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 مقدمه

تالیف یک کتاب کاربردی در زمینه تست و یا شبیه سازی سواالت یکی از حوزه های دست نخورده دکتری حقوق خصوصی، عدم 

کتاب با موضوع مجموعه  این فیکه باعث تال یمهم لیاز دال .بنابراین صرف انجام این کار، خود ایده جدیدی است .دکتری است

بع آزمونی و کمک به داوطلبان دکتری این شاخه در جهت غنی کردن مناشد؛ حقوق خصوصی شده  یساز هیشب یتست ها

؛ مخصوصا اینکه اکثر داوطلبان این شاخه فرصت زیادی برای تحقیق و است این شاخه کاستن از استرس روزافزون داوطلبان

مطالعه در کتابهای فرعی نداشته و عموما به دلیل مشغله های زیاد مرتبط با شاخه حقوق دنبال کتاب های تخصصی، اصلی، 

 .مفید هستندکاربردی و در عین حال مختصر و 

انداخته باشید متوجه می شوید که همه کتابها و تست های آنها در بازار کتاب اگر نگاهی به کتابهای تستی حقوق خصوصی  اما

نهایتا به سواالت گردآوری شده آزمون دکتری حقوق خصوصی  متعلق به آزمونهای وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد است و

و در نهایت به  شدهکامال با سرگردانی مواجه ؛ هستندطلبانی که دنبال تست های تالیفی و تخصصی داو بنابراین .برخواهند خورد

وار گذشته دکتری اکتفا می کنند و برخی از موارد هم بوده که تاثیر منفی بر ادامه مطالعه داشته است و تست های آزمونهای اد

یل اصلی این دلگان این سطور در جریان این نکته هستند که حتما خوانند .داوطلب اواخر راه از مطالعه منصرف شده است

آسان ترین  البته برخی از این نویسنده ها .است کارها صرف نکرده نگونهیا یوقت برا یمتخصص سندهینو کاستی یک چیز است:

و در نهایت بهترین و گردآوری شده هستند  داده و مخصوصا در شاخه حقوق دنبال تالیف کتاب های روتینکار ممکن را انجام 

؛ امری که بسیار سهل بوده و به نوعی عقب گرد از پدیدآوری است شیپ یسال هاجمع آوری سواالت دکتری تالش هایشان، 

 یرفع دغدغه ها قتیدغدغه اش در حق نیمهمتر هیمجموعه انتشارات عدل به هر روی، .کتاب تخصصی و حرفه ای آزمونی است

در  یحت ای سواالت شبیه ساز و خودسنجی ل چه در بخش منابع و چه در بخش تست واست حاحقوق  یداوطلب دکتر کی

  .در چند سال اخیر شده استدکتری دکتری که مشکل امروزی بسیاری از داوطلبان  مصاحبه سواالت و نکات مربوط به خصوص

به  .می باشد معامالت( )بخشسه درس تخصصی حقوق مدنی، حقوق تجارت و متون فقهمحتوای این کتاب شامل سواالت 

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

 .به سواالت است یحیکتاب پاسخ تشر نیا یها یژگیاز و یکضمنا ی .اهتمام ورزیده اندکتابی در این دروس و سرفصل ها همت 

به مطالب  تیو تثب یاز تست زن ریکه به غ داشتهوجود و هدفدار  یتخصص یبه تست ها نگاهو تدوین این کتاب در نگارش 

 .شد منتهی خواهدداوطلب  یریادگی

از کتابهای آمادگی یکی ؛ البته بنابراین به دروس عمومی زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی در این مجلد پرداخته نشده است

های آتی و در ماه ونهای ادوار گذشته زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی بوده که اکنون در حال انجام استمجموعه آزم ،دکتری

 .منتشر خواهد شد

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

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

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

و به  مک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کندمسلما ک .برسانید 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 
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 مجموعه تست های شبیه سازی شده دکتری  

 )تالیفی و شبیه سازی شده با سواالت سراسری(
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 متون فقه)معامالت(
 کدام گزینه صحیح است؟« فالنماء المتخلل بین العقد و االجاره للمشتری»با توجه به عبارت  -1

 .لی از هنگام وقوع استاجازه کاشف از صحت عقد فضو -الف

 .اجازه ناقل است و عقد فضولی از هنگام اجازه صحیح است -ب

 .اجازه در بیع فضولی عقد جدیدی است -ج

 بیع فضولی از اصل باطل است و اجازه تاثیر -د

اللّاحقة من المالك كاشفة عن جازة اإل .رط في اللّزوم الملك لكّل من البائع والمشتري لما ینقله من العوض أو إجازة المالكیشت پاسخ تشریحی:

 .فلو توقّف العقد على أمر آخر لزم أن ال یكون الوفاء بالعقد خاصّة بل هو مع اآلخر .صحة العقد من حين وقوعه، ال ناقلة له من حينها

من المبيع للمشتري، و نماء الثمن  كاشفةً فالنّماء المنفصل المتخلّل بين العقد و إإلجازة الحاصلو تظهر الفائدة في النّماء، فإن جعلناها 

 .المعيّن للبائع

اجازه  .شرط نفوذ عقد، مالکیت هر یک از فروشنده و خریدار نسبت به عوضی است که به طرف مقابل منتقل می کند یا اینکه مالک اجازه نماید

 .آنکه ملکیت را از زمان صدور اجازه منتقل کند یعنی رضایتی که بعداً از طرف مالک صادر می شود، کاشف از صحت عقد از زمان عقد است، نه

دیگری در حالیکه اگر تأثیر عقد بر چیز دیگری متوقف می بود، الزم می آمد که وفای به صرف عقد، الزم نباشد، بلکه وفای به عقد به همراه چیز 

 .الزم باشد

 .*گزینه  الف صحیح است

 بیع مال خود به ضمیمه مال دیگری چه حکمی دارد؟ -2

  .به کلی نادرست است -فال

 .نسبت به مال دیگری به کلی باطل است -ب

 .نسبت به مال بایع درست است و نسبت به مال دیگری بر اجازه مالک متوقف است -ج

 .کامال درست لکن ثمن مال دیگری به مالک مال منتقل می شود و بایع باید آن را به وی مسترد دارد -د

على إجازة  صحّ البیع فی ملکه، و وقف فی ما ال یملکمملوک مع ملكه و لم یجز المالك و لو باع غير الپاسخ تشریحی: 

 .مالكه
شنده اگر بایع، همراه با مال خود، مال متعلق به دیگری را به فروش رساند و مالک اصلی آنرا اجازه نکند بیع نسبت به مبیعی که در ملکیت فرو

 .متوقف بر اجازه مالک است .آن نیستاست صحیح می باشد و نسبت به مالی که مالک 

 .*گزینه ج صحیح است

 مجرای کدام قاعده است؟« لو باع غیر المملوک مع ملکه و لم یجز المالک صح فی ملکه» عبارت -3

 ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد -الف

 قاعده الزعیم غارم -ب

 قاعده انحالل عقد واحد به عقود متعدد -ج

 لیه الغرمقاعده من له الغنم فع -د

 آزمون شبیه ساز اول دکتری حقوق خصوصی

 حقوق تجارت -حقوق مدنی -متون فقه)معامالت(
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قاعده انحالل عقد نشان دهنده قاعده  «را به فروش رساند  یگریهمراه با مال خود، مال متعلق به د ع،یاگر با »این عبارت که  پاسخ تشریحی:

 .است واحد به عقود متعدد

 .*گزینه ج صحیح است

 قول چه کسی مقدم است؟طبق نظر مشهور فقها اگر مشتری و بایع در تغییر و عدم تغییر مبیع اختالف کردند  -4

 بایع با قسم -الف

 بایع بدون قسم -ب

 مشتری با قسم -ج

 مشتری بدون قسم -د

 اگر بایع و مشتری درباره تعیین مبیع با یکدیگر اختالف کنند؛  پاسخ تشریحی:

در نتیجه  .طرف مقابل آن را نفی  می کنندبه نظر شهید اول: باید بایع و مشتری هر دو قسم بخورند؛ زیرا هر یک از آنان چیزی را ادعا می کند که 

 وقتی بایع و مشتری قسم می خورند:

 اوال عقد بیع فسخ می شود. 

