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ناشــــــــرسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه 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 بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته 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 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 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 خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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سؤاالت آزمون وکالت سال 1380

 	1-.اسناد.رسمی.نسبت.به.اشخاص.ثالث:.]موضوع:.ادله اثبات دعوی..اسناد[
ب(.درصورت.تصریح.قانون،.معتبر.است. الف(.به.طور.مطلق.اعتبار.دارد..

د(.معتبر.است،.هرگاه.در.متن.سند.ذکر.شود. . ج(.مطلقاً.اعتبار.ندارد..

 	2-.در.چه.شرایطی.صغیر.را.می.توان.وصی.قرار.داد؟.]موضوع:.احوال شخصیه..وصیت[
فوت. به.محض. و.صغیر. باشد. ممیز. اینکه.صغیر،. به.شرط. قرارداد؛. کبیر،.وصی. اتفاق. به. می.توان. الف(.

موصی،.به.اتفاق.کبیر،.حق.اجرای.وصایا.را.خواهد.داشت.
ب(.می.توان.به.اتفاق.کبیر،.وصی.قرارداد،.به.شرط.آنکه.صغیر.خویشاوند.بالفصل.موصی.باشد.

ج(.می.توان.به.اتفاق.کبیر،.وصی.قرار.داد،.در.این.صورت.صغیر.تا.بلوغ.و.رشد.حق.دخالت.در.اجرای.
وصایای.موصی.را.نخواهد.داشت.

د(.به.هیچ.وجه.نمی.توان.وصی.قرار.داد.

 	3-.هرگاه.وراث.متوفی،.منحصراً.یک.نفر.خالة.ابی.و.یک.نفر.دایی.امی.و.دو.نفر.خالة.ابوینی.باشد.
در.این.صورت.ماترک.متوفی.چگونه.تقسیم.می.شود؟.]موضوع:.احوال شخصیه..ارث[

الف(.دایی.امی.یک.سوم.و.خاله.ها.همگی.دو.سوم.را.بالسویه.تقسیم.می.کنند.
ب(.یک.ششم.ترکه.متعلق.به.دایی.امی.و.بقیة،.بالسویه.بین.سه.خاله.تقسیم.می.شود.

ج(.دایی.امی.یک.ششم.و.دو.نفر.خالة.ابوینی.دو.سوم.و.یک.نفر.خالة.ابی.بقیة.ترکه.را.بین.خود.تقسیم.
می.کنند.

د(.با.بودن.خاله.های.ابوینی،.خالة.ابی.ارث.نمی.برد.و.ترکه.بین.دایی.امی.و.دو.نفر.خالة.ابوینی.بالسویه.
تقسیم.می.شود.

 	4-.اسقاط.حق.دینی.به.مفهوم.............است؟.]موضوع:.قواعد عمومی اعمال حقوقی..سقوط تعهدات[
ب(.اعراض . . الف(.ابرا..

د(.اذن.به.بهره.برداری.از.موضوع.حق . . ج(.انتقال.

 	5-.اگر.راهن.مقداری.از.دین.را.ادا.نماید:.]موضوع:.عقود معین..رهن[
الف(.از.عین.مرهونه.چیزی.آزاد.نمی.گردد.

ب(.از.عین.مرهونه.به.نسبت.ارزش.دین،.آزاد.می.گردد.
ج(.از.عین.مرهونه.به.میزانی.که.ارزش.معادل.دین.پرداختنی.را.دارد،.آزاد.می.گردد.

د(.تمامی.عین.مرهونه.آزاد.می.گردد.

 	6-.مادة.815.قانون.مدنی.مقرر.می.دارد:.»حق.شفعه.را.نمی.توان.فقط.نسبت.به.یک.قسمت.از.
بیع.اجرا.نمود....«..منظور.این.ماده.این.است.که:.]موضوع:.عقود معین..بیع[
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الف(.اگر.بخشی.از.سهم.مشاع.مشترک.بین.دو.نفر.به.وسیلة.مالک.از.طریق.بیع.منتقل.گردد،.حق.شفعه.
نسبت.به.آن.بخش.ایجاد.نمی.گردد.

