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  اگر صغیر ممیز  اگر صغیر غیر ممیز  1، سطر 179 سؤال  273

  تمتع  تتمع  1، سطر 188 پاسخنامه سؤال  278
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  ند.هاي ج و د هر دو درست هستگزینه  گزینه ج درست است  18، سطر 19 پاسخنامه سؤال  328
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  جز  جزء  10، سطر 155 پاسخنامه سؤال  420

  فروشنده  خریدار  6، سطر 157 سؤال  421

  فروشنده  فرشنده  24، سطر 7 پاسخنامه سؤال  441

  تخلف  تلف  3، سطر 8 پاسخنامه سؤال  443

  آن  ان  ، گزینه د10 سؤال  443

  مقتضاي ذات عقد  آثار مقتضاي ذات عقد  25، سطر 14 پاسخنامه سؤال  445

  مقتضاي اطالق عقد  آثار مقتضاي اطالق عقد  26 سطر، 14 پاسخنامه سؤال  445

  .) حذف شود14(  .14  14 سطر، 31 سؤالپاسخنامه   451

  مورد  مود  17، سطر 58 پاسخنامه سؤال  466

  با  به  15، سطر 59 پاسخنامه سؤال  467

  دادورز  داورز  4، سطر 59 پاسخنامه سؤال  469

  قانون اجراي احکام مدنی  قانون مدنی  ، سطر آخر59 پاسخنامه سؤال  469

  باید  بابد  8، سطر 59 پاسخنامه سؤال  471

  حقوقی  خقوقی  19، سطر 59 پاسخنامه سؤال  474

  » ...شرط فعل«ممکن است   » ...شرط فعل«ممکن   21، سطر 66 پاسخنامه سؤال  478

  شرط  شرطی  12، سطر 67 پاسخنامه سؤال  480

  کمی  کیفی  7، سطر 68 سؤالپاسخنامه   486

  384ماده   355ماده   17، سطر 68 پاسخنامه سؤال  487

  معتبرند  معبترند  16، سطر 71 پاسخنامه سؤال  491

  ... ممکن است از نوع ...  ... ممکن از نوع ...  1، سطر 85 پاسخنامه سؤال  498

  یا  با  1، سطر 100 سؤال  505

  تبعیت اولیه شرط از عقد  اولیه عقد از شرطتبعیت   25، سطر 100 پاسخنامه سؤال  505

  توافقات  تواققات  24، سطر 100 پاسخنامه سؤال  510

  اگر  گر  13، سطر 118 پاسخنامه سؤال  518

  سببی  سبیی  4، سطر 123 پاسخنامه سؤال  520

  مشروط علیه  لهمشروط  16، سطر 161 پاسخنامه سؤال  531

  لهمشروط  علیهمشروط   16، سطر 161 پاسخنامه سؤال  531

  دشواري  دشوراي  15، سطر 1 پاسخنامه سؤال  537

  اگر متعهد  اگر در متعهد  1، سطر 29 سؤال  562

  گریبان  گربیان  14، سطر 41 پاسخنامه سؤال  569

  غبن  غین  20، سطر 41 پاسخنامه سؤال  570
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  چنینهم  همچین  2، سطر 41 پاسخنامه سؤال  572

  تقسیط  تقسط  18، سطر 45 پاسخنامه سؤال  573

  تقسیط  تقسط  6، سطر 47 پاسخنامه سؤال  575

  گزینه الف درست است  گزینه ب درست است  18، سطر 55 پاسخنامه سؤال  582

591  
 12و  11، سطر 74 پاسخنامه سؤال

  22و 
  مورد) 3( 266ماده   267ماده 

  9و  8، سطر 86 پاسخنامه سؤال  598

سعید بعد از پرداخت، به حسن حق «
دارد؛ یعنی از حسن بستانکار رجوع 

شود و به دلیل اینکه از قبل مبلغی را می
  » ...به حسن بدهکار بوده،

کار حسن بعد از پرداخت، به سعید حق رجوع دارد؛ یعنی از سعید بستان«
  » ...شود و به دلیل اینکه از قبل مبلغی را به سعید بدهکار بوده،می

