
 باسمه تعالي

 1391تير ماه- حقوق مدنياختباركتبي

."استفاده از قانون مدني آزاد است"

 ) شرايط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را بيان كنيد.1

 نمره).3(چيست؟ قرارداد،در مفهوم وجه التزام

و نماينده درعقد چيست؟2 )تفاوت ميان قائم مقام

 نمره).4(نام ببريد. براي هرنوع نمايندگي، يك نمونه را ذكر كنيد.راآنانواع نمايندگي به اعتبار مبناي

تعهد مي كند،خانه وي را با مشخصات مندرج در قرارداد تنظيمي ميان دو طرف"ب"كه معمار ساختمان است، در برابر"الف")3
، در ازاي مبلغ بيست ميليون تومان تعمير نمايد.

و مبلغ خانه را بر طبق قرارداد"الف" مي تعمير مي كند .نمايدقراردادي را(بيست ميليون تومان)در يافت

 حال، پاسخ دهيد:

A-؟چرا؟مي باشد يا خير قابل اقاله،آيا، قرارداد مزبور 

B-نمره).2(بر فرض مثبت بودن پاسخ، نتيجه اقاله، از لحاظ برگرداندن عوضين چه خواهد بود؟چرا؟ 

مي،"ب"مغازه طال فروشيبه،از جنس طالي سفيد، براي خريد انگشتر"الف")4 انگشتر را كه از جنس"ب". كند مراجعه
و آن را به  و تدليس، وانمود مي كند كه از جنس طالي سفيد است  مي فروشد."الف"نقره است، با عمليات فريبكارنه

و چرا؟،به نظر شما، وضعيت حقوقي معامله، از جهت صحت(صحيح قابل فسخ) و بطالن چگونه است؟  نمره).2(عدم نفوذ

و بطالن با تحليل حقوقي بيان كنيد:،وضعيت حقوقي معامالت زير را از نظر صحت)5  عدم نفوذ

كه-الف مي،وي اگرطلبكاري، بدهكار خود را تهديد مي كند، اتومبيلش را به طلبكار نفروشد، او، سند طلب خود را به اجرا
 تحت تاثير اين تهديد، اتومبيل خود را به طلبكار مي فروشد. گذارد. بدهكار

، اتومبيل خود-ب و تهديد شونده، براي اجابت درخواست تهديد كننده شخصي با تهديد، از ديگري، مطالبه مبلغي وجه نقد مي نمايد
 فروشد.مي را 



را-ج و وي، مي شخص شروري از مالك خانه ايي، تقاضاي فروش خانه اش از ترس اينكه، در صورت عدم فروش كند
، خانه اش را به فرد شرور مي خانه،ممكن است در آينده، از ناحيه فرد شرور، براي او خطر جاني يا مالي، ايجاد شود 

 نمره).3(فروشد.

قزوين است، ايجاب كه مقيم"ب"كه مقيم بندر عباس است، فروش كااليي معين را با مبلغ معلوم،از طريق مكاتبه، براي"الف")6
 مي كند.

و نامه قبولي را از طريق پست براي پس از دريافت"ب"  ارسال مي كند."الف"نامه ايجاب، آن را قبول مي كند

، نامه حاوي قبولي را، وصول مي كند، اما، چند روز بعد، از مفاد نامه، مطلّع مي شود."الف"

و مستند به قانون :پاسخ دهيد مدني ايران، تحليلي

A-واقع شده است؟چرا؟و چه مكاني عقد، در چه زماني ،

B-،بر فرض كه زمان اطالع از مفاد نامه حاوي قبولي، زمان وقوع عقد نباشد، آيا، طرفين، مي توانند، اين زمان را، به تراضي
 تعيين كنند؟چرا؟،زمان وقوع عقد

C-نمره).3(آيا، طرفين عقد، خيار مجلس دارند يا خير؟چرا؟ 

بر"الف")7  اقامه مي كند.،دعوايي به خواسته مطالبه مبلغي وجه نقد"ب"،

A-"و هنوز موعد آن نرسيده است."ب  اقرار مي نمايد كه مبلغ مزبور را مديون است، اما، دين وعده دار بوده،

B-"به عنوان هبه، از ناحيه"ب ، اس"الف"اقرار مي نمايد كه مبلغ مزبور ت.، به او داده شده

C-"به"ب  است. برگردانده،"الف"اقرار مي نمايد كه مبلغ مزبور را مديون است،ولي، مبلغ دين را

D-"از"ب و ميان دو دين، تهاتر"الف"اقرار مي نمايد كه مبلغ مزبور را مديون است،ولي،وي نيز، به همان مبلغ، ، طلبكار است
 حاصل شده است.

 زير پاسخ دهيد: دو سئوالحال، به

 نوع اقرار را در هريك از موارد باال، بيان كنيد.-نخست

و كداميك، قابل تجزيه نيست؟چرا؟-دوم ."موفق باشيد" نمره).3(كداميك از اقرار ها، قابل تجزيه مي باشد


