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 است؟ صحيح بودن غيرمنقول يا منقول حيث از زير اموال وصف مورد در گزينه كدام -1 

كه بنابر توافق طرفين منقول  ك ووواورز  و  حت ت كه االغي –شوووود  تلقي ميزميني  وسوووا مامز مزرجه  حت حمح مح وووول 
 .شود سوار  استفاده مي

  حكمي غيرمنقول –غيرمنقول حكمي  (1 
 ذاتي منقول – ذاتي غيرمنقول (2
  حكمي غيرمنقول –منقول حكمي  (3
 ذاتي منقول – حكمي منقول (4
دهد، حمح پس از تومد  كند و مدت آن را به ميزان جمر پدر حمح قرار مي حق انتفاجي را به سوووووود حمح ايياد مي« امف» -2

 حق انتفاع فوق چيست؟ كند، حكم بالفاصله فوت مي
 ماند.  حق انتفاع تا زمان حيات پدر به نفع ورثه حمل ثابت مي (1
كه منتفع معدوم است. حق انتفاع اصال ايجاد نمي( 2  شود چرا 
كرده است.  حق انتفاع ساقط مي (3 كه منتفع فوت   شود چرا 
 ماند. حق انتفاع تا فوت مالك برقرار مي (4
 است؟ صحيح ديني و جيني حق مورد در گزينه كدام -3
 حق عيني در مقابل همه قابل استناد است ولي حق ديني ناشي از قرارداد فقط در برابر متعهد قابل استناد است. (1
كه يك شخص بر  (2  شخص ديگر دارد.حق ديني حقي است 
 حقوق عيني اصلي، دايمي هستند. (3
 همه موارد (4
 است؟ صحيح توميت مورد در گزينه كدام -4
 انتخاب متولي عقد است و نياز به قبول دارد. (1
 توليت موقوفات خاص بدون متولي با سازمان اوقاف است.( 2
كند و در اين  متولي موقوفه عام مي (3 كرد.تواند سمت خود را رد   صورت، واقف متولي ديگري تعيين خواهد 
كه با اراده واقف تحقق مي (4  يابد. تعيين متولي ايقاعي است 
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كه  دهد و ت وووريح مي را متومي قرار مي« ب»كند و  ملكي را وقف مي« امف» -5 « ب»اين سووومت قابح تفويي نيسوووت، اما كند 
 ند. حكم جمح فوق چيست؟ك توميت از طرف خود استخدام مي فرد  را  حت ا را  وظايف

 ه دليل مخالفت با شرط باطل است. ب (1
 غيرنافذ بوده و نياز به تنفيذ واقف دارد. (2
 صحيح است.  (3
 اين باطل است.فع مسئوليت از متولي شده ، بنابرعمل فوق باعث ر (4
كدام يز صحيح  -6  ؟نيستدر مورد فروش موقوفه 
 شود.  پس از فروش موقوفه، حاصل فروش تبديل به اقرب به غرض واقف مي (1
گر عمران موقوفه متعذر باشد، موقوفه فروخته مي (2  شود. ا
كل آن فروخته ميه بعض موقوفه غيرقابل انتفاع شودهرگا (3  شود.  ، 
كسي براي عمران موقوفه حاضر باشد فروخته نمي (4 گر   شود. ا
كنيم مامز زمين امف، زمين خود را مي« ب»ر زمين د« امف»مامز زمين  -7 فروشووود اما قاح از فروش از  حق ارتفاق دارد. فرض 

گزينه در خ وص اين  شرط مي كند يا ضمن بيع حق ارتفاق اجراض مي كدام  كه حق ارتفاق به م تر  انتقال پيدا نكند.  كند 
 قضيه صحيح است؟

كاًل پذيرفته نيست.  (1  اسقاط حق ارتفاق 
 اسقاط حق ارتفاق فقط به صورت ايقاع مستقل ممكن است. (2
 بيع و اسقاط حق ارتفاق صحيح است.  (3
كه ضمن بيع باشد صحيح وگرنه بي (4  اثر است. اسقاط حق ارتفاق در صورتي 
ليم نكرده رف مقابح تسووط به را مال جين هنوز مامز اما شووده اجالم( انتفاع حق كننده ايياد قرارداد) حاس قاول و ايياب -8