ب(.اگر.تمام.سهم.مشاع.مشترک.بین.دو.نفر.به.وسیلة.مالک.از.طریق.بیع.منتقل.گردید.و.شرایط.اخذ.به.شفعه.
نیز.فراهم.باشد.نمی.توان.حق.شفعه.را.نسبت.به.بعضی.از.مبیع.اجرا.نمود.

ج(.اگر.تمامی.سهم.مشاع.مشترک.بین.دو.نفر.یا.بیشتر.فروخته.شد.ولو.اینکه.شرایط.اخذ.شفعه.جمع.
باشد،.در.این.وضعیت.نمی.توان.اخذ.به.شفعه.نمود.

د(.اگر.بخشی.از.ملک.مشاع.به.وسیلة.مالک.منتقل.شود،.حق.شفعه.نسبت.به.بعض.دیگر.آن.ملک.ایجاد.
نمی.شود.

 	7-.مالک.زمینی.نهالی.را.از.غیر،.غصب.و.آن.را.در.زمین.خود.می.کارد..در.این.صورت:.]موضوع:.
اموال و مالکیت..حق مالکیت[

الف(.درخت.متعلق.به.صاحب.مال.و.میوة.آن.متعلق.به.صاحب.زمین.است.
ب(.درخت.و.میوة.آن.به.تناسب.متعلق.به.طرفین.است.

ج(.درخت.و.میوة.آن.متعلق.به.مالک.زمین.است.
د(.درخت.و.میوة.آن.متعلق.به.صاحب.نهال.است.

 	8-.مهایات.یعنی:.]موضوع:.عقود معین..شرکت مدنی[
ب(.تملکی.منافع.شرکا.به.یکدیگر . الف(.تقسیم.منافع.بین.شرکای.عین.

د(.مزج.منافع.شرکا . . ج(.معاوضه.عین.و.منعفت.

 	9-.چنانچه.قسمتی.از.عین.مستأجره.در.مدت.اجاره.تلف.شود:.]موضوع:.عقود معین..اجاره[
الف(.موجر.حق.فسخ.اجاره.را.دارد.

ب(.عقد.اجاره.به.طور.کلی.باطل.است.
ج(.مستأجر.یا.جلب.موافقت.موجر،.حق.فسخ.اجاره.را.دارد

د(.مستأجر.حق.دارد.اجاره.را.نسبت.به.بقیة.مدت،.فسخ.و.یا.تقلیل.نسبی.مال.االجاره.را.بخواهد.

 	10-.رهن.دین.و.منافع...........است؟.]موضوع:.عقود معین..رهن[
. . الف(.صحیح..

ب(.مطلقاً.باطل
ج(.فقط.درصورت.قبول.داین.و.مستأجر.صحیح

د(.درصورت.مخالفت.داین.و.مستأجر.باطل

 	11-.هرگاه.ُمَقرله.مفاد.اقرار.را.تکذیب.کند:.]موضوع:.ادله اثبات دعوی..اقرار[
.. الف(.اقرار.همچنان.مؤثر.است..

ب(.درصورتی.مؤثر.است.که.ُمِقر.به.صحت.آن،.قسم.یاد.کند.
ج(.در.این.صورت.اقرار.در.حق.مقرله.اثر.ندارد.
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د(.ُمِقر.باید.اقرار.خود.را.مسترد.کند.تا.اثر.آن.زایل.شود.

 	12-.اگر.مال.مغصوب.مثلی.در.دست.غاصب.تلف.شود.و.مثل.آن.یافت.نشود.غاصب.باید........را.
بپردازد؟.]موضوع:.الزام های خارج از قرارداد..غصب[

. الف(.باالترین.قیمت.بعد.از.زمان.غصب.
ب(.قیمت.زمان.غصب

ج(.قیمت.حین.االدا
د(.میانگین.قیمت.های.مختلفه.از.زمان.غصب.تا.زمان.پرداخت

 	13-.بطالن.معامله.ای.مسلم.است..دعوای.ناشی.از.آن.را:.]موضوع:.عقود معین..صلح[
الف(.نمی.توان.به.صلح.خاتمه.داد.
ب(.می.توان.به.صلح.خاتمه.داد.

