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اي خراب شود و زیانی به اموال عابرین وارد گردد، كدام گزینه در مورد مسئوليت مالك دیوار اگر دیوار خانه -1

 به جبران خسارت صحيح است؟ 

 .مالك مسئول جبران خسارت است مگر اين كه اثبات كند خرابي ديوار ناشي از تقصير او نبوده است( 1

 ..ر هيچ حالتي مسئول جبران خسارت نيستاگر مالك استطاعت مالي تعمير ديوار را نداشته باشد، د( 2

 .ديده وقتي مستحق دريافت خسارت است كه اثبات شود خرابي ديوار ناشي از تقصير مالك بوده استزيان( 3

 .اگر ديوار متعلق به صغير خراب شود، مسئوليت جبران خسارت بر عهده سرپرست صغير و خود صغير است (4

ههاي سراشيبی از كار افتاده است، براي برخورد نكردن با عابرین بهه نهردهشخصی كه ترمز اتومبيلش در  -2

رساند. كدام گزینه در مورد مسئوليت وي به جبران خسارت مالك صحيح چوبی ملك مجاور خيابان آسيب می

 است؟

 ضامن نيست زيرا مضطر است.  (1 

 ..ضامن است (2

 ضامن نيست زيرا مكره است. ( 3 

 .بيني باشدن كه خرابي ترمز اتومبيل غيرقابل پيشضامن است مگر اي (4

اگر سبب و مباشر در فعلی زیانبار مشاركت كنند و ورود زیان به آن دو مستند باشد، كدام گزینه در مورد  -3

 مسئوليت جبران خسارت صحيح است؟ 

 بر عهده مباشر است مگر سبب اقوي باشد. ( 1

  .بر عهده سبب است مگر مباشر اقوي باشد (2

 به نحو تساوي بر عهده سبب و مباشر است مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد. ( 3

 .متضامناً بر عهده سبب و مباشر است (4

ميليهون تومهان  40كنند. ارزش اتومبيل در زمان غصب سه نفر به ترتيب زمانی، اتومبيل غير را غصب می -4

رساند. اگر مال در ید غاصب ميليون تومان می 45ت آن را به است. غاصب دوم با انجام صافكاري و نقاشی، قيم

 سوم تلف شود، غاصب اول و دوم از باب قيمت آن چه مبلغی باید به مالك بپردازند؟ 

 اند. ميليون تومان ضامن 45هر دو  (1

 .هيچ كدام در مقابل مالك ضامن نيستند( 2

 اند.ميليون تومان ضامن 40هر دو ( 3

 .ميليون تومان ضامن است 45ميليون تومان و غاصب دوم  40غاصب اول  (4
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براي كاميون بيمه شهخ  االهگ گرفتهه « الف»دهد. اجاره می« ب»مالك كاميونی است و آن را به « الف» -5

شهود. اش منقضی شده، باعگ خسارت مالی و بدنی شخ  االگ مهینامهدر حالی كه اعتبار گواهی« ب»است. 

 كدام گزینه صحيح است؟ 

 .بيمه مسئول جبران خسارت بدني ثالث است اما مسئول جبران خسارت مالي نيست( 1

 .بيمه مسئول جبران خسارت بدني و مالي ثالث است و حق رجوع به مالك را دارد( 2

 .بيمه مسئول جبران خسارت مالي ثالث است اما مسئول جبران خسارت بدني نيست( 3

 .مسئول جبران خسارت بدني و مالي ثالث است و حق رجوع به راننده را داردبيمه ( 4

 شود صحيح نيست؟المثل ایام زناشویی كه به زوجه پرداخت میكدام گزینه در مورد اجرت -6

المثرل اسرت زيررا عمرل مر من گر زوجه تكاليف شرعي و قانوني خود را به درخواست زوج انجام دهد، مستحق اجررت( ا1

