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 مقدمه

داشته باید از آن اطالع زیادی  یکی از موضوعاتی که در دکتری نفت و گاز اهمیت فراوانی داشته و اتفاقا داطلبان این شاخه

رشته و مجموعه حقوق( با عنوان شاخه دکتری حقوق نفت و گاز در  )است که   به بعد  90سالهای    وعه سواالت دکتریباشند؛ مجم 

سازمان سنجش برگزار شده است. یکی از دالیلی که موسسات مختلف داخل کشور خدمات خاصی برای شاخه دکتری  توسط

کتری ندارند این است که این حوزه از دکتری حداقل در بخش نفت و گاز چه در مورد کتابها و چه در مورد مجموعه سواالت د

 ی شناخته می شود. دست نخورده دکتر  یاز حوزه ها  یکمنابع کامال فقیر می باشد و به عنوان ی

  نیصرف انجام ا نیبنابرا نفت و گاز ما شاهد یک کتاب جدید حداقل از نظر آزمونی هستیم.گردآوری سواالت دکتری در خصوص 

نفت و  حقوق دکتری سواالت مجموعه کتاب با موضوع  این فیکه باعث تال یمهم لیاست. از دال یدیجد دهید اکار، خو

 بوده است.   حقوق از دکتری  شاخه  مربوط به اینسواالت   یپراکندگ  قت،یدر حق  شد  ( 91-98)گاز

 و حتی  یکتب آموزش یابیر منبعداین شاخه  یمشکالت داوطلب دکتر شاهد به عنوان مجموعه دست اندرکار دکتری حقوق ما

 یاصل لینکته هستند که دل نیا انیسطور در جر نیو حتما خوانندگان ا هستیم یدکتر یو در سطح تخصص  ینبود کتاب حرفه ا

 هیمجموعه انتشارات عدل ،یکارها صرف نکرده است. به هر رو نگونهیا یوقت برا یمتخصص  سندهیاست: نو زیچ کی یکاست نیا

ست حال چه در بخش منابع و چه در بخش احقوق  یداوطلب دکتر کی! یرفع دغدغه ها قتیدغه اش در حقدغ نیمهمتر

 شده است. دکتری  از داوطلبان   یاریبس  یمشکل امروز  اتفاقا  که  یدکترمصاحبه    در خصوص  یحت ایو    قوانین و مقررات

دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس  حد نیتر یکتاب عال نیا فیهر چند در تالالزم به ذکر است که  انیدر پا

در  یلغزش ایو  یاشتباه  انایاگر اح نکهیبر ا یمبن میخواسته هم دار کی ردیقرار گ نفت و گازدر مطالعه داوطلبان حقوق  یاصل

ه و به اطالع است( در هنگام مطالعه عالمت زد یتعالیبار زدیا هابدون نقص تن نکهیمطالب صورت گرفته)کما ا حیارائه صح

 کند.  یتر و پخته تر م ی. مسلما کمک شما است که کتاب را غندیبرسان   ریز  لیم یا  ایتلگرام و    ید یآ  قیاز طر  سندگانینو

در پایان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان 

قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب  زحقوق نفت و گاحقوق 

از طریق   مسئول مجموعهصورت گرفته)کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به اطالع 

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

    تشیکهزار و سیصد و نود و ه                                                                                                                                          

  نفت و گازدپارتمان تخصصی دکتری حقوق 

 

 

 

 

 

 
1 - @a_shamabadi-shamabadi.abolghasem@yahoo.com 
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                                                                                                                             *1391آزمون سراسری  -حقوق نفت و گاز*
 ) حقوق مدنی، حقوق قراردادهای نفت و گاز، حقوق تجارت بین الملل(  مجموعه دروس تخصصی 

 گردد. چنین شرطی ..............بینی می یک قرارداد، انحالل قرارداد منوط به وقوع یک امر خارجی و غیرقابل پیش  در -1

 ( شرط تعلیقی است که در حقوق ما صحیح است.           1

 ( شرط تعلیقی است و در حقوق ما باطل است.2

 باشد.   ( شرط فاسخ است و منحصر به عقود جایز نمی 3

 فاسخ است که فقط در عقود جایز قابل درج است.   ( شرط 4

 در سرنوشت ایجاب دارد؟   یقبل از آنکه ایجاب مورد قبول قرار گیرد، فوت هر یک از موجب و مخاطب ایجاب چه تأثیر -2

 گردد.  ( فوت هر یک از ایشان باعث زوال ایجاب می 1

 خیر   گردد اما فوت مخاطب ایجاب( فوت موجب، باعث زوال ایجاب می 2

 گردد اما فوت موجب خیر  ( فوت مخاطب ایجاب باعث زوال ایجاب می 3

 باشد. ( فوت هیچ کدام باعث زوال ایجاب نیست و ایجاب در حقوق وراث مؤثر می 4

 قانونگذار در کدام یک ازعقود، لفظ را برای بیان ایجاب الزم دانسته است؟   -3

 ی عقود الزم  ( کلیه 4( وقف، نکاح و ضمان             3           ( وقف و نکاح    2( فقط نکاح                 1

اگر شخصی کاالیی را برای تجارت در اختیار دیگری قرار دهد تا طرفین به نسبت خاصی در سود حاصل از فروش آن کاال شریک  -4

 باشند، چنین عقدی:  

 اره اشخاص است.  ( عقد اج2( عقد مضاربه است                                    1

 (  تاریخ هیچ یک از عقود قانونی نیست و باطل است.  4( یک قرارداد خصوصی است.                     3