گزينه در اين كدام   خ وص صحيح است؟ است. 
 شود. قرارداد صحيح است و مالك ملزم به تسليم مي (1
كه در آن صورت مالك حق فسخ دارد. قرارداد صحيح است و مالك ملزم به تسليم مي (2 كه حق انتفاع رايگان باشد   شود مگر اين 
 هر يك از مالك و منتفع حق رجوع دارد. (3
گر حق انتفاع رايگان باشد، هر يك از مالك و منتفع حق فسخ دارد. (4  ا
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 ؟نيستكدام يز در مورد حق تحيير صحيح  -9
 شود. باعث ايجاد حق اولويت در احيا مي (1
 حق عيني است. (2
 حق ديني است.  (3
 سنگ چيني مصداقي از حق تحجير است. (4
كه آن دوچرخه سابقًا به جنوان مامكيت در ت رف او  اثاات مي« ج»ت و ا اره داده اس« ب»ا  را به  دوچرخه« امف» -10 كند 

گزينه در كدام   اين خ وص صحيح است؟ بوده است. 
 به عنوان موجر، دليل مالكيت است.« الف»تصرف  (1
 به عنوان مستأجر، دليل مالكيت او بر منافع است.« ب»شود اما تصرف  مي« ج»حكم به مالكيت  (2
 به عنوان مستأجر، دليل مالكيت او بر منافع است.« ب»تنها تصرف  (3
 به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است.« ج»تنها تصرف  (4
كدام مطلب صحيح  -11  ؟نيستدر باب اجراض 
 گيرد.  پس از تحقق اعراض، مال در زمره مباحات قرار مي (1
 اعراض از طلب صحيح است. (2
 اعراض بايد همراه با قصد اعراض باشد.  (3
 اعراض يك ايقاع است. (4
 است؟ غلا ن ده تعيين مدت آن برا  كه انتفاجي حق مورد در گزينه كدام -12
 رود.  با فوت مالك از بين مي (1
كه موضوع حق انتفاع است از بين مي (2  رود. با تلف مالي 
 رود.  با حجر منتفع از بين مي ( 3
 رود. با تعدي و تفريط منتفع از بين مي (4
 است؟ غلا ذيح ها  گزينه از كداميز -13
 مالك است. موضوع حق انتفاع اصواًل به عهده مخارج الزمه براي نگاهداري از اصل مال (1
 عليهم باطل است اما مبطل وقف نيست. موقوف شرط به سود واقف و برعهده (2
گر وقف بر موجود و معدوم معًا واقع شود وقف نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است. (3  ا
كه مالك خاص ندارند قرار نمي المالك در زمره اموال مجهول (4  گيرند. اموالي 
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كي خود با همسووايه منف   باز  -14 گر شووخ ووي برا  اسووتفاده از نور و هوا بخواهد در ديوار اشووترا ، در اين صووورت طاق دنمايا
 مقررات قانون مدني ........ .

كند اما حق بازكردن در ندارد. او مي (1  تواند روزنه يا شبكه باز 
كند اما همسايه نيز مي او مي (2 كه مانع رؤيت او شود. تواند در يا روزنه يا شبكه باز   تواند جلوي آن پرده بياويزد 
كردن در منوط به اجازه همسايه است.تواند روزنه يا شبكه باز  او مي (3  كند اما باز 
كند و نه درب. او نه مي (4  تواند روزنه يا شبكه باز 
 تعيين از پس جليحم موقوف توسوووا موقوفه از حاصوووح منافع نيز و موقوفه قاي در متومي اذن خ ووووص در خاص وقف در -15

