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 نی شرط را به تصور ا نیا عیباشد و با عیمتعلق به با یمشتر یضمن فروش خانه، شرط شده که دستبند طال -1

اس ت   هی شود که آن دستبند ساخت ترکیمشخص م است اما بعداً رفتهیپذ است،یتالیکه آن دستبند ساخت ا

  است؟ حیخصوص صح نیدر ا نهیکدام گز

 .است حيبيع و شرط هر دو صح( ۱

  .فسخ است رقابليو غ حيصح عيشرط باطل و ب( ۲

 .و قابل فسخ است حيصح عيشرط باطل و ب( ۳

 بيع و شرط هر دو باطل است. ( ۴

 سیتأس  یص راف یاز افراد خوش نام و خوش حساب است، با او به طور شراکت« ب»که  نیبه اعتقاد ا« الف» -۲

اعتبار را ب ه دس ت آورده و در اص ال کالدب ردار  نیا بیو فر سیبا تدل« ب»شود که یکند اما بعدا متوجه میم

  ست؟یعقد شرکت چ نیاست  حکم ا

 است. حيصل صحت، معامله فوق صحابه  ابن( ۱

 طرف معامله، باطل است. تيبه علت اشتباه در شخص( ۲

 .نافذ استريطرف معامله، غ تيبه علت اشتباه در شخص( ۳ 

 معامله قابل فسخ است.  س،يبه علت تحقق تدل( ۴

کن د ام ا  ای مه یران الیرا جهت شرکت در مسابقات اتومب یمشتر الیاتومب عیشرط شده که با یعیدر عقد ب -3

 نی در ا ن هی  ک دام گزس تین یران الیمناسب مسابقات اتومب اساساً یمشتر الیشود که اتومبیمشخص م بعداً

 است؟  حیخصوص صح

 .مبطل است وشرط باطل ( ۱

 شود. یآن ملزم م یعليه به اجرااست و مشروط حيشرط صح( ۲

 شرط باطل و غير مبطل است.( ۳

 له بپردازد. شرط را به مشروط یجرااعوض  دیمشروط عليه با( ۴

ش خص  کی را ابراء نکند، به جان اس تاد نزد« ج»کند که اگر شخص یم دیرا تهد« ب» شخص« شخص الف -۴

کن د، ک دام یرا اب را م  ونیدفاع از استاد خود را نداشته باشد و مد ییتوانا« ب» کند و شخصیتعرض م« ب»

 است؟  حیصح نهیگز

 است. حياست، ابرا صح یاز طرف شخص خارج دیچون تهد( ۱

 ابرا باطل است. ( ۲

 است.  حياست، ابرا صح نياز متعامل ريغ ینسبت به شخص دیچون تهد( ۳
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 است. رنافذيابرا غ( ۴

 نی ا تیدر مورد وضع نهیکند  کدام گزیساله دبه م 1۴دختر  کیبه  ۶ فونیآ یگوش کیساله  1۶پسر  کی -۵

 است؟  حیقرارداد صح

 است.  حيکه رشد پسر و دختر اثبات شود که در آن صورت صح نیباطل است مگر ا( ۱

 . دشویپسر و دختر، نافذ م یقانون یهاندهیاست و در صورت تنفيذ نما رنافذيغ( ۲

 .است حيکه رشد پسر اثبات شود که در آن صورت صح نیباطل است مگر ا( ۳

 که عدم رشد دختر و پسر اثبات شود.  نیاست مگر ا حيصح( ۴

 ست؟یچ هیرد معامله فوت کند، حکم قض ای ذیبفروشد و قبال از تنف یخانه خود را به نحو اکراد یاگر شخص -۶

  .معامله باطل است( ۱

  .رد معامله به نسبت سهم خود از ترکه را خواهند داشت ایاز ورثه مکره حق تنفيذ  کیهر( ۲

 .معامله را اجازه نکنند، کل معامله باطل استاگر همه ورثه ( ۳

  .است حياگر همه ورثه معامله را رد نکنند، کل معامله صح( ۴

تومان خسارت بپردازد و متعه د  ونیلیم 3۰ دیقرارداد، مقرر شده که متعهد در صورت نقض تعهد، با کیدر  -۷