  سبب  سب  1، سطر 106 سؤال  609

  کسی که ملزم  کسی ملزم ...  16، سطر 116 پاسخنامه سؤال  615

  است و تعدد اعتباري  است، تعدد اعتباري  24، سطر 129 پاسخنامه سؤال  620

  منفصله  متصله  1سطر ، 135 سؤال  626

  عقودي  عقدي  1، سطر 142 سؤال  631

  عنهمضمونه  لهمضمون  3، گزینه ج، سطر 166 سؤال  640

  گزینه الف  گزینه ج  10، سطر 177 پاسخنامه سؤال  648

  گزینه الف  گزینه ب  22، سطر 183 پاسخنامه سؤال  651

  رجوع  جوع  2، سطر 193 پاسخنامه سؤال  658

  تبدیل  تبدل  10، سطر 195 پاسخنامه سؤال  659

  طلب خود را وصول  طلب خود وصول  22، سطر 199 پاسخنامه سؤال  664

  گزینه د  گزینه ج  11، سطر 223 پاسخنامه سؤال  674

  دعوا  عوا  9، سطر 226 پاسخنامه سؤال  678

  در زمان  در زمان زمان  24،  سطر 239 پاسخنامه سؤال  686

  گزینه ج  گزینه د  11، سطر 4 پاسخنامه سؤال  693

  یا  تا  24، سطر 10 پاسخنامه سؤال  698

  تعارض  تعرض  14، سطر 13 پاسخنامه سؤال  702

  ينماینده  ينمانیده  9، سطر 13 پاسخنامه سؤال  704

  انجام  انحام  24، سطر 13 پاسخنامه سؤال  704

  عدالت  عدلت  13، سطر 13 پاسخنامه سؤال  705

  شخص الف  شخص ب  20، سطر 28 پاسخنامه سؤال  712

  اماکن  امکان  25، سطر 32 پاسخنامه سؤال  714
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  ي چاهحفرکننده  یچاهحفرکننده  3، سطر 41 سؤال  719

  ي سنگگذارنده  هیسنگ گذراند  3، سطر 41 سؤال  719

  منظور از قابل ...  ور قابل ...نظم  9، سطر 46 پاسخنامه سؤال  725

  بیان نشده  بیان شده  2، سطر 49 پاسخنامه سؤال  728

  این اماره، یعنی استناد  این اماره، استناد  ، سطر آخر51 پاسخنامه سؤال  730

  مجازات اسالمی 495 يماده  مدنی قانون 495 يماده  8، سطر 60 پاسخنامه سؤال  738

  مرجح  مرحج  22، سطر 61 پاسخنامه سؤال  738

  مجازات اسالمیقانون  452 يماده  مدنی قانون 452 يماده  ، سطر آخر67 پاسخنامه سؤال  743

  متمتع  متمع  23، سطر 68 پاسخنامه سؤال  744

  زیان  زمان  گزینه ب، 76 سؤال  751

  کارکنان  کاکنان  6، سطر 82 پاسخنامه سؤال  754

  تمام  تمان  2، سطر 87 پاسخنامه سؤال  759

  نقلیه  نقیله  22، سطر 96 پاسخنامه سؤال  765

  مجازات اسالمیقانون  528ماده   مدنیقانون  528ماده   25، سطر 96 پاسخنامه سؤال  766

  مورد) 2نقلیه (  نقیله  23و  4، سطر 102 پاسخنامه سؤال  770

  شخص  شحص  5، سطر 108 پاسخنامه سؤال  773

  نقلیه  نقیله  22، سطر 109 پاسخنامه سؤال  773

و  776
777  

و  776، ص 112 پاسخنامه سؤال
777  

  ـ

دنی) (از ابتدا تا ... قوانین حاکم بر مسئولیت م 112 پاسخنامه سؤال
  حذف شود و عبارت زیر جایگزین شود:

 به واردشده خسارات اجباري يبیمه قانون«. است درست »ج« يگزینه
 موارد ،»1395 مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص
 ادهد قرار حکم مورد 17 يماده در را خسارت جبران از گربیمه معافیت

 دارندگان مدنی مسئولیت اجباري يبیمه در نخست يقاعده. است
 ینا. است گربیمه توسط دیدگانزیان خسارت جبران لزوم نقلیه، وسایل
: انونق این 9 يماده طبق. است شده بیان فوق قانون 9 يماده در قاعده

 مطابق ثالث اشخاص به واردشده هايخسارت جبران به ملزم گربیمه«
  .است قانون این مقررات
 کی از بیش پرداخت به آن مسئول حادثه، یک در کهدرصورتی -تبصره

 پرداخت به مکلف گربیمه شود، محکوم دیدگانزیان از هریک به دیه
 کی از کمتر دیه، بر مازاد مبلغ اینکه از اعم است، بدنی خسارات کل
  ».باشد آن از بیشتر یا کامل دیه

 دهش وارد هايخسارت جبران به ملزم گربیمه قانون این 9 يماده طبق
  .است قانون این مقررات مطابق ثالث اشخاص به

 تعهدات شمول از خارج خسارات بیان در نیز قانون این 17 يماده
 خارج قانون این موضوع بیمه شمول از زیر موارد«: داردمی بیان گربیمه
  :است
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  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

  نآ محموالت و حادثه مسبب ينقلیه يوسیلهبه وارده خسارت -الف
 و اتمی تشعشعات از ناشی غیرمستقیم یا و مستقیم خسارت -ب

  رادیواکتیو
  نقدي جزاي یا جریمه -پ
 سقاطا خودکشی، مانند خود به صدمه ایراد در دیدهزیان قصد اثبات -ت

  اییقض مراجع نزد تبانی و خدعه نوع هر اثبات نیز و آن نظایر و جنین
 وجود اختالفی) ب( و) الف( بندهاي موارد در کهدرصورتی -تبصره
  ».کند رجوع صالح قضایی مرجع به تواندمی معترض باشد، داشته
 ادتعد بر تواننمی قیاس با و هستند حصري ماده این در مذکور موارد

 وجز عابر سنگین تقصیر افزود، گربیمه تعهدات شمول از خارج خسارت
 دوجو با و است نشده قلمداد خسارت جبران از گربیمه معافیت اسباب
 انجبر را عابر به شده وارد خسارت باید گربیمه عابر، سنگین تقصیر

 واردم از فوق قانون 17 يماده در هم قاهره يقوه از ناشی خسارت. کند
 اهرهق يقوه اثبات نتیجه، در است؛ نشده ذکر گربیمه تعهدات از خارج
  .شودنمی خسارت جبران از گربیمه معافیت سبب

 قلیهن يوسیله يراننده عمد اثبات حتی فوق، قانون 15 يماده براساس
 وارد خسارت جبران از گربیمه معافیت موجب خسارت، کردن وارد در

 بدون است مکلف گربیمه زیر موارد در«: ماده این طبق. نیست شده
 از پس و کند پرداخت را دیدهزیان خسارت تضمین، اخذ و شرط هیچ
 بازیافت يبرا قانونی مراجع طریق از دیدهزیان مقامیقائم به تواندمی آن

 شده خسارت موجب که شخصی به شده،پرداخت وجوه از بخشی یا تمام
  :کند مراجعه است
  قضایی مراجع نزد حادثه ایجاد در مسبب عمد اثبات -الف
 ؤثرم روانگردان یا مخدر مواد استعمال یا مستی حالت در رانندگی -ب
 ادگاهد یا قانونی پزشکی یا انتظامی نیروي تأیید به که حادثه وقوع در