گزينه صحيح است؟ جليحم موقوف   از يز هر ح ه  كدام 
 اذن متولي در هر دو مورد ضروري است.  (1
 اذن متولي در هر دو مورد منتفي است. (2
 اذن متولي در خصوص قبض موقوفه ضروري است برخالف قبض منافع حاصل از موقوفه. (3
 اذن متولي در خصوص قبض موقوفه ضروري نيست برخالف قبض منافع حاصل از موقوفه. (4
 منقول يا غيرمنقول بودن تعحد تسليم مايع صحيح است؟رد وصف مو در گزينه كدام -16
 منقول تبعي است. (1
گر مبيع غيرمنقول باشد، تعهد تسليم مبيع، غيرمنقول تبعي  (2 گر مبيع منقول باشد، تعهد تسليم مبيع، منقول حكمي است و ا ا

 است.
گر مبيع غير (3 گر مبيع منقول باشددد، تعهد تسددليم مبيع، منقول تبعي اسددت و ا منقول باشددد، تعهد تسددليم مبيع، غيرمنقول تبعي ا

 است.
گر مبيع غيرمنقول باشد، تعهد تسليم مبيع، غيرمنقول حكمي  (4 گر مبيع منقول باشد، تعهد تسليم مبيع، منقول حكمي است و ا ا

 است.
گفت .... . -17 كلي در معين بايد   در خ وص مامكيت م اع و مامكيت 
كلي در كه تفاوت قابل توجهي بين آن (1 ها وجود دارد و مالك مشدداع واجد حق عيني بر تمام اجزاي مال مشددترت اسددت برخالف مالك 

 معين.
 كه تفاوت قابل توجهي بين آنها وجود ندارد و در هر دو مورد، مالك فاقد حق عيني بر مال موضوع مالكيت است. (2
 لك واجد حق عيني بر مال موضوع مالكيت است.كه تفاوت قابل توجهي بين آنها وجود ندارد و در هر دو مورد، ما (3
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كلي در  (4 كه تفاوت قابل توجهي بين آنها وجود دارد و مالك مشدداع فاقد حق عيني بر تمام اجزاي مال مشددترت اسددت برخالف مالك 
 معين.
گر شووووخ ووووي دو باب داشووووته باشوووود و منافع يكي از آنحا را در قامب جقد مو د حق انتفاع و دي ر  را در  -18 قامب جقد ا اره ا

كند، در اين صورت ......... گ ار   وا
 هاي رسيده در هر حال به مالك باغ متعلق است. با انقضاي مدت عقد، ميوه (1
 هاي رسيده در هر حال به منتفع يا مستأجر حسب مورد متعلق است. با انقضاي مدت عقد، ميوه (2
 انتفاع به منتفع و در عقد اجاره به مالك باغ متعلق است. هاي رسيده در عقد موجد حق با انقضاي مدت عقد، ميوه (3
 هاي رسيده در عقد موجد حق انتفاع به مالك باغ و در عقد اجاره به مستأجر متعلق است. با انقضاي مدت عقد، ميوه (4
نحو  اتخاذ  االصوووول به چه ها جلي ها  م وووترپ آپارتمان ها، ت وووميمات مربوط به قسووومت برابر قانون تملز آپارتمان -19

 خواهد شد؟
 همانند قانون مدني، به اتفاق آراي مالكين آپارتمان اتخاذ خواهد شد. (1
 برخالف قانون مدني، به اتفاق آراي مالكين آپارتمان اتخاذ خواهد شد. (2
كه بيش از نصف مساحت تمام قسمت (3 كثريت آراي مالكيني اتخاذ خواهد شد  صي را مالك هاي اختصا همانند قانون مدني به ا

 باشند.
كه بيش از نصف مساحت تمام قسمت (4 كثريت آراي مالكيني اتخاذ خواهد شد  هاي اختصاصي را مالك  برخالف قانون مدني به ا

 باشند.
 در جقد وقف، قاي ........ . -20
 شرط صحت است و به همين دليل بدون قبض نيز اركان عقدكامل است.  (1
 شرط لزوم است. (2
 مترتب بر عقد است. از آثار  (3
 شرط صحت است.  (4
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 پاسخنامه
هاي غيرطبيعي اثر دارد و در باب غير منقول ذاتي اثر ندارد. اما  تراضدددددي طرفين تنها در باب غيرمنقول صوووووحيح اسوووووت. 2گزينه  -1 

