به نام خدا
کارگاه مورخ 99/7/29
وکیل مربی جناب آقای مهدی یزدی پور
دفاعیات وکیل فرضی محدثه السادات عرشی

تمهیدات آیین دادرسی کیفری
موکل بنده آقای «الف» اکنون در زندان پیرانشهر هستند و بنده برای اخذ وکالتنامه ازایشان به زندان پیرانشهر مراجعهه مه
کنم .از آنجای که رای ایشان به صورت غیاب بوده و ایشان امکان دفاع در پرونده را نداشتند  ،اقدام به واخواه م کهنم .در
زمان دستگیری آقای «الف» ا قرار کرده بود دالرها را از یک صراف در تبریز سرقت کهردم  ،پاسهرورت را بهه واسهکه یکه از
دوستانم که در تهران جعل کرده بود و به اینجانب تحویل داد ؛ همچنین  50گرم تریاک را از ارومیه خریداری نموده است .از
آنجای که جرایم موکل بنده مشمول تعدد مادی هستند و با توجه به ماده  134قانون مجازات اسالم مصوب  1392مجازات
اشد در خصوص ایشان قابل اجراست اگر چه مجازات قصاص نفس قابل جمع با جرایم دیگر نیست لیکن مستندا به ماده 313
قانون آیین دادرس کیفری مصوب  1392در دادگاه رسیدگ م شود که مهم ترین جرم در آن حوزه اتفاق افتاده است .با
توجه به اینکه قتل عمدی مهم ترین جرم و به عبارت قصاص نفس بیشترین مجازات موکل بنده است  ،در خصوص واخواه
بنده در دادگاه کیفری یک قزوین اقدام به واخواه کرده و از موکل در پیرانشهر وکالتنامه اخذ کرده و به صهورت جداگانهه از
وراث آقای الف نیز وکالت اخذ م کنم .بنابراین بنده تقاضای تجمیع رسیدگ در دادگاه حوزه مهم ترین جرم ارتکاب را دارم.
لذا از آنجای که خرید و فروش مواد مخدر مستنداً به ماده  303قانون آیین دادرسه کیفهری مصهوب  1392در صهالحیت
دادگاه انقالب م باشد  ،از نظر صالحیت ذات با دیگر جرایم ارتکاب آقای «الف» متفاوت است .بنابراین برای همهه اتهامهات
ایشان دادگاه کیفری یک قزوین صالح به رسیدگ است و برای اتهام خرید تریاک دادگاه انقالب ارومیه را مهورد خکهاب قهرار
م دهیم.
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از نظر تقدم و تأخرمستنداً به ماده  314قانون آیین دادرس کیفری مصوب  1392در دادگاه رسیدگ م شود که از نظر
اهمیت باالتر است .اگراز نظر اهمیت مشخص نباشد که کدام جرم مهم تر است  ،دادگاه صهالح بهه رسهیدگ اسهت کهه در
صالحیت دادگاه انقالب است .و لیکن از آنجای که در این پرونده موضوع قصاص نفس از اهمیت بیش تری برخهوردار اسهت
ابتدا به این پرونده رسید گ م شود که در حین رسیدگ به این پرونده به صورت توأمان به اتهامات دیگر نیز رسیدگ مه
شود .در خصوص رسیدگ به جرم خرید و نگهداری مواد مخدر پس از پرونده قتل عمد رسیدگ م شود.
اعتراض به ضبط وثیقه
با اذعان به اینکه موکل پس از اینکه تواری پسرشان آقای «الف» و نیز پس از ابهال واقعه بهه موکهل بهرای احتهار مهتهم و
همچنین اظهار عجز از احتار متهم دچار سکته مغزی شده و دادستان قزوین نیز پس از اتمام تشریفات قانون دستور ضهب
وثیقه را صادر و به ایشان ابالغ قانونی م گردد .ایشان یک روز پس از با خبر شدن از ضب وثیقه فوت م نمایهد  .الزم بهه
ذکر است آقای «الف» پس از ضب وثیقه در پیرانشهر دستگیر م شوند.
در تاریخ  1399/7/28قرار ضب وثیقه به پدر آقای «الف» ابال قانون م شود ..بنابراین بنده مسهتندا بهه مهاده  236قهانون
آیین دادرس کیفری مصوب  1392مراجعه م کنم به مرجع کهه دسهتور توقیهف داده و اذعهان داشهته ایشهان در زنهدان
پیرانشهر هستند و تقاضای اعزامشان را داریم تا جلوی عملیات اجرای گرفته بشود و حداقل تا یک چهارم را بتوانند پرداخهت
کنند.
همچنین پدر آقای الف در مدت که برای احتار تعیین شده دچار بیماری سخت گردیده که توانای احتار مهتهم را نداشهته
است و در اثر آن بیماری نیز فوت م کند  .همچنین پدر آقای الف معسر بوده و وثیقهه خانهه مسهکون ایشهان بهوده کهه از
مستثنیات دین ایشان بوده است .لذا مستندا به بند «پ» ماده  235قانون آیین دادرس کیفری مصوب  1394وثیقه گذار که
مشمول بند «ب» ماده  178و همچنین تبصره  3ماده  235قانون آیین دادرس کیفری مصوب  1392مه باشهد  ،تقاضهای
نقض قرار صادره از محتر دادگاه مورد استدعاست.
فرجام خواهی :
2