  .باشد رسیده
 ای باشد رانندگی گواهینامه فاقد مسبب، يراننده کهدرصورتی -پ

  .نباشد نقلیه وسیله نوع با متناسب او يگواهینامه
 از یا کرده سرقت را نقلیه يوسیله مسبب، يراننده کهدرصورتی -ت

  .باشد آگاه آن، بودن مسروقه
 اثبات ه،حادث مسبب و گربیمه میان اختالف وجود درصورت -1 تبصره
  .گرفت خواهد صورت صالح قضایی مراجع در فوق موارد
 مسبب هب رجوع حق گربیمه قانون این طبق که مواردي در -2 تبصره
 ويس از خسارت پرداخت اسناد دارد، را وي قانونی مقامقائم یا حادثه
 ازمانس اجراي دوایر طریق از و است االجراالزم اسناد حکم در گربیمه
  .باشدمی وصول و مطالبهقابل کشور امالك و اسناد ثبت

 راکزم توسط رانندگی آموزش حین در حادثه کهدرصورتی -3 تبصره
 يهوسیلبه شدهپرداخت خسارت دهد، رخ گواهینامه اخذ آزمون یا مجاز

 و بود نخواهد بازیافتقابل دهندهآزمون یا گیرندهآموزش از بیمه شرکت
  ».شودمی محسوب راننده گیرنده،آزمون یا دهندهآموزش مورد حسب

  ـ  113 پاسخنامه سؤال  781
  شود:حذف و متن زیر جایگزین آن می پاسخنامه سؤالکل 

 حدود به پیشین مورد مانند پرسش این. است درست »د« يگزینه
 وسایل دارندگان مدنی مسئولیت اجباري يبیمه در گربیمه تعهدات
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  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

 گفته چنانکه. است راجع گربیمه تعهد شمول از خارج خسارات و نقلیه
 خسارات اجباري بیمه قانون 9 يماده در مندرج قاعده طبق شد

 مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده
 را دیدهزیان ثالث شخص به شده وارد هايخسارت باید گربیمه ،1395
 طبق گربیمه تعهد از خارج موارد از خسارت کهاین مگر کند، جبران

 يماده ت بند در که تعریفی براساس دیدهزیان یا باشد قانون 17 يماده
: بند این طبق. نشود محسوب ثالث شخص است، شده بیان قانون 1
 این موضوع حوادث سبببه که است شخصی هر ثالث شخص از منظور«

 ».حادثه مسبب راننده استثناي به شود مالی یا بدنی خسارت دچار قانون
 شده وارد خسارت تواندنمی حادثه مسبب يراننده تعریف این براساس

 کردهمی رانندگی راآن که خودرویی ينامهبیمه به استناد با را خود به
 جهت از فوق قانون 1 يماده ت بند در مقرر حکم. کند مطالبه است،
 جزء ثالث، شخص تعریف شمول از حادثه مسبب يراننده کردن خارج
 توافق با توانندمی گذاربیمه و گربیمه بنابراین است؛ تکمیلی قواعد

 نیز را حادثه مسبب يراننده به شده وارد جانی و بدنی هايخسارت
  .بدهند قرار بیمه پوشش تحت

 نیزمی موتوري ينقلیه يوسیله يراننده عمدي تقصیر از ناشی خسارت
 تعهدات شمول از خارج هايخسارت جزء فوق مستندات براساس

 مهبی قانون 17 ماده. کند جبران راآن گربیمه باید و نیست گربیمه
 وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباري

 صیرتق از ناشی هايزیان جبران به گربیمه تعهد بر 1395 مصوب نقلیه
 دهش وارد خسارات است بدیهی. دارد داللت نقلیه يوسیله راننده عمدي

 لمشمو حادثه مسبب ينقلیه يوسیله و حادثه مسبب يراننده خود به
 موجب عمدي تقصیر با حادثه مسبب يراننده چه نیست گربیمه تعهد
  .گردد زیان ورود موجب او عمدي غیر تقصیر یا شود زیان ورود
 يیمهب قانون 15 و 14 مواد طبق دیدهزیان خسارت جبران از بعد گربیمه

 وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباري
 دمور حسب تواندمی و شودمی دیدهزیان مقامقائم 1395 مصوب نقلیه
 ستا پرداخته خسارت عنوانبه که چه آن از بخشی یا تمام استرداد براي

 نیمد مسئولیت يبیمه در فوق قانون. کند رجوع زیان يکنندهوارد به
قائم و قرارداده گربیمه مقامیقائم عدم را اصل نقلیه، وسایل دارندگان

  .است پذیرفته خاص شرایط تحت و استثنایی طوربه را مقامی
 یا جرح به منجر رانندگی حوادث در«: مذکور قانون 14 يماده طبق
 یا رانندگی و راهنمایی تصادفات کارشناس گزارش استناد به که فوت

 زساحادثه رانندگی تخلفات از یکی تصادف وقوع اصلی علت راه،پلیس
 اخذ و شرط هیچ بدون را دیدهزیان خسارت است مکلف گربیمه باشد،

 به بازیافت براي زیر شرح به تواندمی آن از پس و کند پرداخت تضمین
  :کند مراجعه حادثه مسبب

 در بمسب يراننده سازِحادثه تخلف از ناشی يحادثه اولین در -الف
 دنیب هايخسارت از) % 5/2( درصد نیم و دو معادل: نامهبیمه مدت طول

  شدهپرداخت مالی و



8 

  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

 طول در مسبب يراننده سازِحادثه تخلف از ناشی حادثه دومین در -ب
 مالی و بدنی هايخسارت از) % 5( درصدپنج معادل: نامهبیمه مدت

  شدهپرداخت
 در آن از بعد حوادث و سازحادثه تخلف از ناشی حادثه سومین در -پ

 الیم و بدنی هايخسارت از) % 10( درصدده معادل: نامهبیمه مدت طول
  شدهپرداخت

) 7( دهما موجببه سازحادثه رانندگی تخلفات عناوین و مصادیق -تبصره
می تعیین 8/12/1389 مصوب رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون
  ».شود

 يهمه جبران مسئول تواننمی را گربیمه فوق، مطالب به توجه با
 نونقا طبق که مواردي در. کرد قلمداد رانندگی حوادث از ناشی خسارات

 هايخسارت تأمین صندوق است، گربیمه تعهد از خارج خسارت فوق
  .نیست خسارت جبران مسئول قانون، این 21 يماده طبق نیز بدنی

  ـ  114 پاسخنامه سؤال  783

  شود:حذف و متن زیر جایگزین آن می پاسخنامه سؤالکل 
 حکم »الف« يگزینه بودن نادرست دلیل. است درست »د« يگزینه
 در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباري يبیمه قانون 15 يماده

 افزون آن طبق که است 1395 مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر
 در است کرده وارد خسارت عمداً حادثه مسبب يراننده که فرضی بر

 ندتوامی گربیمه هم غیره و مستی حال در رانندگی مثل دیگري موارد
 به تهپرداخ دیدهزیان به آنچه تمام استرداد براي خسارت جبران از بعد

  .کند رجوع است شده زیان ورود موجب که شخصی
 باید گربیمه نقلیه، وسایل دارندگان مدنی مسئولیت اجباري يبیمه در

 تعریف شمول تحت دیدهزیان اگر. کند جبران را ثالث اشخاص خسارات
 نخواهد او خسارت جبران به تعهدي گربیمه نگیرد، قرار ثالث شخص
 اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباري بیمه قانون. داشت

 را ثالث اشخاص يدامنه 1395 مصوب ينقلیه وسایل از ناشی حوادث
 مسبب يراننده فقط قانون این 1 يماده ت بند طبق. است داده توسعه
بیمه به رجوع حق و است خارج ثالث شخص عنوان شمول از حادثه