 باشد؟ کدام گزینه درخصوص تعهد به نفع شخص ثالث که در یک قرارداد شرط شده است، صحیح می -5

 شود.  ( در صورت فوت شخص ثالث این تعهد کان لم یکن وباطل می 1

 گردد مگر آنکه خالف آن شرط شده باشد. ( در صورت فوت شخص ثالث این تعهد به نفع وراث وی برقرار می 2

 گردد که وی چنین وصیت کرده باشد.( در صورت فوت شخص ثالث این تعهد در صورتی به نفع وراث وی برقرار می 3

 در خود عقد چنین، شرط شده باشد.  گردد که می   ( در صورت فوت شخص ثالث این تعهد در صورتی به نفع وراث وی قرار4

 گیرد؟  اگر زن و مردی بدون درج مهریه با یکدیگر ازدواج نمایند و قبل از نزدیکی، مرد فوت نماید به زن چه مهری تعلق می  -6

 گیرد.  زن تعلق نمی ( مهری به 4( مهرالمتعه                  3         ( مهرالمثل         2       ( نصف مهرالمثل     1

ی او به اگر شخصی فوت نماید و وراث او منحصر به همسر )زوجه(، یک خاله امی و یک عمه ابوینی و یک عموی ابی باشد، ترکه  -7

 گردد؟  چه صورت بین وراث تقسیم می

 برد.  و عمه ابوینی بقیه ترکه را می  ،خاله امی   ( زوجه  1

 برد. و عمه ابوینی بقیه ترکه را می  ، خاله امی  ( زوجه  2

 برد. بقیه ترکه به عمه ابوینی می رسد که عموی ابی دوبرابر عمه ابوینی می  و  ، خاله امی  ( زوجه  3

 گردد.  رسد که به طور مساوی بین ایشان تقسیم می بوینی و عموی ابی می و بقیه ترکه به عمه ا ، خاله امی  ( زوجه  4

 جعاله عقدی است:  -8

 ( تملیکی و الزم  4( تملیکی و جائز               3( عهدی و الزم             2( عهدی و جائز            1
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 کدام گزینه صحیح است؟   -9

 اله یک عقد جدید است.  ( در اقاله عوضین اصلی قابل تغییرند، چراکه اق1

 ( در اقاله عوضین اصلی قابل تغییر نیستند چراکه فاقد اصوالً عقد نیست.  2

 ی جدید نیست.  ( در اقاله عوضین اصلی قابل تغییر نیستند چراکه اقاله یک معامله 3

 ی جدید است. ( در اقاله عوضین اصلی قابل تغییرند چراکه اقاله، یک معامله 4

 درخصوص ضمان درک صحیح است؟  کدام گزینه  -10

 ی عقد بیع است و شرط خالف آن، صحیح است.  ( ویژه 1

 ی عقد بیع است و شرط خالف آن، باطل است.  ( ویژه 2

 ی عقود معوض راه دارد و شرط خالف آن، باطل است.  ( در همه 3

 ی عقود معوض راه دارد و شرط خالف آن، صحیح است. ( در همه 4

 بخشش طلب:  -11

   قدی قابل رجوع است    ( ع1

 ( عقدی غیرقابل رجوع است2

 ( نیاز به رضایت بدهکار ندارد چراکه ابراء یک ابقاع است. 3

 ( باطل است چراکه موضوع عقد هبه باید عین باشد. 4

ض موجود  اگر شخصی مال قیمی را به دیگری قرض دهد و سپس جهت دریافت به او رجوع نماید، در حالیکه عین مال موضوع قر -12

 باشد؟ باشد، مقترض ملزم به اداء چه مالی می 

   ( قیمت روز قرض    2      ( عین مال     1

 باشد.( حسب درخواست مقرض ملزم به استرداد عین مال یاپرداخت قیمت روز اداء می 4   ( قیمت روز اداء     3  

 رهن مکرر مال مرهون از جانب راهن:   -13

  غیرنافذ است     ( 2  ( صحیح است            1

 باشد.( صحیح اما قابل فسخ از جانب مرتهن اول می 4   ( باطل است     3

 شود؟  تلف موضوع معامله، موجب ساقط شدن حق فسخ ناشی از کدام خیار می -14

 ز وصف ( رؤیت و تخلف ا4( شرط                   3( غبن                          2( عیب                           1

 گردد، اقدام به انتقال آن مال به شخص ثالثی بنماید، ..............اگر شخصی بعد از آنکه مطلع به وجود عیب در موضوع معامله می  -15

 گردد.  ( خیار عیب او ساقط می 1

 تواند معامله را فسخ کند. گردد اما می ( حق آرش ناشی از خیار عیب او ساقط می 2

 تواند ارش دریافت دارد.  گردد او می یار عیب او ساقط می ( حق فسخ ناشی از خ3

 ( حق فسخ ناشی از خیار عیب و حق ارش هر دو به قوت خود باقی هستند. 4

 کدام عبارت درخصوص »وصیت عهدی« صحیح است؟   -16

 ( یک عقد عهدی و معوض است. 2قاع مجانی است                                  ی( یک ا1

 باشد.     ( یک عقد عهدی و بالعوض می 4ع همراه با اجرت است.                      قا ی( یک ا3