ج(.درصورتی.می.توان.به.صلح.خاتمه.داد.که.صلح.معوض.باشد.
د(.درصورتی.می.توان.به.صلح.خاتمه.داد.که.قیمت.عوضین.در.صلح،.مساوی.یکدیگر.باشد.

 	14-.درصورتی.که.مالک.مبیع.که.مال.او.به.طور.فضولی.فروخته.شده،.مدعی.خیار.غبن.شود..این.
ادعا.به.معنای:.]موضوع:.قواعد عمومی اعمال حقوقی..آثار اعمال حقوقی[

الف(.تنفیذ.عقد.بیع.فضولی.است؛.مطلقاً.
ب(.تنفیذ.عقد.بیع.فضولی.است؛.اگر.مغبون.نشده.باشد.

ج(.رد.عقد.بیع.فضولی.است؛.مطلقاً.
د(.رد.عقد.بیع.فضولی.است؛.اگر.مغبون.شده.باشد.

و.دو-.عموی. امی. از:.یک-.عموی. الفوت.وی.عبارتند. و.وراث.حین. نموده.  	15-.شخصی.فوت.
ابوینی.و.دو.عمه.ابوینی..ماترک.او.به.شرح.ذیل.تقسیم.می.شود:.]موضوع:.احوال شخصیه..ارث[

الف(.عموی.امی.یک.ششم.ماترک.و.بقیة.ترکه.بین.وراث.دیگر.ذکور.دو.برابر.اناث.تقسیم.می.شود.
ب(.عمومی.امی.یک.ششم.ماترک.و.مابقی.آن.بین.وراث.دیگر.به.طور.مساوی.تقسیم.می.شود.
ج(.عمومی.امی.یک.سوم.ماترک.و.مابقی.آن.بین.وراث.دیگر.به.طور.مساوی.تقسیم.می.شود.

د(.ماترک.بین.وراث.ذکور.و.دو.برابر.اناث.تقسیم.می.شود.

 	16-.زنی.قصد.ازدواج.دایم.با.مردی.دارد..مرد.به.تصور.اینکه.مقصود.زن.ازدواج.موقت.است،.
قبولی.خود.را.اعالم.می.کند..در.این.صورت:.]موضوع:.احوال شخصیه..نکاح[

الف(.رابطة.آن.ها.تابع.احکام.خواستگاری.است..
ب(.رابطة.زوجیت.موقت.بین.آن.ها.برقرار.می.شود.
ج(.رابطة.زوجیت.دایم.بین.آن.ها.برقرار.می.شود..
د(.هیچ.گونه.رابطه.ای.بین.آن.ها.برقرار.نمی.شود.
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 	17-.هرگاه.در.زمان.حواله.محال.علیه.معسر.باشد:.]موضوع:.عقود معین..حواله[
الف(.محتال.در.هر.حال.حق.فسخ.حواله.را.دارد.

ب(.محتال.حق.فسخ.حواله.را.ندارد.و.باید.به.طرفیت.محال.علیه.اقامة.دعوی.نماید.
ج(.درصورتی.محتال.حق.فسخ.حواله.را.دارد.که.به.اعسار.محال.علیه.جاهل.بوده.باشد.

د(.درصورتی.محتال.حق.فسخ.حواله.را.دارد.که.محیل.عالم.به.اعسار.محال.علیه.بوده.باشد.

