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  --    

  ؟چه ضابطه اي از تقصير مراد است ،وي مد نظر قرار گيردفردي هر گاه در تعيين مقصر، ويژگي هاي ذهني ، ادراكي و.1

  تقصير عام.د                       نظريه خطر.ج              تقصير شخصي .ب          تقصيرنوعي.الف  

  تقسيم تقصير به تقصير سنگين وسبك داراي چه اثراتي است؟ .2

  .تقصير سنگين درحكم تقصير عمدي است و داراي مجازات است.الف  

  .تقصير سبك داراي امتيازات وتخفيفاتي خواهد بود.ب   

             .ست وبرائت قبلي تاثيري در عدم مسئوليت نداردتقصير سنگين در حكم تقصير عمدي ا.ج  

  .موارد ب وج.د    

چه نوع تقصيري هرگاه شخصي در زمين خود چاهي حفر كند تا ديوار خانه همسايه فرو ريزد بدون اينكه نيازي به آن داشته باشد .3

  ؟نموده است

 سوءاستفاده از حق.د                 تقصير منفي.ج                      تقصير عام.ب                          تقصير سنگين .الف  

  گرديد چه بود؟» نظريه خطر« كه نهايتا منجر به ايجاد» نظريه تقصير« مهمترين مشكل در مورد اجراي .4

                                      .      پيشرفت هاي صنعتي ،اجتماعي و اقتصادي  .الف  

  .هور وسايل خطر آفرين مثل خودروظ.ب  

                        .پيچيدگي هاي توليدات جديد و عدم امكان اثبات تقصير صاحبان وسايل.ج  

  .همه موارد.د  

  ؟تواند از مسئوليت مبرا گردد نمي)حتي قوه قاهره(نوع مسئوليت اصل برمسئوليت است وشخص در هيچ حالتي  كدامدر .5

  .تقصير .د                  .   فرض تقصير .ج.                            خطر .ب                           يمسئوليت ايمن .الف  

  مسئوليت كارفرما نسبت به كارگران خود بر چه مبنايي است؟ ،قانون مسئوليت مدني 12در ماده .6

  مسئوليت عيني.د                         مسئوليت ايمني   .ج                  نظريه خطر       .ب          فرض تقصير       .الف  

  ..در حقوق ايران پزشك مسئول خسارات وارده  بر بيمار است مگر اينكه.7

  .             عدم تقصير خود رااثبات نمايد.الف  

  .اثبات نمايد خسارت ناشي از عدم امكانات بيمارستاني بوده است.ب  

  .متخصص امر بوده وبا اذن بيمار دست به عمل زده استثابت نمايد كه .ج  

  .قبل از عمل برائت گرفته باشد يا اينكه علت خارجي را به اثبات برساند.د  

  ؟خسارت معنوي با پول قابل جبران است، مهمترين مشكل در جبران خسارت معنوي چيست و آيا با توجه به اين اشكال .8

                  .  قابل جبران نيستخير ـ  مشكل خالء قانوني است.الف  

  .خير قابل جبران نيستـ  مشكل مغايرت با شرع است.ب  

  .خير قابل جبران نيستـ  مشكل تقويم و ارزيابي خسارت معنوي است.ج  

  .بله قابل جبران استـ  مشكل تقويم وارزيابي خسارت معنوي است.د   
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قانون  515ماده  2قابل مطالبه است و بر اساس تبصره ) قطعي(منافع ممكن الحصول قانون آيين دادرسي كيفري  9با توجه به ماده .9

  ؟آيين دادرسي مدني ، خسارت ناشي از عدم ا لنفع  قابل مطالبه نيست حال به نظر شما چه نتيجه اي از اين دو ماده حاصل مي شود