تومان خسارت ب ه متعه د ل ه وارد  ونیلیم 1۵۰کند و یم یچیتعهد سرپ یقرارداد، عمد از اجرا یدر زمان اجرا

به  دیصورت متعهد با نیاست در ا ینیب شیپ رقابالیغ یو مابق ینیبشیتومان آن قابال پ ونیلیم ۸۵ کهشود یم

  خسارت بپردازد؟ زانیمتعهدله چه م

 تومان  ونيليم ۳۰( ۱

 تومان ونيليم ۸۵( ۲

 تومان  ونيليم ۱۵۰( ۳

 تومان ونيليم 7۵( ۴

در  ن هیساعت خود را به برادر بایع صلح بالعوض کند  کدام گز یشود که مشتریشرط م الیاتومب عیب ضمن -۸

 است؟ حیخصوص صح نیا

 . دیآیدر م عیبرادر با تيساعت به مالک ع،يبه محض انعقاد ب( ۱

 دهد.  رييرا تغ نفعیتواند ذیم یمشتر ع،یقبل از قبول برادر با( ۲

  .است عیمستلزم قبول صلح توسط برادر با ع،یساعت به برادر با تيانتقال مالک( ۳

 .ندارد یحق رجوع به مشتر عیااست و ب حيصلح بالعوض را قبول نکند، معامله صح عیاگر برادر با( ۴
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است که        یقرارداد ینیاست که     آن منوط به وقوع معلق علیه است و قرارداد ع یقرارداد معلق قرارداد -9

 آن منوط به قبض مورد معامله است  

  ريصحت تأث( ۱

 تأثير -تأثير ( ۲

 وقوع -صحت( ۳

 وقوع  - ريتأث( ۴

درص د  ۸۵شده در قرارداد  نییخود را به فروش برساند و ثمن تع یمنزل مسکون ،یدر حال مست یاگر کس -1۰

  ست؟یقرارداد چ تیالمثال آن منزل باشد، وضعاز ثمن شیب

 است. حيصح (۱

 معتبر غير نافذ است.  یفقدان رضا ليبه دل( ۲

 .اشتباه در ارزش مورد معامله باطل است ليبه دل( ۳

 .فقدان قصد باطل است ليبه دل( ۴

از  یندگیبعدا اثبات کند که اجاره را به نما« ب»اجاره ددد و « ب»در اثر اضطرار خانه خود را به « الف»اگر  -11 

 ست؟یچ هیبرادر خود منعقد کرده است، حکم قض

 بهاست. ملزم به پرداخت اجاره« ب»برادر  است، فقط حيمعامله صح( ۱

  .بها هستندهر دو ملزم به پرداخت اجاره« ب» و برادر« ب»است،  حيمعامله صح( ۲

 بهاست. رداخت اجارهملزم به پ« ب»است، فقط  حيمعامله صح( ۳

 است. رنافذيمعامله غ( ۴

 د،یطالق نما یغهیص یدر انشا الیوج، زوجه را وکن زشده باشد که به موجب آ یاگر در عقد نکاح شرط فعل -1۲

 است؟ حیشرط صح نیدر خصوص اثر ا نهیکدام گز

 شود. یم جادیشدن زوجه به صرف تحقق عقد نکاح ا ليهمانند شرط نتيجه، جهت وک( ۱

 . دینمایمفاد وکالت زوجه ملتزم م یبه انشا همانند شرط نتيجه، فقط زوج را( ۲

  .شودیم جادیشدن زوجه به صرف تحقق عقد نکاح ا ليبرخالف شرط نتيجه، جهت وک( ۳

 . دینمایمفاد وکالت زوجه ملتزم م یشافقط زوج را به ان جه،يبرخالف شرط نت( ۴

خانه را به  زیخوادد کرد  مرد ن یخودکش کند که اگر منزلش را به او دبه نکند،یم دیدمسر خود را تهد یزن -13