 .است محترم

 .المثل نيستاگر زوجه بدون دستور شوهر، كاري را به ميل خود انجام دهد، مستحق اجرت( 2

اگر زوجه در منزل به خواهش زوج كاري انجام دهدكه عرفاً اجرتي ندارد اما زوجه بنا به عادت، مهياي انجام آن عمرل  ( 3

 .المثل نيستباشد، مستحق اجرت

 ..المثل نيستبه قصد تبرع انجام داده باشد، در هيچ حالتي مستحق اجرتاگر زوجه در منزل كاري را ( 4

كننده اقدام به ساخت فيلم كنهد و اگر وزارت ارشاد مجوز ساخت فيلمی را صادر كند و بر این اساس، تهيه -7

 بعداً هيئت صدور مجوز نمایش فيلم در وزارت ارشاد، فيلم را خالف نظم اخالقی جامعه تشهخي  دههد و بهه

استناد اختيار قانونی خود، از صدور مجوز نمایش فيلم خودداري كند، طبق قانون مسئوليت مدنی، كدام گزینه 

 كننده صحيح است؟در مورد جبران خسارت تهيه

 .اندگيرنده در وزارت ارشاد شخصاً مسئول جبران خسارتمقامات تصميم( 1

 .ستهاي ساخت فيلم اوزارت ارشاد مسئول پرداخت هزينه( 2

 .الحصول آن استهاي ساخت فيلم و منافع ممكنوزارت ارشاد مسئول پرداخت هزينه( 3

 .جبران خسارت منتفي است (4

شود كه كودك خسهارتی بهه و تقصير در مواظبت از او باعگ میكند كودكی با پدر و مادر خود زندگی می -8

 دیگري وارد كند. چه شخ  یا اشخاصی مسئول جبران این خسارت هستند؟ 

 پدر و مادر ( 1

 پدر و جد پدري  (2

 پدر  (3

 پدر و مادر و جد پدري  (4
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اگر كسی كارگري را برباید و غيرقانونی حبس كند و خسارت بدنی مستوجب دیه به كارگر وارد كند، كدام  -9

 گزینه در مورد جبران خسارت معنوي ناشی از جرم صحيح است؟ 

 .عامل زيان فقط در مورد جنايت مستوجب ديه، مسئول جبران خسارت معنوي است( 1

 .حبس غيرقانوني، مسئول جبران خسارت معنوي است ربايي وعامل زيان فقط در مورد آدم( 2

 .عامل زيان مسئول جبران خسارت معنوي ناشي از اين جرايم نيست (3

 .عامل زيان در مورد همه اين جرايم مسئول جبران خسارت معنوي ناشي از جرم است( 4

به صورت غيرقانونی حهبس اگر كسی كارگر روزمزدي را كه مهياي كار روزانه است اما شغل دایمی ندارد،  -10

شود به او كند و او را از فرصت كار محروم كند و خسارت بدنی مستوجب دیه كه باعگ ازكارافتادگی كارگر می

 وارد كند، كدام گزینه صحيح است؟ 

 .تواند جداي از ديه، خسارت ازكارافتادگي مطالبه كندكارگر مستحق كل اجرت روزهاي حبس غيرقانوني است و مي (1

توانرد جرداي از ديره، كارگر به نسبت احتمال به دست آوردن كار، مستحق اجرت روزهاي حبس غيرقانوني است و مي( 2

 .خسارت ازكارافتادگي مطالبه كند

تواند جداي از ديه، خسارت از كارافترادگي مطالبره كارگر از باب اجرت روزهاي حبس غيرقانوني استحقاقي ندارد و نمي( 3

 .كند

 .تواند جداي از ديه، خسارت از كارافتادگي مطالبه كندمستحق كل اجرت روزهاي حبس غيرقانوني است و نميكارگر ( 4

اگر قاضی بدون این كه تقصيري مرتكب شده باشد و صرفاً بر اساس مستندات پرونده، شخصی را به حبس  -11

