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 مقدمه

شیوه برگزاری آزمون  1396سال  به شکل جدیدی از طریق سازمان سنجش برگزار شده است و از 1390آزمون های دکتری از سال 

سرفصل هایش مخصوص همان رشته شده است که در خصوص حقوق  دکتری تغییر کرده است. در پی این تغییرات هر شاخه ای

سواالت دکتری متون فقه  در این تغییرات یکی از موارد شاخص این است کهتجارت و متون فقه شده است.  -خصوصی شامل حقوق مدنی

و از سرفصل های شاخه های جزا و بین الملل و عمومی دیگر سوالی در متون فقه حقوق بخش معامالت مطرح شده  از 1396از سال 

، دین و رهن ضمان، اجاره، جعاله، وکالت، شرکتمخصوصا از بخش متاجر، خصوصی نمی بینیم. ضمنا در متون فقه دکتری بیشتر سواالت 

 بوده است.

می باشد. به دلیل  سه درس تخصصی حقوق مدنی، حقوق تجارت و متون فقه)بخش معامالت(محتوای این کتاب شامل سواالت 

و گردآوری  داشته و اکثریت داوطلبان به تست های این دروس نیاز داشته اند اساتید دپارتمان نیز به تالیف 4اینکه این دروس ضریب 

 اهتمام ورزیده اند.  کتاب مجموعه سواالت دکتری

گردآوری شده است که بخش اول این کتاب را تشکیل می  1397تا  1390سال  از نیمه متمرکز دکتری آزمون هایدر کتاب پیش رو 

به سواالت دکتری تا حد امکان  دهد و بخش دوم نیز شامل نکات مهم و تست و خودسنجی می باشد. هم در بخش اول و هم بخش دوم

شریحی بعد از هر آزمون کلید سواالت آمده که از سایت سازمان سنجش گرفته شده اسخ تشریحی داده شده است. البته به غیر از پاسخ تپ

به دلیل اینکه برخی از اوقات کلید سواالت دکتری صحیح نمی باشد در جایی که الزم بوده در پاسخ نامه تشریحی به این موضوع  است.

ی کند و به نتیجه بهتری در پاسخ به سواالت دست یابد.ضمنا در اشاره شده است؛ لذا هر داوطلب می تواند از دو طریق هر سئوال را بررس

به دلیل کمک بیشتر به داوطلبان جهت یادگیری است بنابراین سعی کنید جهت تثبیت آخر کتاب بخش ضمیمه ای آمده است که 

 .مطالب بخش اخر کتاب را نیز بخوانید

 یریادگیمطالب به  تیو تثب یاز تست زن ریر وجود داشته که به غو هدفدا یتخصص یکتاب به تست ها نگاه نیا نیدر نگارش و تدو

الزم به ذکر است که به دروس عمومی زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی در این مجلد پرداخته نشده  خواهد شد. یداوطلب منته

عداد تحصیلی بوده که اکنون در مجموعه آزمونهای ادوار گذشته زبان انگلیسی و است ،از کتابهای آمادگی دکترییکی ؛ البته است

 .های آتی منتشر خواهد شدو در ماه حال انجام است

در پایان متذکر این نکته می شویم که هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان 

مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی  رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان حقوق خصوصی قرار گیرد یک خواسته هم داریم

در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته)کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به اطالع 

تر می کند و به برسانید. مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته  1نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر

 دلیل چاپ اول و اولین کار در این زمینه مصون از خطا و یا نقد نخواهد بود.

                         یکهزار و سیصد و نود و هفت                                                                                                                                          

  خصوصیدپارتمان تخصصی دکتری حقوق 

                                                        
1 - @a_shamabadi-shamabadi.abolghasem@yahoo.com 



 

  (97الی  90مجموعه تست های دکتری خصوصی)                       

 

6        

 

 

 

 

 

 

 



 

 انتشارات حقوقی عدلیه           

  

7 

 
 

 
 

 بخش اول:

 مجموعه آزمونهای دکتری نیمه متمرکز
 (1397الی سال  1390 ) سال



 

  (97الی  90مجموعه تست های دکتری خصوصی)                       

 

8        

 

 

 

 مجموعه دروس تخصصی )متون فقه خصوصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت(

 لو القاء  فی البحر فالتقمه الحوت فهو عمد... .1

 اذا اتفق التقامه( 1

 اذا قصد القام الحوت( 2

 اذا قصد القائه فی البحر( 3

 ی الضمانالن القاء کاف ف( 4

 اذا اشترط......جاز .2

 حمل الدابه فیما بعد( 1

 ان یبلغ الزرع السنبل( 2

 خیر المبیع فی ید البائع ما شاءتا( 3

 تبقیه الزرع الی اوان السنبل( 4

تل من قتل مومنا متعمداً قید منه اال ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه و احب الذلک القا»از روایت  .3

 ؟کدام گزینه قابل استفاده است« فالدیه

 الواجب فی قتل العمد القصاص عینا  ( 1

 الواجب فی قتل العمد احد االمرین: القصاص و الدیه( 2

 الواجب فی قتل العمد القصاص تخییرا  ( 3

 ولی القصاص مخیر بین االمرین لقوله)ع(: فهو بخیر النظرین( 4

 ؟«لعین اال بتعدی فیها او بالتفریط و لو شرط فی عقد االجاره ضمانها بدونهما فسد العقدو ال یضمن المستاجر ا» در عبارت:   .4

 شرط بدوی است.( 1

 شرط مزبور برخالف مقتضای امانت است. ( 2

 است. یاز غرض حکم یشرط خال( 3

 شرط خارج از قدرت مشروط علیه است.( 4

 المراد بالضغث فی حد الزنا.... .5

 الجلد و عقوبه زائده( 1

 الجلد و جز الراس و التغریب ( 2

 القبض علی جمله من العیدان المشتمل علی العده (3

 الجمع بین الجلد و الرجم اذا کان محصنا ( 4

 ؟سهم االرث....« اذا اجتمع الزوجه و اخت لالبوین مع جماعه من کالله االم»با توجه به این متن  .6

 زوجه یک هشتم، الباقی به نسبت فرضشم و خواهر ابوینی یک دوم و کالله امی متعدد یک ش( 1