  ست؟یعقد چ نیا یحقوق تیکند  وضعیاو دبه م

 است. رنافذيبودن غ یاکراه ليعقد به دل( ۱

 بودن نافذ است.  یاضطرار ليعقد به دل( ۲
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 اکراه نافذ است. طیعدم تحقق شرا ليعقد به دل( ۳

 است.  رنافذيبودن غ یاضطرار ليعقد به دل( ۴

 گذارد؟یبر عقد م یریچه تأث جاب،یتوسط مخاطب ا جابیموجب، قبال از قبول احجر  -1۴

 و ناممکن شدن توافق خواهد شد.  جابیمنجر به زوال ا( ۱

 توسط طرف مقابل، عقد منعقد خواهد شد.  جابیا رشیندارد و با پذ جابیدر سرنوشت ا یريتأث( ۲

 . دینما ذيآن را تنف مجدداً دیبا مينخواهد شد و ت جابیمنجر به ول ا( ۳

 عقد منعقد خواهد شد. ه،يطرف مقابل و تنفيذ قيم سف طتوس جابیا رشیندارد و و با پذ جابیدر سرنوشت ا یريتأث( ۴

ب ه  139۴ارش د حق وق  یدر آزمون کارشناس « ب»شخص  یخود را معلق بر قبول الیاتومب« الف»شخص  –1۵

را  الیارشد، آن اتومب یآزمون کارشناس جیاز اعالم نتا قبال« الف»کند  اگر شخص یصلح بالعوض م« ب»شخص 

 است؟ حیصح ریاخ عیب تیدر مورد وضع نهیبفروشد، کدام گز« ج»به شخص 

 است.  رنافذيغ( ۱

 باطل است. ( ۲

 است. رنافذيارشد حقوق، غ یدر آزمون کارشناس« ب»شخص  یدر صورت قبول( ۳

  .است حيصح( ۴

و آن خان ه  «را به م دت س ه س ال دارد یحق انتفاع از خانه مشتر عیبا»شرط شود که  ینیزم عیاگر در ب -1۶

 است؟ حیصح نهینباشد، کدام گز عیدر تصرف با شیشاپیپ

 حق فسخ بيع را دارد.  عیشرط باطل است و با( ۱

 . ستين عیخانه خود به با ميملزم به تسل یمشتر یاست ول حيشرط صح( ۲

 حق انتفاع خواهد داشت.  عیاست و از زمان انعقاد بيع، با حيشرط صح( ۳

 شود. یم لیزا زين افتهیاست و در صورت اقاله بيع، حق انتفاع تحقق  حيشرط صح( ۴

 است؟  غلط نهیگزکدام  -1۷

  .است رنافذي، غ«قولنامه»معامله معارض با ( ۱

 است.  حي، صح«توأم با التزام جابیا»معامله معارض با ( ۲

 رود. یم نياز ب جاب،یدر صورت حجر مخاطب ا« توأم با التزام جابیا»( ۳

 .رودینم نيمتعهدله از ب ایبا فوت متعهد « معامله یکطرفیوعده »از  یتعهد ناش( ۴
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از انعق اد « الف»شود و  نییروزه تع ۲۰مدت  یانعقاد قرارداد اصل ی، برا«ب»و « الف» نیب یااگر در قولنامه -1۸

ش ده  ین یبشیتعهد پ یعدم اجرا یبرا یکند و در قولنامه وجه التزام یمهلت خوددار نیظرف ا یقرارداد اصل

 است؟  حیصح نهیباشد، کدام گز

 و وجه التزام را مطالبه کند.  یقرارداد اصل نعقادتواند الزام الف به ایب م( ۱

 وجه التزام را مطالبه کند.  ای یقرارداد اصل تواند الزام الف به انعقادیب م( ۲

 وجه التزام را مطالبه کند. تواندیب م( ۳

  .را مطالبه کند یلف به انعقاد قرارداد اصلاتواند الزام یب م( ۴

کند و در ضمن مقرر شده که در صورت عدم  ریرا تعم یخوادر مشتر الیاتومب عیشرط شده که با عیضمن ب -19

 ریرا در دمان روز انعقاد معامله تعم یخوادر مشتر الیاتومب عیمنحال خوادد شد  با عیماه، ب کیثمن ظرف  هیتأد