 ثانیا؛ هر کدام از متایعین عین مال خود را و یا عوض آن را پس می گیرد. 

ورت اختالف در تعیین مبیع، بایع باید در برخی از نسخه های اصل کتاب لمعه آمده است که؛ شیخ طوسی و قاضی ابن براج قائلند که در ص نکته:

 .قسم بخورد

 بنابراین:اگر ورثه بایع با ورثه مشتری اختالف نظر پیدا کنند؛ طبق نظر مشهور فقها هر وارثی را باید به منزله مورث خود فرض کرد؛

 اگر اختالف در مقدار مبیع باشد=ورثه باید قسم بخورند

 ورثه بایع قسم می خورنداگر اختالف در مقدار مدت نسیه باشد= 

 .اگر اختالف در اصل مدت نسیه باشد= ورثه بایع قسم می خورند

در صورتی که عین مبیع  -ب .اگر اختالف در مقدار ثمن باشد؛ طبق نظر شهید ثانی، در فرضی که عین مبیع باقی است= ورثه بایع قسم می خورند

 تلف شده باشد: ورثه مشتری قسم می خورند

ثانی: قول مشهور قول بهتری است زیرا وارث به منزله مورث است و در صورت اختالف بایع و مشتری در مقدار ثمن و یا در هر موردی  به نظر شهید

 .از موارد اختالف اگر به قسم خوردن بایع و مشتری با هم قابل شویم قطعا قسم خوردن ورثه بایع و ورثه مشتری با هم ثابت می شود

 .*گزینه ج صحیح است

 ؟...لو حدث فی الحیوان عیب من غیر جهت المشتری فی زمن الخیار فله  -5

 الرد و االرش -الف

 االرش فقط -ب

 االقاله -ج

 اختیار الفسخ -د

)لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبض فللمشتری الرد و األرش(، أما الرد فموضع وفاق، و أما األرش فهو  –األولی  پاسخ تشریحی:

 .عوض عن جزء فائت، و إذا کانت الجملۀ مضمونۀ علی البائع قبل القبض فکذا أجزاؤها أصح القولین، ألنه

)اگر در حیوان قبل از قبض عیبی حادث شود در اینصورت برای مشتری حق رد و ارش می باشد( اما در مورد حق رد، فقها اتفاق نظر  –مساله اول 

زیرا ارش، عوض جزء از بین رفته است، و در صورتی که کل مبیع قبل از  .وجود در مساله استدارند و اما جواز ارش، بنابر قول صحیحتر از دو قول م

 .قبض مورد ضمان بایع باشد پس اجزای مبیع نیز همین حکم را دارد

 .*گزینه الف  صحیح است

 و

 و

 و

 و

 



 

 مجموعه تست های شبیه ساز دکتری)حقوق خصوصی(                       

 

12        

 مدنی قحقو
 ریتفس یصورت، وقف نامه بر چه حالت نیبا اوالد ذکور واقف نساًل بعد نسل قرار داده شده است. در ا ت،یتول ،یدر وقف نامه ا -6

 ؟شود

 اجتماع -الف

 لاستقال -ب

 اطالق -ج

 ترتیب -د

که واقف او  یاست و کس قاعیا یمتول نییتع .اطالق-بیترت-اجتماع-استقاللصورت متصور است: به چهار  تیتولپاسخ تشریحی:

 .دیرد نما تواندیرد کند و اگر قبول کرد نم ایرا قبول  تیبدوا تول تواندیقرار داده است م یرا متول

رأی  1342در وقف تولیت و وصایت آرای سال  عبارت نساًل بعد نسل اختالف در مفهوم: 1342/12/29مورخ  3561رای وحدت رویه شماره 

دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث  نظریه آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه 42 مورخ 3561وحدت رویه 

 مربوط به وحدت رویه در هیأت عمومی ها که موضوع از لحاظ قانوننامهوقفنامه و وصیت اختالف در مقتضای عبارت نسالً بعد نسل مندرج در

است نه  تیبترمستفاد از صرف عبارت نسالً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت : شوددیوان عالی کشور مطرح و چنین رأی داده می

اع از مورد وقف یا در باقیماندگان نسل در انتف از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با تشریک

بعد  نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل تواند شرکتامر تولیت و وصایت نمی

ماده  رأی به موجب اول و ششم موضوعاً صحیح است و این و همچنین است در مورد عبارت طبقتاً بعد طبقه و بنابراین رأی شعبه نخواهد رسید

 .االجرا استدر نظایر مورد متبع و الزم 1328تیرماه  واحده قانون وحدت رویه مصوب

 *گزینه د صحیح است.

 یهابخواهند در دادگاه حاکمقانون  نییو بدون تع ندیرا منعقد نما یقرارداد ران،ی( در اییایتالی)مثالً دو ا یهرگاه دوخارج -7

  داند؟یدو نفر را تابع کدام قانون م نیاز قرارداد ا یتعهدات ناش یرانیا یقاضحالت،  نیدر ا ند،ینما یاقامه دعو رانیا

                                           نیکشور متبوع طرف -الف

  محل وقوع عقد -ب

 محل تعهد شاخص                                           -ج

 تعهد  یمحل اجرا -د

 رانیا یهاقانون دلخواه بخواهند در دادگاه نییو بدون تع ندیرا منعقد نما یقرارداد ران،ی( در اییایتالی)مثاًل دو ا یارجهرگاه دوخ پاسخ تشریحی:

 .در این صورت قانون محل وقوع عقد حاکم خواهد بود ند،ینما یاقامه دعو

 .*گزینه  ب صحیح است

 د؟یگر در یک راستا قرار نمی گیرکدام یک عقود ذیل با موارد د -8

 ضمان -الف

 نکاح -ب

 وقف -ج

 هبه -د

 ستین یمنطق اری( وجود خیاذن ری)غ زیاست جا یچون عقد زیدر هبه ن .در عقود ضمان، نکاح و وقف راه ندارد نیز شرط اریخ پاسخ تشریحی:

 .عقود الزمند ژهیو اراتیخ .ندارد اریبه خ یازیخود قابل فسخ است و ن ز،یعقد جا رایز

 .*گزینه د  صحیح است

 و

 و

 و
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 حقوق تجارت
این مقرره بیان گر کدام یک از « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد»قانون تجارت 1مطابق ماده  -9