اابات شود، كدام گزینه در مهورد  گناهی آن شخ محكوم كند اما بعداً در اعاده دادرسی با مدارك جدید، بی

 جبران خسارت شخ  صحيح است؟ 

 .جبران خسارت منتفي است( 1

 .المال مسئول جبران خسارت مادي و قاضي مسئول جبران خسارت معنوي استبيت( 2

 ..المال مسئول جبران خسارت مادي و معنوي استبيت( 3

 .قاضي مسئول جبران خسارت مادي و معنوي است( 4
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ميليون تومان است و با پرداخت  400اگر كسی اتومبيل بنزي را در آلمان غصب كندكه قيمت آن در آلمان  -12

ميليهارد تومهان باشهد و  1ميليون تومان هزینه گمركی، آن را به ایران بياورد و ارزش اتومبيل در ایهران  400

 است؟ اتومبيل در ایران تلف شود، غاصب بابت قيمت اتومبيل چه ميزان مسئول 

 ..يك ميليارد تومان زيرا در اين فرض، قيمت محل تلف مالك است( 1

 .ميليون تومان زيرا در اين فرض، قيمت محل غصب مالك است 400( 2

تواند هزينه گمرك را از مالك مطالبه ميليون تومان زيرا در اين فرض، قيمت محل تلف مالك است اما غاصب مي 600( 3

 ..كند

 .ان زيرا قيمت محل تلف مالك است اما در اين فرض، اضافه ارزش ناشي از عمل غاصب بوده استميليون توم 400( 4

التجاره در حقهوق اي حمل و نقل در خصوص تلف مالكدام گزینه در مورد مسئوليت مدنی متصدي حرفه -13

 ایران صحيح است؟ 

 .بودمتصدي حمل امين است و جز در صورت تعدي و تفريط، ضامن نخواهد ( 1

 .التجاره است مگر اثبات كند تلف در اثر قوه قاهره بوده استمتصدي حمل ضامن تلف مال( 2

 .التجاره است مگر اثبات كند تقصيري در تلف مال نداشته استمتصدي حمل ضامن تلف مال( 3

 ..التجاره استمتصدي حمل در هر حال ضامن تلف مال( 4

كند كه از اتومبيل بيرون زده و باعهگ خسهارت ایلی حمل میشخصی در صندوق عقب اتومبيل خود وس -14

شود و اتومبيل بيمه شخ  االگ دارد. كدام گزینه در مورد مالی به شخ  االگ و نيز خسارت خود محموله می

 گر به جبران خسارت صحيح است؟مسئوليت بيمه

 .مسئول جبران خسارت وارد به محموله و خسارت شخص ثالث است( 1

 .جبران خسارت وارد به محموله و خسارت شخص ثالث نيست مسئول( 2

 .مسئول جبران خسارت وارد به محموله است اما مسئول جبران خسارت وارد به شخص ثالث نيست (3

 .مسئول جبران خسارت وارد به شخص ثالث است اما مسئول جبران خسارت وارد به محموله نيست( 4

مانی غصب كنند و مالك ذمه غاصب سوم را بابت منافع زمهان تصهرف او اگر چهار نفر مالی را به ترتيب ز -15

 ابرا كند، كدام گزینه صحيح است؟

 .مالك بابت منافع زمان تصرف غاصب سوم، حق رجوع به هيچ يك از غاصبان ندارد( 1

 .مالك حق رجوع به هيچ يك از غاصبان نسبت به منافع مال ندارد( 2

 ..نسبت به منافع مال ندارد مالك حق رجوع به غاصب چهارم( 3

 .مالك بابت منافع زمان تصرف غاصب سوم، حق رجوع به غاصب اول و دوم دارد (4
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اگر مردي در خيابان در حال مزاحمت براي زنی باشد و زن تقاضاي كمك كند و عابري براي نجات زن، بها  -16

سارت مهالی مهزاحم و زن شهود، كهدام مزاحم درگيري فيزیكی پيدا كند و در این نزاع، عمل عابر منجر به خ