 صحیح است؟ نهیپردازد  کدام گزیماه نم کیثمن را ظرف  یکند اما مشتریم

 مطالبه کند. یرا از مشتر لياتومب ريتواند اجرت المثل تعمیم عیشود و بایبيع منفسخ م( ۱

باطلل  عيب( ۳ .مطالبه کند یخواهر مشتر ای یرا از مشتر لياتومب ريالمثل تعمتواند اجرتیم عیشود و بایبيع منفسخ م( ۲ 

 خواهر او را ندارد.  ای یحق رجوع به مشتر عیشود و بایم

  .مطالبه کند یرا از خواهر مشتر لياتومب ريالمثل تعمتواند اجرتیم عیشود و بایبيع منفسخ م( ۴

 است؟ حیصح نهیکدام گز - ۲۰

 شود. یمنحل م نياز طرف یکیبه فوت  زیکليه عقود جا( ۱

 شود. یمنحل نم نياز طرف یکیبا فوت  یعقد الزم چيه( ۲

 باشد ممکن است.  نياز طرف یکیبه نفع  که صرفاً یدر صورت جهينت اسقاط شرط( ۳

 کدام چيه( ۴
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 پاسخنامه

 داشته را معامالت صحت اساسی شرایط باید که است ایمعامله خود، خودی به عقد ضمن شرط  است صحیح 1 گزینه -1

 و شلودمی شرط بطالن باعث شرط موضوع خود در اشتباه بنابراین شودمی آن اعتباریبی به منجر شرایط این فقدان و باشد

 از نباید که دارد وجود نيز دیگری اساسی نکته اما. داشت خواهد را عقد فسخ حق باشد، جاهل شرط بطالن به له مشروط اگر

 قلرار طيلف مشلتر  قصلد قلمرو در اشتباه آن که شودمی معامله یک بطالن باعث وقتی اشتباه که این آن و شد غافل آن

 تأثيری اشتباه تصور این ایتالياست، ساخت دستبند که کندمی تصور لهمشروط صرفاً که آنجا از مسئله این در و باشد گرفته

  ۹۱ و ۳۰۲ های شماره حقوقی، اعمال. است صحيح نيز عقد لذا و ندارد شرط صحت در

 وللو دارد، اهميلت قرارداد اجرای در شخص، سلو  حسن و مهارت و اعتبار که قراردادهایی در  است صحیح ۲ گزینه -۲

 معاملله بطالن باعث آن در اشتباه بنابراین شودمی محسوب عقد عمده علت طرف شخصيت باشند، معوض عقود این که این

  ۹۴ شماره حقوقی، اعمال. است

 چنلين هلم. نيسلت عقلد مبطلل اما است باطل مقدور غير شرط ،.م.ق ۲۳۲ ماده ۱ بند طبق  است صحیح 3 گزینه - 3

 بلودن غيلرممکن و باشلد شلرط بطالن به جاهل له مشروط اگر حالت، این در ،.م.ق ۲۴۰ ماده طبق که باشيد داشته توجه

 . نيست ممکن شرط عوض گرفتن اما دارد را عقد فسخ حق نباشد، وا فعل به مستند شرط اجرای

 طبلق همچنين و نيست اکراه تحقق مانع خارجی شخص جانب از تهدید ،.م.ق ۲۰۳ ماده طبق  است صحیح ۴ گزینه -۴

 دانليمملی کله طلور همان و است اکراه تحقق باعث نيز مکره به نزدیک اشخاص مال یا آبرو جان، به تهدید ،.م.ق ۲۰۴ ماده

. اسلت غيرنافلذ شلده واقلع بلرای بنابراین غيرنافذند االصولعلى نيز اکراهی ایقاعات و است تحقق قابل نيز ایقاعات در اکراه

  ۴۶۲ شماره حقوقی، اعمال

 ۱۲۱۰ ماده ۲ تبصره استناد به و ۳/۱۰/۶۴ مورخ کشور عالی دیوان ۳۰۰ رویه وحدت رأی طبق  است صحیح 3 گزینه -۵

