
 https://lawgostar.com سایت حقوق گستر مدنیدرس حقوق  سواالت

  
احسان نصوحی :سازیماده آ  1 

 

****************************** 
« الف»و بعد از قبض و اقباض عوضين،  دهدميانتقال » « ت به را فضولتًا در عوض يك موتورسيكل« ب»اتومبيل « الف» -1

نيز اتومبيل را به قيمت بيست ميليون تومان » « . در ضمن دهدميانتقال « د»اين موتورسيكلت را در عوض يك وانت به 
گر « ه»به شخص  كدام معامله باطل خواهد « ب»ميفروشد. ا كند،   بود؟معاوضه موتورسيكلت و وانت را تنفيذ 

 ( همه معامالت صحيح خواهد بود.1
 ( همه معامالت، به جز معامله تنفيذشده، باطل خواهد بود.2
 باطل خواهد بود.« ه»و « ج»( بيع بين 3
 باطل خواهد بود.« ج»و « الف»( معاوضه بين 4
گر شخخخ خخي فضخخولتًا مال شخخخ خخي را به دي ر  بفروشخخد و مالك با اط ف از معامله فضخخولي، اي اب -2 فروش آن مال را  ا

كند، وضعيت معامله فضولي چيست؟  اع م 
 ( معامله فضولي باطل خواهد بود.1
گر ايجاب مالك مورد قبول مخاطب قرار بگيرد، معامله فضولي باطل خواهد بود.2  ( تنها ا
گر مشتري فضولي مخاطب ايجاب باشد، معامله فضولي باطل خواهد بود.3  ( تنها ا
 ماند.فذ باقي مي( معامله فضولي غيرنا4
گزينه در مورد تعهد فضول به تضمين اجازه مالك صحيح است؟ -3  كدام 
گر تعهد تضمين اجازه به صورت شرط ضمن عقد فضولي باشد، به تبع عقد اصلي غيرنافذ است.1  ( ا
 ( در هر معامله فضولي، فضول تعهد ضمني به تضمين اجازه مالك دارد.2
كه بر3  اي مالك منعقد شده باشد، فضول تعهد ضمني به تضمين اجازه دارد.( در هر معامله فضولي 
 االصول شامل تعهد تضمين اجراي تعهدات ناشي از قرارداد نيست.( تعهد تضمين اجازه علي4
گزينه در مورد ضمان مشتر  نسبت به مبيع فضولي در صورت رد معامله فضولي صحيح است؟ -4  كدام 
كه 1  عالم به فضولي بودن معامله باشد، ضامن عين و منافع مبيع است.( مشتري صرفًا در صورتي 
 ( مشتري صرفًا در صورت تصرف مبيع فضولي، ضامن عين و منافع مبيع است.2
 ( مشتري صرفًا در صورت تصرف مبيع فضولي، ضامن عين و منافع مستوفات مبيع است.3
 ( مشتري در هرحال ضامن عين و منافع مبيع است. 4
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گ -5  زينه در خ وص امكان فسخ معامله فضولي از جانب اصيل صحيح است؟كدام 
كند، اصيل حق فسخ عقد فضولي را دارد.1 گر مالك در اجازه يا رد بيع فضولي تأخير   ( ا
كند و اين تأخير موجب تضرر اصيل شود، اصيل حق فسخ عقد فضولي را دارد.2 گر مالك در اجازه يا رد بيع فضولي تأخير   ( ا
گر م3 كند و اين تأخير موجب تضوورر اصوويل شووود، اصوويل حق فسووخ عقد فضووولي را دارد ( ا الك در اجازه يا رد بيع فضووولي تأخير 

كه به فضولي بودن بيع جاهل باشد.  مشروط به اين 
 ( در صورت تأخير مالك در اجازه يا رد بيع فضولي، اصيل حق فسخ عقد فضولي را ندارد. 4
گر شخص ثالثي دين مديون را -6 د جهت استرداد مبلغ پرداخت شده به مديون رجوع توانمي بپردازد، در چه صورتي ا

 كند؟
گرفته باشد.1  ( پرداخت با اذن مديون صورت 
گرفته باشد.2 ع صورت   ( پرداخت با اذن مديون و با قصد تبر
گرفته باشد.3 ع صورت   ( پرداخت با اذن مديون و بدون قصد تبر
گرفته باشد. 4 ع صورت   ( پرداخت بدون اذن مديون و بدون قصد تبر
كلي از پدر پونه  -7 كيلو برنج طارم به نحو  پرويز و پونه هر دو مح ور مميز هستند. پدر پرويز )به نمايندگي از پرويز( صد 

كداميك قاب)به نمايندگي از پونه( به قيمت پان د هزار تومان مي  ل استرداد است؟ خرد. از دو پرداخت زير 
 يكم: پرويز پانصد هزار تومان به پدر پونه بپردازد. 