 کالله امی متعدد یک سوم، زوجه یک هشتم، خواهر ابوینی یک دوم، الباقی به نسبت بین کالله ابوینی و امی تقسیم می شود.( 2

 زوجه یک چهارم، برادر و خواهر امی یک سوم، باقی برای خواهر ابوینی فرضا  و ردا ( 3

 وم است و سهم خواهر ابوینی یک دوم و زوجه یک چهارم، الباقی به خواهر ابوینی رد می شود.کالله امی از ارث محر ( 4

 

 1390سراسری  -دکتری زمونآ-حقوق خصوصی
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 کدام شرط از شرایط تهاتر قهری است؟ .7

 کلی بودن دیون( 1

 وحدت منشاء دین( 2

 وحدت جنس دین( 3

 وحدت زمان تادیه دیون( 4

 ؟کدام مورد مجوز درخواست طالق از سوی زوجه نیست .8

 غیبت شوهر( 1

 عسر و حرج زوجه( 2

 ازدواج مجدد شوهر( 3

 استنکاف شوهر از پرداخت نفقه( 4

 ؟کدام مورد از ویژگی های معلق علیه نیست .9

 تحقق یا عدم تحقق آن معلوم نباشد.( 1

 مربوط به شرایط اساسی وقوع عقد باشد. (2

 اراده یک طرفی( 3

 تعهد مستقیم ناشی از عقد( 4

 ؟ام عبارت صحیح استدرباره ماهیت تعهد به نفع ثالث کد .10

 پیشنهاد( 1

 اداره مال غیر( 2

 اراده یک طرف( 3

 تعهد مستقیم ناشی از عقد(4

در قرارداد عاریه یک خودرو قید شده است که مستعیر ضامن خسارت وارده به خودرو است. اگر در هنگام توقف خودرو بر  .11

 ؟اثر اتصال سیم های برق دچار حریق شود؛ تکلیف چیست

 ئول پرداخت بهای خودرو است.مستعیر مس( 1

 چون تلف مستند به فعل مالک است؛ مستعیر ضامن نیست.( 2

 چون مشمول قوه قاهره است؛ مستعیر ضامن نیست.( 3

 . ضمان)مستعیر( منصرف به تعدی و تفریط است؛ چون تعدی و تفریط نکرده ضامن نیست (4

 ؟کدام مورد در  مورد شرط ضمن عقد جایز است .12

 .راستالزم االج( 1

 در برخی قراردادهای جایز الزم االجراست.( 2

 الزم االجرا نیست.( 3

 در عقود جایز معین الزم االجراست.( 4

 اگر متعهد برای اجرای تعهد خود چکی را به متعهد له بدهد؛ این اقدام... .13

 تبدیل تعهد بوده و برائت ذمه متعهد با آن حاصل می شود.( 1

 برائت ذمه با وصول وجه حاصل می شود. مقدمه وفای به عهد بوده و( 2

 وفای به عهد بوده و برائت ذمه متعهد با آن حاصل می شود.( 3

 انتقال طلب بوده و برائت ذمه متعهد با آن حاصل می شود.( 4
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 ؟کدام عبارت صحیح است .14

 حتما یکی از شرکای شرکت سهامی باید شخص حقیقی باشد.( 1

 ست شرکت سهامی باشند.همه شرکای هر شرکت تجاری ممکن ا( 2

 فقط همه شرکای شرکت سهامی ممکن است شرکت سهامی باشند.( 3

 همه شرکای هر شرکت تجاری جز شرکت تضامنی ممکن است شرکت سهامی باشند.( 4

در نتیجه افزایش سرمایه یک شرکت سهامی نسبت تعداد سهام سهامداران از مجموع سهام تغییر نمی کنند. در این صورت  .15

 ن گفت؛ افزایش سرمایه حتما.... بوده است.می توا

 از طریق افزایش تعداد سهام( 1

 با افزایش تعداد سهامداران همراه ( 2

 بدون تغییر در تعداد سهامداران( 3

 از طریق افزایش مبلغ اسمی هر سهم( 4

 واخواستنامه سفته ارایه سفته به....را قابت می کند. .16

 صادر کننده( 1

 همه مسئولین سفته( 2

 صادر کننده و ضامن وی( 3

 صادر کننده و محال علیه سفته( 4

 ؟کدام یک از اسناد نامبرده شده از مزایای اجرای اسناد رسمی برخوردار هستند .17

 فقط چک های صادره عهده بانکهای دولتی ( 1

 و خارجی چک های صادره عهده بانک های ایرانی( 2

 صوصی ایرانیریالی عهده بانک های دولتی و خ فقط چک های( 3

 چک های صادره  عهده بانک های دولتی و خصوصی ایرانی( 4
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 پاسخ تشریحی

مطابق متن تحریر الروضه: او القاء فی البحر فالتقمه اذا قصد إلقام الحوت أو کان وجوده  و التفامه غالبا فی ذلک   صحیح است.  2گزینه  .1

الضمان، و فعل الحوت آمر زائد علیه: اگر کسی الماء و ان لم یقصد القامه و ال کن غالبا فاتفق ذلک ضمنه ایضا علی قول الن اإللقاء کاف فی 

 فردی را در دریا افکند و ماهی او را بخورد؛ قتل عمدی خواهد بود در صورتی که قصد کرده باشد ماهی او را بخورد. یا اینکه وجود ماهی و

شد و همچنین خورده شده توسط ماهی خوردن فرد انداخته شده در آنجا اغلب اتفاق افتد. در صورتی که قصد خورده شدن وی را نکرده با

در آنجا امر متعارض نباشد بلکه نادر باشد؛ چون صرف انداختن دیگری در دریا کافی برای مسئول دانستن وی است و فعل ماهی یک امر 

 زیادی نسبت به انداختن است.)که در تحقق قتل عمد ی دخالت ندارد.(

شرط مجهولی است که موجب جهل  به مبیع می شود.  3غیر مقدور هستند. گزینه  از مصادیق شرط 2و  1گزینه  صحیح است. 4گزینه  .2

 322و  321، ص 2شهید ثانی، الروضه البهیه، ج 

حکم قتل عمدی قصاص به صورت واجب عینی است. برخالف بعضی از فقیهان اهل تسنن که حکم آن را واجب  صحیح است. 1گزینه  .3