 دیگلری نکته اما. شودمی دانسته الزم سالگی ۱۸ از قبل برای تنها رشد اثبات مستلزم خود مالی امور در صغير دخالت ،.م.ق

 ملاده اخيلر قسلمت طبلق و است دختر به پسر جانب از بالعوض تمليک معامله این که است این کرد غفلت آن از نباید که

 معاملله صلحت بله خلللی دختلر رشلد اثبلات علدم بنلابراین است صحيح غيررشيد أشخاص بالعوض تملکات ،.م.ق ۱۲۱۴

 و اسلت باطلل محجلوران بالعلوض تمليکات اصوالً زیرا است دیگری گونه به وضع بالعوض تمليکات مورد در اما رساندنمی

 ملوارد در البتله) اسلت محجلور حلال بله مضلر مطلقلاً که شودمی فرض زیرا کند تنفيذ را آن تواندنمی نيز قانونی نماینده

 صحيح قانونی نماینده تنفيذ با را آن توانمی باشد، مفيد محجور برای روحی و معنوی لحاظ از بالعوض تمليک که استثنایی

 و اسلت باطلل معامله نشود، اثبات اگر و است نافذ و صحيح معامله شود اثبات پسر رشد اگر مسئله این در بنابراین (.دانست

  .ندارند را آن تنفيذ توان نيز قانونی نماینده
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 و دارنلد را اکراهلی معاملله رد یا تنفيذ حق وا ورثه کند، فوت معامله امضای از پيش مکره اگر  است صحیح ۲ گزینه -۶

 رد یلا تنفيلذ خود سهم به نسبت را معامله تواندمی ایشان از هرکدام بلکه باشند داشته نظر اتفاق رد یا اجازه در نيست الزم

 . م.ق ۲۰۹ ماده ۴ زیرنویس. کند

 باشلد، شلده مقلرر التزاملی وجه تعهد اجرای عدم برای قرارداد در وقتی ،.م.ق ۲۳۰ ماده طبق  است صحیح 1 گزینه - ۷

 مبلل  از بيشلتر یا کمتر واقعی خسارت که این از فارغ کند محکوم بيشتر یا کمتر مبلغی تأدیه به را متعهد تواندنمی دادگاه

  .باشد بينیپيش غيرقابل یا بينیپيش قابل وارده خسارت که این از فارغ نيز و باشد التزام وجه

 ثالث نفع به تمليک اما شودمی ثالث نفع به حق مستقيم ایجاد باعث ثالث شخص نفع به تعهد  است صحیح 3 گزینه -۸

 قبلول بله نيلاز مسلماً آن تحقق که مواجهيم بالعوض صلح انعقاد فعل شرط با سؤال این در وانگهی. دارد ثالث قبول به نياز

 به تمليک در حتی) ندارند را نفعذی ثالث تغيير حق طرفين از یک هيچ االقویعلى ثالث، رد یا قبول از قبل. دارد بایع برادر

 نفلع بله بایلد شلرط کله اسلت ایلن مشهور نظر ثالث، رد صورت در که داشت توجه باید نيز ۴ گزینه مورد در و( ثالث نفع

 و کنلد فسخ را عقد.( م.ق ۲۴۰ ماده) شرط امتناع استناد به تواندمی لهمشروطّ که معتقدند نيز برخی و شود أجرا لهمشروطّ

 .دارد وجود لهمشروطّ برای عليه مشروط به رجوع حق حال هر به

 موقلوف انشلا حسب بر آن تأثير که است عقدی معلق عقد ،.م.ق ۱۸۹ ماده مخالف مفهوم طبق  است صحیح ۴ گزینه -9

 7۹۸ و 77۲ ،۳۶۴ ،۵۹ ،۴7 مواد. )است آن صحت شرط قبض که است عقدی عينی عقد و است( عليهمعلقّ) دیگری أمر به

 به یا عينی قراردادهای وقوع گفت توانمی بنابراین است مترادف هم با عقد صحت و وقوع تحقق، حقوقی، اصطالح در.( م.ق