 در عقد نکاح:   -17

 پذیر است. ( تعلیق در انشاء راه ندارد اما تعلیق در منشاء امکان 1

 پذیر نیست. ( تعلیق در انشاء راه دارد اما تعلیق در منشاء امکان 2

 پذیر است. در منشاء امکان  ( هم تعلیق در انشاء و هم تعلیق3
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 ( تعلیق در انشاء و منشاء راه ندارد.  4

 تواند چه اقدامی انجام دهد؟  الذمه باشد، و مشتری از دادن ثمن خودداری ورزد، بایع می اگر در یک عقد بیع، مبیع کلی فی  -18

 تواند با استناد خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کند.  ( می 1

 تناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند. تواند به اس ( می 2

 تواند پس از درخواست الزام مشتری به پرداخت ثمن، قرارداد را به استناد خیار تأخیر ثمن فسخ کند.  ( می 3

 تواند پس از درخواست الزام مشتری به پرداخت ثمن، قرارداد را به استناد خیار تعذر تسلیم فسخ کند.( می 4

 ؟  آیدنمی انجام تعهد یکی از طرفین منوط به انجام تعهد از سوی دیگر است و حق حبس پدید در کدام عقد،  -19

 ( عقد جعاله                              1

 ( عقد اجاره                                  2

 ( عقد معاوضه     3

 آید.( حق حبس ویژه عقد بیع است و در هیچ کدام پدید نمی4 

 ................................طالق ..  -20

 ( ایقاعی است که برای انشاء نیاز به دو شاهد عادل دارد. 1

 ( ایقاعی است که برای انشاء نیاز به دو شاهد عادل مرد دارد.  2

 گردد.  ( برای انشاء نیاز به شاهد ندارد و به صرف اراده واقع می3

 موجب الفاظ انشاء گردد.  ( برای انشاء نیاز به شاهد ندارد اما باید به 4

اگر در یک قرارداد پیمانکاری که جهت خاکبرداری منعقد شده است، میزان موضوع قرارداد صدهزار واحد خاکبرداری باشد و  -21

تواند تا بیست و پنج درصد، میزان موضوع قرارداد را  شده باشد و شرط گردد که کارفرما می مبلغ هر واحد، بیست هزار تومان مقرر 

 ر ازاء پرداخت مربوطه افزایش دهد. چنین شرطی چه حکمی دارد؟  د

 ( باطل است ولی مبطل قرارداد نیست.2( باطل و مبطل قرارداد است.                           1

 آور است. ( صحیح است و برای پیمانکار الزام4آور است.     ( صحیح است ولی برای پیمانکار الزام3

ت پیش قراردادی، طرفین نسبت به اموری توافق نمایند، اما این توافقات را در متن اصلی قرارداد که منعقد  اگر در مذاکرا -22

 آور است یا خیر؟ طرفین قرارداد الزام  نمایند، درج نکنند. چنین اموری برای می

 باشد. آور نمی ( این امور به دلیل عدم درج قرارداد، الزام 1

 آورند.  باشند و الزام ( این شروط، شروط ضمنی می 2

 آورند مگر خالف آن اثبات شود.  باشند و الزام ( این شروط، بنایی می 3

 آورند. باشند و اگر قرارداد با لحاظ آنها منعقد شده باشد، الزام ( این شروط، شروط بنایی می4

اید تا پایان سال جاری به اتمام برسد در غیر  قرارداد ب ی ی انتقال نفت، مکرر شود که اجرااگر در یک قرارداد احداث خط لوله  -23

دو هزار یورو به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد، پرداخت گردد. این شرط چه حکمی   این صورت به ازاء هر روز تأخیر باید مبلغ

 دارد؟  

 است.   هتواند در صورتی مبلغ مزبور را دریافت دارد که ثابت نماید وی خسارت وارد شد ( متعهدله که می 1

 تواند هم مبلغ مزبور را دریافت دارد و هم آنکه متعهد را الزام به انجام تعهد نماید. ( متعهدله که در صورت تأخیر متعهد می 2

 تواند یا مبلغ مزبور را دریافت دارد یا آنکه متعهد را الزام به انجام  تعهد نماید.  ( متعهدله در صورت تأخیر متعهد می 3

 تواند به میزان خسارت وارده مطالبه نماید. ثابت نماید که خسارت وارده به وی بیش از مبلغ تعیین شده است، می  ( اگر متعهدله4

 قرارداد پیمانکاری تابع احکام کدام دسته از قراردادها است؟   -24

 ی اموال  ( اجاره 2             قانون مدنی                       10ی ( تابع ماده 1
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 ( مضاربه  4           اشخاص                                    یه ر( اجا3

 در قراردادهای فروش سلم:   -25

 ( مبیع و ثمن باید فوراً تأدیه شوند. 2         باشد                                 ( مبیع مؤجل می 1

 باید فوراً تحویل مشتری گردد.   ( مبیع 4             ( ثمن باید فوراً به فروشنده تأدیه شود.             3

ی دولتی نموده است، برای انعقاد آن قراردادها، دارای اختیار نباشد، اگر شخصی که اقدام به انعقاد قراردادی از جانب یک اداره  -26

 این قرارداد چه حکمی دارد؟ 

 ( باطل است                    1

 ی دولتی است.  آن اداره  دار( غیرنافذ و منوط به تنفیذ مقامات صالحیت 2

 ( صحیح است اما شخصی که اقدام به انعقاد آن معامله نموده، باید تعهدات ناشی از آن را اجرا کند.  3