 نظریات ارائه شده در ذیل است؟

 شخصی -الف

 عینی -ب

 موضوعی -ج

 ذهنی -د

ی و یا ثبت نام در دفتر صنفی، مشخص در گذشته مفهوم شخصی از تاجر مطرح بود: تعریف تاجر با توجه به نوع فعالیت اقتصاد پاسخ تشریحی:

اما بعد ها مفهوم شخصی جای خود را به مفهوم  .می شد و کلیه اعمال شخص تاجر جهت رفع نیازهای تجارتی، تجاری محسوب می گردید

 1«قرار دهد یخود را معامالت تجارت یاست که شغل معمول یتاجر کس»قانون تجارت 1ماده موضوعی داد: مطابق 

 27ص  -1393 -چاپ پانزدهم -نشر میزان -تهران -دکتر محمود عرفانی -ق تجارت به زبان سادهمنبع: حقو

 .*گزینه ج  صحیح است

 قانون تجارت کدام یک از نظریات ذیل در حقوق تجارت ایران  حاکم است؟ 3و  1با توجه به مواد  -10

 یشخص -الف

 ینیع -ب

 یموضوع -ج

 مختلط -د

دو گانه دارد : به موجب ماده اول قانون  موضعی  قانون فرانسه  تبعیت از  به   قانون تجارت ایران  که اد دارند دکتر اسکینی اعتق پاسخ تشریحی:

ـ از طریق معامالتی که  مزبور تاجر کسی است که به معامالت تجارتی می پردازد ) نظریه موضوعی ( ، اما همین که معلوم شد چه کسی تاجر است 

 مختلطدر واقع این سیستم به نوعی سیستم  .) نظریه شخصی ( کلیه معامالتش تجارتی است تقریبآ  همان قانون   3  ماده برابر  انجام می دهد ـ

 . محسوب می شود

 .*گزینه د  صحیح است

 حال «.تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد »مطابق آن قانون تجارت که 1با استناد به ماده  -11

دهد، به شرط این که فعالیت او فرع بر یک فعالیت غیر بازرگانی نباشد، بازرگان محسوب ی که فعالیت بازرگانی انجام میشخص

 باشد؟این دیدگاه مبتنی بر کدام نظریه در حقوق تجارت می .شودمی

 یشخص -الف

 ذهنی -ب

 ضمائم -ج

 مختلط -د

با  .بازرگان نخواهد بودولی به طور فرعی به عملیات تجاری بپردازد، شخص، چنانچه شغل اصلی شخص غیر تجاری باشد  پاسخ تشریحی:

شخصی که فعالیت بازرگانی انجام حال .قانون تجارت که تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد 1استناد به ماده 

این دیدگاه به نظریه ضمائم در حقوق  .شود، بازرگان محسوب میباشددهد، به شرط این که فعالیت او فرع بر یک فعالیت غیر بازرگانی نمی

 .تجارت مشهور است

 .*گزینه ج  صحیح است

 

                                                        
 این ماده نیز بیانگر مفهوم موضوعی از تاجر است.« رار دهندتجار به کسانی اطالق می شود که اعمال تجارتی انجام داده و آن را شغل معمولی خود ق»قانون تجارت فرانسه نیز: 1مطابق ماده  - 1
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ها را از طریق معامالت و نمایشگاه کند و سپس نقاشینقاشی که جهت نقاشی کردن اقدام به خرید کاغذ و سایر وسایل نقاشی می -12

  ....رساند؛ عمل او آثار به فروش می

 .باشد یتاجر نم زیمحسوب نشده و شخص ن یجارت -الف

 .باشدتجاری محسوب نشده اما شخص تاجر نمی -ب

 .باشدتجاری محسوب شده اما شخص تاجر نمی -ج

 .باشدتجاری محسوب شده و شخص نیز تاجر می -د

رساند، از آنجا ها را به فروش مینقاشی کند و سپسنقاشی که جهت نقاشی کردن اقدام به خرید کاغذ و سایر وسایل نقاشی می پاسخ تشریحی:

 .باشدکه عملیات خرید و فروش فرع بر عمل اصلی نقاشی است، تجاری محسوب نشده و شخص نیز تاجر نمی

به عنوان مثال مجسمه  .چنانچه شغل اصلی شخص غیر تجاری باشد ولی به طور فرعی به عملیات تجاری بپردازد، شخص، بازرگان نخواهد بود

 .فروشد، بازرگان نیستها را مینماید و سپس مجسمهکه اقدام به خرید سنگ و سایر مواد الزم جهت مجسمه سازی میسازی 

 .*گزینه الف  صحیح است

 نظریه جدید نمایندگی ظاهری در کدام یک از قلمروهای ذیل در ایران جدیدا مورد استفاده قرار گرفته است؟ -13

 از خاتمه رابطه نمایندگی ایجاد اختیار برای نماینده پس -الف

 ایجاد اختیار در جایی که اختیار سابقی وجود ندارد -ب

 گسترش و توسعه اختیارات نماینده -ج

 همه موارد  -د

نمایندگی ظاهری که به عنوان مسئله عمده و مهم در حوزه حقوق  نمایندگی از آن یاد می شود؛ یکی از اقسام نمایندگی هاست پاسخ تشریحی: 

منظور از آن، نمایندگی یا اختیاری است که در آن اصیل ظاهری با لفظ، فعل یا ترک فعل  .در برابر نمایندگی واقعی به کار برده می شود و عمدتا

الی ظاهری را ایجاد می کند یا اجازه می دهد چنین ظاهری ایجاد شود که نوعا در وجود یک رابطه میان اصیل و نماینده ظاهری ظهور دارد؛ در ح

 نمایندگی ظاهری دارای چهار قلمرو اصلی است که برخی از آنها رایج و برخی دیگر ناشناخته است: .چنین رابطه نمایندگی واقعا وجود ندارد که

 یک: استفاده از نمایندگی ظاهری به منظور ایجاد اختیار برای نماینده پس از خاتمه رابطه نمایندگی

ر ایجاد اختیار در جایی که سابقا اختیار واقعی وجود داشت اما اصیل محدودیت یا محدودیت هایی ایجاد دو: استفاده از نمایندگی ظاهری به منظو

 .کرده است که اشخاص ثالث از آن آگاهی ندارند

 .سه: استفاده نمایندگی ظاهری برای ایجاد اختیار در جایی که اختیار سابقی وجود ندارد

 ور گسترش و توسعه اختیاراتچهار: استفاده از نمایندگی ظاهری به منظ

 *گزینه د صحیح است

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و
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*** 

 متون فقه)معامالت(
« سقوطه»ضمیر ه در « العقد عنهما أو عن أحدهما بحسب الشّرط و باسقاطه بعده یفسقوطه باشتراط  سقطی »با توجه به عبارت  -1

 به چه چیزی بر می گردد ؟
 خیار شرط -الف

  خیار مجلس -ب

 خیار مجلس و خیار شرط  -ج

 بیع -د

 .العقد عنهما أو عن أحدهما بحسب الشّرط و باسقاطه بعده یباشتراط سقوطه ف سقطی پاسخ تشریحی:

 .مجلس پس از عقد اریاسقاط خ .ن دو باشدآاز  یکی ایتواند از طرف هر دو،  یمجلس در ضمن عقد که به حسب شرط م اریکردن سقوط خ شرط

 .استگزینه ب صحیح 

 و

 و

 

 وو

 و

 