 . است معامله مورد قبض به منوط عينی قراردادهای تحقق دیگر عبارت

 باشلد، دیگلری دليلل هلر به یا اغما بيهوشی، خواب، مستی، دليل به اینکه از اعم قصد فقدان  است صحیح ۴ گزینه - 1۰

 عقد نفوذ، عدم سبب زوال از بعد تواندمی عاقد و است عقد نفوذ عدم موجب که رضا عيب برخالف است؛ عقد بطالن موجب

 بله اتفلاق حسلب معاملله که این ولو قصد، فقدان فرض در که داشت توجه باید.( م.ق ۱۹۵ ماده ۱ زیرنویس) کند تنفيذ را

 اگلر حتلی اسلت باطلل. م.ق ۱۹۰ ملاده ۱ بند در مقرر شرایط رعایت عدم دليل به قرارداد باشد، نيز عاقد مصلحت و غبطه

 خلللی معامله مورد ارزش در اشتباه که است ذکر به الزم ۳ گزینه مورد در. باشد شده رعایت کامل طور به شخص مصلحت

  ۹۲ ش حقوقی، اعمال. کند فسخ را معامله غبن خيار استناد به تواندمی متضرر شخص نهایتاًًً و رساندنمی عقد صحت به

 اضلطراری معاملله بنابراین و ندارد عقد نفوذ و صحت بر تأثيری ضطرارا ،.م.ق ۲۰۶ ماده طبق  است صحیح ۲ گزینه - 11

 بعد یا گرفته صورت نمایندگی به معامله که شود تصریح معامله انعقاد زمان در اگر ،.م.ق ۱۹۶ ماده طبق. است نافذ و صحيح

 تکاليف و حقوق بنابراین رسدمی موکل به معامله اثر است، گرفته صورت نمایندگی به معامله که شود ثباتا قرارداد انعقاد از

 اثبلات کنلد،می اثبات قرارداد انعقاد از بعد را خود نمایندگی معامله طرف که حالتی در اما رسدمی موکل به قرارداد از ناشی

 اول درجله در بنلابراین.( م.ق ۱۹۶ ملاده ۲ زیرنلویس. )کندنمی معاف قرارداد از ناشی تعهدات اجرای از را او نمایندگی این
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 نيلز ب شخص خود نکند، پرداخت را بهااجاره که صورتی در اما بهاستاجاره پرداخت به ملزم صيلا طرف عنوان به ب برادر

 .دارد را بها اجاره پرداخت تکليف است، نداده اطالع معامله انعقاد زمان در را خود نمایندگی که این علت به

 جداگانله را عملل آن بایلد متعهد است، حقوقی عمل انجام فعل، شرط موضوع که موردی در  است صحیح ۴ گزینه - 1۲

 کله حلالی در. آیلدنملی دست به مشروطله برای حقوقی عمل نتيجه است، نکرده اجرا را تعهد این که زمانی تا و دهد انجام

 ( ۳۰۸ ش حقوقی، اعمال. )شودمی     حاصل اصلی عقد وقوع با و نيست دیگری اقدام هيچ به نياز نتيجه، شرط تحقق برای

 علدم موجب باشد، معامله دادن انجام در مکره محر  که صورتی در و رضاست عيوب از اکراه. است صحیح 1 گزینه - 13

 در مکلره شلخص اراده چنانچه باشد، دیگری شخص یا معامل متوجه تهدید که این از نظر صرف بنابراین. شودمی عقد نفوذ

 بله هم او نداشت وجود ترس این اگر و گردد معامله انجام به حاضر ضرر دفع خاطر به که ایگونه به گردد، معلول تهدید اثر

 ( بعد به ۱۰۰ شماره حقوقی، اعمال. )است غيرنافذ معامله و یابدمی تحقق اکراه داد،نمی تن عقد انشای

 زایلل ایجلاب شلوند، محجلور یلا کنند فوت آن، پذیرش از قبل ایجاب مخاطب یا گوینده اگر  است صحیح 1 گزینه - 1۴

 مدعی بتوان تا است آورده وجود به مقابل طرف برای حقی نه کرده، ایجاد آن گوینده برای تعهدی نه ایجاب زیرا شد خواهد