 بیمه، شرکت با که نقلیه يوسیله يدارنده خود حتی نتیجه در. گرندارد
 مشمول است، کرده بیمه را خود مدنی مسئولیت و کرده منعقد بیمه عقد

 با. نباشد حادثه مسبب راننده کهآن شرطبه. است ثالث شخص تعریف
 مالک »الف« شخص: است فهمقابل ترسهل موضوع این زیر مثال به توجه
 بیمه قرارداد بیمه شرکت یک با و است سواري خودرو دستگاه یک

 با خودرو این بین تصادف وقوع اثر در. است کرده منعقد مدنی مسئولیت
 اتومبیل يراننده و شودمی وارد جسمی آسیب »الف« به دیگر خودروي

 خسارت باید گربیمه است، »الف« خود از غیر شخصی تصادف زمان در
 شخص تعریف مشمول »الف« شخص اوالً زیرا کند؛ جبران را »الف« بدنی
 خسارات اجباري بیمه قانون 1 يماده ت بند در مقرر ترتیب به ثالث

 مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده
 دارنده به شده وارد بدنی خسارت قانون، 17 يماده در ثانیاً است؛ 1395
. است نشده ذکر گربیمه تعهد از خارج هايخسارت جزو نقلیه، يوسیله

 قرار ثالث شخص تعریف مشمول حادثه مسبب يراننده کهاین وجود با
 از تواندنمی گاههیچ حادثه مسببِ يراننده که سخن این گیردنمی
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 »ب« يگزینه و نیست درستی حکم کند، مطالبه بدنی خسارت گربیمه
 در را حادثه مسبب يراننده فوق قانون 1 يماده ت بند. است نادرست

 موردنظر شخص که اتومبیلی يدارنده مدنی مسئولیت يبیمه با رابطه
 اتومبیل دو اگر. است کرده خارج ثالث شخص تعریف از بوده آن يراننده

آیین 6 يماده طبق باشند، مقصر دو هر يراننده و کنند تصادف هم با
 مسئولیت يبیمه با ارتباط در اتومبیل دو رانندگان قانون اجرایی ينامه

 توانندمی و شوندمی محسوب ثالث شخص مقابل، اتومبیل يدارنده مدنی
 مطالبه مقابل طرف گربیمه از را شده وارد بدنی خسارت از بخشی هریک
  .کنند
 مهبی قانون 17 يماده طبق که است نادرست دلیل این به »ج« يگزینه

 وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباري
 جبران شدن خارج سبب دیدهزیان عابر تقصیر 1395 مصوب نقلیه

 يگزینه بودن درست دلیل. شودنمی گربیمه تعهد شمول از خسارت
 واردشده خسارات اجباري بیمه قانون 10 يماده طبق که است آن »د«
هبیم«: 1395 مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به
 هب وارده خسارت قانون این در مندرج تعهدات ایفاي در است مکلف گر

 هنامبیمه تعهدات سقف تا مذهب و جنسیت لحاظ بدون را دیدگانزیان
 مکلف ديموار در را گربیمه فوق، قانون این، بر افزون »...نماید پرداخت

 رگذابیمه واقعی معناي به که است کرده دیدهزیان خسارت جبران به
  .ندارد مدنی مسئولیت

  ـ  116 پاسخنامه سؤال  786

  شود:حذف و متن زیر جایگزین آن می پاسخنامه سؤالکل 
 اجباري يبیمه قانون 9 يماده طبق. است درست »الف« يگزینه

 نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات
 به شده وارد هايخسارت جبران به ملزم گربیمه«: 1395 مصوب

 از خارج هايخسارت ».است قانون این مقررات مطابق ثالث اشخاص
 بیان حصري صورتبه فوق قانون 17 يماده در گربیمه تعهد شمول

 گربیمه تعهد بر و نیست موارد این جزو دیدهزیان تقصیر که اندشده
  .ندارد تأثیري خسارت جبران براي