 ووووووووو....
2-  

 .گزینه ج صحیح است

 حقوق مدنی
 ...شبه عقد -3

 .تراضی و توافقی است که به منظور ایجاد تعهد صورت می گیرد و قانون برای آن نامی خاص و احکامی ویژه در نظر نگرفته است -الف

 .د و به او ضرر وارد آوردعمل ارادی و نامشروع است که به قصد زیان رسانیدن به دیگری صورت پذیر -ب

 .عمل ارادی و مشروع است که بی آنکه اعالم توافق دو اراده در میان باشد تعهد ایجاد می کند -ج

 .عمل ارادی و نامشروع است که برای دیگران زیان به بار می آورد بی آنکه فاعل عمل آن را به قصد ایجاد این ضرر انجام داده است -د

و مشروع  یاست اراد یمراد از شبه عقد عملبه بیان دیگر  .مشروع است که  بدون توافق اشخاص نیز ایجاد تعهد می  کند ارادی و پاسخ تشریحی:

 .شودیبه آن شبه عقد گفته م باشد،یم یچون فاقد عنصر تراض یاز قراردادهاست ول یکی هیکه شب

 .گزینه ج صحیح است

 و

 و

 و

 دکتری حقوق خصوصی آزمون شبیه ساز دوم

 حقوق تجارت -حقوق مدنی -متون فقه)معامالت(
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 وو

 ووووووووووووووووووو

 حقوق تجارت

با این فرض که شرکای  .ن به عنوان یک شخص حقیقی همراه با یک شرکت تضامنی یک شرکت سهامی تشکیل می دهندحسی -4

 .....خود شرکت تضامنی بابت بدهی های آن شرکت مسئولیت تضامنی و نامحدود دارند؛ مسئولیت شرکای شرکت سهامی 

 .محدود به آورده آنان است -الف

 .ده آن است و نسبت به باقیمانده شرکا تضامنی استنسبت به حسین محدود به آور -ب

 .تضامنی خواهد بود  -ج

 .نسبی دارند -د

در  .در شرکت های سهامی مسئولیت همه صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام ایشان است و مسئولیت شخصی ندارند پاسخ تشریحی:

بت بدهی های شرکت سهامی مسئولیتی بیش از آورده خود به شرکت ندارد؛ این شرکت با .صورتی که یکی از صاحبان سهام شرکت تضامنی باشد

 .گر چه شرکای خود شرکت تضامنی بابت بدهی های آن شرکت مسئولیت تضامنی و نامحدود دارند

 .گزینه الف صحیح است

 و

 و

 و

 و

 و
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*** 

 متون فقه)معامالت(

 

 و

 و

 و

 و

 حقوق مدنی

 و

 و

 و

 و

 و

 رتحقوق تجا

 و

 و

 و

 و

 و

 

 آزمون شبیه ساز سوم دکتری حقوق خصوصی

 حقوق تجارت -حقوق مدنی -متون فقه)معامالت(
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 آزمون شبیه ساز چهارم دکتری حقوق خصوصی

 حقوق تجارت -حقوق مدنی -متون فقه)معامالت(

 آزمون شبیه ساز پنجم دکتری حقوق خصوصی

 حقوق تجارت -حقوق مدنی -تون فقه)معامالت(م
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 وم:دبخش 
 خودسنجی 
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این مقرره بیان « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد»قانون تجارت 1مطابق ماده  -1

 گر کدام یک از نظریات ارائه شده در ذیل است؟

 شخصی -الف

 عینی -ب

 موضوعی -ج

 ذهنی -د

: تعریف تاجر با توجه به نوع فعالیت اقتصادی و یا ثبت نام در دفتر در گذشته مفهوم شخصی از تاجر مطرح بود پاسخ تشریحی:

اما بعد ها مفهوم شخصی  .صنفی، مشخص می شد و کلیه اعمال شخص تاجر جهت رفع نیازهای تجارتی، تجاری محسوب می گردید

قرار  یود را معامالت تجارتخ یاست که شغل معمول یتاجر کس»قانون تجارت 1ماده جای خود را به مفهوم موضوعی داد: مطابق 

 1«دهد

 .گزینه ج  صحیح است

 شود؟کدام یک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمی -2
 حق العمل کار -الف

 دالل -ب

 عامل -ج

 قائم مقام تجارتی -د

قانون  1مطابق ماده  .در این تست قائم مقام تجارتی، جزء اعمال تجارتی قلمداد نشده است و در نتیجه تاجر نیست پاسخ تشریحی:

که  اگر موضوع شغل معمول اشخاص از اعمال تجارتی ذاتی باشد .تجارت، معیار تشخیص تاجر از غیر تاجر شغل معمولی تاجر است

  .ده اند؛ تاجر و در غیر اینصورت غیرتاجر استقانون تجارت بیان ش 2در ماده 

 .گزینه د صحیح است

عامل یکی از شرکتهای خصوصی تجارتی است و شغل  کارمند یک شرکت دولتی در خارج از ساعات اداری مدیر -3

 ....معمولی خود را تجارت قرار داده است؛ در این صورت

 .کارمند تاجر قلمداد می شود -الف

 .کارمند تاجر قلمداد می شود اما از نظر مقررات اداری عمل او تخلف اداری محسوب می شود -ب

 .ات اداری عمل او تخلف اداری محسوب نمی شودکارمند تاجر قلمداد می شود اما از نظر مقرر -ج

 .کارمند تاجر تلقی نمی شود و از نظر مقررات اداری عمل او تخلف اداری محسوب نمی شود -د

قانون اساسی و ماده واحده منع تصدی بیش از یک شغل دولتی، کارمندان دولت از داشتن دو  141مطابق اصل پاسخ تشریحی:  

مطابق ماده واحده منع کارمندان دولت از داشتن بیش از یک شغل دولتی؛ این  .و ثابت( ممنوع شده اندشغل دولتی)دو پست رسمی 

افراد از داشتن برخی شغل های خصوصی منع شده اند)فارغ از ممنوعیتی که در ارتباط با شغل اول و شغل دومی که عمومی یا 

                                                        
منبع: حقوق  این ماده نیز بیانگر مفهوم موضوعی از تاجر است:« تجار به کسانی اطالق می شود که اعمال تجارتی انجام داده و آن را شغل معمولی خود قرار دهند»قانون تجارت فرانسه نیز: 1مطابق ماده  - 1

 27ص  -1393 -چاپ پانزدهم -زانینشر م -تهران -یدکتر محمود عرفان -سادهتجارت به زبان 

 حقوق تجارت
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دولت از عضویت در مدیر عاملی و هیات مدیره انواع شرکت  کارمندانبه این نکته که  141دولتی است( مانند اشاره اصل 

با توجه به این نکته  .محسوب می شود 1و در صورتی که در این سمت باشند عملشان به عنوان تخلف اندهای خصوصی منع شده

مدیره انواع شرکت های می توان استنباط کرد که به غیر از ممنوعیت تصدی کارمند به شغل دولتی و عضویت در مدیرعاملی و هیات 

 .خصوصی، از داشتن شغل های خصوصی دیگر منع نشده اند

  قانون اساسی: 141اصل 

وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع  ،معاونان رئیس جمهور ،رئیس جمهور

تعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن م

عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت  و مدیریت عامل یااسالمی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست 

 .ممنوع است جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان، های خصوصی

 .صحیح است بگزینه 

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
آن را  یزمان تصد کیاز مشاغل که در  یافتیگردد و وجوه در یسال محکوم م کیکارمند مربوطه به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا در صورت انجام تخلف مربوط به منع تصدی بیش از یک شغل،  - 1