كند. كيلو برنج طارم به پدر پرويز تسليم   دوم: پونه صد 
 ( هر دو قابل استرداد است.1
كدام قابل استرداد نيست.2  ( هيچ 
 ( تنها پول پرداخت شده قابل استرداد است.3
 ( تنها برنج تسليم شده قابل استرداد است. 4
گر  -8 را به شرط عوض « الف»به نحو ت امني در مقابل يك شخص مسئوليت داشته باشند و طلبكار، » « و « ب»، «الف»ا

كند و  گزينه صحيح است؟« الف »ابرا  كدام   شرط عوض را بپذيرد، 
 است. ( شرط عوض باعث بطالن ابر1
كليه مسئوالن تضامن2  شوند و همگي مسئول پرداخت عوض هستند.ي بري مي( 
كليه مسئوالن تضامني بري مي3  مسئول پرداخت عوض است.« الف»شوند و فقط ( 
 مسئول پرداخت عوض است. « الف»شود و فقط بري مي« الف»( فقط 4



 https://lawgostar.com سایت حقوق گستر مدنیدرس حقوق  سواالت

  
احسان نصوحی :سازیماده آ  3 

 

گزينه صحيح نيست؟ الذمهمافيدر ارتباط با مالكيت  -9  كدام 
گر مضمون  1  شود.خود شود، دين ضامن ساقط مي الذمهمافي عنه مالك( ا
 ، اتحاد دو وصف طلبكار و بدهكار در يك شخص ضروري است.الذمهمافي( براي تحقق مالكيت 2
گر مضوومون  3 شووود و حق رجوع به مديون اصوولي را نخواهد خود مي الذمهمافيله مورث ضووامن باشوود و بميرد، ضووامن مالك ( ا

 داشت.
 شود.مي الذمهمافي( هبه طلب به مديون باعث تحقق مالكيت 4
 را از دين مربوط به ثمن ابرا« ب»عليه، فروشخخخخخد و قبل از وقوع معلق  مي« ب»موبايل خود را به نحو معلق به « الف» -10
گزينه در اين خ وص صحيح است؟كنمي كدام   د. 
 ( ابرا باطل است.1
 عليه، بايع بايد معادل ثمن را به مشتري بپردازد.عدم تحقق معلق   ( ابرا صحيح است و در صورت2
 شود.( ابرا باطل است و باعث بطالن بيع مي3
 عليه، بايع مسئول پرداخت معادل ثمن به مشتري نيست. ( ابرا صحيح است و در صورت عدم تحقق معلق  4
م مخالفت مديون، دو ميليون تومان بابت پرداخت دين رغعلي» « دو ميليون تومان مديون است و « ب»به « الف» -11

اين مبلغ » « د و كنمي برد و ق خخد تسخخليم آن به طلبكار را دارد، اما طلبكار از قبول آن امتنافمديون، به مغازه طلبكار مي
كيل« ب»و « الف»سخخدرد. سخخد  را به صخخندود دادگسخختر  مي ند. كنمي و موزتعهد سخخابق را تبديل به تعهد به تمليك هزار 

گزينه در مورد وضعيت ايفا  ثالث و تبديل تعهد صحيح است؟  كدام 
 ( ايفاي ثالث صحيح و تبديل تعهد باطل است.1
 ( ايفاي ثالث و تبديل تعهد هر دو صحيح است.2
 ( ايفاي ثالث ناورا و تبديل تعهد صحيح است.3
 ( ايفاي ثالث ناروا و تبديل تعهد باطل است.4
گر محل تأديه دو دين مختلف باشد، تهاتر در چه صورتي واقع  -12  د؟شوميا
 شود.( تهاتر واقع نمي1
 ( در صورت تأديه مخارج حمل و نقل يا اسقاط حق تأديه در محل معين2
 ( در صورت اتحاد سبب دو دين3
 شود.( تهاتر واقع مي4
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گر  -13 كرده باشخخخخد و « ب»ا  از وثيقهبه نحو » « طلبكار باشخخخخد و « ب»از « الف»ا تعهد سخخخخابق را « ب»و « الف»ضخخخخمانت 
كنند، از جهت تحليلي، آيا ضمان وثيقه  گيرد؟ا  به تعهد جديد نيز تعلق ميتبديل به يك تعهد جديد 