 .كنيم دو مقرره با هم متعارض بوده و هر دو ساقط شده و به اصل رجوع مي.الف  

  .خسارت عدم النفع در امور كيفري قابل مطالبه است ودر امور مدني قابل مطالبه نيست.ب  

  .است آن را نسخ مي نمايد 9چون موخر بر ماده  515ماده  2حكم تبصره .ج  

  .باشد مي) قطعي(با حمل مطلق بر مقيد بايد گفت،مراد از خسارت عدم النفع در تبصره مذكور منافع غير ممكن الحصول.د  

الف با ريختن سم درغذاي ب باعث مسموميت وي شده و مانع شركت وي در مسابقات اسب دواني مي شود حال ب خواهان  .10

  چگونه است؟ دريافت خسارت عدم دريافت مبلغ جايزه مسابقات از الف است؛ دريافت اين خسارت

  .ممكن است چون مسلم است كه وي در مسابقه شركت مي نموده است .الف  

  .ممكن نيست زيرا برنده شدن ب در مسابقات مسلم وقطعي نيست.ب  

  .اگر چنانچه ب هميشه در مسابقات نفر اول مي شده است اين خسارت قابل مطالبه است.ج  

  .همين كه الف حق حضور در مسابقه را از وي سلب كرده است بايد خسارتي را معادل جايزه مسابقه  به ب بدهد.د  

اي كه شوهر ماهيانه به  مردي كه بطور موقت با زني ازدواج كرده است به قتل مي رسد زن از قاتل مطالبه خسارت، معادل نفقه .11

  قابل پرداخت است يا خير؟ او مي پرداخته، مي كند اين خسارت

                   .الف قابل پرداخت نيست زيرا مسلم وقطعي نيست  

  .ا شوهر در پرداخت آن الزامي نداشته استقابل پرداخت نيست زير .ب   

   .قابل پرداخت نيست زيراخسارت عدم النفع قابل مطالبه نيست.ج  

  .قابل پرداخت است زيرا منافع از دست رفته مسلم ومشروع است .د     

معادل چهل ديه شخصي كه در تصادفي مصدوم شده ، مبلغ سي ميليون تعيين شده است در حالي كه وي متحمل خساراتي .12

ميليون  بابت هزينه هاي بيمارستان وعمل جراحي و دستمزد پزشك گرديده است؛ مطالبه مبلغ ده ميليون از جانب زيان ديده  به 

  عنوان خسارت مازاد بر ديه چه حكمي دارد؟

  .قابل پرداخت است زيرا ديه مبلغي است كه به زيان ديده صرف نظر از ساير خسارات پرداخت مي شود.الف  

  .مبلغي قابل پرداخت نيست زيرا آنچه قانونگذار تعيين نموده ديه است وبيش از آن مبلغي تعيين نشده است .ب  

  مبلغي قابل پرداخت نيست زيرا وي براي حفظ جان خود آن هزينه ها را پرداخته است .ج  

  .به اصل رجوع مي كنيم مبلغي قابل پرداخت نيست زيرا نسبت به مازاد ديه اصل برائت است و در هنگام شك.د  
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الف اقدام به ريختن بنزين در محيط كارگاه مي كند وب شعله آتش را روشن كرده و كارگاه را مي سوزاند طبق ظاهر مقررات  .13

  قانون مجازات و قانون مدني، مسئوليت در نهايت بر عهده چه كسي است؟

            است   مسئوليت بر دوش الف است كه عملش مقدم در وجود .الف  

  .مسئوليت بر عهده ب است زيرا عملش مقدم در تاثير است.ب   

  و زيان ديده از هر كدام كه بخواهد مي تواند مطالبه خسارت نمايد         مسئوليت به طور تضامني است.ج  

  اگردليلي برترجيح يكي ا زاسباب نباشد مسئوليت به تساوي بين ايشان تقسيم مي شود  .د   

جبران (سرعت زياد و غير مجاز راننده  و باران شديد ناگهاني باعث حادثه ومصدوميت فردي مي گردد مسئوليت مدني راننده .14

  چگونه است؟) خسارت

  .ميزان خسارت بين تقصير راننده و قوه قاهره به نسبت تاثير تقسيم مي شود.الف  

  .ع نمايد راننده مسئول نخواهد بودبارندگي شديد اگر به نحوي باشد كه رابطه سببيت را قط .ب  