سوره مائده روایت  45سوره بقره و  178ل واجب عینی بودن قصاص در قتل عمدی افزون بر آیه تخییری،)قصاص و دیه( دانسته اند. دلی

عبداهلل بن سنان از امام صادق است که فرموده است؛ هر کس مومنی را به عمد بکشد؛ قصاص می شود مگر اینکه اولیای دم مقتول راضی 

 445، ص 4ورت دیه پرداخت می شود. شهید ثانی، الروضه البهیه، ج به گرفتن دیه شوند و قاتل نیز پرداخت را بپذیرد، در آن ص

 1. شهید ثانی شرط یاد شده به جهت نامشروع بودن و خالف مقتضای عقد اجاره بودن را باطل می شمارد. گزینه صحیح است 2گزینه  .4

رست است به این دلیل که شرط یاد نیز ناد 3صحیح نیست؛ چون شرط یاد شده در ضمن عقد اجاره آمده و شرط بدوی نیست. گزینه 

نیز درست نیست چون شرط یاد شده خارج از قدرت مشروط  4شده دارای فایده و منفعت عقالیی است و دارای غرض حکمی است. گزینه 

 12، ص 3علیه نیست. الروضه البهیه، ج 

. ضعغث حد فرد بیماری است که نمی تواند ضغث دسته ای از شالق که مشتمل بر  عدد معتبر در زنا می باشد صحیح است. 2گزینه  .5

ضربه های مکرر شالق را تحمل کند و از سوی دیگر مصلحت اقتضاء  می کند هر چه زودتر حد زنا بر وی جاری شود. ناگفته نمایند عیدان 

ها را می بریدند. در گزینه جمع عود است و در اینجا به معنای شاخه های بریده شده از درخت است که در گذشته  بیشتر از درخت خرما آن

 291، ص 4جلد به معنای شالق زدن است و جّز الرّاس به معنای تراشیدن سر و تغریب به معنای تبعید است. الروضه البهیه، ج  2

در صورت نبودن فرزند برای میت سهم زوجه از ارث یک چهارم است. برادر و خواهر مادری در صورت تعدد یک  صحیح است. 3گزینه  .6

 م ارث را می برند. خواهر ابوینی چنانچه تنها باشد؛ نصف ارث را به فرض و در صورت زیاد آمدن ترکه از میان سهام، بقیه را به رد،  ارثسو

، ص 4می برد. البته در صورتی که مثل محل بحث، ترکه کمتر از میزان سهم باشد؛ نقص بر خواهر ابوینی وارد می شود. روضه البهیه، ج 

 255و  180الی  178

برای تحقق تهاتر قهری تحقق هشت شرط الزم است که وحدت منشاء دیون از آنها نیست؛ برای مثال ممکن است صحیح است.  2گزینه  .7

دین الف به ب ناشی از عقد قرض باشد و دین ب به الف از اجاره بها ناشی شود. در این صورت با تحقق شرایط دیگر بین آنها تهاتر حاصل 

 179تا  173، ص 127تا  119ش  -سقوط تعهدات -ی شهیدیمی شود. مهد
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 مجموعه دروس تخصصی )متون فقه خصوصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت(

کدام « زمن الخیار»مراد از « لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبش فللمشتری الرّد و االرش و کذا فی زمین الخیار»در عبارت:  -1

 گزینه است؟ 

 لخیار المختص بالبایع ( زمان ا1

  ( زمین الخیار المختص بالمشتری2

 ( زمان الخیار المشترک بین المشتری و البایع 3

 ( زمن الخیار المشترک بین المشتری و االجنبی 4

 در کدام گزینه در فرض اختالف متبایعین، خریدار باید سوگند بخورد؟  -2

 ( فی قدرالمبیع 1

 ( فی تعیین المبیع2

 الثمن مع تلف العین( فی قدر3

 الجمله ( فی تعجیل الثمن و قدراالجل علی تقدیر اتفاقهما علیه فی4
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 مجموع دروس تخصصی )متون فقه خصوصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت(

 .لیو ادّعاه المح نیفطلب الرجوع النکاره الد هیالمحال عل یلو ادّ  مایما هوالحکم ف -1

 بلفظ الضمان نهمایصل و الظاهر و الظاهر ارجع اذا کان العقد الواقع ب( تعارض اال1

 بلفظ الضمان  نهمای( تعارض االصل و الظاهر و االصل ارجع اذا کان العقد الواقع ب2

 بلفظ الحوله او الضمان نهمای( تعارض االصل و الظاهر و االصل ارجع سواءکان العقد الواقع ب3

 بلفظ الحواله او الضمان نهمایالظاهر ارجع سواء کان العقدالواقع ب ( تعارض االصل و الظاهر و4

 ست؟یشامل کدام مورد ن «نهیردّها اال بب یف یقول الودع قبلیال»عبارت:  -2

 الحسبه  قیمن الغاصب بطر نزعی( ما 1

 المالک  ی( االمانه المستنده ال2

 مع ظهور المالک دالملتقطی ی( اللقطه وف3

 من االمتعه ریدار الغ یل حیالر رهی( ما تط4

 عنداالجل : عأیلو شرط کون الرهن مب مایما هو الحکم ف -3

 و لو قبضه ضمنه مطلقاٌ عی( صح الرهن و بطل الب1

 و لو قبضه ضمنه مطلقاٌ عی( بطل الرهن و الب2

 و لو قبضه ضمنه بعد االجل  عی( صح الرهن و بطل الب3

 القبله و ضمنه بعد االجل عی( بطل الرهن و الب4

 المستأجرة؟ نیالع یاذا فرط المستأجر ف مهیضمان الق یماهوالمالک ف -4

 االداء ومی یالتلف ال ومیمن  میالق ی( اعل4االداء              ومی( 3           طیالتفر ومی( 2التلف         ومی( 1

 لوقال الراکب اعرتنبها و قال المالک آجرتکما؟ مایف یما هو االقو -5

  یالمالک فله اجره المسم حلفی( 1

  هیعل ءییالراکب و الش حلفی( 2

 اجرة المثل للمالک  ثبتیو تحالفانی( 3

 یمن اجرةالمثل المس نیاقل االمر ثبتیو  تحالفانی( 4 

 باشد؟ یم«اریله خ کنیاذا لم  یالمشتر یالضمان ال نتقلی»عبارت :  در«اریخ»کدام مورد مصداق  -6