كه ( تعلق نمي1  رضايت دهند.« ج»و « ب»گيرد مگر اين 
كه در تبديل تعهد شرط شده ( تعلق نمي2  باشد.گيرد مگر اين 
كه ( تعلق نمي3  رضايت دهد.« ج»گيرد مگر اين 
كه در تبديل تعهد شرط شده باشد و ( تعلق نمي4  به آن رضايت دهد.« ج»گيرد مگر اين 
كلي به « الف» -14 كيلو برنج به نحو  كرده است. « ب»صد  فروخته و م داقي از برنج فروخته شده را به مشتر  تسليم 
گر  كه « الف»ا كند  گزينه صخخخخحيح » « بوده و با اذن » « برنج تسخخخخليم شخخخخده متعلق به اثبات  كدام  در اختيار او بوده اسخخخخت، 

 است؟
 شود.داده مي« الف»مسترد و به « ب»( برنج تسليم شده از 1
 شود.داده مي« ج»مسترد و به « ب»( برنج تسليم شده از 2
كه اثباتمسوووترد نمي« ب»( برنج تسوووليم شوووده از 3 كه  شوووود مگر اين  كه در اين صوووورت به « الف»شوووود  اذن در تأديه نداشوووته 
 شود.مسترد مي« الف»
كه مسترد نمي« ب»( برنج تسليم شده از 4 كه اثبات شود  كه در اين صورت به « الف»شود مگر اين  «  ج»اذن در تأديه نداشته 

 شود.مسترد مي
كدام يك از موارد زير با هم تفاوت ا -15  ساسي دارند؟ايقاعات و عقود در 
 ( لزوم اعالم اراده1
 ( اصل آزادي2
 ( اصل لزوم3
 ( اصل صحت4
گر مبيع بعد از اقاله و قبل از تسليم به بايع، در يد مشتر  تلف شود، حكم قضيه چيست؟ -16  ا
كه تلف ناشي از قوه قاهره بوده است.1 كند  كه اثبات   ( مشتري ضامن تلف مبيع است مگر اين 
كرده باشد.( مشتري ضامن تلف 2 كه در حفظ مبيع تعدي و تفريط   مبيع نيست مگر اين 
 ( مشتري ضامن تلف مبيع است.3
 ( مشتري ضامن تلف مبيع نيست.4
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و قبل از انقضخخخخا  مدت اجاره،  دهدميبعد از وقوع بيع يك دسخخخخت اه اتومبيل، مشخخخختر  آن را به شخخخخخص ثالثي اجاره  -17
ككنمي بايع و مشتر  بيع را اقاله گزينه در اين خ وص صحيح است؟ند.   دام 

 ( در اين حالت اقاله بيع ممكن نيست و باطل است.1
 شود.( اقاله صحيح است و از زمان اقاله، اجاره منفسخ مي2
 بهاي بعد از اقاله، متعلق به مشتري است.ماند و اجاره( اقاله صحيح است و اجاره به حال خود باقي مي3
 بهاي بعد از اقاله، متعلق به بايع است.ماند و اجارهاجاره به حال خود باقي مي( اقاله صحيح است و 4
كدام  -18 كند،  گر مبيع قيمي بعد از عقد تلف شخخخده باشخخخد و بايع بدون علم به تلف مبيع، بيع را با توافق مشخخختر  اقاله  ا

 گزينه صحيح است؟
 ( اقاله باطل است.1
 ت مبيع در زمان اقاله را به بايع بپردازد.( اقاله صحيح است و مشتري بايد قيم2
كه در اين صووورت بايد قيمت مبيع در زمان اقاله را به 3 كه مشووتري هم به تلف مبيع جاهل باشوود  ( اقاله باطل اسووت مگر اين 

 بايع بپردازد.
 االدا( را به بايع بپردازد.( اقاله صحيح است و مشتري بايد قيمت مبيع در زمان تأديه )يوم4
گر  -19 گزينه صخخخحيح « الف»ا كدام  بدون داشخخختن نمايندگي از برادر خود، اتومبيلي را مشخخخاعًا برا  خود و برادر خود بخرد، 

 است؟
كل ثمن را بپردازد.« الف»( معامله صحيح است و 1  بايد 
كل ثمن را  «الف»، خود «الف»غيرنافذ اسوووت و در صوووورت رد معامله توسوووط برادر « الف»( معامله نسوووبت به سوووهم برادر 2 بايد 