  .اگر راننده پيش بيني باران را ننموده باشد وجلوگيري از سانحه غير ممكن باشد راننده مسئول نيست.ج  

 . راننده مي بايد كل خسارت را پرداخت نمايد زيرا اگر تقصير او نمي بود حادثه ايجاد نمي شد.د  

ادگاه مدعي مي شود دليل قتل دفاع مشروع بوده  زيرا مقتول در صدد تهيه مقدمات شخصي كه ديگري را به قتل رسانده در د.15

 چه وجهي دارد؟ براي قتل او بوده است اين ادعا

  .مسموع است زيرا حمله قطعي و در شرف وقوع بوده است.الف  

  .مسموع نيست زيرا دفاع پيش دستانه را نمي توان دفاع مشروع دانست.ب    

  .او مي توانسته مراتب را به پليس گزارش داده ومانع حمله احتمالي وي گردد مسموع نيست چون.ج  

 .مسموع است زيرا دفاع با حمله مقتول تناسب داشته است.د  

ل از بين مي رود، مسئوليت يشخصي براي نجات الف وسايل شخص ب را درون آب انداخته است و وسابراساس قانون مدني . 16

  عهده چه كسي است؟جبران خسارت وسايل بر 

  .است به دليل اينكه از اين امر سود برده است) الف(بر عهده  نجات يافته.الف  

  .بر عهده تلف كننده است بر اساس قاعده اتالف.ب  

  .مراجعه مي كند) الف(به متلف مراجعه مي كند سپس وي بر اساس قاعده احسان به نجات يافته ) ب(زيانديده.ج  

  .اي نداشته است قابل پرداخت نيست چون زيان زننده محسن بوده وزيانديده مضطر و ارادههيچگونه خسارتي .د  

  قابل مطالبه است يا خير؟ اين خسارتآيا  در يك مسابقه ورزشي كشتي، شخص از ناحيه كمر آسيب مي بيند.17

  .به هيچ وجه قابل مطالبه نيست زيرا مصدوم خود اقدام به خطر پذيري نموده است.الف  

  .اگر چنانچه اين آسيب به دليل عدم رعايت  مقررات ورزشي صورت گرفته باشد زيان زننده ضامن است .ب  

  .قابل جبران است زيرا اين ورزش بدون منفعت عقاليي و نامشروع  است. ج  

  .اگر با رضايت زيان ديده صورت گرفته باشد خسارتي بر عهده زيان زننده نيست.د  
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  مسئوليت بر عهده چه كسي است؟ ،اورا مجبور به كشتن شخص ثالثي مي نمايد »ب« با تهديد» الف«.18

  .مسئوليت بر دوش الف است زيرا سبب اقوي از مباشر است.الف  

  .مسئوليت بر عهده ب مي باشد زيرا اكراه مجوز قتل نمي باشد.ب  

ام خواسته او كشته مي شود مسئوليت بر عهده اگر الف، ب را تهديد به قتل كرده باشد و ب مطمئن باشد كه در صورت عدم انج.ج  

  .                                                   الف است

  .هر دو به نحو اشتراك مسئول قتل مي باشند .د  

  ؟نيستكدام شرط الزم » داراشدن غير عادالنه«براي تحقق قاعده .19

شدن ناشي ازضمان اتالف يا تسبيب                                      ادارب                     دارا شدن               .الف

  دارا شدن بدون مجوز قانوني .د  كم شدن دارايي طرف مقابل                                 .ج

شود و در يك زمان  توسط ديگري تصرف..) مسافر كشي ،سواري و(اگرمالي مثل يك اتومبيل كه داراي منافع متغير و متعدد است.20

  تنها امكان استفاده از يك منفعت از آن باشد ،متصرف ضامن چه منفعتي است؟

  .متصرف ضامن منفعت متعارف است.ب   .               متصرف ضامن تمامي منافع است.الف  

  .متصرف ضامن منافع كم ارزشتر است..د               متصرف ضامن منافع پر ارزشتر است     .ج  