 ی دولتی مسئول جبران خسارت است.( صحیح است ولی شخصی که اقدام به انعقاد آن معامله نموده، دربرابر آن اداره 4

 ات خارجی منوط به تصویب چه مقاماتی است؟  بنابر حقوق ایران انعقاد معاهد -27

 ( تصویب هیأت وزیران                        1

 ( تصویب هیأت وزیران و امضاء وزیر مربوطه  2

 ( تصویب مجلس شورای اسالمی و امضاء رئیس جمهور  3

 ( تصویب مجلس شورای اسالمی و هیأت وزیران  4

 باشند؟  ام کشور می قراردادهای فروش اصوالً تابع قوانین کد -28

 ( قانون محل تحویل کاال1

 ( قانون مورد توافق طرفین قرارداد 2

 ( قانون محل انجام تعهدات ناشی از فروش مگر آنکه طرفین قانون دیگری را حاکم دانسته باشند.  3

 ( قانون محل انعقاد قرارداد مگر آنکه طرفین قانون دیگری را حاکم دانسته باشند. 4

 ایران کدام تعدیل جهت قرارداد قابل پذیرش است؟  در حقوق   -29

 (تعدیل قضایی و قراردادی 4  ( تعدیل قانونی و قضایی 3 (تعدیل قانونی و قراردادی 2 ( تعدیل قراردادی 1

 گنجد؟ برداری از یک منبع زیرزمینی در شمار کدام دسته از قراردادها می یک قرارداد واگذاری امتیاز بهره  -30

 (  مشارکتی  4( عهدی                      3( تملیکی                    2                   اذنی (1

 یک قرارداد مشارکتی عقدی ..................... است.  -31

 ( جائز و بالعوض 4( الزم و معوض        3( جائز و معوض             2( الزم و بالعوض                  1

ه صورت چکند، در برداری از اموال عمومی منعقد می در قراردادهایی که یک وزارتخانه درخصوص بهره درج شرط داوری  -32

 پذیر است؟  امکان

 ( در صورت تصویب دولت و اطالع مجلس شورای اسالمی  1

 ( در صورت تصویب دولت و مجلس شورای اسالمی  2

 ( در صورت تصویب مجلس شورای اسالمی  3

 یست. ( در هیچ صورت ممکن ن4

 قرارداد معاوضه چه قراردادی است؟   -33

   ی کاال با کاال                          ( مبادله 1

 ( انتقال امتیازات و منافع در ازای دریافت عوض  2

 ی یک مال یا مال دیگر بدون آنکه هیچ یک محوریت یابند.  ( مبادله 3
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 رف مقابل به نحوی که انتقال مالکیت به صورت همزمان واقع شود.  ( انتقال متقابل دو مال از جانب هر یک از طرفین به ط4

تواند ها، یک طرف معامله خود را متضرر بداند، به چه نحوی می اگر پس از انعقاد یک قرارداد فروش، به دلیل تغییر فاحش قیمت  -34

 عمل نماید؟  

 تواند درخواست تعدیل قیمت را بنماید.  ( می 1

 خیار غبن، قرارداد فیمابین را فسخ کند.  تواند به استناد ( می 2

 ( او در این خصوص حق هیچ اقدامی ندارد و ملزم به رعایت مفاد قرارداد است.  3

 تواند به استناد خیار غبن، قرارداد فیمابین را فسخ کند مگر آنکه خیارات در ضمن عقد ساقط شده باشد.  ( می 4

 دهد. طرف قرارداد حق فسخ می تدلیس معاملی اگر ................. به -35

 ( همراه با فعل مثبت باشد                    1

 ه باشد. مل( موجب مقبون شدن طرف معا2

 ( ناظر به امور غیرظاهر و مکتوم مورد معامله باشد       3

 ( در تشویق طرف مقابل به انعقاد قرارداد مؤثر افتاده باشد.4

 کدام قرارداد جائز است؟  -36

 برداری و انتقال( ساخت، بهره 4      گذاری مشارکتی     ( سرمایه 3      ( مضاربه      2   انکاری     ( پیم1

 کدام وصف جزء لوازم ذاتی قراردادهای پیمانکاری دولتی است؟  -37

 ( لزوماً باید برای عمل معین منعقد گردد.  1

 ( باید برای یک مدت معین منعقد گردد.  2

 ین عمل و مدت نیست.  ( در آن نیاز به تعی3

 گردد. ( لزوماً برای انجام عمل معین در یک مدت مشخص منعقد می 4

 باشد؟  ی چندم میبنابر قانون معادن ایران گاز طبیعی جزء معادن طبقه  -38

 ( چهارم 4      ( سوم    3     ( دوم     2   ( اول     1

اء و مهر پیمانکار ارسال دارد و پیمانکار ضمن امضاء آنها یک نسخه را به نسخه از قرارداد پیمانکاری را برای امض 2اگر کارفرما -39

 باشد؟ زمانی که ................... چه زمانی می  کارفرما عودت دهد، زمان انعقاد قرارداد 

 نماید. ( پیمانکار اقدام به امضاء دو نسخه قرارداد پیمانکاری می 1

 گردد.  توسط پیمانکار، مطلع می  ( کارفرما به هر نحوی از امضاء قرارداد2

 نماید. ( پیمانکار اقدام به ارسال یک نسخه از قرارداد پیمانکاری برای کارفرما می 3

 ی امضاء شده قرارداد که پیمانکار ارسال نموده است به کارفرما تحویل داده شود.  ( نسخه 4