 17چون اختصاص به زراعت ندارد و براي سواري نيز استفاده ميشود بنابراين مشمول حكم استثنايي ماده  مورد دوم منقول است
 شود. محسوب مي ق.م. نيست و منقول

كه  صووحيح اسووت. 1گزينه  -2  كه ميدانيم عمري ميتواند به اندازه عمر شددخص ثالث برقرار شددود و از طرف ديگر ميدانيم  همانگونه 
گر زنده  حق انتفاع بايد به كه در لحاه ايجاد حق انتفاع موجود باشددد و حمل پيش از تولد نيز موجود اسددت و ا نفع شددخصددي باشددد 
كه به سودمتولد شود، صاح او ايجاد شده است ميشود و پس از فوتش طبق اصول به وراث منتقل ميشود و البته  ب حق انتفاعي 

كه حق انتفاع تا زمان حيات شخص ثالث باقي خواهد  ق.م.( 45،957ماده  1و زيرنويس  41بود. )مواد  بديهي است 
كه حق عيني در مقابل ه .اسوووت صوووحيح 2 گزينه -3 مه اشدددخاص قابل اسدددتناد اسدددت ولي حق ديني تنها در تصدددور رايي اين اسدددت 

اسددتناد اسددت اما اين تصددور درسددت نيسددت زيرا همه حقوق در مقابل همه اشددخاص قابل اسددتناد اسددت و همه  مقابل مديون قابل
كه به طور ويره در مورد قرارداد اشددددخاص ملزم به احترام به همه حقوق سددددايرين كما اين  ها مسددددئله )اعم از عيني و ديني( هسددددتند 

كه طبق« قابليت اسدددددتناد قرارداد در مقابل اشدددددخاص ثالث» آن، قرارداد و حقوق ناشدددددي از آن به عنوان يك موجود  مطرح ميشدددددود 
اسدددتناد حقوق عيني در مقابل  اعتباري، به جز در مقابل مديون، در مقابل اشدددخاص ثالث نيز قابل اسدددتناد اسدددت و در مورد قابليت

كه اجراي موضدددوع حق ديني راسددداير اشدددخاص نيز ترديدي و فقط از  جود ندارد. تفاوت حق عيني و ديني از اين حيث در اين اسدددت 
كرد )اصددل نسددبي بودن آثار قراردادها( اما در مورد حقوق عيني، اجرا به اين نحو قابل تصددور نيسددت و دارنده  مديون ميتوان مطالبه 

 را به طور مستقيم بر مال اعمال ميكند. حق، حق خود
كه حقوق عيني اصدددلي برخي دايمي )مكل مالكيت و حق ارتفاق( و برخي موقت هسدددتند )مكل حق  3ينه گز از اين جهت غلط اسدددت 

 انتفاع و مالكيت منفعت(.
كار،  2گزينه  كه يك شددددخص بر شددددخص ديگر دارد و به موجب آن ميتواند انجام دادن يك  صددددحيح اسددددت زيرا حق ديني حقي اسددددت 

كند.كا خودداري از انجام يك   ر يا انتقال مالی را مطالبه 
تعيين متولي و انتصاب مدير براي وقف، ايقاع است و قبول و رد متولي در لزوم تصدي متولي و نفوذ اراده  صحيح است. 4گزينه  -4

كه نصب متولي عقد است. )ماده  واقف در مورد او و زيرنويس ق.م.  76موثر است و نبايد از اختيار رد و قبول اين سمت توهم شود 
 آن( 1

كه ادارة موقوفات خاص بدون متولي اصواًل با خود موقوف   2گزينه   است.  عليهماز اين جهت غلط است 
كند، سدددددازمان اوقاف توليت آن موقوفه را بر عهده  3 گزينه گر در موقوفه عام، متولي سدددددمت خود را رد  كه ا از اين جهت غلط اسدددددت 