 	18-.اگر.روی.دیواِر.بین.دو.ملک.فقط.سرتیر.مربوط.به.ساختمان.یکی.از.مجاورین.گذاشته.شده.
باشد،.این.امر:.]موضوع:.اموال و مالکیت..حق ارتفاق[

الف(.اماره.قضایی.است.بر.مشترک.بودن.دیوار.مجاورین.با.حفظ.حق.صاحب.سرتیر
ب(.امارة.قانونی.است.بر.اختصاص.دیوار.برای.صاحب.سرتیر
ج(.امارة.قضایی.است.بر.اختصاص.دیوار.برای.صاحب.سرتیر

د(.امارة.قانونی.است.بر.مشترک.بودن.دیوار.بین.مجاورین،.با.حفظ.حق.صاحب.سرتیر

 	19-.هرگاه.متعهدله.از.دریافت.مال.مورد.تعهد.خودداری.کند،.متعهد.چگونه.از.اصل.دین.برائت.
حاصل.کند؟.]موضوع:.قواعد عمومی اعمال حقوقی..آثار اعمال حقوقی[

الف(.با.اثبات.امتناع.متعهدله.ذمة.او.بری.می.شود.
ب(.تا.زمانی.که.مورد.را.به.شخص.متعهد.تحویل.ندهد،.بری.الذمه.نمی.شود.

ج(.با.مراجعه.به.حاکم.یا.قائم.مقام.او.بری.الذمه.می.شود.
د(.با.مراجعه.به.حاکم.یا.قائم.مقام.او.و.تصرف.دادن.مال.مورد.تعهد.به.آنان.بری.الذمه.می.شود.

 	20-.تبدیل.رهن.به.مال.دیگر.وقتی.جایز.است.که:.]موضوع:.عقود معین..رهن[
الف(.راهن.به.مورد.رهن،.نیاز.مبرم.داشته.باشد.

ب(.راهن.مالی.را.که.ارزش.آن.از.عین.مرهونه.بیشتر.یا.معادل.آن.است.معرفی.کند.
ج(.طرفین.عقد.رهن.بر.امر.مزبور.تراضی.نمایند.

د(.مرتهن.حق.خود.را.نسبت.به.عین.مرهونه.ساقط.نماید.
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پاسخ نامه سؤاالت آزمون وکالت سال 1380

1-.گزینه.ب.صحیح.است..براساس.مادة.1290.ق.م.»اسناد.رسمی.دربارة.طرفین.و.وراث.و.قائم.مقام.
آنان.معتبر.است.و.اعتبار.آن.ها.نسبت.به.اشخاص.ثالث.درصورتی.است.که.قانون.تصریح.کرده.باشد«.
البته.در.این.خصوص.باید.توجه.داشت.که.قابلیت.استناد.به.سند.رسمی.با.حکم.مندرج.در.مادة.1290.
ق.م.متفاوت.است.و.اشخاص.ثالث.می.توانند.به.وجود.سند.رسمی.استناد.کنند..طرفین.قراردادی.که.
سند.درمورد.آن.ها.تنظیم.شده.نیز.می.توانند.در.برابر.اشخاص.ثالث.به.وجود.سند.بین.خود.استناد.
کنند..در.عین.حال.به.موجب.مادة.1305.ق.م.که.به.موجب.آن.تاریخ.سند.رسمی.به.زیان.اشخاص.
ثالث.قابل.استناد.است.اعتبار.دارد،.زیرا.به.وسیلة.مأمور.رسمی.تنظیم.کننده.تعیین.می.شود..)کاتوزیان،.

ناصر،.قانون.مدنی.در.نظم.حقوقی.کنونی،.مادة.1290،.یادداشت.شمارة.2.و.3(
2-.گزینه.ج.صحیح.است..براساس.مادة.856.ق.م:.»صغیر.را.می.توان.به.اتفاق.یک.نفر.کبیر.وصی.قرار.
داد..در.این.صورت،.اجرای.وصایا.با.کبیر.خواهد.بود.تا.موقع.بلوغ.و.رشد.صغیر.«.مفاد.این.مادة.را.به.
سایر.محجوران.نیز.می.توان.گسترش.داد،..بدین.ترتیب.که.مجنون.یا.سفیه.نیز.به.همراهی.عاقل.و.
رشید.به.سمت.وصی.معین.شود،.با.این.قید.که.تا.زمان.شفا.یافتن.از.عارضة.بیماری.اجرای.وصایت.با.
عاقل.و.رشید.باشد..به.ویژه.در.جایی.که.بر.مبنای.پیش.بینی.پزشکان.احتمال.بهبود.بیمار.می.رود.این.
نظر.را.باید.تقویت.کرد..در.عین.حال.اگر.وصایت.برای.امور.غیرمالی.باشد.سفیه.برای.انجام.موضوع.