 پذیر است یا خیر؟ آیا اسقاط خیارات، بعد از حصول خیار امکان  -40

 پذیر است. االصول امکان( علی 2                    پذیر است جز در خیار تدلیس                ( امکان 1

 پذیر نیست. ( امکان 4      پذیر است.                              ( مطلقاً امکان3

شرط داوری درج شده باشد و یکی از طرفین نیاز المللی ایران، اگر درخصوص موضوعی قراردادی، بنابر قانون داوری تجاری بین  -41

 تواند چه اقدامی انجام دهد؟ برای صدور موقت می  به صدور دستور موقت داشته باشد، 

 تواند از داور درخواست صدور دستور موقت نماید. ( می 1

 المللی منتفی است.  ( صدور دستور موقت در موارد شمول قانون داوری تجاری بین 2

 به دادگاهی که صالح برای رسیدگی به اصل موضوع است مراجعه و مطالبه دستور موقت نماید.  د توانمی  (3

 دستور موقت نماید.   تواند به دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه آن واقع شده است مراجعه و مطالبه ( می 4
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 ه مکانی اشاره دارد؟  المللی بر تحویل کاال در چدر بین اصطالحات بازرگانی بین EXW عبارت -42

 ( در محل مقرر به حمل کننده 4( در کنار کشتی        3( در محل کار          2ی کشتی        ( روی عرشه 1

 المللی کاال، ناظر بر آن دسته از قراردادهای بیع کاالی منعقد شده بین ................ کنوانسیون بیع بین  -43

 اند. سیون مزبورملحق شدهن( اتباع کشوری است که به کنوا1

 اند.( اتباع دو کشوری است که هر دو کشور به کنوانسیون مزبور ملحق شده 2

 اند.هایی هستند که هر دو به کنوانسیون مزبور ملحق شده( دولت 3

احتاً کنوانسیون مزبور را حاکم  اند، در صورتی که طرفین در قرارداد صر( اتباع دو کشوری است که هر دو کشور به کنفوانسیون مزبور ملحق شده 4

 دانسته باشند.  

 تفاوت قرارداد تهاتری معاوضه با قرارداد تهاتری خرید متقابل در چیست؟  -44

 ( قرارداد معاوضه فقط در شرایط اضطراری و ویژه کاالهای ضروری است برخالف قرارداد خرید متقابل  1

 کند.  باشد که ایجاد الزام حقوقی نمی متقابل نوعی پیش قرارداد می  آور است اما قرارداد خرید ( قرارداد معاوضه الزام 2

 کند.  گیرد اما در قرارداد خرید متقابل فروشنده تعهد به خرید کاال از خریدار می ی کاال با کاال هم زمان صورت می ( در قرارداد معاوضه، مبادله 3

مابین  خرید متقابل ثمن تماماً پرداخت شده و پس از آن قرارداد خرید جدید فی  شود اما در قرارداد( در قرارداد معاوضه، ثمن پرداخت نمی 4

 گردد.  فروشنده و خریدار منعقد می 

اگر در قرارداد بیمه شرایط کلی بیمه تعیین شود ولی جزئیات موضوع بیمه یا سفرهایی که در خالل آنها خطرهای تحت پوشش  -45

مبلغ تحت پوشش بیمه پس از هر سفر به طور خودکار مجدداً به حداکثر مبلغ تعیین شده  ممکن است واقع شوند ذکر نشود و که ، را

 افزایش یابد، این بیمه نامه چه نام دارد؟  

 ( Time policyی زمانی ) نامه( بیمه 2(                     Floatingی شناور )نامه( بیمه 1

 ( Open coverی پوشش باز ) نامهیمه ( ب4(          Voyage policyی سفری )نامه( بیمه 3

اگر توافقی میان وزارت کشاورزی ایران با یک شرکت خارجی مصری جهت تأمین میوه و واردات میوه صورت گیرد، انعقاد این  -46

 نامه منوط به....................موافقت 

 ( امضاء وزیر کشاورزی است.                      1

 سالمی است.  ( تصویب مجلس شورای ا2

 ( تصویب مجلس شورای اسالمی و امضاء رئیس جمهور است.            3

 ( تصویب هیأت وزیران و اطالع مجلس شورای اسالمی است. 4

 های تجاری، در ایران اقدام به ثبت شعبه نمایند؟  توانند جهت فعالیت های خارجی در چه صورت می شرکت  -47

 بوع آن شرکت  ( در صورت رفتار متقابل کشور مت1

 های ایرانی در آن امور قادر به فعالیت نباشند. ( در صورتی که آن شرکت خارجی در موضوعاتی فعالیت نماید که شرکت 2

 ( در صورتی که در اساسنامه آن شرکت، مقررات قانونی ایران نقض نشده باشد. 3

 ران منطبق باشد.  های مذکور در قانون ای( در صورتی که ساختار آنها با یکی از شرکت 4

ی خارجی انجام اگر یک واردکننده کاال به طور متوالی و با فواصل کوتاه زمانی، معامالتی را با شرایط یکسان با یک تولیدکننده  -48

 مکرر، کدام اعتبار اسنادی به وی قابل پیشنهاد است؟   دهد، برای امتناع از گشایش اعتبارهای 

 ( اعتبار اسنادی تأیید شده  2                          ( اعتبار اسنادی قابل انتقال   1

 ( اعتبار اسنادی گردان  4       ( اعتبار اسنادی قابل برگشت                     3

 تواند قبل از ارسال کاال .............اعتبار اسنادی ماده قرمز، اعتبار اسنادی است که به موجب آن ذینفع می -49