  یواالجنب عیالبا نیالمشترک ب اری( الخ1

  عیالمختص بالبا اری( الخ2

  یو االجنب یالمشتر نیالمشترک ب اری( الخ3

  یو المشتر عیالبا نیب ارالمشترکی( الخ4
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 مجموعه دروس تخصصی )متون فقه تخصصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت(

 مله قبض گردد:معاهرگاه در بیع صرف قبل از تفرق مقداری از مورد  -1

 بیع صحیح است ولیکن فقط کسی حق فسخ دارد که تأخیر در قبض ناشی از کوتاهی او نباشد.( 1

 قبوض صحیح است و هیچ یک حق فسخ ندارند.مبیع فقط نسبت به مقدار ( 2

 بیع باطل است و لذا مقدار مقبوض باید مسترد گردد.( 3

 ست ولیکن هر دو حق فسخ دارند.بیع نسبت به مقدار مقبوض صحیح و نسبت به غیرمقبوض باطل ا( 4

 ...........«و یجب علی المشتری اذا باع ما اشتراه مؤجاًل ذکر االجل فی غیر » -2

 ( التولیه4   ( المساومه3  ( المواضعه2              ( المرابحه1

 عه درست است؟فکدام مورد دربارهای ش -3

 مطلقا المشترک غیر فیالشفعه التتبت ( 2   ( تثبت الشفعه للغائب و ان طالت غیبته1

 ( تسقط الشفعه بالفسخ المتعقب للبیع بتقایل4   یمنع االخذ من التخایر( 3

 آید و..........هرگاه تمامی ورثه فرض بر باشند ولیکن ترکه کفاف نصیب تمامی آنها را ننماید در این صورت عول الزم می -4

  شود.نقص بر خواهران اعم از ابی و امی وارد می( 1

 گردد.به نسبت، از سهم تمامی ورثه فرض بر کم می( 2

 گردد.قص بر خواهران امی وارد مینفقط ( 3

 شود.نقص بر سهم خواهران آبی در طبقه دوم واقع می( 4

 ؟نیستدر کدام یک از موارد ذیل رهن جایز  -5

 دیه قتل خطائی قبل از حلول( 2   دیه قتل شبه عمد قبل از حلول( 1

 در ازای ثمن مبیع در زمان خیار( 4   قرض( 3

 ............ لو قال الراکب اعرتنیها و قال المالک آجرتکها»عبارت:  -6

 ا  منهمائیتحالفان و الیثبت شی( 1

 یتحالفان و یثبت اقل االمرین من اجره المسمی و المثل( 2

 حلف المالک و یثبت له اجره المثل اال ان تزید علی ما ادعاه( 3

 ف الرکب و الشی علیهحل( 4
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 حقوق تجارت نکات مهم
  شغل معمولی یعنی هدف از انجام  .قانون تجارت( باشد 2)معامالت موضوع ماده  شغل معمولی وی معامالت تجاریتاجر شخصی است که

 .آن شغل، امرار معاش است

  است تاجر ⇦به اعمال تجاری داردچنانچه کارمند دولت که خارج از وقت اداری اشتغال. 

 دو معیار جهت شناسایی اعمال تجاری وجود دارد: 

براساس این معیار، شخصی تاجر است که دارای کارت بازرگانی بوده و یا در دفتر مخصوصی ثبت نام نموده باشد؛ بر این اساس  معیار شخصی:

 .کلیه اعمال تاجر تجاری محسوب می شود

 .ناسایی، انجام عمل تجاری توسط تاجر می باشدمعیار ش معیار موضوعی:

 .را پذیرفته است موضوعی -سیستم مختلط شخصیقانون تجارت قانون گذار  3و  2، 1به طور کلی به نظر می رسد با توجه به مواد 

  است: قانون تجارت، دو نکته مدنظر 2ماده 1در خصوص خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره مذکور در بند    

تصرف مادی و تغییرات در فاصله بین تحصیل و فروش وصف تجارتی را زائل نمی کند به شرطی که تصرف به حدی نباشد که موجب تغییر  -1 

 2عنوان و هویت مال شود. 

ری نیست حتی اگر بعدا  آن قصد فروش یا اجاره باید در زمان تحصیل باشد، بنابراین اگر شخصی مالی را به قصد استفاده شخصی بخرد عمل تجا -

 .را بفروشد؛ اما اگر شخصی مالی را به قصد فروش بخرد، عملش تجاری است حتی اگر بعدا  آن را نفروشد

 خرید و فروش سهام عمل تجارتی نیست اما برای تجار، به شرطی که برای امور تجاری باشد، عمل تجاری محسوب می شود. 

 در .اموال عرضه شده برای فروش به متصدی حراج تعلق نداشته باشداری خواهد بود که تصدی به عملیات حراجی زمانی عمل تج

 .مزایده برخالف حراجی قیمت مبدأ برای کاال تعیین میگردد

  اگر چه تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجاری قرار می دهد و وکیل برای موکل خود اقدام به انجام معامالت تجاری می

 .و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود تا بتوان وی را تاجر قلمداد کرد معامله باید برای خود شخص وکیل باشداما نماید 

  می کنند بلکه به نام و حساب شرکت عملمدیران شرکت های تجاری تاجر نیستند زیرا به نام و حساب خود عمل نمی کنند. 

  نیدر خصوص اتباع خارجه اصل بر ا .دارند مگر در زمینه هایی که منع خاصی وجود دارداتباع خارجی حق اشتغال به تجارت در ایران را 

را دارند مگر آنکه به موجب مقررات خاص منع شده باشند. به عنوان مثال براساس  رانیاست که اتباع خارجه حق تجارت در ا

 است. یرانیا تیداشتن تابع منوط به یاخذ پروانه دالل 1317قانون راجع به دالالن مصوب  2ماده  2بند 

 کسبه جزء: 

 .کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان و نظایر آن ها که میزان فروش ساالنه آن ها از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند1

 .ال تجاوز نکندارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آن ها درقبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ری2

 کسبه جزء اشخاصی هستند که تاجر محسوب می شوند امّا

 .الزامی به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری ندارند*

 .الزامی به داشتن دفاتر تجاری ندارند*

 .مشمول قوانین ورشکستگی نمی شوند*

 ی مشمول مقررات ورشکستگی نیز با وجود ملّی شدن بانک ها عملیات بانکی کماکان معامالت تجاری محسوب می شوند و حت