 بپردازد.
 نافذ و نسبت به سهم برادر او، غيرنافذ است.« الف»( معامله نسبت به سهم 3
كل «الف»نافذ و نسووبت به سووهم برادر او، غيرنافذ اسووت و در صووورت رد معامله توسووط برادر « الف»( معامله نسووبت به سووهم 4  ،

 شود.معامله باطل مي
گر يك نفر به دي ر  ديون م -20 كيست؟ا كدام دين است با  كه تأديه بابت   تعدده داشته باشد، تشخيص اين 
 ( مديون1
 ( طلبكار2
 ( دادگاه3
كدام  4  ( هيچ 
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 پاسخنامه تشريحی
كه از معامله  257برخالف فرض ماده  صخخخخحيح اسخخخخت. 1گزينه  -1 كه نسووووبت به عوضووووي  ق.م.، وقتي مالك يكي از معامالتي را 

كند، اين تنفيذ به معناي تنفيذ ضمني معامالت پيشين است. مثاًل در اين مسئله، وقتي مالك  فضولي به دست آمده تنفيذ 
كه موتورسوويكلت نيز پيشوواپيو به او منتقل شووده باشوود و الزمه پذيميانتقال مالكيت وانت به خود را  رد، الزمه آن اين اسووت 

كه معاوضووه اول نيز صووحيح باشوود. وقتي معاوضووه اول صووحيح باشوود، در واقع انتقال  انتقال موتورسوويكلت به مالك اين اسووت 
گرفته است و بنابراين فروش اتومبيل تو« ج»اتومبيل به  نيز صحيح خواهد بود بنابراين در اين « ج»سط نيز به درستي صورت 

كليه معامالت است. )زيرنويس   ق.م.( 257ماده  1مسئله، تنفيذ معاوضه دوم مستلزم تنفيذ 
كه داللت بر عدم شوووووميرد معامله فضووووولي حاصوووول »ق.م.،  251طبق ماده صخخخخحيح اسخخخخت.  1گزينه  -2 د به هر لفظ يا فعلي 

كه مخاطب  و عرضووووه براي« رضوووواي به آن نمايد. فروش به خودي خود داللت ضوووومني بر رد معامله فضووووولي دارد، فار  از اين 
كه ايجاب مالك مورد قبول مخاطب ايجاب قرار بگيرد يا خير.  ايجاب، مشوووتري فضوووولي باشووود يا شوووخص ثالث و نيز فار  از اين 

 ق.م.( 251ماده  3)زيرنويس 
كند  تعهد تضمين اجازه از اقسام صحيح است. 4گزينه  -3 گر فضول اجازه مالك را تضمين  تعهد به فعل ثالث است بنابراين ا

اما مالك عقد را تنفيذ نكند، فضوووول طبق قواعد عمومي قراردادها مسوووئول جبران خسوووارت ناشوووي از نق  تعهد )تعهد به فعل 
انشا شود ولي حتي ثالث( است. تضمين اجازه مالك ممكن است به صورت شرط ضمن عقد فضولي يا به صورت تعهد مستقل 

گر تضوومين اجازه به صووورت شوورط ضوومن عقد فضووولي درآيد، از جهت تحليلي، منين شوورطي مسووتقل از عقد اصوولي اسووت و از  ا
د زيرا بديهي است گيرمي حيث نفوذ و عدم نفوذ تابع عقد فضولي نيست بلكه به عنوان يك تعهد مستقل بر عهده فضول قرار

ند، اين تعهد در نظر ايشوووان كنمي مين اجازه را با لحاظ فضوووولي بودن عقد اصووولي انشووواوقتي طرفين عقد فضوووولي، تعهد تضووو
گزين از اين  3و  2ي هاهمسوووووتقل از عقد اصووووولي اسوووووت و به عنوان يك تعهد مسوووووتقل تابع قواعد عمومي قراردادها خواهد بود. 

كه در حقوق ايران، فضوووول هيهگاه به صووورف انعقاد قرارداد فضوووولي ت عهد به تضووومين اجازه مالك را نخواهد جهت غلط اسوووت 
گزينه  كه  4داشووووت و منين تعهدي بايد در قرارداد تصووووريح يا از اوضووووات و احوال اسووووتنباط شووووود.  از اين جهت صووووحيح اسووووت 

تضووومين اجازه عقد فضوووولي به خودي خود شوووامل تضووومين اجراي تعهدات ناشوووي از آن قرارداد نيسوووت و منين امري نياز به 
 (379ش  ،2اعد عمومي قراردادها، جو قو 203و  192ي هاهال حقوقي، شمارتصريح دارد. )اعم