 گزینه در مورد جبران خسارت صحيح است؟

 عابر ضامن خسارت مزاحم و زن است.( 1 

 ..عابر ضامن خسارت زن است اما ضامن خسارت مزاحم نيست (2 

 عابر ضامن خسارت مزاحم و زن نيست.( 3 

 ..عابر ضامن خسارت مزاحم است اما ضامن خسارت زن نيست (4

زا و خطرناك را در اختيار كودك سه ساله خود بگذارد و كودك با آن وسهيله، پدري یك وسيله آتش اگر -17

 دیده صحيح است؟آتش به اموال شخ  دیگري بزند، كدام گزینه در مورد جبران خسارت زیان

 .شودپدر مسئول جبران خسارت است و در هيچ شرايطي به اموال صغير رجوع نمي( 1

ران خسارت است و اگر استطاعت جبران خسارت را نداشرته باشرد، خسرارت از امروال صرغير پرداخرت پدر مسئول جب( 2

 .شودمي

 ..دو مسئول جبران خسارت هستند پدر و كودك هر (3

 ..شوديچ شرايطي به اموال پدر رجوع نميصغير مسئول جبران خسارت است و در ه (4

 ناروا بودن پرداخت شود، كدام گزینه صحيح است؟اگر كسی مالی به دیگري بدهد و بعداً مدعی  -18

 .شودگيرنده بايد استحقاق خود را اثبات كند وگرنه مال از او مسترد مي (1

 .شودد وگرنه مال از گيرنده مسترد نميكننده بايد ناروا بودن پرداخت را اثبات كنپرداخت( 2

گيرنده نيز استحقاق خود را اثبات نكند، تكليف قضريه برا قرعره كننده ناروا بودن پرداخت را اثبات نكند و  اگر پرداخت( 3

 .شودمعين مي

اگر ناروا بودن پرداخت اثبات شود و گيرنده به عدم استحقاق خود جاهل باشرد، مسرئول جبرران منرافع غيرمسرتوفات ( 4

 ..نيست

آگهاه باشهند و بها ایهن حهال، اگر دو نفر معامله باطل و نامشروعی منعقد كنند و هر دو به بطالن معامله  -19 

عوضين را با رضایت به هم تسليم كنند، كدام گزینه در مورد وضعيت شخصی كه یكی از عوضين در ید او تلف 

 شده صحيح است؟

 .داري از مال را از مالك بگيردتواند هزينه نگهضامن بدل مال است و مي( 1

 .ال را از مالك بگيردداري از متواند هزينه نگهضامن بدل مال نيست و مي( 2

 .داري از مال را از مالك مطالبه كندتواند هزينه نگهضامن بدل مال است و نمي( 3

 .تواند هزينه نگهداري از مال را از مالك مطالبه كندضامن بدل مال نيست و نمي (4
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 كدام گزینه در مورد اداره فضولی مال غير، صحيح است؟ -20

 .ادي او باشدتواند نسبت به دريافت مخارج از مالك اقدام كند كه وكيل قانوني يا قراردمدير فضولي در صورتي مي( 1

تواند در صورت مخالفت مالك در دارايي او دخالت كند ولو ايرن كره مخالفرت مالرك مسرتلزم امرري مدير فضولي نمي (2

 .نامشروع باشد

 .البه كند كه به قصد ياري به او اقدام كرده باشدتواند مخارج عمل خود را از مالك مطمدير فضولي در صورتي مي (3

 .تواند بدون اذن نماينده قانوني محجور، در اموال محجور دخالت كندمدير فضولي نمي (4
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 پاسخنامه

ر خصرو  دق.م.ا، مسرئوليت مالرك  519و  518ق.م. و مرواد  333طبرق مسرتفاد از مراده  صحيح است. 3گزینه  -1 

لك ابر اين ماهاي ناشي از خرابي ديوار، مسئوليت محض و بدون تقصير نيست بلكه مسئوليت مبتني بر تقصير است بنزيان

