
 باسمه تعالي

 كانون وكالي دادگستري استان قزوين

 1390 ماه مهر كتبي اختبار

 دقيقه).90( وقت: حقوق جزا سئواالت

.»است مجاز،قانوناز استفاده«.»الت زير پاسخ دهيدابه همه سئو«

تحت،»ج«عليه آقاي،به ارتكاب جرم آدم ربايي»ب«و» الف« ان:آقاي،عموميدر كيفر خواست صادره از دادسراي-1
و براي آنها  تقاضاي مجازات شده است.،تعقيب

:،در دفاعيات خود،متهم رديف اول( آقاي الف) و آقاي،من به عنوان راننده"اعالم نموده ،»ج«و آقاي»ب«اتومبيل مي راندم
خ و مجادله مي كردن،ودراجع به اختالف حساب هاي .دبحث

و در يك خانه مسكوني،به روستاي نصرت آباد،دستور داد،»ب« آقاي،در مسير هم،»ب« آقاي متعلق به بستگان،برويم با
و مدت  ."خود به تنهايي آن خانه را ترك نمود،»ج« آقاي.حساب هاي خود را بررسي مي كردند آنان،،ساعت24وارد شديم

را،در مرحله رسيدگي دادگاه،»ب«و»الف:« آقايان به عنوان وكيل متهمين،شما،با توجه به مراتب،حال ،دفاعيات خود
(،سطر6حداكثر در  نمره).4بنويسيد.

سايي با استفاده از كارت شنا نامبرده،كه تنظيم نماييد، عليه شخصي به نام پژمان،با وكالت از آقاي سياوش،شكواييه ايي-2
و،چند تخته فرش گرانقيمت،معرفي نموده،خود را مامور انتظامي عاليرتبه،مجعولي با چند فقره چك كه متعلق به ديگري بوده

و استفاده نموده،بدون اذن صاحبش،آنها را نيز و برده است. آقاي سياوش،امضاء كه،بعد از مدتي،خريداري متوجه مي شود
و اصوال،پژمان  نمره).4نبوده است.(،مامور نيروي انتظامي،متواري شده

وي،به اتفاق سه دوست خود،بهرام-3 و دو همراه و اهانت،در كوچه ايي عبور مي كرده كه از جانب ايرج ،مورد فحاشي
و ايرج،با يكديگر،در اواسط كوچه،قرار مي گيرد. ايشان و وحشت بهر،درگير شده از جيب،يك قبضه چاقو،امبراي رعب

اوخارج نموده،خود او،رفته،يكي از دوستان خود،بهرام به طرف حميد. حمله مي كند،به از،از و پس چاقو مي خواهد
 او را از پاي در مي آورد،با يك ضربه عميق به سينه ايرج،در يك فرصت،در حين منازعه،به طرف ايرج آمده،دريافت چاقو

 فوت مي نمايد.،قبل از رسيدن به بيمارستان،و وي



در،با توجه به مراتب  توضيح دهيد:،سطر8حداكثر

و مجازات بهرام چيست؟- الف  نوع جرم

و مجازات حميد چيست؟-ب  نوع جرم

و گروه حاضر در منازعه-ج و مجازات آنان چيست؟،ساير افراد  مرتكب چه جرمي شده اند؟

وك-د (،يل بهرام باشيداگر شما  نمره).6چه دفاعي مي نماييد؟

به-4 و شهين داشته،آنان را با اسلحه، مورد اصابت گلوله قرار مي دهد. يك گلوله، مسعود، بر اثر اختالفاتي كه با منوچهر
و پاي وي، قرار  و يك گلوله، به پاي وي شليك مي كند كه هر دو گلوله، در داخل شكم مي گيردو يك داخل شكم منوچهر،

گلوله، به پهلوي شهين، شليك مي كند كه از سمت ديگر پهلو، خارج مي شودو يك گلوله، به دست وي مي زندكه گلوله اخير 
 نيز، در دست وي، باقي مي ماند.

انتظار چه مجازات،اند نموده پيدا عضو نقص مصدوم،دوهر اينكهبه توجهبا شما، از دادگاه رسيدگي كننده به اين پرونده،
 نمره).4(هايي را براي مسعود داريد؟

 نمره).2(براي اثبات تحقق معاونت در جرم، چه شرايطي الزم است؟پاسخ را، با ذكر يك مثال، بيان فرماييد.-5

."موفق باشيد"