 گردد. یم کوماز مشاغل مح میگردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، عالوه بر استراداد وجوه به انفصال دا یمسترد م یو یشغل اصل یایحقوق و مزاداشته است به جز 
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 2و  1تجارت 
 و

 و

 و

 وووو

 (تجاری )اسناد-3تجارت 
 : گزینه صحیح در خصوص مزایای اسناد تجاری کدام است؟ 1سوال 

 الف( امکان مراجعه به صادرکنندگان و ظهرنویسان به نحو تضامنی  

 ب( صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی به صورت مطلق

 در صورت وجود دین یا طلب، همچون حواله ج( قابلیت صدور صرفاً

 د( وجود وصف جایگزینی در اسناد تجاری

آن بیان شده است در  116در خصوص گزینه اول باید بیان داشت همانطور که در کتاب حقوق تجارت در صفحه پاسخ تشریحی: 

ند دراینصورت هرکدام نسبت به کل وجه سفته نفر باش 2جاییکه صادرکننده سند تجاری متعدد باشد یعنی مثالً صادرکنندگان سفته 

بنابراین باید بیان داشت گزینه اول به این  .مسئولیت تضامنی ندارند بلکه هرکدام نسبت به نصف وجه سفته دارای مسئولیت هستند

متعدد مسئولیت  چه اینکه در مورد صادرکنندگان .علت که از اصطالح صادرکنندگان و ظهرنویسان استفاده کرده است غلط می باشد

  .همین امر در مورد ظهرنویسان متعدد نیز حاکم است .نسبی می باشد
خصوص نیز وجود دارد و عده ای قائل بر مسئولیت تضامنی صادرکننده یا ظهرنویس واحد یا  الزم به ذکر است که نظر مخالف در این

  .دارنده و رویه جاری در محاکم سازگارتر است که ظاهراً نظر اخیر با روح قوانین و نیز حمایت از .متعدد می باشند

هرچند که طرح پرسش از مواضع اختالفی در آزمون های بزرگ صحیح به نظر نمی رسد اما با توجه به امکان طرح این گونه پرسش 

هرچند که نمی توان  .ها و نیز سابقه آن، ناگزیر به طرح این دست پرسش ها با هدف آشنایی با نظرات و مواضع گوناگون خواهیم بود

بنابراین عدم پاسخگویی به  .پاسخ قطعی در مورد این پرسش ها ارائه داد چه اینکه پاسخ بسته به نظر طراح می تواند متفاوت باشد

  .این پرسش ها در آزمون ها نیز بسته به شرایط بایستی مد نظر داوطلب باشد

اب حقوق تجارت  باید بیان داشت، برای صدور قرار تامین خواسته کت 117اما در خصوص صحیح نبودن گزینه دوم مطابق صفحه 

بدون تودیع خسارت احتمالی صرف اینکه مستند دعوی، اسناد تجاری باشد کافی برای صدور این قرار بدون تودیع خسارت احتمالی 

این وظایف رعایت مواعدی در مورد اقامه از جمله  .نخواهد بود بلکه دارنده سند می بایست به وظایف قانونی خود نیز عمل نموده باشد

بنابراین باید بیان داشت همین که مستند دعوی، اسناد تجاری باشد برای صدور  .که در ادامه بدان ها خواهیم پرداخت .دعوا می باشد

ه ی دوم علت قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی کافی نمی باشد و روشن است لفظ به صورت مطلق در انتهای گزین

 .غلط شدن گزینه می باشد

در خصوص صحیح نبودن گزینه سوم نیز باید بیان داشت، در خصوص صدور برات باید بیان داشت اصالً بدهکار بودن محال علیه یا 

د از قانون تجارت، رد کردن بع 231از همین روی ماده  .همان براتگیر به صادرکننده برات شرط نمی باشد، درست برخالف حواله

        .درحالیکه رد کردن پیش از قبول ممکن است .قبول را امکان پذیر ندانسته است

اما در مورد گزینه چهارم باید بیان داشت از جمله مزایا و فواید اسناد تجاری این است که وسیله ای برای انتقال طلب و انتقال وجه 

  .کتاب بدان پرداخته شده است 116ر می شود که در صفحه ازین وصف به وصف جایگزینی اسناد تجاری تعبی .می باشند

 صحیح است.  دگزینه 
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 : کدام گزینه غلط می باشد؟2سوال
  .الف( مبری شدن مضمون عنه از مسئولیت، موجب معافیت ضامن وی نمی شود

  .ب( امکان اقامه شکایت کیفری علیه ضامن و صادرکننده چک وجود دارد

 .پناه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات قرار داردج( دارنده سند تجاری در 

 .د( اصل بر قابل تعقیب کیفری بودن صادرکننده چک است

در خصوص گزینه اول باید بیان داشت اینکه هرگاه مضمون عنه به سبب عدم اهلیت و عدم رضا یا مجعول بودن  پاسخ تشریحی:

قانون تجارت را موید آثار  249گروهی حکم مندرج در ماده  .ختالف استامضاء مسئول نباشد، مسئولیت ضامن منتفی باشد محل ا

عده  .ضمانت در قانون مدنی می دانند و معتقدند که مسئولیت ضامن فرع بر مسئولیت مضمون عنه بوده و مسئولیت مستقلی نیست

ه سبب عدم اهلیت و عدم رضا مسئول ای دیگر همچون دکتر اسکینی مستند به اصل استقالل امضائات معتقدند هرگاه مضمون عنه ب

    .نباشد، مسئولیت ضامن منتفی نیست
کتاب حقوق تجارت آمده، دارنده چک صرفاً می تواند در صورت عدم پرداخت  120در خصوص گزینه دوم همانطور که در صفحه 

    .وجه آن علیه صادرکننده شکایت کیفری طرح نماید، نه ضامنین و ظهرنویسان

کتاب قانون تجارت آمده است، غیر قابل استناد بودن ایرادات  117ید و مزایای اسناد تجاری نسبت به دارنده که در صفحه از دیگر فوا

این در حالی است که ایراد جعل و حجر  .یکی از مثال های قابل طرح برای این نکته، گزینه اول در خصوص ضامن می باشد .می باشد

کتاب حقوق تجارت آمده است، از جمله استثناهای غیر قابل  118اساسی برات که در صفحه  و نیز ادعای فقدان یکی از شرایط

بنابراین هرچند این ایرادات صادرکننده را از مسئولیت معاف می دارد اما تاثیری بر روی مسئولیت  .استناد بودن ایرادات می باشد

   .ضامن صادرکننده نخواهد داشت

 13د بیان داشت اصل قابل تعقیب کیفری بودن صادرکننده چک می باشد، مگر یکی از اوصاف ماده در خصوص نکته پایانی نیز بای

  .قانون صدور چک، ثابت گردد

 صحیح است. بگزینه 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 )ورشکستگی(-4تجارت 

 ـ کدام عبارت در خصوص نسبت میان توقف و ورشکستگی صحیح است؟   1

 .ب( توقف شرط الزم برای ورشکستگی است      .فی برای ورشکستگی استالف( توقف شرط کا

 .د( توقف همان ورشگستگی است                      .ج( ورشکستگی سبب توقف است

 قانون تجارت برای صدور حکم ورشکستگی دو شرط ماهوی الزم است که عبارتند از: 412طبق ماده .گزینه ب درست است

