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 کدام گزینه درباره ضمانت اجرای مسئولیت اخالقی صحیح است؟  .8
 مسئولیت اخالقی ضمانت اجرای درونی دارد. (ب مسئولیت اخالقی ضمانت اجرا ندارد. (الف 

  هیچکدام (د مسئولیت اخالقی ضمانت اجرای بیرونی دارد. (ج
 درباره مبانی مسولیت مدنی، کدام نظریه مربوط به قبل از انقالب صنعتی است؟  .0
  استناد (د تضمین حق (ج خطر (ب تقصیر (الف 

 ؟نیستندمطابق دیدگاه فقیهان، صغیر و مجنون از کدام مسئولیت معاف   .0
  هیچکدام (د هر دو (ج مسئولیت کیفری (ب مسئولیت مدنی (الف 

 مسئولیت تضامنی ناشی از غصب، مصداقی از نظریه .... است.  .0
  استناد (د (د تضمین حق (ج خطر (ب تقصیر (الف 

 مبنای مسئولیت مدنی در فقه اسالمی کدام است؟  .5
  خطر (د استناد (ج تضمین حق (ب تقصیر (الف 

 ؟آیند نمیکدام یک از قوانین زیر از منابع مسئولیت مدنی به شمار   .6
  قانون مسئولیت مدنی (د قانون مدنی (ج قانون تجارت (ب قانون مجازات اسالمی الف( 

 شود یا خیر؟ بر اساس حقوق ایران، آیا ترک فعل موجب مسئولیت مدنی می  .9
 عرف به انجام کاری تکلیف کرده باشد.در صورتی که قرارداد، قانون یا  بله، (الف 

 خیر، حتی اگر قرارداد، قانون یا عرف به انجام کاری تکلیف کرده باشد. (ب
 شود. بله، ترک فعل به طور مطلق موجب  مسئولیت مدنی می (ج
  شود.  خیر، ترک فعل به طور مطلق موجب مسئولیت مدنی نمی (د

 کدام گزینه درباره تقصیر عمدی و غیر عمدی صحیح است؟  .1
 معیار در احراز تقصیر عمدی، برخالف تقصیر غیر عمدی، شخصی است ـ امکان بیمه خسارت در تقصیر عمدی برخالف تقصیر غیر عمدی وجود دارد. (الف 

 بیمه خسارت در تقصیر غیر عمدی برخالف تقصیر عمدی وجود دارد.معیار در احراز تقصیر  غیر عمدی، برخالف تقصیر عمدی، شخصی است ـ امکان  (ب
 معیار در احراز تقصیر  غیر عمدی، برخالف تقصیر عمدی، شخصی است ـ امکان بیمه خسارت در تقصیر عمدی برخالف تقصیر غیر عمدی وجود دارد. (ج
  امکان بیمه خسارت در تقصیر غیر عمدی برخالف تقصیر عمدی وجود دارد.معیار در احراز تقصیر عمدی، برخالف تقصیر غیر عمدی، شخصی است ـ  (د

 ؟نیستکدام گزینه از ارکان مسئولیت مدنی   .3
  بار فعل زیان (د خطر (ج رابطه سببیت (ب ضرر (الف 

 اقسام اتالف عین کدام است؟  .83
  اتالف واقعی و حکمی (د حکمی و بالتسبیب اتالف (ج اتالف مباشری و بالتسبیب (ب اتالف واقعی و مباشری (الف 

ندارر « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قددر مداخوب بده غاصدبین دیگدر نددارد»کند:  ق م که مقرر می 3۱۳ماده   .88
 به کدام ویژگی ضرر قابل مطالبه است؟

 ضرر باید جبران نشده باشد. (ب ضرر معنوی قابل جبران است. (الف 
  ضرر باید مستقیم باشد. (د ضرر باید مسلم باشد. (ج
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 کدام گزینه درباره جبران خسارت معنوی و نحوه جبران صحیح است؟  .80
 هم از راه پرداخت پول ممکن است هم از طریق عذرخواهی و ... . (الف 

 فقط از راه پرداخت پول ممکن است. (ب
 از راه غیر مالی همچون عذرخواهی ممکن است. فقط (ج
  خسارت معنوی به دلیل قابل محاسبه نبودن, قابل جبران نیست. (د

 با سقوط مسئولیت کیفری بر اثر دفاع مشروط, آیا مسئولیت مدنی هم ساقط می شود؟  .80
 بله, مگر در مورد مهاجم دیوانه که باید خود دیه را پرداخت کند. (الف 

 خیر, مسئولیت مدنی به جای خود باقی می ماند. (ب
 بله, مگر در مورد مهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود. (ج
  خیر, مگر در مورد مهاجم دیوانه که مسئولیت مدنی ساقط می شود. (د

 صحیح است؟ کدام گزینه درباره وارد شدن خسارت به افراد توسط پلیس و دادورز  .80
 پلیس معاف است اما دادورز معاف نیست. (ب هر دو از مسئولیت معاف هستند. (الف 

  هیچکدام معاف نیستند. (د دادورز معاف است اما پلیس معاف نیست. (ج
 غرور رافع ...... نیست اما رافع ........ است.  .85

 _ استقرار مسئولیتاصل مسئولیت  (ب استقرار مسئولیت _ اصل مسئولیت (الف 
  فروع مسئولیت _ اصل مسئولیت (د اصل مسئولیت _ فروع مسئولیت (ج