ا مشروط به خسارت ناشي از تقصير او باشد. قانون مدني مسئوليت مالك رفقط وقتي مسئول جبران خسارت است كه ورود 

ه باشد و توليد شداين ميداند كه خرابي ديوار در نتيجه عيبي حاصل شود كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت ا

ت، ن توجره داشري كه بايد به آابيني بودن خسارت را نيز اضافه كرده است. نكتهو قانون مجازات اسالمي، شرط قابل پيش

 فرصرت داشتن هب ناظر –رد اشاره قرار گرفته است مو ا.م.ق 519 ماده در كه –اين است كه تمكن اصالح يا تخريب ديوار 

طرور هيرز اينكره برنمتعارف براي اصالح يا تخريب ديوار است و ارتباطي با تمكن مالي جهت اصالح ديوار ندارد. نكته ديگر 

ت ا  بره مالكيرايران، مسئوليت ناشي از مالكيت اصوالً مسئوليتي مبتني بر تقصير است و اين قاعده اختصكلي در حقوق 

 ديوار ندارد. 

زات ابق مجراسردر مورد مسئوليت مدني مضطر در حقوق ايرران اخرتالف وجرود دارد. قرانون  صحيح است. 2زینه گ -2

لبتره اسالمي صراحت داشت كه مضطر از ديه و ضمان مالي معاف نيست ولي قانون جديد در اين خصو  سراكت اسرت. ا

االصرول از توان گفت كه در وضعيت جديد حقوق ايرران نيرز مضرطر علريطبق نظر مشهور در فقه و طبق اصل الضرر مي

رساند، طبق يري از ضرر ثالث، اضطراراً به غير ضرر ميمسئوليت مدني معاف نيست و در اين مسئله كه شخص براي جلوگ

 ير، بره كسريتواند در صورت وجود شرايط اداره مال غديده ضامن است و تنها ميعمومات مسئوليت مدني، در مقابل زيان

 كه از اين اقدام سود برده رجوع كند. 

ر در وقروع ق.م، در خصو  فرض اجتماع سبب و مباشر 332ق.م.ا بر خالف ماده  526ماده صحيح است.  3گزینه  -3

هسرتند،  طور مساوي ضامندارد كه سبب و مباشر بهخسارت، به نحوي كه خسارت مستند به هر دو حامل باشد، مقرر مي

 ..ستندهشان مسئول مگر اينكه تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت، هر يك به ميزان تأثير رفتار

لف مال ضامن ت، در صورت ق.م، غاصب به علت استيالي نامشروع بر مال غير 311طبق ماده  صحيح است. 4گزینه  -4 

ر حرالتي دها ضرامن قيمرت مرال )مثل يا قيمت آن( است بنابراين در صورت ترتب ايادي غاصبان، هر يك از آن بدل مال

عيتي كره ميليون تومان است زيررا در وضر 40يعني در اين مسئله غاصب اول ضامن است كه تحت استيالي او بوده است 

ت زيررا در ميليرون تومران اسر 45ميليون تومان ارزش داشته، بر آن استيال پيدا كرده است و غاصب دوم ضرامن  40مال 

في بكند كه ل مغصوب تصرميليون تومان بوده است. الزم به ذكر است كه اگر غاصب در ما 45دوران تصرف او، ارزش مال 

، اضافه .ق.م 314باعث اضافه قيمت آن شود، غاصب استحقاقي نسبت به اضافه ارزش ناشي از عمل خود ندارد و طبق ماده 

 ود را بررايخرشود بنابراين در صورت تلف مال نيز غاصب بايد اضافه ارزش ناشري از عمرل ارزش در دارايي مالك وارد مي

 (198حقوقي، ش  وقايع) .مالك جبران كند
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 يخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش ياجبار مهيقانون بقانون  15ق ماده طب صحيح است. 4گزینه  -5