 دیون ن مالف ـ تاجر بود

 ب ـ توقف تاجر مدیون

بنابراین توقف یکی از شرایط الزم برای صدور حکم ورشکستگی است افزون بر آن جهت صدور این حکم مدیون متوقف باید تاجر 

دلیل نادرستی گزینه ج این است که ورشکستگی بعد از عارض  .با توجه به مراتب فوق دلیل نادرستی گزینه الف روشن است .باشد

دلیل نادرست بودن گزینه د این است که توقف با  .ت وقفه بر تاخر با صدور حکم توسط دادگاه تحقق پیدا می کندشدن حال

ورشکستگی مترادف نیست، توقف حالتی است که در اثر ناتوانی در تأدیه دیون بر تاجر عارض می شود ولی برای ورشکستگی حکم 

وقفه اگر صدور حکم ورشکستگی تاجر متوقف از دادگاه تقاضا شود و دادگاه بعد از  دادگاه الزم است در واقع بعد از عارض شدن حالت

 .رسیدگی توقف را احراز کند حکم ورشکستگی می دهد بعد از صدور حکم تاجر واجد عنوان و وصف ورشکسته خواهد شد

 ـ ورشکستگی شرکت تجارتی منوط است به اینکه:            2

 .بدهی او باشدالف( دارایی شرکت کمتر از 

 .ب( شرکت نقدینگی کافی نداشته باشد

 .ج( شرکت دیون خود را نپردازد

 .د( شرکت از پرداخت دیون خود متوقف و ناتوان گردد

قانون تجارت نه تعریفی  .برای تشخیص پاسخ درست این پرسش تعیین ضابطه تشخیص توقف الزم است .گزینه د درست است

بطه تشخیص آن را بیان نموده است از این رو در دکترین و رویه قضایی در خصوص ضابطه و معیار برای توقف ارایه کرده و نه ضا

 تشخیص توقف اختالف نظر وجود دارد به طور کلی سه معیار در این خصوص ارایه شده که عبارتند از:

 الف ـ معیار ناتوانی در پرداخت

 ب ـ معیار فزونی مجموع مبلغ بدهی ها بر ارزش اموال

 ـ معیار عدم تعادل مستمر بین درآمد و هزینه تاجرج 

بر اساس دیدگاه نخست همین که تاجر از پرداخت یک دین حال خود ناتوان گردد متوقف است و دادگاه برای صدور حکم 

اتخاذ این نتیجه عملی  .ورشکستگی هیچ الزامی به بررسی و تحقق در خصوص نسبت ارزش و اموال تاجر با میزان بدهی های او ندارد

بر اساس معیار دوم که به معیار ترازنامه شهرت یافته برای  .رویکرد سرعت و سهولت احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی است

صدور حکم ورشکستگی، دادگاه باید مجموع ارزش اموال تاجر را با مجموع مبلغ بدهی های او قیاس کند، اگر جنبه منفی دارایی 

شد تاجر متوقف است و محکمه می تواند حکم ورشکستگی او را صادر کند، صرفا به دلیل ناتوانی در بیش از جنبه مثبت آن با

اتخاذ این رویکرد دادگاه را به ارجاع امر رسیدگی به وضعیت اموال و دیون  .پرداخت یک دین نمی توان حکم ورشکستگی صادر کرد

ادعای توقف و ورشکستگی را طوالنی تر از زمانی خواهد کرد که معیار تاجر به کارشناس وادار می کند و تبعا فرایند رسیدگی به 

بر اساس معیار سوم هیچ کدام از رویکردهای  فوق مناسب نیستند به این معنا که نه  .ناتوانی در پرداخت مالک عمل قرار گرفته است

دانست، آنچه برای احراز توقف ضرورت دارد  صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت یک بدهی صدور حکم ورشکستگی مجاز و قابل تأیید

وجود عدم تعادل مستمر بین درآمد و هزینه تاجر است، این ضابطه به معیار ناتوانی در پرداخت نزدیک تر است با وجود این اختالف 

موجب ورشکستگی اصلی آن با معیار نخست در این است که به موجب آن ناتوانی موقت و گذرا در پرداخت یک بدهی حال را نباید 

در پرسش مورد  .دانست، عدم تعادل بین درآمد و هزینه های تاجر باید به گونه ای باشد که بتوان استمرار آن در آینده را احراز کرد
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انی نظر معیار سوم در گزینه های مطرح شده لحاظ نشده است، لذا باید از بین دو معیار تراز نامه که در گزینه الف انعکاس یافته و ناتو

 .در پرداخت که موضوع گزینه د است یکی برگزیده شود، بین این دو معیار ضابطه ناتوانی در پرداخت مرجح است

 (93)دکتری آزاد ـ     ......ـ مطابق رویکرد فقهی به حقوق ورشکستگی 3

 .گی تاجر را داردالف( نظریه توقف ظاهری مقبول تر است و دادستان یا خود ورشکسته حق در خواست صدور حکم ورشکست

 .ب( نظریه توقف واقعی مقبول تر است و اصوال غرما حق در خواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند

 .ج( نظریه توقف واقعی مقبول تر است و دادستان، خود ورشکسته یا هر یک از غرما حق درخواست صدور حکم ورشکستگی را دارند

 .صوال غرما حق درخواست صدور حکم  ورشکستگی تاجر را دارندتر است و اد( نظریه توقف ظاهری مقبول

بین مقررات ورشکستگی در قانون تجارت واحکام افالس در فقه امامیه تفاوتهای متعددی وجود برخی از  .گزینه ب درست است

 این اختالفات ناظر به شرایط صدور حکم افالس برای شخص در فقه امامیه  عبارتند از:

 ن شخص نزد حاکمـ ثابت شدن دی1

 ـ فزونی مجموع مبلغ دیون بر ارزش اموال اعم از اعیان و منافع  و مطالبات شخص از دیگران 2

 .دیون وعده دار شخص در محاسبه نسبت دیون با ارزش اموال لحاظ نمی شوند .ـ حال بودن دین یا دیون3

 .ـ درخواست تمام یا برخی از بستانکاران4

برای  .توانی شخص از تادیه دین یا دیون حال که در این پرسش نظریه توقف ظاهری نامیده شده استباتوجه به شرط دوم صرف نا

صدور حکم افالس کافی نیست و باید بیشتر بودن مبلغ دیون حال در مقایسه با ارزش اموال شخص احراز گردد، که در این پرسش 

ون تجارت عالوه بر بستانکاران، دادستان و خود تاجر متوقف نیز می قان 415بر اساس ماده  .نظریه توقف واقعی نام نهاده شده است

تواند توقف تاجر را اعالم و صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند در حالی که طبق احکام فقهی افالس خود شخص مفلس یا 

خواست طلبکار حکم افالس حاکم در صورتی می تواند راسا و بدون در .دادستان برای تقاضای صدور حکم افالس صالحیت ندارند

عالوه بر مورد فوق برخی از تفاوتهای اصلی قواعد  .علق به اشخاصی باشد که تحت والیت حاکم قرار دارندد که طلب متصادر کن

 ورشکستگی در حقوق موضوعه با نظریه افالس در فقه امامیه به شرح زیر هستند:

