
 به نام خدا 

 

 کارآموزان وکالت  1399 مهر ماه   سأله کارگاه آموزشیم 

 ی رسی کیفردرس آیین داد

 وکیل مربی: مهدی یزدی پور 

 

محکوم به دوسال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان   «ب»به اتهام ضرب و جرح عمدی آقای    «الف»آقای   (1

 که در اجرای حکم دادگاه در ندامتگاه مرکزی قزوین  هگردید  «ب»گناوه و نیز پرداخت نصف دیه کامله در حق آقای  

 .محبوس میباشد

جهت اخذ رضایت شاکی خصوصی تقاضای مرخصی نموده که پس از  «الف»آقای  ، پس از گذشت یک سال از حبس (2

روز مرخصی گرفته و از زندان   1۵به مدت    (توسط پدرش) موافقت دادستان و با تودیع وثیقه ملکی منزل مسکونی

 .آزاد می گردد

ضمن درگیری شدید با برادر ، بلکه  نمی گرددتنها موفق به کسب رضایت وی    نه  «ب»با مراجعه به آقای    « الف»آقای   (3

که در همان مجلس حضور داشته برادر وی را با چاقو مضروب نموده و سپس با بردن کیف سامسونت وی   «ب»آقای  

زاده ادر  رمیلیون تومان وجه نقد و اسناد سجلی و پاسپورت وی بوده سوار بر ترک موتورسیکلت ب  1۰که حاوی مقدار  

 .اش متواری می گرددصحنه درگیری بوده گریخته و با کمک برادرزادهخارج از    کهاش  ساله  1۴

به بیمارستان منتقل ولیکن دو روز   ، به شدت مجروح گردیده بوده   «الف» که در اثر درگیری با آقای    «ب»برادر آقای   (۴

ت به اصابت جسم سخپس از درگیری به دلیل شدت جراحات فوت می نماید و پزشکی قانونی علت تامه فوت وی را  

 سر متوفی اعالم می نماید

کیفرخواست به اتهام قتل عمدی   «الف »  یپرونده قضایی تشکیل و علیه آقا   «ب»آقای  با شکایت اولیای دم برادر (۵

ماده   به  با استناد  النهایه دادگاه کیفری یک قزوین  به   33۶صادر و  مجازات اسالمی و اجرای قسامه حکم  قانون 

  نفس و هفت سال زندان به صورت غیابی صادر می کندبه یک مرتبه قصاص    «الف»محکومیت  

و از همین رو پس از ابالغ واقعی   ده، مونآقای الف پس از متواری گردیدن و با اتمام زمان مرخصی به زندان مراجعه ن (۶

ی تشریفات قانونی دادستان جر به زندان و در نهایت پس از    «الف»به وثیقه گذار و اظهار عجز وی از احضار آقای  

 2۸می باشد را صادر و مراتب ضبط وثیقه در تاریخ    «الف »زوین دستور ضبط وثیقه که منزل مسکونی پدر آقای  ق

از طرفی وثیقه گذار که پس از متواری شدن    .ابالغ قانونی می گردد  (پدر آقای الفبه وثیقه گذار)  1399مهرماه  

وداع   دار فانی را  ،روز پس از با خبر شدن از ضبط وثیقهدچار سکته مغزی گردیده و از کار افتاده بوده یک    فرزندش

 .گفته و فوت می نماید

در شهرستان پیرانشهر با یک فقره پاسپورت جعلی و در هنگام خروج از کشور دستگیر و هنگام بازرسی    «الف»آقای   (7

 اقرار    «الف» یه آقای  در بازجویی اول  و   گرم تریاک کشف و ضبط می گردد  ۵۰از وی مقدار پنج هزار دالر به انضمام  

گرم تریاک را نیز در ارومیه خریداری و   ۵۰را از یک صرافی در تبریز سرقت نموده و    مذکورمی نماید دالرهای  

را نیز شخصی به واسطه یکی از دوستانش در تهران برای وی جعل نموده و در قبال پرداخت وجه  پاسپورت جعلی

 .در اختیارش قرار داده است

 

 

 

 



ه اقدام یا اقداماتی در جهت  چبه عنوان وثیقه گذار باشید    « الف»و نیز وکیل وراث پدر آقای    « الف»وکیل آقای  اگر شما   •

و به طور   دقیقا    ؟آوریددفاع از حقوق قانونی موکلین خود از حیث مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می

 .تشریحی بیان بفرمایید

 

جهات فرجام خواهی خود را بر چه اساس   ، اقدام نمایید  «الف»محکومیت آقای  اگر شما در مقام فرجام خواهی از رای  •

 ) به صورت الیحه فرجام خواهی ارائه نمایید( ؟ بنایی استوار می سازیدم و  

 

چنانچه پس از رد فرجام خواهی و ابرام و تایید دادنامه بدوی از سوی دیوان عالی کشور دو نفر از کسانی که در اجرای  •

بنای قسامه صادر م و رای صادره نیز صرفا  بر اساس و    ، د یاد کرده بودند از قسم خود عدول نمایندمراسم قسامه سوگن

 ؟ چه اقدامی انجام می دهید  «الف»شما به عنوان وکیل آقای    گردیده باشد، 

 

 باشید چه اقدام و یا اقداماتی در جهت دفاع از حقوق   «ب» و وراث برادر آقای    «ب»چنانچه شما به عنوان وکیل آقای   •

 ؟ آوریدقانونی موکلین خود از حیث مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می

 

در مقام   «الف»مطالعه الیحه فرجام خواهی وکیل محترم آقای    چنانچه شما وکالت آقای »ب« را پذیرفته باشید، پس از •

 . ارائه نمایید  الیحهپاسخ مقتضی تهیه و تنظیم و به صورت    ،تبادل لوایح

 

دو نفر از کسانی که در اجرای مراسم قسامه   عالی کشور  دیوان چنانچه پس از تایید قطعیت دادنامه واخواسته از سوی •

  .نمایند چه تمهیداتی در جهت دفاع از حقوق موکلین خود می اندیشیدعدول    سوگند یاد کرده بودند از قسم خود

 

 