آن.اهلیت.دارد..)کاتوزیان،.ناصر،.عقود.معین.3،.عطایا،.شمارة.284(
3-.در.این.سؤال.هیچ.کدام.از.گزینه.ها.صحیح.نمی.باشند..براساس.مادة.930.ق.م.اگر.مّیت.اعمام.یا.

اخوال.ابوینی.داشته.باشد،.اعمال.یا.اخوال.ابی.ارث.نمی.برند....
همچنین.براساس.مادة.933،.هرگاه.وراث.متوفی.چند.نفر.دایی.یا.چند.نفر.خاله.یا.چند.نفر.دایی.و.
چند.نفر.خاله.با.هم.باشند،.ترکه.بین.آن.ها.بالسویه.تقسیم.می.شود،.خواه.همة.ابوینی،.خواه.همة.ابی.

و.خواه.همة.اّمی.باشند.
و.مستند.به.مادة.934،.اگر.وراث.مّیت.دایی.و.خالة.ابی.یا.ابوینی.با.دایی.و.خاله.اّمی.باشند،.طرف.
اّمی.اگر.کلی.باشد.سدس.ترکه.را.می.برد.و.اگر.متعدد.باشند.ثلث.آن.را.می.برند.و.بین.خود.بالسویه.
بالسویه. ابی.است.که.آن.ها.هم.بین.خود. یا. ابوینی. تقسیم.می.کنند.و.مابقی.مال.دایی.و.خاله.های.

تقسیم.می.کنند.
4-.گزینه.الف.صحیح.است..براساس.مادة.289.ق.م:.»ابرا.عبارت.از.این.است.که.داین.از.حق.خود.به.

اختیار.صرف.نظر.کند«.
ارادة.صاحب.حق..)شهیدی،.مهدی،. به. به.شیء. از.اسقاط.حق.شخص.نسبت. اعراض.عبارت.است.
سقوط.تعهدات،.شمارة.82(.مادة.178.به.اعراض.اشاره.کرده.است..بنابراین.ابرا.برای.اسقاط.حق.دینی.
و.اعراض.برای.اسقاط.حق.عینی.است..در.عین.حال.ابرا..و.اعراض.هر.دو.ایقاع.یعنی.عمل.حقوقی.یک.

طرفه.می.باشند.که.به.ارادة.صاحب.حق.واقع.می.شوند.و.اثر.می.گذارند.
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اثر.ابرا،.برائت.ذمة.مدیون.است.و.اثر.اعراض.این.است.که.مال.اعراض.شده.در.ردیف.اموال.بالمالک.و.
مباح.در.می.آید.که.به.وسیلة.سایر.اشخاص.قابل.تملک.است.

5-.گزینه.الف.صحیح.است..به.موجب.مادة.783.ق.م.اگر.راهن.مقداری.از.دین.را.ادا.کند،.حق.ندارد.
مقداری.از.رهن.را.مطالبه.نماید....

حکم.این.ماده.بیان.کننده.وصف.تجزیه.ناپذیری.رهن.است.که.براساس.آن.اگر.عین.مال.شخص.وثیقة.

دین.او.قرار.گیرد.تا.تمام.دین.مذکور.به.داین.پرداخت.نشود،.هیچ.قسمتی.از.رهن.آزاد.نمی.شود..به.
عبارتی.تمام.مال.که.در.برابر.هر.جزئی.از.دین.وثیقه.است.

بدیهی.است.حکم.مادة.مذکور.به.نفع.مرتهن.و.در.جهت.وصول.طلب.اوست؛.بنابراین.مرتهن.می.تواند.
از.این.حق.بگذرد.و.تجزیة.رهن.را.با.پرداخت.بخشی.از.دین.قبول.کند.