  ـ  117 پاسخنامه سؤال  786

  شود:حذف و متن زیر جایگزین آن می پاسخنامه سؤالکل 
 اجباري يبیمه قانون 10 يماده طبق. است درست »ب« يگزینه

 ينقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات
 این در مندرج تعهدات ایفاي در است موظف گربیمه«: 1395 مصوب
 ات مذهب و جنسیت لحاظ بدون را دیدگانزیان به وارده خسارت قانون
 از دهش تعیین دیه بر مازاد مبلغ. نماید پرداخت نامهبیمه تعهدات سقف
 توجه با ».گرددمی محسوب حوادث بیمه عنوانبه قضایی محاکم سوي

 تجهبه گربیمه که خسارتی مبلغ بر دیدهزیان جنسیت تبصره این به
  .نیست مؤثر کند،می تأدیه او فوت
 حوادث دیدگانزیان از حمایت منظوربه«: فوق قانون 21 يماده طبق
 علتبه که ثالث اشخاص به وارد بدنی هايخسارت نقلیه، وسایل از ناشی
 وسیله نشدنشناخته بیمه، قرارداد بطالن نامه،بیمه انقضاي یا فقدان
 ریالی مبلغ افزایش از ناشی نامهبیمه پوشش کسري حادثه، مسبب نقلیه
 یا توقف حکم صدور یا بیمه شرکت فعالیت يپروانه لغو یا تعلیق یا دیه

 نباشد، پرداختقابل قانون، این) 22( ماده موضوع گربیمه ورشکستگی
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 گربیمه قانونی تعهدات از خارج که بدنی هايخسارت کلی طوربه یا
 ،)17( ماده در مصرح موارد استثنايبه است قانون این مقررات مطابق
 »بدنی هايخسارت تأمین صندوق« نام به مستقلی صندوق توسط
  .شودمی جبران
 معادل یبدن هايخسارت جبران براي صندوق تعهدات میزان -1 تبصره
) 13( و) 10( مواد و) 9( ماده تبصره رعایت با) 8( ماده در مقرر مبلغ
  .است قانون این

 این اتمقرر مطابق گربیمه تعهد از خارج موارد تشخیص -2 تبصره
  .است بیمه عالیشوراي يعهده بر قانون،
 خود عملکرد گزارش یکبار ماهشش هر است مکلف صندوق -3 تبصره

  ».کند ارائه مجلس اقتصادي کمیسیون به را
 و ددار وجود معتبر يبیمه قرارداد که مواردي در فوق يماده براساس

 صندوق و کند جبران را خسارت باید بیمه نیست، ورشکسته گربیمه
 ارتخس جبران از بعد گربیمه. ندارد مسئولیتی بدنی هايخسارت تأمین

  .ندارد صندوق به رجوع حق نیز

  وسیله  وسلیه  ، سطر آخر119 پاسخنامه سؤال  787

 ـ  119 پاسخنامه سؤال  788

  شود:حذف و متن زیر جایگزین آن می پاسخنامه سؤالکل 
 زمینی موتوري ينقلیه يوسیله يدارنده. است درست »الف« يگزینه
 یعنی دارد؛ »نوعی مسئولیت« آن، از ناشی هايخسارت جبران براي

 زمینی، موتوري ينقلیه يوسیله يدارنده مدنی مسئولیت مبناي
 يبیمه قانون 2 يماده طبق است مکلف دارنده و است خطر ينظریه

 وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباري
 يراننده اگر. کند بیمه را خود مدنی مسئولیت 1395 مصوب نقلیه

 براساس راننده باشد، دارنده از غیر شخصی خسارت وقوع زمان در خودرو
 يراننده مدنی مسئولیت. است خسارت جبران مسئول تسبیب مقررات
 528 يماده از تسبیب يقاعده بر افزون خسارت جبران براي خودرو،

