
  :حقوق مدني
از جلد  705سؤال حقوق مدني به مطلب شماره  3در رابطه با پاسخ شماره  -
    .قواعد عمومي قراردادها دكتر كاتوزيان توجه شود 4
؛ چنانچه استكلي مورد معامله  ،است كهفرض ر اين بحقوق مدني  4سؤال  -

    .صحيح خواهد بود 3گزينه  ،سؤال را ناظر به عين معين بدانيم
كتاب حقوق  16الي  12صفحه  6به مطلب شماره  18در رابطه با سؤال  -

  .ها و صلح دكتر كاتوزيان توجه شود مدني پيشرفته مشاركت
  

  :آيين دادرسي مدني
مطابق با قواعد عمومي  4گزينه  آيين دادرسي مدني 33در رابطه با سؤال شماره  - 

  .توان انتخاب نمود را مي 1گزينه  371ماده  1اما بنا به ظاهر بند . صحيح است
  

  :حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
كتاب چهارم قانون مجازات  495الزم به ذكر است كه ماده  85ال ؤدر خصوص س - 

ميدهد  هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام« :دارد مقرر مي 1392اسالمي مصوب 
موجب تلف يا صدمه بدني گردد ضامن ديه است مگر آن كه عمل او مطابق مقررات 
پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برايت گرفته باشد و مرتكب 

شود قانونگذار با به كاربردن حرف يا  طور كه مالحظه مي همان »...تقصير هم نشود
اول آن كه عمل پزشك مطابق مقررات و  فرض. دو فرض را در نظر گرفته است

و رعايت ( موازين فني باشد و فرض دوم آن كه قبل از معالجه برايت گرفته باشد
بنابراين با  ).موازين فني و مقررات پزشكي و مشروع بودن عمل و وجود رضايت

توجه به قانون جديد اگر پزشك قبل از معالجه هم برايت اخذ نكرده باشد در 
براي تقويت اين نظر  .باشد مقررات پزشكي و موازين فني ضامن نمي صورت رعايت

  .الذكر هم اشاره كرد ماده فوق 1مي توان به تبصره 
در قانون سابق پزشك در صورتي ضامن نبود كه عالوه بر رعايت موازين فني از 

اگرچه اين امر در قانون فعلي هم در نظر . بيمار برايت هم اخذ كرده باشد
و گزينه  1بنابراين بين گزينه . است اما اين يكي از فروض مي باشد گرفته شده

به عنوان گزينه صحيح ) باشد كه شامل هر دو فرض مذكور مي( 1، گزينه  3
به لحاظ ورود محدوديت در عدم ضمان و اختصاص  3شود و گزينه  انتخاب مي

  .باشد آن به يك فرض مردود مي
  

  :آيين دادرسي كيفري
 3با استناد به تبصره  4الزم به ذكر است كه گزينه  106ال ؤدر خصوص س -

هاي عمومي و انقالب به عنوان پاسخ  قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه 22ماده 
به دليل عدم ذكر تجديدنظرخواهي شاكي و  2شود و گزينه  صحيح انتخاب مي
    .باشد دادستان مردود مي

توان به نظريه  اين مورد ميصحيح است در  2گزينه  118ال ؤدر خصوص س -
 :اشاره نمود بر اساس اين نظر 18/12/82مورخ  10293/7مشورتي شماره 

هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از ... دارد مقرر مي .ك.د.آ.ق 217ماده «
ي غيابي صادر أجلسات دادگاه حاضر نشده و يا اليحه نفرستاده باشد دادگاه ر

ي أبنابراين ابالغ واقعي وقت رسيدگي به متهم موجب حضوري بودن ر »...نمايد
  .در امور كيفري جاري نيست 1379. م.د.آ.نيست و مقررات ق

  
آيين  133و  132ص . صحيح است  4گزينه  119ال ؤدر خصوص س -

  دادرسي كيفري آقاي دكتر خالقي
  

  
  
  
  

آزمون كارآموزي  )301كد  A(كليد سؤاالت دفترچه 
  بر اساس نظر اساتيد موسسه دادآفرين 1392وكالت سال 

  
  

    
  