 یافت دارد                            ( تمام مبلغ را در1
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 (تمام مبلغ را با دستور خریدار دریافت دارد.  2

 ( بخشی از مبلغ را با دستور خریدار به عنوان پیش پرداخت دریافت دارد.  3

 ( بخشی از مبلغ را با دستور خریدار به عنوان پرداخت دریافت دارد.  4

 رانشیز قید شده باشد، اثر آن چیست؟ اگر در یک بیمه نامه مبلغی به عنوان ف -50

 اند. ( کلیه خسارات فقط تا سقف مبلغ تعیین شده قابل جبران1

 د که از مبلغ تعیین شده بیشتر باشد. ان ( فقط خساراتی قابل جبران 2

 د.  ان ( کلیه خسارات نسبت به میزانی که بیش از مبلغ تعیین شده باشد، قابل جبران3

 راند که از مبلغ تعیین شده کمتر باشند و نسبت به خسارات بیش از مبلغ تعیین شده بیمه گر تعهدی ندارد.  ( فقط خساراتی قابل جب4

 المللی کاال صحیح است؟  وین درخصوص بیع بین  1980کدام عبارت درخصوص حق حبس در کنوانسیون  -51

 سخ قرارداد، خیر .  ( در اجرای تعهدات قراردادی حق حبس وجود دارد اما در استرداد ناشی از ف1

 ( در استرداد ناشی از فسخ قرارداد حق حبس وجود دارد اما در اجرای تعهدات قراردادی خیر  2

 بس وجود ندارد.  ح( نه در اجرای تعهدات قراردادی و نه در استرداد ناشی از فسخ قرارداد، حق 3

 اد، حق حبس وجود دارد.  ( هم در اجرای تعهدات قراردادی و هم در استرداد ناشی از فسخ قرارد4

 گردد که: های ایران، شرکتی محسوب می بنابر قانون ثبت شرکت  -52

 ( اقامتگاه آن در ایران باشد.  1

 ( در ایران به ثبت رسیده باشد. 2

 ( در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در ایران باشد.  3

 رسیده باشد.   ( اکثریت سهامداران آن ایرانی باشند و در ایران به ثبت4

ای، کدام نظریه جهت تعیین زمان انعقاد عقد، مالک  المللی کاال، در عقود مکاتبه وین درخصوص بیع بین 1980بنابر کنوانسیون  -53

 گیرد؟ عمل قرار می 

 ( نظریه اطالع از قبول  2( نظریه اعالن قبول                                 1

 ( نظریه وصول قبول  4                         ( نظریه ارسال قبول          3

 گیری درخصوص ...............المللی ایران، داور نسبت به تصمیم بنابر قانون داوری تجاری بین  -54

 ( اعتبار قرارداد داوری و صالحیت خود، دارای صالحیت است. 1

 ی نسبت به صالحیت خود، خیر  گیر( اعتبار قرارداد داوری دارای صالحیت است، اما درخصوص تصمیم 2

 گیری درخصوص اعتبار قرارداد داوری، خیر   ( صالحیت خود دارای صالحیت است، اما نسبت به تصمیم3

 ( اعتبار قرارداد داوری و صالحیت خود ، دارای صالحیت نیست.  4

 کدام گزینه درست است؟  -55

 د.  ( یک شرکت دولتی نمیتواند منفرداً یک شرکت تجاری تأسیس کن1

 تواند با یک سهامدار تشکیل شود.  ( یک شرکت سهامی دولتی می 2

 تواند شرکت تک شریکی تأسیس کند. ( در حقوق فعلی ایران، غیر از دولت شخصی نمی 3

صول  ( در صورتی که شرکت سهامی دولتی )تک شریکی( منحل شود و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، طلبکاران این شرکت حق دارند برای و4

 مطالبات خود به دولت مراجعه کنند.  

شرکت سهامی خاص )الف( که توسط هیأت مدیره شرکت سهامی )ب( به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شده است، شخص  -56

 حقیقی )ج( را به عنوان نماینده خود برای تصدی سمت مدیریت عامل معرفی نموده است، در این صورت: 

 ( در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر تلقی میشود.  ( اعمال و اقدامات شخص )ج1



 

 انتشارات حقوقی عدلیه           

  

17 

 ( هیأت مدیره و مدیرعامل نسبت به تخلفات مدیرعامل مسئولیت تضامنی دارند.  2

 ( اعمال و اقدامات شخص  )ج( فقط در صورت تنفیذ شرکت )الف( نافذ و معتبر است.  3

 شود.  دامات شخص )ج( درمقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر تلقی می ح وکلیه اعمال و اقحی( انتخاب شرکت )الف( به عنوان مدیرعامل ص 4

 توانند در صورت تخلف رئیس هیأت مدیره، .............. علیه وی اقامه دعوی کند. دارندگان ............... سهام شرکت سهامی می  -57

 از طرف شرکت   به نام خود و  -( یک پنجم2به نام و از طرف شرکت           -( حداقل یک پنجم 1

 به نام خود و از طرف شرکت  -( بیش از یک پنجم4به نام و از طرف شرکت       –( بیش از یک پنجم 3

ت کاال قبول است« توأم با امضای محال علیه و در روی برات دیگر عبارت »عنداالقتضا اقدام ردر روی یک برات عبارت »در صو  -58