ق.م.، مالك ضووومان مشوووتري نسوووبت به عين و منافع مبيع فضوووولي، تصووورف مبيع  261طبق ماده  صخخخحيح اسخخخت. 2گزينه  -4
امن عين و د و در اين صوورت ضوشوومياسوت زيرا مشوتري صورفًا در صوورت اسوتيال بر مبيع غاصوب يا در حكم غاصوب محسووب 

كه به فضووولي بودن بيع علم داشووته كليه منافع مبيع )شووامل منافع مسووتوفات و  منافع غيرمسووتوفات( خواهد بود فار  از اين 
 .باشد يا نداشته باشد
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ق.م.، اصووويل اصوووواًل بايد به عقد فضوووولي ملتزم بماند و حق فسوووخ عقد فضوووولي را  252طبق ماده  صخخخحيح اسخخخت. 2گزينه  -5
كند  ندارد، مه به گر مالك در اجازه يا رد بيع فضولي تأخير  گاه باشد مه نسبت به اين امر جاهل باشد. اما ا فضولي بودن بيع آ

و اين تأخير موجب تضورر طرف اصويل شوود، اصويل حق فسوخ معامله فضوولي را دارد و علم و جهل او نسوبت به معامله فضوولي 
 تأثيري در اين حكم ندارد.

كه براي امكان رجوع ثالث به مديون پيو بيني  267بق قسوومت اخير ماده ط صخخحيح اسخخت. 3گزينه  -6 ق.م.، تنها شوورطي 
كه ثالث از مديون اذن در پرداخت داشوووته باشووود ولي از مالك ماده  كه نه تنها شووووميق.م. اسوووتنباط  720شوووده اين اسوووت  د 

كرده باشووود بلكه همهنين ثالث بايد دين م، مديون بايد به ثالث اذن در تأديه داده باشووود ع پرداخت  ديون را بدون قصووود تبر
كه در مورد وجود يا عدم اذن، اصووول بر عدم اذن اسوووت  وگرنه حق رجوع به مديون را نخواهد داشوووت. منتها بايد توجه داشوووت 

ع، طبق مسوووتفاد از ماده  ر ق.م.، اصووول ب 265بنابراين بايد اذن مديون به ثالث اثبات شوووود اما در مورد وجود يا عدم قصووود تبر
ع ثالث را  كافي است مديون نتواند قصد تبر كند بلكه  ع خود را اثبات  ع است بنابراين الزم نيست ثالث عدم قصد تبر عدم تبر

كند. )زيرنويس   ق.م.( 267ماده  2اثبات 
كننده اهليت داشته باشد  269طبق ماده  صحيح است. 4گزينه  -7 كه پرداخت  ق.م.، براي اعتبار وفاي به عهد الزم است 

گر موضوووع  گر شووخص محجور دين خود را بپردازد، اصووواًل ايفا نارواسووت و مال تسووليم شووده قابل اسووترداد اسووت. اسووت نا ًا ا و ا
كه محجور از اموال خود بابت وفاي به  توانمي عهد پرداخته، قابل اسوووووترداد نيسوووووت زيرا اوالً  وفاي به عهد پول باشووووود، پولي 

كننده براي وفاي به عهد  كه اهليت پرداخت  گفت اسووووواسوووووًا دليلي براي ناروا دانسوووووتن اين پرداخت وجود ندارد زيرا علت اين 
كه وي در انتخاب مصداق به ضرر خود عمل نكند و اين امر باعث عدم رعايت مصلحت  او نشود شرط دانسته شده اين است 

گر بگوييم منين ايفاي   كه پرداخت به ضووووورر متعهد باشووووود، ممكن نيسوووووت. ثانيًا حتي ا كه در مورد پول، تصوووووور اين  در حالي 
كه ولي محجورشومينارواست، نتيجه اين  كند و مجددًا موظف است معادل همان مبلغ توانمي د  د مبلغ پرداختي را استرداد 

كه بين اين د ماده  3د و لذا مبلغ تأديه شده قابل استرداد نخواهد بود. )زيرنويس گيرمي و دين تهاتر صورترا به داين بپردازد 
كه حكم ماده  269 كه موضووووووع تعهد تعيين و تسوووووليم  269ق.م.( همهنين بايد توجه داشوووووت  ق.م. صووووورفًا در مورد حالتي 

كلي است، قابل اعمال است و در مورد تعهد تسليم عين معين الزم كننده اهليت داشته باشد. مصداق مال   نيست پرداخت 
ك ر اعمال نمي ابرا ماهيتًا ايقاعي رايگان اسووت و صخخحيح اسخخت. 3 گزينه -8 كرد اما همانند ا توان آن را به صووورت معوض انشووا 