 .می شوند

  نمیتوانند تاجر باشند.مؤسسات عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها به این دلیل که هدف آن ها ارائه خدمات است 

 :نکات مربوط به شرکت های دولتی 

 به و شده مصادره یا و شده ملی صالح دادگاه یا و قانون حکم به یا و شود می ایجاد قانون اجازه با که است مشخصی سازمانی واحد دولتی شرکت* 

 های شرکت گذاری سرمایه طریق از که تجاری شرکت هر.است دولت به متعلق آن سرمایه درصد 50 از بیش و شده شناخته دولتی شرکت عنوان
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 تاجر دولتی های شرکت .شودمی تلقی دولتی شرکت است، دولتی های شرکت به متعلق آن سهام درصد پنجاه از بیش که مادام شود، ایجاد دولتی

 تشکیل عام سهامی های شرکت قالب در اغلب که درآورند تجارت قانون 20 ماده موضوع های شرکت از یکی قالب در را خود که صورتی در هستند

 .شوند می حقوقی شخصیت دارای ثبت به احتیاج بدون و ایجاد محض به و نیستند تاجر شوند می

 کمتر ها¬آن در دولتی های شرکت سهام که شرکتهایی تبدیل و است مجاز اسالمی شورای مجلس تصویب با صرفا  دولتی یها شرکت تشکیل ❋

 .است ممنوع دولتی شرکت به است درصد پنجاه از

 الیحه مقررات تابع نشده ذکر اساسنامه در که موضوعاتی به نسبت صرفا  و باشند می خود های اساسنامه و تأسیس قوانین تابع دولتی های شرکت

 .هستند تجارت قانون اصالحی

 .باشد شده مقرر دیگری ترتیبات مربوط های اساسنامه در که آن مگر  باشد می مجاز قانون اجازه با صرفا  دولتی های شرکت انحالل ❋

 تجاری شوند تشکیل تجارت انونق در شده معین قالب در که همین ها آن فعالیت نوع از نظر صرف که هایی شرکت تجاری شکال  های شرکت

 جزء سهامی های شرکت فقط تجارت قانون در مذکور های شرکت انواع میان از. نباشد تجاری چه و باشد تجاری عملیاتشان چه هستند

 .گیرند می قرار دسته این

 با شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت: از عبارتند است تجاری عملیات انجام آنها بودن تجاری شرط که هایی شرکت تجاری موضوعا  های شرکت

 .تعاونی شرکت و سهامی غیر و سهامی مختلط شرکتهای محدود، مسئولیت

  داشتن کارت بازرگانی، ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی، داشتن دفاتر بازرگانی، برگ تشخیص مالیات مشاغل از جمله

 .جر بودن شخص به شمار می رودامارات قضایی جهت اثبات تا

  باید با تصدی باشد و تصدی مستلزم داشتن بنگاه یا مؤسسه است، بنابراین شخصی که مالک چند دستگاه خودرو است که آن ها را به منظور

ت از شمول قانون حمل و نقل اشیاء از طریق پس .حمل بار یا مسافر به دیگران اجاره می دهد تاجر نیست و عمل او هم ذاتا  تجاری نیست

 .تجارت خارج است

 پردازد تاجر  یعمل م نیبه ا یحرفه ا ریکه به طور غ یاست اما کس یقبول و ضمانت برات از اعمال تجار یسیدر حقوق ما صدور برات ظهرنو

 حقوقیبه معامالت برواتی معامالت تجاری حکمی نیز گفته میشود. منظور از معامالت برواتی چهار عمل  شود. یمحسوب نم

 صدور برات*

 ظهرنویسی برات*

 ضمانت برات*

 قبولی برات اعم از اینکه توسط برات گیر باشد یا شخص ثالث*

  عملیات برواتی سند برات باید موضوع معامله باشد پس اگر شخصی کاالیی بخرد و در مقابل برای پرداخت آن براتی صادر کند در این حالت

اری دانست اما اگر شخصی در ازای دریافت مبلغی، براتی در وجه او صادر کند این عمل جزء معامالت صدور برات را نمیتوان جزء اعمال تج

 .(2783-1339برواتی است.)رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره

 .ندصدور برات به طور اتفاقی و به وسیله اشخاص غیر تاجر، عمل تجاری محسوب می شود، اما شخص را تاجر نمی ک

 .صدور برات سازشی عمل تجاری نیست
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 (1397نکات مهم اصالحیه قانون صدور چک)

 ( صادر امی)داده پ یکیکه به شکل الکترون ییها، راجع به چکچکو مقررات  نیقوان :کیچک الکترون ینیب شپی

 است. هیالرعاالزم زین شوندیم

 هرگاه وجه چک به : به آدرس صادرکننده یو ارسال گواه یعدم پرداخت در بانک مرکز یگواه یثبت آن

بودن آن را در سامانه  پرداخترقابلیفوراً غ بنا بر درخواست دارنده چک، بانک مکلف است از علل یعلت

و  تیکه مشخصات چک و هو یانامهیدر گواهو درج آن  یریکد رهگ افتیو با در دیثبت نما یبانک مرکز کپارچهی

 یو آن را امضاء و مهر و به متقاض دیق حا یعلل عدم پرداخت را صر ایصادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت  لکام ینشان

 شود. یاثر داده نم بیترت یو ثبت یدر مراجع قضائ یو فاقد مهر شخص حقوق یریفاقد کد رهگ نامهی. به گواهدینما میتسل

موجود در بانک )در حدود  یصادرکننده با نمونه امضا یعدم مطابقت امضا ایمطابقت  دیر برگ مزبور باد

شود. بانک مکلف است به منظور اطالع صادرکننده چک، فوراً  ی( از طرف بانک گواهیدارعرف بانک

. در برگ دصاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دار ینشان نیبرگ را به اخر نینسخه دوم ا

 )مهم(گردد. دیق زیکامل دارنده چک ن یو نشان ینام و نام خانوادگ دیمزبور با
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 حقوق تجارتآزمون اول 

 نکته: در طرح برخی از تست های مربوط به اسناد، تغییرات امسال قانون چک نیز در نظر گرفته شده است.