در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه باشد و در اثر حوادث رانندگي خسارتي به شخص ثالث  ،1395مصوب  هينقل لياز وسا

امرل ديرده بره عمقامي زيرانتواند به قائمكند و سپس ميديده را جبران ميگر بدون اخذ تضمين خسارت زيانبرسد، بيمه

 شود. زيان رجوع كند. لفظ خسارت در اين ماده عام است و شامل خسارت بدني و مالي مي

ق.م.، زوجه در مورد انجام تكاليف شرعي و قانوني خود، حتري اگرر بره  336طبق تبصره ماده صحيح است.  1گزینه  -6

اسرتحقاق ق.م. و تبصرره آن، شررط  336طبرق مراده . المثرل نيسرتدرخواست شوهر صورت گرفته باشد، مستحق اجرت

المثل ناشي از استيفا اين است كه شخص عمل را به دستور شخص ديگر انجام داده باشد و انجام عمل بدون دسرتور اجرت

ق.م.، در تبصره اين ماده مقرر شرده كره  336شود. برخالف ماده المثل نمياجرت زوج، باعث استحقاق زوجه براي دريافت

ل، صرفاً ناظر به كارهايي است كه عرفاً اجرت دارد و شامل كارهايي كره زوجره عادتراً المثاستحقاق زوجه به دريافت اجرت

ق.م. و تبصره آن، عامل در صورتي كه قصد تبرع داشته باشرد،  336شود و همچنين، طبق ماده مهياي انجام آن است نمي

 .مستحق اجرت نيست

كره برر  د اعمال حاكميت دولرت، هرگراه اقرداماتيدر مور»ق.م.م  11طبق قسمت اخير ماده  صحيح است. 4گزینه  -7

رداخرت حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبرور بره پ

 .نتفي استو در اين مسئله نيز از آنجا كه قضيه نظم اخالقي جامعه مطرح است، جبران خسارت م« خسارت نخواهد بود

كه قانوناً يرا  ق.م.م.، مسئوليت ناشي از فعل صغير و مجنون متوجه شخصي است 7طبق ماده حيح است. ص 1گزینه  -8

.م، حضرانت ق 1168دانيم كه طبق ماده برحسب قرارداد، تكليف نگهداري و مواظبت صغير و مجنون را برعهده دارد و مي

در ه پردر و مراطفل )يعني نگهداري و مواظبت او( بر عهده پدر و مادر است بنابراين مسئوليت جبران خسارت نيز برر عهرد

 .كندنمي پيدا –ق.م.، واليت بر طفل دارد  1180ه البته طبق ماده ك -است و ارتباطي با جد پدري 

سرت اق.آ.د.ك.، مجرم موظف به جبران خسارت مادي و معنروي ناشري از جررم 14ده طبق ماصحيح است.  2گزینه -9

 ت.مشمول حكم جبران خسارت معنوي نيساين ماده، جنايات مستوجب ديه  2منتها طبق تبصره 

توان از حكم آن به عنوان قاعرده عرام در نظرام مسرئوليت كه مي -ق.آ.د.ك.،  14طبق ماده  صحيح است. 2گزینه  -10

هايي است كه بايد توسط عامل زيان جبران شود منتها در الحصول نيز جزء خسارتمنافع ممكن – ايران استفاده كردمدني 

الحصول گفته شده كه ناظر به حالتي است كه عرف به دست آمدن منتفعت را طبق سرير عرادي امرور تفسير منافع ممكن

الحصول تنها ذكر كرده است و بنابراين بايد گفت كره در افع ممكندارد كه مناين ماده نيز مقرر مي 2مسلم بداند و تبصره 

بره مرواردي اختصرا   ت.جداي از ديه قابل مطالبه اسر افتادگي و هزينه درمان، حقوق كنوني ايران، خسارت ناشي از كار

ببرد در حالي كه دارد كه صدق اتالف نمايد يعني بايد منفعت مسلمي براي شخص ايجاد شده باشد و ديگري آن را از بين 