 يوسیله يدارنده تعریف. است استنباطقابل نیز اسالمی مجازات قانون
 و شده بیان فوق قانون 2 يماده 1 يتبصره در زمینی موتوري ينقلیه

 يوسیله متصرف یا مالک از اعم قانون این نظر از دارنده«: است چنین
 کند، تحصیل را ماده این موضوع ينامهبیمه که هرکدام و است نقلیه

 دارنده مفهوم فوق تعریف به توجه با ».شودمی ساقط دیگري از تکلیف
 نیز نقلیه يوسیله متصرف و است مالک مفهوم از تروسیع قانون نظر از

 که شودمی مطرح پرسش این لذا گیرد؛می قرار دارنده عنوان مشمول
 را هاآن از یککدام دهد، دیگري شخص تصرف به را خودرو مالک، اگر
 مدنی مسئولیت به استناد با بتواند دیدهزیان تا کرد قلمداد دارنده باید

 تصرف که است این شده ارائه پاسخ. کند مطالبه خسارت او از دارنده
 يسلطه زوال موجب عرفاً اگر نقلیه يوسیله بر مالک از غیر شخصی
 متصرف و شده زائل مالک از دارنده عنوان شود وسیله بر مالک معنوي

 بر غیر تصرف وجود با چنانچه ولی کرد، قلمداد وسیله يدارنده باید را
 حفظ آن بر را خود معنوي يسلطه همچنان قانونی مالک نقلیه، يوسیله

 يوسیله مالک که فرضی در. است نقلیه يوسیله يدارنده مالک، کند
 دهد،می امانت خود بستگان یا دوستان از یکی به موقت طوربه را نقلیه
درصورتی منتها است؛ محفوظ نقلیه يوسیله بر مالک معنوي يسلطه
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 دیگري به راآن مالک یا شود سرقت دیگري توسط نقلیه يوسیله که
 عنوان مشمول متصرف مالک، معنوي يسلطه زوال دلیلبه دهد اجاره

  .گیردمی قرار دارنده
 لیهنق يوسیله يدارنده مسئولیت« فوق قانون 2 يماده 2 يتبصره طبق

 که شخصی مسئولیت از مانع قانون این موضوع ينامهبیمه تحصیل در
 خسارت هرحال در باشد؛نمی است او فعلترك یا فعل به منسوب حادثه

می پرداخت حادثه مسبب نقلیه يوسیله نامهبیمه محل از شده وارد
  ».گردد

  در قوانین و یا  یا و در قوانین و  5، سطر 120 پاسخنامه سؤال  790

  و به واسطه  و ب واسطه  16، سطر 120 پاسخنامه سؤال  790

  کمتر  تر کم  8، سطر 120 پاسخنامه سؤال  791

  در حالی که براي  در حالی براي  12، سطر 121 پاسخنامه سؤال  793

  بدون  بودن  2، سطر 128 پاسخنامه سؤال  797

  مغصوب  مغضوب  1، سطر 140 سؤال  801

  هاي الف و دگزینه  گزینه د  170 پاسخنامه سؤال  814

  گزینه ب  گزینه الف  1، سطر 176 پاسخنامه سؤال  818

  ریال  تومان  3، سطر 176 پاسخنامه سؤال  819

  و قلع بنا و مستحدثات  و مستحدثات  14، سطر 187 پاسخنامه سؤال  825

  ياداره  ياراده  19، سطر 193 پاسخنامه سؤال  828

  شود  شودمی  21، سطر 193 پاسخنامه سؤال  828

  ياداره  ياراده  10، سطر 197 پاسخنامه سؤال  831

  یابدمی  بایدمی  9، سطر 201 پاسخنامه سؤال  835

  زراعی  زارعی  16، سطر 201 پاسخنامه سؤال  835

  وجود  وجو  22، سطر 201 پاسخنامه سؤال  835

  اعتبار  اعبتار  20، سطر 202 پاسخنامه سؤال  836

  