 سوال اول: 

 قانون تجارت که بیان می دارد، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد، کدام است؟ 1ه گزینه منطبق با ماد

 الف( نظریه موضوعی از ماده قابل برداشت است. 

 ب( اشتغال همزمان به شعل تجاری و غیر تجاری، شخص را تاجر می سازد. 

 ری در تاجر محسوب نشدن آمر آن اعمال ندارد. ج( انجام پنهانی و با واسطه اعمال تجاری، تاثی

 د( هر سه گزینه صحیح است.

قانون تجارت نیز از نظریه شخص پیروی شده است.  3نکات: پذیرش نظریه موضوعی در حقوق ایران از ماده قابل استنتاج می باشد. در ماده 

تم مختلط گسترده تر گردیده است.  همچنین اشتغال همزمان به شغل بنابراین دایره عملیات تجارتی بر حسب قانون به واسطه استفاده از سیس

        تجاری و غیر تجاری و نیز انجام اعمال تجاری به طور پنهانی موجب تاجر شناخته نشدن فاعل و آمر  نمی گردد. بنابراین هر سه گزینه صحیح

 می باشد.    

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 : 2سوال 

 زیر به حکم قانون تجارتی محسوب می گردند؟ کدامیک از عملیات

 الف( معامالت برواتی

 ب( معامالت برواتی، سفته و چک

 ج( صرفا  معامالت شرکت سهامی خاص

 د( معامالت شرکت های سرمایه ای

رتی ذاتی، تجارتی نیستند، نکات: عملیات تجارتی به حکم قانون آن دسته از عملیاتی هستند که بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجا

ه تصریح قانون لیکن قانونگذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجارتی را به آنها بار    می کند. از این روی تجارتی تلقی کردن این اعمال نیاز ب

 تجارتی به حکم قانون می باشند.  دارد. معامالت برواتی و معامالت شرکت های سهامی اعم از سهامی عام و خاص مصداق این نوع از عملیات

ت. معامالت برواتی اعمال حقوقی است که روی بروات انجام می شود و ایجاد و انتقال آنرا محقق می کند. یعنی صدور، قبولی، ظهرنویسی و ضمان

 عمل تجاری تلقی نمی شود. قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که صدور سفته و چک  2ماده  8این امر در بند 

الیحه اصالح، به حکم قانون تجاری  2همچنین در صورتیکه موضوع فعالیت یک شرکت سهامی عمل غیر تجاری باشد آن شرکت به موجب ماده 

 است. 

 صحیح است.  1پاسخ: گزینه 

 : 3سوال 

 شرکت های مدنی است؟قانون تجارت با  20کدام گزینه گویای تفاوت میان شرکت های تجاری موضوع ماده 

 الف( استقالل شخصیت حقوقی 

 ب( تفیکیک دارایی شرکت از اموال شرکا

 ج( اداره شرکت

 د( هر سه گزینه صحیح است. 

نکات: شرکت تجاری از شرکای آن شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند درحالیکه شرکت مدنی شخصیتی جدا از شرکای آن ندارد. همچنین 

دارای اموال مستقلی از دارایی های شرکای خود گردد برخالف شرکت مدنی. اما در مورد اداره این شرکت ها باید گفت در شرکت تجاری می تواند 

قی شرکت تجاری، تصمیمات راجع به شرکت عمدتا  با اکثریت آراء شرکا اتخاذ می شود. درحالیکه در شرکت مدنی برای انجام هر عمل مادی یا حقو

 اق نظر و رای کلیه شرکا ضروری است. راجع به مال مشاع اتف

 صحیح است.  4پاسخ: گزینه 
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 :4سوال 

آن، کلیه معامالت شرکت های تجارتی به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود.  4قانون تجارت و بند  3مطابق ماده 

 کدام گزینه از عبارت گفته شده استنباط نمی گردد.   

 داللت بر اعمال تجاری تبعی دارد.     الف( 

 ب( تمام اعمال شرکت های تجاری جنبه تجاری دارد جز اعمالی که ذاتا  مدنی است. 

 قانون تجارت توسط شرکت های تجارتی، تجاری تبعی نیست.  2ج( انجام اعمال تجاری موضوع ماده 

 د. د( معامالت تجاری تاجر با غیر تاجر، تجاری تبعی محسوب نمی شو
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 حقوق تجارت -آزمون دوم
قانون تجارت در بیان شرایط شکلی برات آمده است: اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او  223ماده  7مطابق بند  -1

 پرداخته می شود. منظور از این بند چیست؟
 الف( برات در وجه حامل نمی تواند صادر شود.

 رات در وجه حامل صادر می شود اما بایستی حتما به حواله کرد از طرف حامل منتقل شود. ب( ب

 ج( صدور در وجه حامل منعی ندارد.

 د( هیچ کدام

مطابق این بند امکان صدور برات در وجه حامل وجود ندارد. برخالف سفته و چک که امکان صدور آنها در وجه  پاسخ تشریحی:

اید بیان داشت ظهرنویسی هر سه سند در وجه حامل صحیح است. اما شاید سوال شود که براتی که در وجه حامل وجود دارد. اما ب

شخص معین صادر می شود را چطور می توان به صورت حامل در آورد. در پاسخ باید بیان داشت دارنده چنین براتی، این سند را 

 اختیار دیگری قرار می دهد.   بدون آنکه نام منتقل الیه را در داخل آن قید نماید در 

 صحیح است.  1گزینه 

دو برات یکی به پول )ریال و دالر( و دیگری به غیر پول )ماشین( صادر شده است. گزینه صحیح در خصوص اعتبار این دو  -2

 برات کدام است؟ 
 الف( برات به ریال صحیح است.

 ب( هر دو برات صحیح می باشند. 

 ج( برات به پول صحیح است. 

 ( برات به غیر پول صحیح است.د

قانون تجارت، از جمله شرایط شکلی صدور برات تعیین مبلغ در برات    می باشد. به  223ماده  4مطابق بند  پاسخ تشریحی:

قانون تجارت، می بایست مبلغ در برات مشخص باشد اعم از آنکه ریال باشد یا دالر یا ارز. بنابراین  252عبارت دیگر مطابق ماده 

 تعیین هر چیزی غیر از پول در برات موجب می گردد سند، برات محسوب نگردیده و سندی عادی محسوب گردد نه تجاری.   