6-.گزینه.ب.صحیح.است..به.موجب.قسمت.دوم.مادة.815.ق.م.صاحب.حق.مزبور.یا.باید.از.آن.صرف.نظر.

کند.یا.نسبت.به.تمام.مبیع.اجرا.نماید..بنابراین.اگر.یکی.از.شرکا.تمام.سهم.خود.را.به.وسیلة.بیع.منتقل.

کند.شریک.دیگر.که.صاحب.حق.شفعه.است.درصورت.وجود.شرایط.اخذ.به.شفعه.نمی.تواند.در.تملک.
آن.تبعیض.کند.و.حق.شفعه.را.فقط.نسبت.به.بعض.از.مبیع.اجرا.نماید.

7-.گزینه.د.صحیح.است..مادة.33.ق.م
8-.گزینه.الف.صحیح.است..مهایات.عبارت.است.از.تقسیم.منافع.مال.مشترک.بین.شرکا.بر.مبنای.اجزا.
و.یا.بر.حسب.زمان.تقسیم.به.اجزا.مانند.اینکه.هریک.از.دو.اتاق.خانة.مسکونی.مشترک.را.شریکی.
به.طور.مستقل.بردارد.و.تقسیم.بر.حسب.زمان.مانند.استفاده.از.اتومبیل.مشترک.هر.روز.برای.یکی.

از.شرکا.
این.تقسیم.نوعی.قرارداد.موضوع.مادة.10.ق.م.است.و.الزام.آور.می.باشد.و.نیازی.نیست.در.قالب.صلح.

درآید..)کاتوزیان،..ناصر،..عقود.معین.1،.شمارة.337(
9-.گزینه.د.صحیح.است..مادة.483.ق.م.حکم.قسمت.دوم.مادة.در.واقع.نمونه.ای.از.اعمال.خیار.تبعض.

صفقه.است.
10-.گزینه.ب.صحیح.است..براساس.مادة.774.ق.م:.»مال.مرهون.باید.عین.معین.باشد.و.رهن.دین.و.

منفعت.باطل.است«.
در.این.مادة.مقصود.از.عین،.عین.معین.است.و.کلی.در.معین.نیز.در.حکم.عین.معین.می.باشد..برعکس.
عین.کلی،.در.شمار.دیون.قرار.می.گیرد.و.رهن.آن.باطل.است..چرا.که.رهن.با.قبض.مورد.آن.واقع.
می.شود،..پس.باید.عین،..وجود.خارجی.داشته.باشد.و.تنها.در.برابر.منفعت.قرار.نمی.گیرد..نتیجة.مهمی.
که.از.این.موضوع.گرفته.می.شود.این.است.که.عین.معین.باید.هنگام.عقد.وجود.خارجی.داشته.باشد.
و.رهن.مالی.که.در.آینده.به.وجود.می.آید،.باطل.است..همچنین.از.مفاد.مادة.فوق.این.گونه.استنباط.
می.شود.که.اموال.غیرمادی.نظیر.حق.تألیف.و.حق.سرقفلی.و.مطالبات.را.نمی.توان.به.رهن.داد،.هرچند.
حقوق.دانان.فعلی.در.مقام.توجیه.و.استدالل.و.تعریف.مجدد.از.واژه.عین.مال.برآمده.تا.بر.مبنای.آن.

امکان.رهن.این.اموال.را.قابل.قبول.بدانند.
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در.مقابل.این.اموال.باید.بر.این.بود.که.رهن.اسنادی.که.ارزش.مالی.مستقیم.و.بالواسطه.دارند.نظیر.

اسکناس،.سهام.بی.نام.شرکت.ها،.اسناد.در.وجه.حامل.و....صحیح.است.و.انتقال.این.اسناد.به.معنای.
انتقال.اموال.موضوع.آن.ها.محسوب.می.شود..)کاتوزیان،.ناصر،.عقود.معین.4،.شمارة.353(

11-.گزینه.ج.صحیح.است..براساس.مادة.1272.ق.م:.»در.صحت.اقرار.تصدیق.مقرله.شرط.نیست،.لیکن.