 انسلان شلدن متولد زنده با حقوق بودن دارا برای اهليت دیگر طرف از. رسدمی ورثه به فوت از پس تعهد و حق این که شد

 و موجلود قرارداد انعقاد هنگام باید معامله طرفين که داشت توجه باید بندیجمع عنوان به. شودمی تمام او مرگ با و شروع

 ( 7۲ش حقوقی، عمالا. )شد نخواهد ایجاد قرارداد وگرنه باشند اهليت دارای

 بله ملال عليله،معلقّ وقوع از قبل تا بنابراین و است عليهمعلق وقوع به منوط معلق عقد تأثير  است صحیح 3 گزینه - 1۵

 معللق عقد گيرنده انتقال مالکيت به مضر معامله که شودمی کشف دهد رخ عليهمعلق اگر آیدنمی در گيرنده انتقال مالکيت

 انتقلال بلرای احتلرام قابلل و خلاص حق یک معلق، عقد اثر در که دانيممی واقع، در. دانست نافذ را آن تواننمی لذا و بوده

 گيرنلده انتقال به تسليم و انتقال جهت مال داشتننگه    محفوظ شامل جمله از حق این محتوای که شودمی ایجاد گيرنده

 کله شلودمی کشف ندهد، رخ گاههيچعليه معلق که صورتی در البته. شودمی تعهد این نقض باعث مال مجدد انتقال و است

 بنلابراین دانسلت غيرنافذ یا باطل را آن تواننمی هم دیگری دليل هيچ به و نبوده معلق عقد اليهمنتقل حال به مضر معامله

 اگر و بود خواهد غيرنافذ ثانوی معامله دهد، رخعليه معلق اگر است؛عليه معلق تکليف تعيين به وابسته ثانوی انتقال وضعيت

 جلد ۳7 و ۳۶ هایشماره در کاتوزیان استاد مرحوم البته. بود خواهد نافذ و صحيح ثانوی معامله ندهد، رخ گاههيچعليه معلق

 رسلدمی نظر به اما اندبرگزیده را «عليهمعلق تحقق اثر در ثانوی معامله نحاللا» اصطالح قراردادها، عمومی قواعد کتاب یک

 .است سازگار ما حقوقی مبانی با بيشتر ثانوی معامله دانستن غيرنافذ که

 اسلت آن صلحت شلرط قلبض و اسلت عينی عقود از حبس ،.م.ق ۴7 ماده طبق که دانيممی  است صحیح ۴ گزینه -1۶

 عقلود ایلران، حقلوق در مشلهور دیدگاه طبق. شد نخواهد ایجاد بایع نفع به انتفاع حق قبض، تحقق از قبل تا قطعاً بنابراین

 نتيجه شرط عينی عقد یک اگر و است معامله مورد قبض به منوط نتيجه آن تحقق اما هستند کردن نتيجه شرط قابل عينی

 بله الزاملی ماللک عينلی عقود خود در که حالی در است نظر مورد نتيجه تحقق جهت مال دادن قبض به ملزم مالک شود،
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 حاللت این در چون که داشت توجه باید چنينهم ۴ گزینه مورد در. کند رجوع عقد از تسليم، از قبل تا تواند و ندارد تسليم

 اصلی، عقد انحالل صورت در ،.م.ق ۲۴۶ ماده طبق بنابراین و است اصلی عقد تابع درآمده، نتيجه شرط صورت به حبس عقد

 . شودمی زایل انتفاع حق بنابراین و شودمی( باطل قانون عبارت به یا) منحل نيز حبس عقد

 اسلت غيرنافذ همگی معامله طرفی یک وعده و قولنامه التزام، با توأم ایجاب با معارض معامله  است صحیح ۲ گزینه - 1۷

 وعلده و قولنامه اما شودمی   زایل طرفين، از یک هر حجر یا فوت صورت در التزام با توأم ایجاب که داشت توجه باید منتها

 در منلدرج قاعده طبق که عقدند دو هر این زیرا شودنمی منحل طرفين از هریک حجر یا فوت صورت در معامله طرفی یک