 صحیح است.  3گزینه 

 گزینه صحیح در خصوص دعوا بین حروف و عدد در برات کدام است؟  -3
 الف( دعوا بین حروف و عدد، حروف مالک است ولو مبلغ به حروف بیشتر باشد. 

 بین رقم کمتر یا بیش تر، مبلغ کمتر مالک است.ب( 

 ج( درج مبلغ به حروف امکان دست بردن در سند را کم می کند. 

 د( هر سه گزینه صحیح است. 

قانون تجارت، تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته  225در خصوص نکات باید بیان داشت، مطابق ماده  پاسخ تشریحی:

 می شود. 

غ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختالف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است، اگر مبلغ با حروف و اگر مبل

رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است.  از طرف دیگر درج مبلغ به حروف موجب می شود تا 

 کمتر بتوان در سند دست برد. 

 صحیح است.   4گزینه 

 کدام گزینه صحیح است؟ -4
 الف( رد کردن بعد از قبول ممکن نیست. اما پرداخت به عنوان ثالث بعد از نکول ممکن است.  

 و

 و

 و
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 متون فقه -آزمون اول
 اکره لحصوله بدون الشرط. اطالق البیع یقتضی کون الثمن حااًل وان تعجیله فی متن العقد ،- 1

ق ،اقتضا می کند که ثمن حال باشد و شرط تعجیل آن در متن عقد،جز تاکید نیست زیرا بدون شرط هم منظور ( بیع، در صورت اطال1

 . حاصلست

آن شرط شود تاکید مقتضای عقد     ( در صورتیکه ثمن معامله حال باشد،اطالق بیع،مقتضی فوریت پرداخت ثمن است و اگر تعجیل2

 است.

 ،اطالق بیع،مقتضی فوریت پرداخت ثمن است و اگر تعجیل آن شرط شود تاکید مقتضای عقد است.( در معامالت ثمن معامله حال باشد3

 ( در صورتیکه در معامله تاکید بر حال بودن ثمن شود،باید بر طبق اقتضاء تاکید ثمن بالفاصله پرداخت گردد.4

 لواشتری شًی ظنًا امکان تسلیمه ثم عجز بعده،حکم معامله چیست؟ -2

 قابل فسخ برای مشتری است. ( معامله 1

 ( معامله صحیح است و بایع الزام به تسلیم می شود.2

 ( معامله باطل است زیرا مورد معامله قابل تسلیم نیست.3

 ( معامله صحیح است و مشتری می تواند در ازاء عدم تسلیم مبلغی از بایع مطالبه کند.4

کدام گزینه  "ن المتبایعین لما ینقله من العوض فبدونه یقع العقد موقوفاً یشترط فی اللزوم الملک لکل م"با توجه به عبارت  -3

 صحیح است؟

 ( مالکیت شرط صحت است1

 ( مالکیت شرط لزوم است2

 ( بیع فضولی از اصل باطن است3

 ( اجاره مالک ناقل است.4

 "د فی روایه شاذه جواز تحکیم المشترییشترط علم الثمن فال یصح البیع بحکم احد المتعاقدین و ان ور "ترجمه دقیق عبارت -4

 کدام گزینه صحیح است؟

( علم به ثمن هنگام عقد شرط است بنابر این صحیح نیست که تعیین ثمن به رای یکی از متعاملین موکول شود هر چند در روایت نادری 1

 شده است.   حکم قرار دادن مشتری جایز شمرده

این صحیح نیست که تعیین ثمن به رای یکی از متعاملین موکول شود مگر آنکه مشتری کسی را ( علم به ثمن هنگام عقد شرط است بنابر2

 برای تعیین ثمن حکم قرار دهد.

 ( علم به ثمن هنگام عقد شرط نیست مگر آنکه طبق روایت با توافق متعاقدین مشتری حکم قرارداده شود.3

 تری می تواند به حاکم رجوع کند.( علم به ثمن هنگام عقد شرط است و در صورت اختالف مش4

 کدام گزینه صحیح است؟ "یجوز بیع الزرع قائماً فولم المشتری للبائع فصله"دلیل قسمت اخیر عبارت  -5

 ( الن المشتری ظالم1

 ( الن البائع ظالم2

 ( الن البائع الحق له3

 المشتری ظالم و ال حق لعرق ظالم ( الن4

 من البایع و المشتری لما ینقله من العوضو یشترط فی اللزوم الملک لکل  -6 

 ( شرط الزم در بیع آن است که بایع و مشتری مالک چیزی باشند که بطرف مقابل انتقال می دهند1

 ( بیع در صورتی الزم است که بایع و مشتری نسبت به انتقال مال خود به دیگری اقدام کرده باشند2
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 می دهند شرط لزوم عقد بیع است.  رف مقابل انتقال( مالکیت بایع و مشتری نسبت به آنچه به ط3

 ( انتقال عوضین به بایع و مشتری در صورتی است که انتقال بصورت الزم و غیر قابل فسخ بعمل آید.4

 است؟ گزینه کدام "الحیازت قبل المباحات بیع یصح ال"عبارت مستند -7

 باحات قابل حیازت نیستند(م3                                 (البیع اال فی ملک1

 (مباحات ملک مطلق نیستند.4                      ( مباحات قابل تملک نیستند2

8-  
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 گزینه صحیح شماره سؤال گزینه صحیح شماره سؤال

 الف 31 الف 1

 ج 32 ب 2

 ج 33 ب 3

 ج 34 الف 4

 الف 35 د 5

 ب 36 ج 6

 ب 37 الف 7

 ج 38 د 8

 د 39 ج 9

 د 40 د 10

 الف 41 ب 11

 د 42 ب 12

 ج 43 الف 13

 الف 44 ج 14

 د 45 د 15

 ج 46 د 16

 الف 47 د 17

 ج 48 الف 18

 د 49 الف 19

 ج 50 ج 20

 ج 51 الف 21

 الف 52 د 22

 ج 53 ب 23

 د 54 ب 24

 الف 55 ج 25

 ج 56 الف 26

 الف 57 ب 27

 د 58 الف 28

 ب 59 ب 29

 ج 60 ج 30
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 متون فقه  دوم آزمون
 «حبس االصل و سبَل الثمرۀ»؟حدیث مقابل بیانگر مفهوم کدام گزینه است -5
                                                                 اجاره (1