 گردد، برابر قانون تجارت ......... ده میمیگردد« توأم با امضای محال علیه مشاه

 ( هر دو برات قبول شده و محسوب هستند.  1

 ( هر دو برات قبولی مشروط هستند.  2

 ( برات اول متضمن قبولی مشروط و برات دوم نکول شده محسوب است.  3

 ( برات اول، متضمن قبولی مشروط و برات دوم قبول شده محسوب است.4

دارد شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده درمقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی ر میقانون تجارت مقر -59

 دارند، مسئول است. از جمله اشخاص موردنظر این ماده که نسبت به وجه برات حقی دارند، عبارتند از: 

 ( دارنده برات که آن را مفقود نموده و طلبکاران دارنده برات 1

 برات که آن را مفقود نموده و طلبکاران دارنده برات( دارنده 2

 ( دارنده برات آن را مفقود نموده  و طلبکاری که محل برات را قانوناً توقیف نموده است. 3

 ( طلبکاری که محل برات را قانوناً توقیف نموده و هر یک از دارندگان براتی که دارای دو دارنده است.4

دارد اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر، بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال  قرر میقانون تجارت م 521ماده  -60

غیرمنقول حقوق دارند، وجهی دریافت نکنند، طلب آنها جزء غرما محسوب است. این ماده در مقام تعیین مرتبه طلبکاران .............. 

 است.  

 ( ممتاز نسبت به طلبکاران دارای وثیقه  2                  دیگر                 ( ممتاز نسبت به یک 1

 ( دارای وثیقه نسبت به طلبکاران عادی  4( دارای وثیقه نسبت به یکدیگر                           3
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 دفترچه  عنوان دفترچه  نوع پاسخنامه شماره یامتحان هگرو

 91 گاز و نفت حقوق   1 یانسان علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ح یصح نهیگز سؤال  شماره ح یصح نهیگز سؤال  رهشما

1 3 31 3 

2 1 32 2 

3 2 33 3 

4 3 34 1 

5 4 35 4 

6 4 36 2 

7 1 37 4 

8 1 38 3 

9 2 39 1 

10 4 40 2 

11 2 41 1 

12 1 42 2 

13 1 43 2 

14 1 44 4 

15 3 45 1 

16 1 46 3 

17 4 47 1 

18 4 48 4 

19 1 49 3 

20 2 50 3 

21 4 51 4 

22 4 52 3 

23 2 53 4 

24 1 54 1 

25 3 55 3 

26 2 56 1 

27 3 57 1 

28 3 58 4 

29 2 59 3 

30 2 60 2 
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 *1392آزمون سراسری  – حقوق نفت و گاز*

 الملل( مجموعه دروس تخصصی )حقوق مدنی، حقوق قراردادهای نفت و گار، حقوق تجارت بین

 است؟   گرانید  ریمسئول تقص ری از اشخاص ز  کیدام ک -1

 ( دولت نسبت به کارکنان خود 1

 کارگران خود   ری ( کار فرما نسبت به تقص2

 ی جراح م یت ی اعضا ری( پزشک جراح نسبت به تقص3

 که حمل کاال را به آن ها سپرده  یاشخاص ر یحمل و نقل نسبت به تقص یمتصد  -4  

 و

 و

 و

 و

 و
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 خش دوم:ب

 سواالت تالیفی 
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 *تعهدات حقوق*

 .است.. …بیع یک کاال به شرط مقدار معین قبل از تعیین آن مقدار  -1

 یحالف( صح

 ب( غیرنافذ

 ج( متزلزل

 د( باطل

 معامله کدامیک از افراد ذیل صحیح است؟  -2

 الف( مست

 ب( بیهوش

 ج( شخص کور 

 د( ورشکسته

 .… اذن فروشنده در قبض عین معین -3

 .الف( الزم است

 .ب( الزم نیست

 .ج( اصوال الزم است

 .د( اصوالً الزم نیست

 کدام یک از امور ذیل اثر عقد بیع است؟  -4

 لف( جوازا

 ب( لزوم

 ج( صحت

 د( هیچکدام

 قدرت بر تسلیم مورد معامله در بیع خیاری در چه تاریخی معتبر است؟ -5

 الف( زمان انعقاد عقد

 ب( زمان اجرای عقد

 ج( زمان انقضای خیار

 د( زمان پرداخت ثمن

 شود؟ کدام مورد بیع همراه با توابع مبیع محسوب می -6

 الف( فروش یک کاال با جایزه

 ب( فروش حیوان با حمل

 ج( فروش باغ با اشجار

 د( هرسه مورد 

 شود؟ می درمورد تلف مبیع به وسیله شخص ثالث قبل از تسلیم وضعیت بیع چگونه -7

 .شودالف( بیع منفسخ می

 .ب( مشتری حق فسخ دارد
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 .شودج( بیع باطل می

 .د( فروشنده ضامن مثل و یا قیمت مبیع است

 شرط راه دارد؟ در کدام مورد خیار  -8

 الف( عقد نکاح

 ب( عقد وقف 

 ج( عقد صلح 

 د( عقد ضمان

 … اگر مشتری برای ثمن به گونه تضامنی ضامن بدهد، خیار تأخیر ثمن -9

 .شودالف( ساقط می 

 .شودب( ساقط نمی 

 .شودج( اصوالً ساقط می

 .شودد( اصوالً ساقط نمی

 و

 و

 و

 و

 و
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 :پاسخنامه

 .الف صحیح است -1

 .شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشدق.م : اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می  343ماده 