 برخلورد از نيلز عقلد اسلت موجب انشایی اراده در ایجاب پایگاه که حالی در شوندمی منتقل مقامی قائم به م،.ق ۲۳۱ ماده

 . است توافق تحقق مانع طرفين حدا حجر یا فوت بنابرین شودمی ایجاد انشایی اراده دو بالفعل

 هم و قولنامه اعتبار مدت هم اصوالً شودمی ذکر( قولنامه) معامله دوطرفی وعده در که مهلتی  است صحیح 3 گزینه - 1۸

 للذا و شلده تملام قولنامه اعتبار که شودمی فرض اصوالً مهلت، آن گذشت از پس لذا و کندمی مشخص را آن اجرای مهلت

 اسلت، قلرارداد اجلرای عدم به ناظر نيز التزام وجه که آنجا از و نيست ممکن( اصلی قرارداد انعقاد) تعهد اصل اجرای مطالبه

 . کند مطالبه را( مصرح التزام وجه همان یعنی) قرارداد اجرای عدم خسارت متعهد از تواندمی صرفاً لهمتعهدّ

 عقلد انحلالل باعلث تحقلق، صلورت در کله اسلت فاسخ شرط نوعی بيع این در مذکور شرط  است صحیح 1 گزینه - 19

 باطلل مدنی قانون اصطالح به یا) منحل نيز آن ضمن شرط عقد، انحالل صورت در ،.م.ق ۲۴۶ ماده از مستفاد طبق. شودمی

 به نسبت ثالث ثالث، نفع به تعهد مورد در. بگيرد لهمشروط از را آن عوض تواندمی کرده، شرط به عمل که طرفی و شودمی

 که کرده تحصيل ثالث نفع به را شرط که است شخصی لهمشروط و شودمی محسوب خارجی و بيگانه شخصی اصلی قرارداد

 خواهر به رجوع حق و کند مطالبه مشتری از فقط را خود کار جرتا تواندمی بایع بنابراین است مشتری شخص مثال این در

 .داشت نخواهد را مشتری

 عقلد انحلالل باعلث تحقلق، صلورت در کله اسلت فاسخ شرط نوعی بيع این در مذکور شرط  است صحیح 1 گزینه - 19

 باطلل مدنی قانون اصطالح به یا) منحل نيز آن ضمن شرط عقد، انحالل صورت در ،.م.ق ۲۴۶ ماده از مستفاد طبق. شودمی

 به نسبت ثالث ثالث، نفع به تعهد مورد در. بگيرد لهمشروط از را آن عوض تواندمی کرده، شرط به عمل که طرفی و شودمی

 که کرده تحصيل ثالث نفع به را شرط که است شخصی لهمشروط و شودمی محسوب خارجی و بيگانه شخصی اصلی قرارداد

 خواهر به رجوع حق و کند مطالبه مشتری از فقط را خود کار اجرت تواندمی بایع بنابراین است مشتری شخص مثال این در

 . داشت نخواهد را مشتری

. شلودملی منحلل حجلر و فلوت با ذنیا جایز عقود صرفاً که است غلط جهت این از ۱ گزینه  است صحیح ۴ گزینه - ۲۰

 یلا نکلاح مثلل) اسلت، عملده عللت آن در طرف شخصيت که الزم عقود برخی استثنائاً که است غلط جهت این از ۲ گزینه

 طرفين از یکی یا متعهد فوت با( تخصصی هایسازی مجسمه و نقاشی جراحی، مثل است متعهد شخص به قائم که تعهداتی

 اگلر منهلا نيسلت ممکلن نتيجه شرط سقاطا ،.م.ق ۲۴۴ ماده طبق که است غلط جهت این از ۳ گزینه شودمی منحل عقد
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 شلخص ملثالً. ببلرد بين از را آن اثر جداگانه، ایقاع یا قد یک با تواندمی وی باشد، طرفين از یکی سود به صرفاً نتيجه شرط

 دهنلده انتقلال بله شده، تمليک او به که را مالی یا دهد استعفا شده شرط عقد ضمن وا سود به صرفاً که وکالتی از تواندمی

 غيره و برگرداند سابق