                       وقف (2

 بیع( 3

 مساقات( 4

از پیامبر است که فرموده است: اصل مال را حبس کن و ثمره آن را در راه  «ۀحبس االصل و سبَل الثمر»حدیث پاسخ تشریحی: 

 خدا قرار بده

 صحیح است. 2گزینه 

 کدام مورد است؟ فیدر تعر ،«هیالجار ۀالصدق» -6
 ( النحله                                                                       1

 لوقف                             ( ا2

   هی( العط3

 ( الحبس المؤّبد4

فمفتقرهٌ الی «  َتَصدّقت»، «سَبّلت  »، «حبّست »و اما« وقفت  »پاسخ تشریحی: وقف: هو تحبیس األصل و اطالق المنفعۀ و لفظه الصریح 

ح آن: وقف نمودم، حبس کردم، تسبیل القرینۀ: وقف عبارت است از حبس نمودن عین مال و رها نمودن منفعت و لفظ صری

 ، صدقه قراردادم، نیازمند آوردن قرینه است.«جاری کردم»نمودم

 صحیح است. 2گزینه 

 ؟کدام یک از موارد ذیل لفظ صریح وقف نمی باشد -7
 ( حبّستُ                                                           1

    ( سَبّلتُ                        2

 ( تَصدّقت 3

 استنابۀ( 4

وقف نمودم،  استنابت به معنای نایب گرفتن است و با گزینه های دیگر متفاوت می باشد. لفظ صریح در وقف عبارت است از:پاسخ تشریحی: 

 ، صدقه قراردادم، نیازمند آوردن قرینه است.«جاری کردم»حبس کردم، تسبیل نمودم

 صحیح است. 4گزینه 
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32        

 حقوق مدنی

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی که مذهب آنان مطابق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، در امور حسبی و  -14

 احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طالق...
   معتبر و توسط محاکم قضایی با رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می گردد. (1

 ن رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می گردد.معتبر و توسط محاکم قضایی بدو( 2

 در صورتی معتبر است که مطابق قانون حمایت خانواده باشد.( 3

 در صورتی معتبر است و توسط محاکم قضایی ، تنفیذ و اجرا می گردد که مطابق با قانون حمایت خانواده باشد.( 4

ت مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و قانون حمایت خانواده؛ تصمیما 4پاسخ تشریحی:  طبق تبصره ماده 

 احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طالق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می گردد

 صحیح است.  2گزینه 

د در یک روز مطرح هر گاه زوجین، دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعد -15

 ؟کرده باشند؛ کدام دادگاه صالحیت رسیدگی دارد
                                                             هر دو دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی به طور جداگانه می باشند.( 1

 ند.دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است؛ به کلیه دعاوی رسیدگی می ک (2

 دادگاهی که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد؛ به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.(  3

 کند. یم یدگیرس یدعاو هیزوج را دارد؛ به کل یبه دعوا یدگیرس تیکه صالح ی( دادگاه4

را علیه یکدیگر در  قانون حمایت خانواده هرگاه زوجین دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خانواده 13پاسخ تشریحی: مطابق ماده 

حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند؛ دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صالحیت رسیدگی دارد. 

چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد دادگاهی که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی 

 رسیدگی می کند.

 صحیح است. 3گزینه 

هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صالحیت دار محل اقامت خویش  -16

 ؟مطرح کنند؛ احکام این محاکم یا مراجع در ایران  چه وضعیتی دارد
                                                                     معتبر و قابل اجرا نیست.( 1

                             اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.( 2

 معتبر است و قابل اجرا( 3

 معتبر است و قابل اجرا مشروط بر اینکه به تایید رئیس قوه قضاییه برسد.( 4

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع قانون  15 پاسخ تشریحی: مطابق ماده

شود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار  صالحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی 

 ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

 صحیح است. 2گزینه 

چنانچه گواهی صادر شده از مراجع قانونی ذیربط بر وجود اعتیاد و یا بیماری داللت کند؛ تکلیف دفاتر رسمی ازدواج  -17

 ؟چیست
                                                                      باید از ثبت نکاح تا برطرف شدن اعتیاد یا بیماری خودداری کرد. (1

 ثبت نکاح در صورت اطالع طرفین بالمانع است.( 2

 ثبت نکاح ممنوع است.( 3

 ثبت نکاح در صورت اطالع طرفین بالمانع است مگر در مورد بیماری های مسری و خطرناک که ثبت نکاح ممنوع است.( 4
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داللت کند،  یماریب ایو  ادیتصادرشده بر وجود اع یچنانچه گواهقانون حمایت خانواده  23پاسخ تشریحی: مطابق تبصره ماده 

وزارت بهداشت،  لهیوس و خطرناک که نام آنها به  یمسر یهایماریبالمانع است. در مورد ب نیثبت نکاح در صورت اطالع طرف

شوند. در   یم یشده معرف  نییجهت مراقبت و نظارت به مراکز تع نیشود، طرف  یو اعالم م نییتع یدرمان و آموزش پزشک

باشد،  نیمنجر به خسارت به جن یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک صیبه تشخ نیخطرناک زوج یماریکه ب یموارد

 باشد. زینسل ن دیشامل منع تول دیمراقبت و نظارت با

 صحیح است. 2گزینه 

 اع کند...سکه یا معادل آن امتن 110مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه مرد از پرداخت مهریه تا  -18
                                                                   به تقاضای زن تا زمان تادیه حبس می شود. (1

 اگر استیفای محکوم به از طرق قانونی دیگر ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن اعسار او یا (2

 محکوم له حبس می گردد. جلب رضایت

چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابالغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی (  3

 شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

 3و  2گزینه ( 4

اگر استیفای محکوم به از  1393قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  3ب ماده پاسخ تشریحی: در حال حاضر به موج

طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا 

اموال خود،  هیضمن ارائه صورت کل هییابالغ اجرا روز پس از یتا س هیچنانچه محکوم علجلب رضایت محکوم له حبس می شود. 

 رد شود. یبه موجب حکم قطع ایاعسار مسترد  یدعوا نکهیشود مگر ا یرا اقامه کرده باشد حبس نم شیاعسار خو یدعوا

 صحیح است. 4گزینه 
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