با داشتن اختیارات، به غیر انتقال 

دهد، کدام شخص در برابر خریدار، مسئول تسلیم مبیع است؟
عالوه بر اصیل، وکیل هم به جهت تصریح شده به اختیار تسلیم مبیع در  الف( 

وکالتنامه، مسئول است.
ب( صرفاً اصیل