  چه عنواني دارد؟اثبات يد بر مال غير بدون مجوز.21

  .غصب است.ب     .                              در حكم غصب است.الف  

  .  تصرف عدواني است.د    .                                  تصرف نامشروع است.ج  

     چگونه خواهد بود؟كند، يد اوهر گاه امين پس از تعدي و تفريط مجددا مطابق اذن و متعارف رفتار .22

                        مجددا به يد اماني تبديل خواهد شد                    .الف  

 .به يد اماني تبديل نخواهد شد .ب  

                  كشف مي شود كه از همان ابتدا يد او ضماني بوده است     .ج  

  . كشف مي شود از ابتدا  يد او اماني بوده است .د  

  چه عنواني پيدا مي كند؟هر گاه شخص ،مالك را از تصرف در مال خود مانع شود،بدون اينكه خود او تسلط بر آن پيدا كند .23

 .غاصب محسوب نمي شود،ليكن در صورت اتالف يا تسبيب ضامن است .الف  

  .ن استغاصب محسوب مي شود و در هر حال ضام.ب  

  .غاصب محسوب مي شود ودر صورت اتالف يا تسبيب ضامن است.ج  

  .در حكم غاصب است و در صورت اتالف يا تسبيب ضامن است.د  

  ؟)نظر مشهور(هرگاه مال قيمي باشد و تلف گردد قيمت چه زماني بايد پرداخت گردد.24

 لف          قيمت روز ت.ب                               قيمت روز غصب    .الف  

  قيمت زمان اداء.د     باالترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف      .ج   
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  اگر غاصبين متعدد باشند هر يك از غاصبين نسبت به منافع ، چه مسئوليتي دارند؟.25

  .ضامنند، هر يك از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف و مابعد خود اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد.الف  

  .هر يك تنها نسبت به منافع زمان تصرف خود ضامن است.ب  

  .هريك نسبت به منافع زمان تصرف خود و مابعد خود اگر استيفاء منفعت كرده باشد.ج  

  .هر يك از غاصبين نسبت به منافع ماقبل و مابعد خود،اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد.د  

  به غاصبين سلب مي شود؟ در چه صورت حق مراجعه مالك در عين.26

            .در صورت انتقال حق خود به يكي از غاصبين .الف  

  در صورت تلف مال مغصوب              .ب  

                   .در صورت اسقاط حق رجوع به يكي از غاصبين.ج  

  در صورت ابراء ذمه يكي ازغاصبين.د  

  چه حقي دارد؟اگرمشتري جاهل به غصب بوده ومالك به او رجوع نموده باشد او .27

                                       نسبت به ثمن به بايع رجوع كند   مي تواند . الف  

  حق دارد نسبت به ثمن وخسارت به بايع رجوع كند .ب  

                 در صورتي حق رجوع دارد كه مبيع نزد اوتلف نشده باشد.ج  

  .د در هر حال حق رجوع ندارد  

  ؟هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفا براي آن عمل اجرتي بوده  مشمول چه قاعده اي مي باشد.28

  ستيفاءا .د                اداره مال غير   .ج                    ايفاي ناروا     .بتصرف نامشروع           .الف  

  :اگر كسي اشتباها مالي را به اين تصور كه مديون است بپردازد مشمول چه قاعده ايست.29

  اداره مال غير .د                    ايفاي ناروا        .ج            داراشدن ناعادالنه      .ب                  استيفاء    .الف  

  ؟جور مستحق دريافت مخارج خواهد بوددرچه صورت اداره كننده مال غايب يا مح.30

   در صورتي كه تحصيل اجازه مقدور بوده است.الف  

  .در صورتي كه تاخير در دخالت  يا عدم دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد .ب    

   .در صورتي كه ثابت شود اداره كننده قصد تبرع داشته است.ج  

  .همه موارد.د  
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