گرفت. )بند   اف(قانون اوق 1 ماده 1خواهد 
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كه ميدانيم متولي نمي صحيح است. 3گزينه  -5  كه واقف در ضمن وقف  همانگونه  كند مگر اين  تواند توليت را به ديگري تفويض 
گر در ضدمن وقف شدرط مباشدرت نشدده باشدد، متولي ميتواند وكيل بگيرد. در فرض سدزال نيز واقف در مقام  و به او اذن داده باشدد ا

يك شخص براي انجام امور ادارة موقوفه از طرف متولي، ظهور در توكيل دارد.  استخدام ممنوع ميكند وبيان است و تنها تفويض را 
 ق.م.( 83بنابراين صحيح است. )ماده 

كه خرابي بعض  صحيح است. 3گزينه  -6 گر بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي باشد، همان بعض فروخته ميشود مگر اين  ا
 ق.م.( 90و  89، 88ي مانده شود. )مواد باق قسمت سبب سلب انتفاع

كه داراي حق ارتفاق است، عدم انتقال حق ارتفاق شرط  102طبق ماده  صحيح است. 3گزينه  -7 گر ضمن فروش ملكي  ق.م.، ا
كند و به عبارت  صددحيح شددود، چنين شددرطي كند، حق ارتفاق را اسددقاط  اسددت. همينين صدداحب حق ارتفاق ميتواند هر زمان اراده 

كند.  دقيقتر از آن اعراض 
ق.م.، حبس )قرارداد موجد حق انتفاع( يك عقد عيني است بنابراين تا قبل از قبض مال  47ماده  طبق است. صحيح 3 گزينه –8

كهتوسط منتفع، عقد ايجاد نميشود و ه كند، هر يك از موجب و قابل  موجب مان طور  ميتواند تا قبل از اعالم قبول از ايجاب رجوع 
كند زيرا عقد  ق.م.( 60كامل نشده است. )نك ماده  هنوز در عقود عيني ميتواند تا قبل از قبض از عقد رجوع 

كامل نيسددت و بنابر 2و  1 هاي گزينه كه تا قبل از قبض عقد  اين نميتوان آن را عقد صددحيح دانسددت زيرا عقد از اين جهت غلط اسددت 
كامل تحقق يافته است. صحيح عقدي است  كه با رعايت شرايط و اركان قانونی به طور 

كه هنوز تحقق نيافته  4و  2 هاي گزينه كه عقد واقع شده باشد و عقدي  كرد  كه وقتي ميتوان قرارداد را فسخ  از اين جهت غلط است 
كه مال موضدددوع آن هنوز قبض نشدددده اسدددت،  نينهمي اسدددت قابل فسدددخ نيسدددت. كه امكان رجوع از حبسدددي  توجه داشدددته باشددديد 

كه حق انتفاع رايگان است ندارد.  اختصاص به حالتي 
كه باعث ايجاد حق اولويت در احيا ميشددود و سددنگ چيني مصددداقي از  صووحيح اسووت. 3گزينه  -9 حق تحجير يك حق عيني اسددت 

 .(ق.م 142)ماده  حق تحجير است.
 داشددت توجه بايد خصددوص اين در. اسددت مالكيت دليل مالكيت عنوان به تصددرف ،.م.ق 35 ماده طبق .اسووت صووحيح 1 گزينه –10
باشددد بلكه تصددرف حقوقي به عنوان مالكيت هم دليل مالكيت محسددوب ميشددود بنابراين در اين  مادي حتماً  تصددرف نيسددت الزم كه

كه تصرف موجر به عنوان مالكيت است، مالكيت محسوب ميشود و تصرف مستأجر به عنوان مالك منافع نيز  دليل مسئله، از آنجا 
از اعتبار بيفتد زيرا در « الف»اماره تصدددرف  كه يشدددودباعث نم« ج»دليل مالكيت او بر منافع محسدددوب ميشدددود. اثبات تصدددرف سدددابق 

 ق.م.( 35ماده  6تعارض بين تصرف فعلي و تصرف سابق، تصرف فعلي مقدم است. )زيرنويس 
كه البته بايد با قصد اعراض همراه باشد. پس از تحقق اعراض،  صحيح است. 2گزينه  -11 اعراض يك ايقاع مسقط حق عيني است 