گر مورد پذيرش مديون قرار  بگيرد، حقوقي رايگان، شووووورط عوض در آن معتبر اسوووووت و با ماهيت ايقاعي آن نيز منافات ندارد و ا
كه طلبكار ابرا را معلق به پذيرش شرط عوض توسط مديون  الزام آور است. قالب حقوقي مناسب براي ابراي معوض اين است 

گر مديون شرط عوض را بپذيرد، ابرا نيز مؤثر واقع  كه در اين صورت، ا كند  گر مديون شرط عوض را نپذيرد، ابرا شوميانشا  د و ا
د و در مورد ابراي يكي از شووووووميحال، پس از قبول شووووورط عوض، دين به علت تحقق ابرا سووووواقط نيز مؤثر نخواهد شووووود. به هر 
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كليه مسووئوالن تضووامني  كه اين امر باعث سووقوط التزام  د. در مورد عوض نيز بايد شوووميمسووئوالن تضووامني بايد توجه داشووت 
كه شووورط را پذيرفت كه تعهد پرداخت عوض صووورفًا بر عهده شوووخصوووي اسوووت  ه اسوووت و طبق اصووول نسوووبي بودن اثر توجه داشوووت 

 (490و  483ي هاهقراردادها، اثر آن به ساير مسئوالن تضامني نخواهد رسيد. )اعمال حقوقي، شمار
گر مضوومون صخخحيح اسخخت. 3 گزينه -9 كه شوووميخود  الذمهمافيه مورث ضووامن باشوود و بميرد، ضووامن مالك لا د و بدون اين 

زيرا به ميزان  دهدمين د اما ضووامن حق رجوع به مديون اصوولي را از دسووتشوووميقط پرداختي صووورت بگيرد، دين ضووامن سووا
گر مضوومون   كم شووده و اين اتفاق در حكم پرداخت اسووت. ا تواند به عنوان نمي خود شووود، الذمهمافيعنه مالك دين از ارث او 
كند، زيرا ضووووووامن نيز پس از پرداخت به ضووووووامن رجوع  نمي طلبكار جديد  به مضووووومون  د مجتوا فايده ددًا  كند و  عنه رجوع 

كه شومياي در اين رجوع متقابل وجود ندارد بنابراين منطقًا دين ضامن ساقط عقالي  گفته وقتي صحيح است  د. البته اين 
كرده باشود. شورط ضوروري تحقق مالكيت  ، اتحاد دو وصوف طلبكار و بدهكار در الذمهمافيضوامن به اذن مديون از او ضومانت 

كه اين امر باعث  كه طلب به مديون انتقال شوووميشووخص واحد اسووت و در مورد هبه طلب به مديون نيز بايد توجه داشووت  د 
كند و او در آن واحد مديون و طلبكار شود. )زيرنويسهاي   ق.م.(  300ماده  5و  4،2،1پيدا 

عليه كه سبب آن ايجاد شده صحيح است و دين ناشي از عقد معلق قبل از وقوع معلق   ابرا از ديني صحيح است. 4گزينه  -10
كه هنوز تحقق نيافته اما سووبب آن ايجاد شووده اسووت بنابراين منين ابراي  صووحيح اسووت و در  نيز از مصوواديق بارز ديوني اسووت 

ي نخواهد داشت اما در صورت عدم تحقق عليه مؤثر خواهد بود يعني مشتري نسبت به پرداخت ثمن دينصورت تحقق معلق  
نشووووده اسووووت و با  عليه، بايع تعهدي به پرداخت معادل ثمن به مشووووتري ندارد زيرا ابرا به معناي اسووووقاط دين پرداختمعلق  

 (488ق.م. و اعمال حقوقي، ش 289 ماده 9وفاي به عهد تفاوت دارد. )زيرنويس 
د در صووووورت توانمي لث، رضووووايت داين و مديون شوووورط نيسووووت و ثالث حتيبراي اعتبار ايفاي ثا صخخخخحيح اسخخخخت. 1گزينه  -11

كه طلبكار از دريافت  كند. در صوووووورتي  مخالفت داين و مديون نيز دين مديون را پرداخت و موجبات برا ت ذمه او را ايجاد 
كند، ثالث نيز مثل مديون كم، بتوانمي طلب خودداري  كم يا قا م مقام حا اعث سوووووقوط دين شوووووود و د با پرداخت دين به حا
كه براي اعتبار تبديل تعهد، مسوووتفاد از بند منين پرداختي معتبر اسوووت. وانگهي، مي كه  292ماده  2دانيم  ق.م.، الزم اسوووت 