اشخاص حقیقی تاجر و شرکتهای تجارتی قابل صدور است ولی حکم  قانون تجارت حکم ورشکستگی برای 412ـ بر اساس ماده 1

 .افالس با اجتماع شرایط چهارگانه ای که بیان شدند برای تاجر و غیر تاجر قابل صدور است

با رعایت تخفیفات مقتضیه حال  قانون تجارت به محض صدور حکم ورشکستگی تمام دیون وعده دار تاجر 421ـ طبق ماده 2

 .صدور حکم افالس موجب حال شدن دیون وعده دار مفلس نمی شود شوند ولیمی

قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر از تصرف در کلیه اموال خود حتی اموالی که در مدت  418ـ طبق ماده 3

او در زمان  ورشکستگی تحصیل می کند ممنوع می شود ولی حکم افالس فقط سبب ممنوعیت مفلس از تصرف در اموال موجود

 .صدور حکم افالس می شود و او را از تصرف در اموالی که بعد از صدور حکم از طریق ارث و غیره تملک می کند ممنوع نخواهد کرد

 .مگر اینکه حاکم او را از تصرف در این اموال نیز منع کند

 و

 و

 و

 و
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 جعاله
 ؟اجرا باشد کدام گزینه صحیح است در جعاله عام اگر کار مورد نظر توسط چندین نفر قابل -1

جاعل در مقابل همه کسانی که کار را انجام دهند ضامن جعل است مگر اینکه صراحتا فید کرده باشد که فقط در مقابل اولین  -الف

 .نفر ملتزم است

 .ستجاعل در مقابل اولین نفری که کار را انجام می دهد ضامن جعل و در مقابل بقیه ضامن اجرت المثل ا -ب

جاعل در مقابل اولین کسی که کار را تحویل می دهد ضامن جعل است مگر اینکه از ایجاب او استنباط شود که در مقابل بقیه  -ج

 .اشخاص نیز تعهد به پرداخت بر عهده گرفته است

 .استجعل جاعل در مقابل اولین کسی که کار را انجام می دهد؛ ضامن  -د

شنهاد مقید بر این است که التزام در برابر نخستین کسی است که کار مورد نظر را انجام دهد و در جعاله عام پی پاسخ تشریحی: 

این است که اگر  3دلیل صحیح بودن گزینه  .این است که به تحویل نتیجه توجهی نکرده است 4ایراد گزینه  .نتیجه را تسلیم کند

ص نیز تعهد به پرداخت جعل را بر عهده گرفته است؛ وی ملتزم به این صراحتا از ایجاب استنباط شود که جاعل در مقابل بقیه اشخا

 .تعهد خواهد بود

 .صحیح است ج گزینه

کند؛ شخص الف در قالب جعاله ملتزم شده که به هر کس اسب گم شده اش را بیابد مبلغ معینی پرداخت می -2

کدام  .تسلیم می کند شخص ب بدون آگاهی از ایجاب شخص الف؛ اسب گم شده را پیدا و به شخص الف

 ؟.گزینه در مورد استحقاق شخص ب صحیح است
 .مستحق جعل است -الف

 .شخص ب می تواند جعل یا اجرت المثل عمل خود را مطالبه کند -ب

 .مستحق اجرت المثل است -ج

 .شخص الف می تواند انتخاب کند که جعل یا اجرت المثل به شخص ب بپردازد -د

بدون آگاهی از ایجاب جعاله عمل مطلوب جاعل را انجام می دهد و نتیجه را تسلیم می کند؛ به هیچ  وقتی شخصی پاسخ تشریحی: 

م)در صورتی که برای آن .ق 336بنابراین عامل در حدود شرایط ماده  .ترتیبی نمی توان رابطه طرفین را مشمول عقد جعاله دانست

  .( مستحق اجرت المثل است.باشدعمل اجرت وجود داشته باشد و عامل هم قصد تبرع نداشته 

 .صحیح است جگزینه 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 مدنیحقوق 
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 دکتری آمده است:آزمون سواالتی که در 

مجید در محله خود آگهی داده که هر کس انگشتر یاقوت من را پیدا کند، نصف آن : 97سوال دکتری سراسری سال 

الش و جست و جو انگشتر را پیدا می کند و جواد به رغم عدم آگاهی از ارزش انگشتر با ت .متعلق به یابنده است

 هر یک از جعاله و ودیعه چه حکمی دارند؟ .بدون ضرورت نزد ثالثی ودیعه می گذارد

 .( هر دو صحیح اند2   .( جعاله باطل و ودیعه صحیح است1 

 .( جعاله صحیح و ودیعه باطل است4    .( هر دو باطل اند3

الک ه صحیح و بدلیل اینکه عامل بدون ضرورت انگشتر را به شخصی سپرده و از طرف مجعال 563به موجب ماده پاسخ تشریحی: 

 .، غیر نافذ می باشد 4دیعه غیر نافذ می باشد که البته منظور از باطل در گزینه هم ماذون به این کار نبوده و

کس گمشده  او را پیدا ملتزم شود که هر من جمیع الجهات، الزم نیست بنابراین اگر کسی ن اجرتودـ در جعاله معلوم ب 563ه ماد

 .ع معینی از آن ، مال او خواهد بود جعاله صحیح استاکند حصه مش

 .صحیح است 4گزینه 

میلیون تومان، اگر  10کیلومتر خیابان درمقابل  10در عقد جعاله راجع به آسفالت کردن  :96سوال دکتری سراسری سال 

 قد جعاله فسخ شود، کدام مورد صحیح است؟ پس از آسفالت کردن بخشی از خیابان، ع

  .( اگر فسخ از سوی عامل باشد، وی مستحق چیزی نیست1

  .المسمی به نسبت کار انجام شده است( عامل، مستحق مبلغی از اجرت2

  .المثل کار انجام شده است، اعم از آنکه جاعل یا عامل، عقد را فسخ کند( عامل، مستحق اجرت3

  .ت فسخ از سوی، جاعل، عامل مستحق مبلغی از اجرت المسمی به نسبت کار انجام شده است( صرفاً در صور4

جاعل بوده باشد و جعاله فسخ  یاز اجزا، مقصود باالصاله کیمتعدد بوده و هر  یاجزا یهر گاه در جعاله، عمل دارا پاسخ تشریحی:

از طرف  ایکه فسخ از طرف جاعل باشد  نیاهد بود اعم از اکه کرده است مستحق خو یبه نسبت عمل یالمسمگردد عامل از اجرت

 (.انیدکتر کاتوز 1 نیکتاب عقود مع 302و شماره  یقانون مدن 566به استناد ماده ).خود عامل

 .صحیح است2 گزینه

 .عامل در انجام عمل مورد جعاله مکره بوده و پس از انجام عمل، جعاله را رد می کند:95سوال دکتری سراسری سال 

 کدام مورد در خصوص میزان استحقاق وی، صحیح است؟

 .(مستحق جعل است1

 .( مستحق اجرت المثل است2

 .( اساساً مستحق چیزی نیست3

 .( اگر عمل به دستور جاعل انجام شده، مستحق جعل است4

 .صحیح است 2گزینه 
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 شرکت
 ؟است یا خیرآیا تصرف مادی و تصرف حقوقی در مال مشاع بدون اذن شریک جایز  -3