در اين مسئله، شخص شغل ثابت ندارد و احتمال دارد در برخي روزها موقعيت كاري پيدا كند و در برخي روزها موقعيرت 

كاري نصيب او نشود. ممكن است گفته شود كه در اين حالت جبران خسارت منتفي است اما اين راه حل ناعادالنه است و 
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ه است. در حقوق ايران عقيده مشهور اين است كه از بين بردن فرصت نيز خود نوعي ضرر مورد قبول حقوقدانان قرار نگرفت

شود و عامل چنين زياني بايد خسارت زيان ديده را با در نظر گرفتن درجه احتمرال حصرول منفعرت جبرران محسوب مي

 كند. 

ف ديره اخرتال ايران نسبت به امكان مطالبه خسارت مازاد برر ال نيز بايد توجه داشت كه در حقوق در مورد قسمت دوم س

د برر ازاينه درمان مرافتادگي و هز رويه وجود دارد اما نظر مشهور در بين حقوقدانان بنام ايران اين است كه خسارت از كار

ذيرفته اسرت و را پ همين ديدگاه 5/4/75مورخ  74/36عالي كشور نيز در رأي اصراري شماره ديه قابل مطالبه است. ديوان

 ق.م.م نيز همين حكم قابل استنباط است.  6و  5 ،1از مواد 

 .ق.آ.د.ك 261تا  255ق.م.ا و نيز نك مواد  13ق.ا و ماده  171نك اصل  صحيح است. 3گزینه  -11

ل اسرتدال اگر قيمت مال مغصوب تالف در محل غصب و محل تلف متفراوت باشرد، از لحرا صحيح است.  1گزینه  -12

را  مين ديدگاهتوان گفت كه بايد قيمت مكان غصب مالك تقويم باشد و مرحوم استاد كاتوزيان نيز همنطقي و عادالنه مي

ف را مالك اند منتها براي جبران كامل خسارت، در فرضي كه قيمت مال در محل تلف بيشتر است، قيمت محل تلپذيرفته

ق.م.،  314ه دانيم، طبرق مسرتفاد از مرادمي  محل تلف مالك است و همانطور كه  دانند . بنابراين در اين فرض قيمتمي

 .غاصب استحقاقي نسبت به اضافه ارزش ناشي از عمل خود ندارد

يط ضامن ق.م.، متصدي حمل امين دانسته شده و جز در صورت تعدي و تفر 516طبق ماده صحيح است.  2گزینه  -13

هراي رفحرق.ت. اين قاعده را دگرگون كرده و طبق عرف تجاري، براي متصردي  386ه شود اما مادتلف مال شناخته نمي

ابراين در حمل، تعهد ضمني به سالم رساندن كاال به مقصد قائل شده است. اين تعهد از جنس تعهرد بره نتيجره اسرت بنر

ه خرود تلف مربوط بر كه صورت عدم تحويل سالم كاال، متصدي حمل مسئول جبران خسارت است مگر اين كه اثبات كند

ن آتوانسرته از لتجاره يا تقصير فرستنده يا گيرنده يا ناشي از حوادثي بوده كه هيچ متصدي مرواظبي نيرز نمرياجنس مال

شود كه اثبرات كنرد جلوگيري كند يا به عبارت ديگر متصدي حمل فقط در صورتي از مسئوليت جبران خسارت معاف مي

 (106است. )وقايع حقوقي، شتلف مال در اثر قوه قاهره بوده 

از  يخسارات واردشده به شخص ثالرث در اثرر حروادث ناشر ياجبار مهيقانون ب 1ق ماده طبصحيح است.  4گزینه  -14

ماده  2گر است و طبق بند حوادث ناشي از محموالت وسايل نقليه تحت شمول مسئوليت بيمه ،1395مصوب  هينقل ليوسا