 ق.م.( 178مادة  3و  1هاي  خارج ميشود و در زمرة مباحات قرار ميگيرد. )زيرنويس مالك مال از مالكيت
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كننده حق انتفاع،  44طبق ماده  صوحيح اسوت. 4گزينه  -12 ق.م.، وقتي براي حق انتفاع مدت تعيين نشدده باشدد، قرارداد ايجاد 
رجوع مالك از بين ميرود. البته از جهت تحليلي، حبس طبق همين ماده در اين حالت حق انتفاع با فوت يا  حبس مطلق نام دارد و

ق.م.،  51ماده  2حجر يا رجوع هر يك از طرفين از بين ميرود. همينين طبق بند  مطلق قراردادي جايز اسدددددت و بنابراين با فوت،
كه موضدددوع انتفاع اسدددت از بين زوال حق انتفاع نميشدددود ميرود اما تعدي و تفريط منتفع باعث  همه اقسدددام حق انتفاع با تلف مالي 

كه يد اماني منتفع تبديل به يد ضددددماني شددددود ق.م.، باعث مي 52بلكه طبق ماده  بنابراين در اين صددددورت، منتفع ضددددامن  شددددود 
 تضررات مالك خواهد بود.

الحًا المالك، اصددط ق.م.، مشددتركات عمومي، مباحات و اموال مجهول 27تا  23طبق مسددتفاد از مواد  صووحيح اسووت. 4گزينه  -13
كه مالك خاص كه معناي مالك خاص نداشددددتن در مورد اين سدددده نوع مال  اموالي  ندارند ناميده ميشددددوند. البته بايد توجه داشددددت 

خاص دارند و صددددرفًا در مقام اثبات مالك خاص ندارند اما مشددددتركات عمومي و  المالك ثبوتًا مالك متفاوت اسددددت زيرا اموال مجهوال
كه مالك  ت هم مالك خاص ندارند اما به هر حال اين هرمباحات، حتي در مرحله ثبو سددده قسدددم مال را بايد در زمره اموالي شدددناخت 

گزينه  كه مخارج نگاهداري مال موضددوع 49برابر ماده  1خاص ندارند.  انتفاع اصددواًل برعهده مالك و  قانون مدني صددحيح اسددت. چرا 
كمال بهره هزينه كردن و  ماده  1زيرنويس  ق.م. و 23ماده  2آن اصواًل برعهده منتفع است. )زيرنويس برداري از  هاي انتفاع و آسان 
گزينه  70ق.م.( برابر ماده  49  صحيح است( 3و زيرنويس  72برابر ماده  2صحيح است )گزينه  3قانون مدني 
يك از دو  اسددت و هي قانون مدني، تصددرف در ديوار مشددترت بدون اذن همسددايه ممنوع  118برابر ماده  صووحيح اسووت. 4گزينه  -14

كردن در و پنجره و روزنه را ندارند. به عبارت ديگر تصدددرف در هرگونه مال مشدددتركي بايد با اذن تمامي شدددركاا باشدددد و اال  طرف حق باز 
ه يا خود به خانه همسايه روزن ه ميتواند از ديوار اختصاصي خانهقانون مدني همساي 133 آور است. البته برابر ماده غيرنافذ و ضمان

كند و در مقابل همسدددايه نيز ميتواند جلوي روزنه كه مانع رويت او شدددود، ولي در هر  شدددبكه باز  يا شدددبكه ديوار بكشدددد يا پرده بياويزد 
كند.  حال نميتواند حتي از ديوار اختصاصي خود نيز به خانه همسايه در باز 

 قبض و ميكنند قبض آنها خود باشددند محصددور وف عليهمموق كه صددورتي در مدني قانون 62 ماده برابر .اسووت صووحيح 2 گزينه -15
قانون  85عليهم در قبض موقوفه منتفي اسدددددت. از طرف ديگر برابر ماده  اسدددددت و بنابراين اذن متولي به موقوفكافي  اول طبقه