 .ج صحیح است -2

بر اینکه شخصاً به طریق غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف تواند خرید و فروش نماید مشروط ق.م : شخص کور می 347ماده 

 .معامله جهل خود را مرتفع نماید

 .ب صحیح است -3

 .تواند مبیع را بدون اذن قبض کندق.م : در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری هم می 374ماده 

 .وشنده نداردنکته : قبض عمل حقوقی مستقل نیست و نیاز به اذن و اراده فر

در قبض مبیع کلی یا منتشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع او از تعیین، بایستی بوسیله دادگاه  

ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر   350ماده  3ق.م و حاشیه 368ماده  1الزام به تعیین شود. رجوع کنید حاشیه 

 .انکاتوزی

 .د صحیح است -4

به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن  -1ق.م : آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است :  362ماده 

عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم  -3دهد. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می -2شود. می

 .کندعقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می -4نماید. می

گیرد و در ق.م در بیع عین معین تملیک آنی و به مجرد عقد صورت می 362ماده  1ترین اثر بیع تملیک است که بنا به بند نکته : مهم

 .بیع کلی تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است

 .الف صحیح است -5

ق.م : در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است )مثل بیع  364ه ماد

 .صرف(، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع

ق.م : اگر   344تسلیم کند. ماده  درنگ به خریدار نکته : اگر در عقد موعدی برای تسلیم بیع معین نشده باشد فروشنده باید آن را بی

درعقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر  

یع اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معامالت تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد ب

 .ذکر نشده باشد

                                          .ج صحیح است -6

ق.م : نظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملحق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را  358ماده 

در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به   شود و برعکس زراعتبدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می

توانند به عکس  شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع مبیع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد میمشتری نمی

 .ترتیب فوق تراضی کنند

 .الف صحیح است -7

وجود دارد به نظر مشهور بیع صحیح است و خریدار باید به متلف جهت مطالبه مثل  در مورد تلف مبیع بوسیله شخص ثالث اختالف نظر

ق.م بوده و در این  387یا قیمت رجوع کند و به نظر دکتر کاتوزیان تلف مبیع بوسیله ثالث بدون تقصیر و مداخله بایع از مصادیق ماده 

 .و جهت دریافت مثل یا قیمت مال تلف شده به ثالث رجوع کند شود و بایع باید ثمن را به مشتری مسترد کندحالت بیع منفسخ می
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 .ج صحیح است -8

تواند آن را فسخ کند اگر چه به ق.م : صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی 761ماده 

 .ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار

 .شرط در عقود نکاح، وقف و ضمان راه نداردنکته : خیار 

 .ب صحیح است -9

 .شودق.م : اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد پس از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می 408ماده 

تضامنی در حکم وثیقه است و نکته : دادن ضامن در حکم پرداخت است مشروط بر اینکه بدون قید و شرط و مفید نقل ذمه باشد. ضمان 

عنه در ضمان تضامنی همچنان مشغول است در حالتی که در ضمان نقل ذمه،  شود . )زیرا ذمه مضمونباعث سقوط خیار فروشنده نمی

ق.م از  408ماده  1گوییم ضمان نقل ذمه در حکم پرداخت است( رجوع کنید حاشیه گردد و برای همین میمضمون عنه کامالً بری می

 .کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان

 و

 و

 و

 و

 و

10 
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 *قراردادهای نفت و گاز حقوق *

 اختصاصی قراردادها عمومی پیمان و شرایط

 

 کدام یک از موارد ذیل قرارداد اداری محسوب می شود؟  -1

 قراردادهای تجاری سازمان های اداری -الف

 ی بین المللی سازمان های اداریقراردادها-ب

 قرار دادهای سازمان های اداری -ج

 قراردادهای مطابق اصول و قواعد حقوق اداری -د

 558ص  -1392 -نشر دادگستر -حقوق اداری موسی زاده -د صحیح است

 قراردادهای اداری -2

 به منظور انجام خدمت های عمومی منعقد می شود  -الف

 و یا امتیازی منعقد می شود   بر طبق احکام خاصه ترجیحی -ب

 توسط سازمان های اداری منعقد می شود  -ج

 همه موارد -د

 560-561همان، صص  -موسی زاده -د صحیح است

 و

 و

 و

 و
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 *حقوق تجارت بین الملل*

قرادادهاست که کاال یا خدمات موضوع قراداد دوم با کاالها و خدمات موضوع اول از جهت ویژگی کدام یک از  -1

ساخت یا تولید با یکدیگر ارتباطی ندارند و کاالها و خدمات موضوع قرارداد دوم نتیجه و محصول کاالها و 

 خدمات موضوع قرارداد اول محسوب نمی شوند؟ 

 بیع متقابل      -الف

 خرید متقابل  -ب

 رارداد افستق -ج

 قرارداد الحاقی -د

در حالی که قراردادهای افست مستقیم از جهت تنظیم نوع قرارداد و بلند مدت بودن اجرای قرارداد   -2

 به.....مشابهت دارند، قراردادهای افست غیرمستقیم بیشتر به قراردادهای....شباهت دارند. 

 بیع متقابل -بیع متقابل -الف

 لخرید متقاب -بیع متقابل  -ب

 بای بک -خرید متقابل -ج

 بیع متقابل -خرید متقابل -د

 یک قرارداد استاندارد...  -3

 و

 و

 و

 و

 و

 