 .گر خارج استاين قانون، خسارت وارده به خود محموالت وسايل نقليه از شمول مسئوليت بيمه 7

ق.م.، وقتي مالرك يكري از غاصربان را نسربت بره  322طبق مفهوم مخالف قسمت اول ماده صحيح است.  1گزینه  -15

شوند و طبق منطوق اين مراده، كند، ديگران نيز نسبت به منافع زمان تصرف آن غاصب بري ميمنافع زمان خود او ابرا مي

 .ماندي ميها نسبت به منافع غير از دوران تصرف اين غاصب باقضمان آن

ق.م.ا، دفاع از ديگري در حالتي كه شرخص تقاضراي كمرك كنرد،  156ماده  1طبق تبصره صحيح است.  3گزینه  -16

ق.م.م، شخصي كه در مقرام دفراع مشرروع باعرث خسرارت  15شود و طبق ماده مشمول عنوان دفاع مشروع محسوب مي
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شود، مسئول جبران خسارت نيست بنابراين عابر مسئول جبران خسارت مزاحم نيست. در مورد خسارت وارد به متعدي مي

ق.م.ا. كه به قاعده احسان مشهور است، شخصي كه به قصد احسان به ديگري،  510زن نيز بايد توجه داشت كه طبق ماده 

ارت او نيست بنابراين مسئول جبران خسرارت زن شود، مسئول جبران خسكند كه باعث خسارت آن شخص مياقدامي مي

 .نيز نيست

درست است صحيح است اما اين تصور نا 2ق.م.م، گزينه  7ممكن است تصور شود طبق ماده  صحيح است. 1گزینه  -17

ميز شر صغير غيرمق.م.ا، با اجتماع سبب و مباشر مواجهيم و از آنجا كه مبا 526زيرا در اين فرض، طبق قسمت اخير ماده 

ه اصرل كرق.م.م، نراظر بره حرالتي اسرت  7است، مسئوليت صرفاً برعهده سبب است. در واقع بايد توجه داشت كره مراده 

ساسراً اصرل ق.م.( بر عهده صغير باشد در حالي كه در اين مسرئله، ا 1216مسئوليت طبق عمومات مسئوليت مدني )ماده 

 ..مسئوليت بر عهده پدر است

براين اگرر شود كه هر پرداخت مبتني بر وجود دين است بناق.م.، فرض مي 265طبق ماده  صحيح است. 2گزینه  -18 

د كه بره د اثبات كنشود و دهنده مال بايدهنده مال مدعي باشد كه دادن مال ناروا بوده، اين ادعا بدون دليل پذيرفته نمي

 301مراده  2يس رد. )زيرنروند مال داده شده را مسترد داعلت اشتباه، اكراه، تدليس يا به عنواني ديگر ايفا ناروا بوده تا بتوا

 .(ق.م

ه، ضرامن ق.م.، دريافت كنندهاي كه مال غير را من غير حرق دريافرت كررد 303طبق ماده  صحيح است. 3گزینه  -19

افت كننرده فقرط ق.م.، دري 305عين و منافع آن است اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل و طبق ماده 

 ايرن مسرئله اق خرود عرالم نباشرد و درهاي نگهداري از مال را دارد كه به عدم اسرتحقدر حالتي استحقاق دريافت هزينه

 .قاق دريافت هزينه نگهداري از مال را ندارده عدم استحقاق است بنابراين استحدريافت كننده عالم ب

است كه يكي  الزم به ذكر 4و  1هاي ق.م. در مورد گزينه 306ماده  5و  1هاي نك زيرنويس صحيح است. 3گزینه  -20

ران مورد محجرو ين است كه شخص نمايندگي قانوني يا قراردادي از مالك نداشته باشد و دراز شرايط تحقق اداره فضولي ا

ي، وقرايع حقروقدهد، مانع از تحقق عنوان اداره مال غير است. )اي كه سرپرست قانوني محجور به ديگري مينيز نمايندگي

 (248ش 
 