اگر.مفاد.اقرار.را.تکذیب.کند،.اقرار.مزبور.در.حق.او.اثری.نخواهد.داشت«..علت.این.حکم.این.است.که.
بدون.رضایت.شخص،.کسی.نمی.تواند.حقی.برای.او.به.وجود.آورد.و.اثر.آن.را.درمورد.وی.اجرایی.نماید.
12-.گزینه.ج.صحیح.است..مادة.312.ق.م..براساس.رأی.شمارة.1014-1371/4/23.دیوان.عالی.کشور:.
»منظور.از.قیمت.حین.االدا.قیمتی.است.که.در.روز.تأدیة.برای.آن.مال.به.خصوص.در.بازار.و.عرف.بازار.
متداول.و.معمول.است.و.استدالل.دادگاه.مبنی.بر.اینکه.تقاضای.احتساب.قیمت.این.اقالم.براساس.
قیمت.بازار.آزاد.متکی.به.دلیل.قانونی.نیست،.با.مقررات.قانون.مدنی.مطابقت.ندارد.و.موجه.نیست«.

13-.گزینه.ب.صحیح.است..براساس.مادة.765.ق.م:.»صلح.دعوای.مبتنی.بر.معاملة.باطله،.باطل.است.

ولی.صلح.دعوای.ناشی.از.بطالن.معامله.صحیح.است«..دلیل.بطالن.صلح.در.فرض.اول،.اشتباه.در.

جهت.صلح.است..به.عبارتی.اعتقاد.به.درستی.معامله.و.کشف.بطالن.آن.موجب.می.شود.که.در.جهت.
آن.اشتباه.صورت.بگیرد..اما.درمورد.فرض.دوم.مادة.که.صلح.آن.صحیح.است.دو.حالت.متصور.است:.
1-.معامله.ای.صورت.گرفته.و.یکی.از.دو.طرف.ادعای.بطالن.آن.را.دارد.و.طرف.دیگر.مدعی.صحت. .

می.باشد.که.طرفین.می.توانند.نسبت.به.این.ادعا.اختالف.خود.را.به.صلح.خاتمه.دهند.
2-.بطالن.معاملة.صورت.گرفته،.معلوم.و.مسلم.است.ولی.دعوای.ناشی.از.آثار.این.بطالن.می.تواند.به.

صلح.خاتمه.یابد.مانند.استرداد.دو.عوض.
سؤال.مذکور.در.فوق.شمول.همین.حالت.بوده.و.دعوای.ناشی.از.آن.را.می.توان.به.صلح.خاتمه.داد.

14-.گزینه.الف.صحیح.است..خیارات.فقط.در.عقود.صحیح.راه.دارند.و.در.عقود.غیرنافذ.یا.باطل.جریان.

پیدا.نمی.کنند..عقد.فضولی.یک.عقد.غیرنافذ.است.و.اعمال.خیار.درخصوص.آن.منتفی.است..همچنین.

براساس.مادة.248.ق.م.اجازة.مالک.نسبت.به.معاملة.فضولی.حاصل.می.شود.به.لفظ.یا.فعلی.که.داللت.
بر.امضای.عقد.نماید.

در.این.سؤال.زمانی.که.مالک.با.علم.به.فضولی.بودن.قرارداد.معامله.را.رد.نمی.نماید.و.به.غبن.در.معامله.

استناد.می.کند،.نشان.دهندة.این.است.که.مالک.عقد.را.تنفیذ.می.کند.اما.مدعی.وجود.غبن.است.که.
بدیهی.است.اگر.وجود.غبن.ثابت.نشود،.حق.فسخ.نیز.وجود.ندارد.

15-.گزینه.الف.صحیح.است..مادة.942.ق.م
16-.گزینه.د.صحیح.است..یکی.از.شرایط.صحت.عقود.مطابقت.بین.ایجاب.و.قبول.است..یعنی.هریک.از.
دو.طرف.عقد.همان.چیزی.را.بخواهد.که.طرف.دیگر.اراده.کرده.است..به.همین.خاطر.مادة.194.ق.م.
مقرر.می.دارد:.»الفاظ.و.اشارات.و.اعمال.دیگر.که.متعاملین.به.وسیلة.آن.انشای.معامله.می.نمایند.باید.
موافق.باشد،.به.نحوی.که.احد.طرفین.همان.عقدی.را.قبول.کند.که.طرف.دیگر.قصد.انشا.آن.را.داشته.