را تصددددرف  عليهم ميتوانند حصدددده خود عليهم معين شددددد موقوف حصدددده هريك از موقوف مدني، بعد از آنكه منافع موقوفه حاصددددل و
گرچه متولي اذن نداده باشدددد مگر اينكه واقف اذن در تصدددرف كرده باشدددد. به عبارت ديگر پس از تعيين حصددده، حق  كنند، ا را شدددرط 

 ق.م.( 85ماده  1)زيرنويس  عليه بر آن مال تحقق مييابد و به اين جهت اذن متولي ضروري نيست. عيني موقوف
كه موضوع  20و  18واد طبق مستفاد از م .است صحيح 2 گزينه -16 كه موضوع آن منقول است، منقول و تعهداتي  ق.م.، تعهدي 

محسددوب ميشددود اما عبارت قانون مدني در اين دو مورد با هم متفاوت اسددت زيرا  آن مسددتقيمًا يك مال غيرمنقول اسددت، غيرمنقول
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كه موضددوع آن مال غيرمنقول اسددت، 18طبق ماده  ق.م.، تعهداتي  20ميده ميشددود و طبق ماده غيرمنقول تبعي نا ق.م.، تعهداتي 
 ق.م.( 20ماده  2كه موضوع آن مال منقول است، منقول حكمي ناميده ميشود. )زيرنويس 

كلي در معين، مالك پيش از تعيين مصددداق حق، صدداحب حق عيني بر هي  بخشددي از مال  .صووحيح اسووت 1گزينه  -17 در مالكيت 
كه نيسدددتو موضدددوع حق او كلي اسدددت  كلي  مفهومي  گرفته اسدددت و متعهد را تنها ملزم به تعيين و تسدددليم بخش  بر ذمه ديگري قرار 

تمام اجزاي مال دارد و تصددددرف مادي در هر جزا به معني تجاوز به حق شددددريك  ميكند. ولي در مالكيت مشدددداع، شددددريك حق عيني بر
كاتوزيان، اموال و مالكيت، ش  (140است و به اذن او نياز دارد. )دكتر 

كه آماده بهره صحيح است. 4ينه گز -18 كامل ميشود و از آن پس منافع مال، هرچند   در اثر زوال حق انتفاع، مالكيت صاحب عين 
كه در عقد موجد حق انتفاع، ذرات منفعت در ملكيت مالك  برداري باشددددد به او تعلق دارد و منتفع حِق اسددددتفاده از آن را نداردو چرا 

تفاده از آن را دارد و به همين دليل پس از انقضددداي عقد، منفعت حاصدددله به مالك عين متعلق اسددد ايجاد ميشدددود و منتفع فقط حق
كه در ايام مالكيت  است. در مقابل پس از انقضاي عقد اجاره، به لحاظ توليد ذرات منفعت در ملكيت مستاجر، او ميتواند منافعي را 

ك كند. )دكتر   (.239الكيت، شاتوزيان، اموال و ماو توليد شده است مطالبه 
ها وجود نداشته باشد،  ها، چنانيه قراردادي بين مالكين ساختمان قانون تملك آپارتمان 6 برابر ماده صحيح است. 4گزينه  -19
كه بيش از نصف مساحت تمام  مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت تصميمات كليه كثريت آراا مالكيني است  هاي مشترت به ا

كل ساخت را مالك باشند. هاي اختصاصي قسمت كه بيش از نيمي از  كثريت عددي است  گفته شد مقصود، ا مان را مالك بنابر آنيه 
 تغييرات ضروري است. آنها نيز محدود به امور اداري و باشند و اجراي اراده

 نيز آن قبض بايد و نمايد نمي كفايت آن تحقق در قبول و ايجاب صددددرف كه اسددددت عيني عقود از وقف .اسووووت صووووحيح 4 گزينه -20
كه قبض بايد به اذن واقف انجام شودو زيرا جزا عمل حقوقي  عقد تا گردد متحقق گردد. از طرف ديگر بايد توجه داشت  وقف منعقد 

كه ايجاب و قبول بايد گونه  گردد. )مواد  اسددت و همان   60و  59با اراده سددالم و آزاد عاقد باشددد قبض نيز بايد به همين ترتيب محقق 
 ق.م.(

 