تعهد سابق از بين برود و تعهد جديدي جايگزين آن شود بنابراين وقتي تعهد سابق به علتي از بين رفته است، تبديل تعهد به 
كه ي  ق.م.(  292ماده  7ق.م. و زيرنويس  273ماده  1كي از دو مورد آن معدم است، باطل خواهد بود. )زيرنويس علت اين 

 ق.م.  298ماده صحيح است.  2گزينه  -12
گرفت  293طبق ماده  صخخحيح اسخخت. 4گزينه  -13 ق.م.، در تبديل تعهد تضوومينات تعهد سووابق به تعهد الحق تعلق نخواهد 

كه طرفين معا كرده باشووووند بنابراين طبق ظاهر قانون مدني، صوووورف توافق طلبكار و بدهكار براي مگر اين  مله صووووراحتًا شوووورط 
كفايت تواند بدون رضوووووايت نمي د منتها از جهت تحليلي، اراده دو طرفكنمي تعلق تضووووومينات تعهد سوووووابق به تعهد جديد 
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كند و در اين مسووئله نيز، ضووامن كرده اسووت و صوورفًا در  شووخص ثالث تعهدي براي شووخص ثالث ايجاد  دين سووابق را تضوومين 
كه ضامن به اين امر رضايت د توانمي صورتي  (220هد. )نظريه عمومي تعهدات، شضمان را به دين جديد سرايت داد 
كه متعهد در مقام وفاي به عهد تسووليم 270طبق ماده  صخخحيح اسخخت. 3گزينه  -14 بل اسووترداد د اصووواًل قاكنمي ق.م.، مالي 

كه آن مال متعلق به غير بوده و با اذن مالك در اختيار مديون بوده اما مديون اذن در تأديه از  نيسووووت مگر كه اثبات شووووود  اين 
كه محل آن مال را نداشته است كند  صرفًا اثبات  گر مديون  ير بوده و با اذن مالك در اختيار او بوده است غن مال متعلق به آ. ا

كه اقدام شوووميزيرا فرض  دشووونمي نيز مال از طلبكار مسووترد مديون در تأديه آن مال قانوني بوده و وفاي به عهد به درسووتي د 
گرفته است  .صورت 

كه در ماده بر اسووووواد قاعده صخخخخخحيح اسخخخخخت. 2گزينه  -15 ق.م. پذيرفته شوووووده و اسووووواد نظام حقوق قراردادهاسووووت،  10اي 
كه مي كه توافقات حقوقي خود را در هر قالبي  كنند. به اين اصل، اصل اشخاص آزادند  خواهند بريزند و آثار آن را آزادانه تعيين 

گفته  كسي راشوميآزادي قراردادي  كميت اراده دارد و بر اساد آن هيچ  كه ريشه در قاعده فلسفي حا توان جز به اراده نمي د 
گي اجتماعي اسووت. ايقاعات نيز در خود او به امري ملتزم دانسووت و اراده شووخص، ركن اسوواسووي تعيين حدود التزامات او در زند

 نظام حقوقي ايران جايگاه مهمي دارند اما اصوول آزادي اراده در مورد ايقاعات پذيرفته نشووده بنابراين اراده شووخص فقط وقتي
كه مقدمتًا توانمي كه قانونگذار براي اراد در قالب ايقات آثار حقوقي از خود به جاي بگذارد  ن ده فرد در خصووووووص آاحراز شوووووود 

عمل حقوقي تأثير قا ل شده است. البته اصل آزادي ايقات صرفًا در مورد ايقاعات مسقط حق پذيرفته شده است مشروط به 
كه با مانع ماده  كلي نباشوووود. )اعمال حقوقي، شوووومار 959اين   450ي هاهق.م. برخورد نكند يعني مسووووتلزم سوووولب حق به طور 

گزين( 456و  455، كه اراده در تفا هاهاما در مورد سوواير  وت اسوواسووي بين عقود و ايقاعات وجود ندارد زيرا در ايقاعات نيز تا زماني 
گذارد، پس از انشاي ايقات، اثر آن اصواًل قابل برگشت نيست و در صورت نمي عالم خارج ابراز نشده، اثر حقوقي از خود به جاي

كه خالف آن شووووميوقوع ظاهري ايقات، حكم به صوووحت آن  و  461، 460ي هاهاثبات شوووود. )اعمال حقوقي، شووومارد، مگر اين 
470) 
كتاب اعمال حقوقي بيان صحيح است. 1گزينه  -16 كاتوزيان در  كه پس از اقاله، عوضين در يد طرفين كنمي مرحوم استاد  ند 