است.و.ااّل.معامله.باطل.خواهد.بود.
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عدم.توافق.دربارة.عقد.تنها.ناشی.از.اشتباه.در.نوع.آن.نیست..)مانند.عقد.نکاح.دایم.و.عقد.نکاح.موقت(.

اگر.دربارة.موضوع.عقد.نیز.تطابق.وجود.نداشته.باشد،.قرارداد.باطل.است..حتی.تبعیض.در.موضوع.

معامله.نیز.موجب.عدم.تطابق.بین.ایجاب.و.قبول.است،.مانند.اینکه.فروشنده.فروش.صد.کیلو.گندم.

را.به.صد.هزار.تومان.ایجاب.دهد.و.طرف.ایجاب.خرید.50.کیلو.به.پنجاه.هزار.تومان.را.بپذیرد.که.در.
اینجا.قرارداد.باطل.است.

17-.گزینه.ج.صحیح.است..مادة.729.ق.م
18-.گزینه.ب.صحیح.است..براساس.مادة.110.ق.م.بنا.به.طور.توصیف.و.وضع.سرتیر.از.جمله.قراینی.
است.که.داللت.بر.تصرف.و.اختصاص.دارد..حکم.این.مادة.براساس.مادة.1322.ق.م.از.جمله.امارات.
قانونی.است..همچنین.به.موجب.مادة.112.ق.م.هرگاه.قراین.اختصاصی.فقط.از.یک.طرف.باشد،.تمام.

دیوار.محکوم..به.ملکیت.صاحب.آن.طرف.خواهد.بود،..مگر.اینکه.خالفش.ثابت.شود.
19-.گزینه.د.صحیح.است..مادة.273.ق.م.اجرای.حکم.منوط.بر.این.است.که.متعهدله.از.قبول.آن.امتناع.
کند.و.این.امتناع.ثابت.شود.و.در.این.صورت.نمایندگی.حاکم.در.قبول.دین.مؤثر.است..)کاتوزیان،..

ناصر،..قانون.مدنی.در.نظم.حقوقی.کنونی،.یادداشت.شمارة.3.ذیل.مادة.273.ق.م(
20-.گزینه.ج.صحیح.است..به.صراحت.مادة.784.ق.م.تبدیل.رهن.به.مال.دیگر.به.تراضی.طرفین.جایز.

است.
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پراکندگی موضوعی سؤاالت سال 1380

جمع	بر	مبنای	موضوع	کلیتعداد	سؤاالتموضوع	جزيیموضوع	کلی

احوال شخصیه

۲ارث

4

-اشخاص و محجورین
-قرابت و نسب

-تابعیت
۱نکاح

۱وصیت

ادله اثبات دعوي
۱اسناد

۲
۱اقرار

الزام هاي خارج از 
قرارداد

-اتالف

۱

-ایفاي ناروا
-تسبیب
۱غصب
-کلیات

-مسئولیت های مدني خاص

اموال و مالکیت

-اموال منقول

۲

-اموال غیرمنقول
۱حق ارتفاق
-حق انتفاع

۱حق مالکیت
-وقف

قواعد عمومي اعمال 
حقوقي

۲آثار اعمال حقوقي

۳

-خیارات فسخ
۱سقوط تعهدات

-شرایط اعمال حقوقي
-شروط ضمن عقد

-کلیات
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جمع	بر	مبنای	موضوع	کلیتعداد	سؤاالتموضوع	جزيیموضوع	کلی

عقود معین

۱اجاره

8

۱بیع
-جعاله
۱حواله
۳رهن

۱شرکت مدني
۱صلح
-ضمان
-قرض
-کفالت
-مزارعه
-مضاربه
-ودیعه
-وکالت
-هبه
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