 در صورتی که ضرر توسط چند سبب واقع شود و نتوان به طور دقیق میزان مسئولیت آنها را تعیین کرد, تکلیف چیست؟  .86
 پرداخت می شود.خسارت از بیت المال  (ب همه از پرداخت خسارت معاف می شوند. (الف 

  خسارت به نسبت مساوی میان آنها تقسیم می شود. (د هر کدام نسبت به کل خسارت مسئول هستند. (ج
 در صورت تعدد اسباب به صورت طولی, کدام سبب ضامن است؟  .89

  سبب مقدم در تاثیر (د سبب مؤخر در تاثیر (ج هیچ یک از اسباب (ب همه اسباب (الف 
 گیرد؟ بر اساس کدام دالیل، شخص مسئول اعمال دیگران )مسئولیت ناشی از فعل غیر( قرار می  .81

 دیده با اعسار یا ورشکستگی مسبب اصلی ـ وادار کردن افراد دارای قدرت برای استفاده از قدرت خود در مسیر کاهش سوانح جلوگیری از روبرو شدن زیان (الف 
 دیده دیده با اعسار یا ورشکستگی مسبب اصلی ـ رسیدن سود بیشتر به زیان زیانجلوگیری از روبرو شدن  (ب
 دیده وادار کردن افراد دارای قدرت برای استفاده از قدرت خود در مسیر کاهش سوانح ـ رسیدن سود بیشتر به زیان (ج
  دیدگان دیده ـ  کاهش نقش دولت در کمک به زیان رسیدن سود بیشتر به زیان (د

 قانون مسئولیت مدنی, اگر مراقب یا محافظ که مرتکب تقصیر شده است، استطاعت مالی نداشته باشد، خسارت چگونه جبران می شود؟  7بر اساس ماده   .83
 از بیت المال (ب از مال مجنون یا صغیر الف( 

  شود. خسارت غیر قابل جبران تلقی می (د به صورت دین بر گردن مراقب باقی می ماند. (ج
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نمدوده اسدت را بده عمدل  هدایی کده اوضداع و احدوال قضدیه ایجداب می قانون مسئولیت مدنی، در صورتی که محرز شود کارفرما تمدام احتیاط ۱5بر اساس ماده   .03
 آورده ...... .

 هایی است که از طرف کارگران ایجاد شده است. باز هم مسئول جبران تمام خسارت (الف 
 هایی است که از طرف کارگران ایجاد شده است. جبران نیمی از خسارتمسئول  (ب
 هایی نیست که از طرف کارگران ایجاد شده است. دیگر مسئول خسارت (ج
  اند. هایی است که کارگران به عمد وارد کرده مسئول خسارت (د

شدود. مسدئول جبدران خسدارت  کندد و موجدب خسدارت می قاضی )بده عندوان کارمندد دولدت( در نتیجده کوتداهی در بررسدی پروندده، رای نادرسدت صدادر می  .08
 دیده کیست؟ زیان

 دولت  (الف 
 قاضی (ب
 دولت و قاضی هر کدام به میزان نصف خسارت واردشده (ج
  (خسارت واردشده )مسئولیت تضامنیدولت و قاضی هر کدام به میزان کل  (د

 در نمونه های سنتی مسئولیت ناشی از فعل شیء, مبنای مسئولیت کدام است؟  .00
 فقط در مسئولیت ناشی از فعل حیوان, مبتنی بر تقصیر است. (الف 

 فقط در مسئولیت ناشی از خرابی دیوار یا عمارت, مبتنی بر تقصیر است. (ب
 گزینه های الف و ب, مبتنی بر تقصیر است.در هر دو مثال  (ج
  در هر دو مثال گزینه های الف و ب, مبتنی بر مسئولیت مطلق است. (د

م قانون مجازات اسالمی, هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه, خسارتی به بار آید, در صورت انتسداب حادثده بده هدردو, مسدئولیت چگونده تقسدی 255طبق ماده   .00
 شود؟می 

 هر کدام مسئول نصف دیه راننده و سرنشینان مقابل است. (الف 
 هر کدام نسبت به میزان مسئولیت مسئول دیه راننده و سرنشینان مقابل است. (ب
 کل خسارت از بیت المال پرداخت می شود. (ج
  هر کدام مسئولی کل دیه راننده و سرنشینان مقابل است. (د

قانون مجازات اسالمی, هر گاه دو یا چند عامل برخدی بده مباشدرت و برخدی بده تسدبیب, در وقدوع خسدارت تداثیر داشدته باشدند و خسدارت  255بر اساس ماده   .00
 مستند به همه باشد,  مسئولیت چگونه تقسیم می شود؟

 در هر صورت, مسئولیت به طور مساوی تقسیم می شود. (الف 
 میزان تاثیر رفتار تقسیم می شود.در هر صورت, به  (ب
 فقط در صورتی که تاثیر رفتار مرتکبان مساوی باشد, به میزان تاثیر رفتار, تقسیم می شود. (ج
  فقط در صورتی که تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد, به میزان تاثیر رفتار, تقسیم می شود. (د

 برای تحقق رکن دوم مسئولیت مدنی یعنی فعل زیان بار, این فعل باید همراه با کدامیک از شرایط زیر باشد؟  .05
 (نامشروع بودن )بدون مجوز قانونی (ب تقصیر (الف 

  هیچکدام (د هردو (ج
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