كتاب قواعد عمومي قرارداده ا نظر ديگري امانت اسوووت بنابراين جز در صوووورت تعدي و تفريط ضوووامن تلف مال نيسوووتند اما در 
كه به نظر ميكنمي ابراز كه پس از اقاله، ند  رسوود بيشووتر با مباني نظام حقوقي ما سووازگار اسووت. طبق اين ديدگاه، درسووت اسووت 

 عوضوووووين در يد طرفين امانت اسوووووت اما قرارداد اقاله به طور ضووووومني هر يك از طرفين را ملزم به اسوووووترداد عوض به طرف ديگر
گر هر يك از عوضووووين پس از اقاله و قبل از تسووووليم، در يد يكي از د و اين تعهد از سووووكنمي نخ تعهدات به نتيجه اسووووت بنابراين ا

كه اثبات  طرفين تلف يا ناقص شووود، وي به علت نق  اين تعهد ضوومني، مسووئول جبران خسووارت طرف مقابل اسووت مگر اين 
كه تلف يا نقص ناشي از قوه قاهره بوده است. )اعمال حقوقي، ش  (891،ش 5اعد عمومي قراردادها، جو قو 335كند 
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اقاله از اسووباب انحالل عقد اسووت و انحالل عقد به معناي زوال آثار آن نسووبت به آينده اسووت و اثر  صخخحيح اسخخت. 4گزينه  -17
كه مشووتري در زمان انعقاد اجاره، مالك نمي عقد را از زمان انعقاد از بين مبيع بوده برد. در مورد اين مسووئله بايد توجه داشووت 

بنابراين دليلي براي بياعتبار دانستن اجاره وجود ندارد و وقوع اقاله نيز تأثيري بر اجاره نخواهد داشت و حق عيني مستأجر بر 
كه استحقاق اجاره اتومبيل باقي خواهد ماند. منتها در مورد اجاره گر توافق بها بايد توجه داشت  بها تابع مالكيت عين است و ا

ق.م.، اسوووووتعداد مال در  32ق.م. و طبق قاعده مندرج در ماده  287نشوووووود، طبق مسوووووتفاد از مفهوم مخالف ماده خالفي 
بهاي بعد از اقاله به تبعيت از اصووووول مال متعلق به بايع د بنابراين اجارهگيرمي خصووووووص تراوش منافع، به مالك عين تعلق

 الل متعلق به مشتري است. بهاي قبل از اقاله با همين استدخواهد بود و اجاره
كه تلف يكي از عوضووين مطلقًا مانع اقاله نيسووت،  توانمي ق.م. 286از اطالق ماده صخخحيح اسخخت.  4گزينه  -18 كرد  اسووتنباط 

كه طرفين  كه در صورتي  كه طرفين يا يكي از آنها به تلف عالم يا نسبت به آن جاهل باشد. منتها بايد توجه داشت  فار  از اين 
كه طرفين يا يكي از آنها شوميعوض علم داشته باشند، قيمت عوض تلف شده در زمان اقاله پرداخت به تلف  د اما در صورتي 

گاه از تلف مورد معامله باشد، مفاد اقاله ناظر به بازگرداندن عين مورد معامله در زمان تسليم است و مون تلف مال مانع از  ناآ
گزير بايد قيمت   (332داخت شود. )اعمال حقوقي، ش االدا به عنوان بدل آن پريومتسليم عين آن است، نا

 ،196م. متفاوت اسووووت  در مورد ماده ق. 196ق.م. فرض اين ماده با فرض ماده  256نك ماده  صخخخخحيح اسخخخخت. 3گزينه  -19
كننده بر اساد وكالت اقدام به معامله اما در فرض ماده  دهدمين د اما وكالت خود را به طرف ديگر معامله اطالتكنمي معامله 

توان منين شووووخصووووي را ملزم به اجراي قرارداد نمي د بنابراين در حقوق ايرانكنمي طرف معامله بدون نمايندگي اقدام ،256
، معامله نسوووبت به سوووهم او باطل خواهد بود و نسوووبت به مابقي نيز، طرف «الف»دانسوووت و در صوووورت رد معامله توسوووط برادر 

صووووورت جهل به فضووووولي بودن، به اسووووتناد خيار تبع  صووووفقه حق فسووووخ دارد اما بيع به خودي خود باطل ديگر معامله، در 
 نخواهد بود. 

 ق.م.   282نك ماده  صحيح است. 1گزينه  -20
 