 .تنها تصرف مادی در سهم خود جایز است -الف

 .هر دو جایز است -ب

 .هیچکدام جایز نیست -ج

 .تنها تصرف حقوقی در سهم خود جایز است -د

قانون مدنی  583سهم خود از مال مشاع بدون اذن سایر شرکا طبق ماده  تصرفات حقوقی هر یک از شرکا در پاسخ تشریحی: 

مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست اما تصرف مادی هر یک از شرکا در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا طبق صحیح است؛ زیرا 

آن صحیح نیست؛ زیرا مستلزم تصرف در سهم سایرین نیز هست زیرا در مال مشاع سهم هر یک از  475قانون مدنی و از جمله ماده 

 .شرکا در تمام اجزای مال منتشر است

 .تصحیح اس د گزینه

 و

 و

 و

 و

 و

 ودیعه
 ....ودیعه، عقدی -4

 .مجانی است و شرط عوض در آن امکان ندارد -الف

 .مجانی است مگر اینکه طرفین برای آن اجرت تعیین کرده باشند -ب

 .مجانی است و شرط عوض در آن امکان دارد -ج

 .معوض است مگر این طرفین توافق کرده باشند که مجانی باشد -د

قانون مدنی  801قانون مدنی ویعه عقدی مجانی است اما طبق وحدت مالک از ماده  607اس مقرره ماده بر اسپاسخ تشریحی: 

البته شرط عوض التزامی فرعی و تبعی  .بالمانع است و با مقتضای این عقود منافاتی ندارد )به جز وقف(شرط عوض در عقود مجانی

است؛ رابطه دیگر مشمول عنوان عقد  طه معاوضه بین نگهداری از مال و اجرتبنابراین اگر احراز شود که قصد طرفین؛ ایجاد راب .است

مثال ودیعه ای که برای آن اجرت تعیین شده باشد و مسلم باشد که طبق قصد طرفین، اجرت عوض نگهداری است؛ در  .مجانی نیست

 .واقع اجاره اشخاص است نه ودیعه

 .صحیح استج گزینه 

 و

 و

 و

 و

 و
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 عاریه
 ؟درباره انحالل عاریه صحیح است کدام گزینه -5

 .شرط شده باشد؛ با فوت هر کدام از طرفین منحل خواهد شد الزماگر عاریه ضمن عقد خارج  -الف

 .فقط اگر انتفاع از مال به قید مباشرت مستعیر باشد؛ با فوت مستعیر عاریه به قید مباشرت او باشد -ب

 .عاریه با حجر معیر منحل نخواهد شد -ج

 .مستعیر در نگهداری از مال تعدی و تفریط کند؛ عاریه منحل خواهد شداگر  -د

وقتی عقد جایز ضمن عقد الزم شرط می شود؛ امکان فسخ  آن از بین می رود؛ اما عقد از ماهیت جایز خود دور پاسخ تشریحی: 

 .دبنابراین در این حالت نیز کماکان  عقد با فوت هر یک از طرفین منحل خواهد ش .نمی افتد

 .صحیح استالف گزینه 

 و

 و

 و

 

 و

 قرض

 و

 و

 و

 و

 و

 

 اجاره
 و

 

 و

 و

 و

 و

 و
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 خیارات
 . کدام عبارت مبین ماهیت حقوقی خیار است؟                          1

 ـ خیار یک واقعۀ حقوقی است.1

 ـ خیار یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع است.2

 ه هم زدن عقد الزم است.ـ خیار حق است و به معنی اختیار و توانایی ب3

 شود.ـ خیار حکم است که توسط قانونگذار برای به هم زدن هر عقد جایز و الزم اعمال می4

ق.م.، خیار در عقد جایز راه  456خیار یا خیار فسخ، عبارت است از حق بر هم زدن عقد الزم. بنابراین مطابق مادۀ  پاسخ تشریحی:

ق.م.( پس خیار، حکم محسوب  448و  445اسقاط و قابل انتقال به ورثه می باشد. )مواد  ندارد. خیار حق است، در نتیجه قابل

 گردد.روشن می 4شود، با این توضیح ایراد گزینۀ نمی

 آید.آن است که خیار، عمل حقوقی و یا واقعۀ حقوقی نیست؛ بلکه چون حق است، یک اثر حقوقی به شمار می 2و  1های ایراد گزینه

 صحیح است. «3»گزینۀ 

 های ذیل درست است؟                                                                                                        کدام یک از گزینه« رجوع»با ماهیت حقوقی « فسخ». در خصوص مقایسۀ ماهیت حقوقی 2

 رسد.ـ رجوع، قائم به شخص است ولی فسخ به ارث می1

 ـ رجوع، از حیث امکان و جایگاه تحقق، اعم از فسخ است.2

 ـ رجوع، ناظر به استرداد مال موضوع قرارداد است ولی فسخ، ناظر به انحالل اصل عقد.3

 ـ همۀ موارد4

قود گردند با این تفاوت که  اوال حق فسخ در عفسخ و رجوع هر دو ایقاع بوده و موجب انحالل ماهیات حقوقی می پاسخ تشریحی:

باشد. در حالی که حق رجوع، قائم به رسد، زیرا در زمرۀ حقوق مالی میق.م. به ارث می 445الزم که خیار نام دارد مطابق مادۀ 

ق.م.( ثالثا فسخ ناظر به انحالل عقد است؛ در حالی که ایجاب )اگر آن را ایقاع ندانیم( و  805رسد. )مادۀ شخص بوده و به ارث نمی

 باشند. برای مثال وصیت عهدی و طالق رجعی هر دو ایقاع بوده و قابل رجوع هستند.ه بر عقد قابل رجوع میایقاع نیز عالو

 صحیح است.« 4»گزینۀ 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 )سواالت متفرقه(
 خورد که:در صورتی عقد به علت تفاسخ به هم می -1
 .( عوضین موجود باشند 1

 .( تغییری در عوضین داده نشده باشد 2

 .( یکی از جهات قانونی برای فسخ وجود داشته باشد 3

 .شود( عوضین موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند مثل یا قیمت آن تادیه می 4

تلف یکی از قانون مدنی:  286ماده  .موجود باشد و اگر تلف هم شده باشند مثل یا قیمت آن تادیه شود عوضین پاسخ تشریحی:

بودن و قیمت آن در صورت ، مثل آن در صورت مثلی جای آن چیزی که تلف شده استیست در این صورت به، مانع اقاله نعوضین

 .شودبودن داده میقیمی

 .صحیح است 4گزینه 

در بنگاه معامالت امالک تنظیم شده و به امضای موجر و مستاجر رسیده است، اما  1379ای در سال قرارداد اجاره -2

 قرارداد یاد شده از لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد؟ .فر شاهد گواهی نشده استذیل قرارداد توسط دو ن
 .( غیر قابل استناد است1

 .خواهد بود 1356( تابع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 2

 .( در محاکم پذیرفته نخواهد شد3

  .( صحیح و تابع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی است4

 .تصحیح اس 4گزینه 

 و

 و

 و

 و
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 .......یعنی، اگر چه « انتحل معه« »یمنع الفکر بجمیع اقسامه و ان انتحل معه االسالم»ـ در عبارت 1

                                           .( ادعای مسلمان بودن کند1

 ( با کفر اسالم منحل می شود2

                                        .( با اسالم، کفر منحل می شود3

 ( در صورت اسالم آوردن ارث حالل می شود4

 و

 و

 و

 و

 

 

 متون فقه