 -1بند «ب» ماده  464قانون فوق که اشاره کرده به  «:ادعای عدم رعایت اصول مربوط به دادرس که به درجهه ای
از اهمیت باشد که موجب ب اعتباری رأی دادگاه شود .با توجه به اینکه رأی صادره قصاص نفس هست و موضوع
اتهام نیز قتل عمد م باشد  ،رأی به صورت غیاب صادر شده لیکن در خصوص این جرایم حتما باید یک وکیهل
دادگستری تعیین میشد و در صورت غیبت نیز دادگاه برای ایشان از کانون وکالی دادگسهتری تقاضهای «وکیهل
تسخیری» م نمود .با توجه به محتویات پرونده از آنجای که رأی به صورت غیاب صادر شده متوجه م شویم
وکیل در این پرونده نبوده است .بنابراین وجود وکیل یک از اصول دادرس است که فقدان آن نقض این اصهول
است و از آنجای که دارای درجه ای از اهمیت است که موجب ب اعتباری رأی دادگاه م گردد.
 -2بند «پ» ماده  464قانون فوق اشاره کرده به « :عدم انکباق مدارک با مسهتندات موجهود» و در خصهوص ایهن
پرونده به این دلیل که برای اجرای قسامه باید لوث علم آور برای قاض وجود داشته باشد و با توجه به اینکه که
یک از موارد لوث یک شاهد هست که آقای ب بوده و متقابال برادر زاده موکل بنده نیز در آنجا حتهور داشهته و
همچنین تناقض در نظریه پزشک قانون و محتویات پرونده حاک از ارائه مدارک است که با مستندات موجهود
منکبق نیستند.
بنابراین شواهد و قرائن مذکور لوثِ علم آور برای قاض را زایل نموده و قسامه نیز متعاقباً به علت فقدان این شرط ب اعتبهار
م باشد .بدین ترتیب مستنداً به قسمت دوم ماده  344قانون مجازات اسالم مصوب  1392و بند ب و پ مهاده  464قهانون
آیین دادرس کیفری مصوب  1394و با توجه به قاعده احتیاط در دماء و تفسیر به نفع متهم از محتر دادگاه تقاضای اعمهال
تجدیدنظر و رسیدگ مجدد در جهت اسقاط اعتبار قسامه و نقض حکم صادره مورد استدعا م باشد.
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کارگاه مورخ 99/7/29
وکیل مربی جناب آقای مهدی یزدی پور
دفاعیات وکیل فرضی آقای ب خانم مریم بابائی
با کسب اجازه از محتر محترم دادگاه و همکار محترم

ریاست محترم دادگاه کیفری دو قزوین
احتراماً در خصوص پرونده کالسه 980535به وکالت از آقای ب به استحتار م رساند:
-1الف ) مکابق ماده  520قانون آیین دادرس کیفری و تبصره  3آن که مقرر م دارد «....دادستان م تواند حداکثر تا سه
روز در صورت رعایت شرای ماده فوق به محکوم مرخص اعکا نماید و اگر مرخص زندان در کسب رضایت شاک خصوص
موثر باشد به تشخیص دادستان یا قاض اجرای احکام محکوم م تواند حداکثر تا  7روز از مرخص استفاده نماید عنوان م
دارد» محکوم با رعایت تمام مقررات و شرای قانون م تواند حداکثر از ده روز مرخص استفاده نماید لذا محکوم مستحق
 15روز مرخص نبوده و از این جهت اعکای  15روز مرخص به محکوم مکابق قانون نبوده و نیست .
ب) متاسفانه آقای ب پس از مرخص مرتکب جرائم دیگری از قبیل سرقت و ضرب و جرح عمدی در حد مرگ با معاونت
برادرزاده  14ساله خود ،ضرب و جرح با چاقو  ،سرقت پول ،سرقت اوراق بهادار آقای ب نیز گردیده اند که مستنداً به ماده
 131قانون مجازات اسالم تقاضا تعقیب کیفری ایشان مورد استدعاست فوت برادر آقای ب به دلیل ضرب و جرح عمدی
آقای الف به وضوح مبین شدت ضربات وارده و وقوع جرم ضرب و جرح عمدی منته به فوت م باشد کما اینکه در دادگاه
کیفری قزوین نیز با توجه به کیفرخواست صادره ی دادستان محترم در دادسرا  ،اتهام ایشان ثابت تشخیص گردیده است.
ج) طبق ماده  217قانون آیین دادرس کیفری که بیان م دارد «...بازپرس م تواند  ....در صورت وجود دالیل کاف یک از
قرارهای تامین کیفری را صادر نماید همانکور که مالحظه م گردد یک از علل صدور قرار تامین کیفری وثیقه ،که یک از
شدیدترین قرارهای تامین کیفری م باشد وجود دالیل کاف برای ارتکاب جرم م باشد لذا بازپرس محترم با توجه به دالیل
کاف نسبت به جرم واقع شده اقدام به صدور قرار وثیقه نموده اند چرا که در صورت ثابت نبودن جرم واقع شده قکعاً قرار
تامین خفیف تری نسبت به ایشان صادر م گردید ضمن اینکه مکابق ماده  235قانون آیین دادرس اگر وکیل آقای الف
اعتراض به قرار ضب وثیقه داشتند باید ظرف  10روز از تاریخ ابال دستور دادستان اعالم م نمودند توضیحاً اضافه م نماید
پدر آقای الف قبل از صدور دستور مرخص اقدام به تودیع وثیقه نموده اند و دادستان محترم با لحاظ وثیقه تودیع شده و سایر
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شرای مقرر در ماده  520و تبصره  3آن اقدام به اعکا مرخص به آقای الف نموده اند صرفنظر از اینکه میزان مرخص بیش
از استحقاق ایشان بوده که در جای خود مورد اعتراض قرار گرفت به استحتار م رساند :ابتالء پدر آقای الف به سکته
مغزی پس از متواری شدن آقای الف صورت گرفته لذا پس از اتمام ایام مرخصی آقای الف پدر آقای الف موظف
بوده ایشان را تحویل مرجع قضایی نماید که نهایتاً با اتمام زمان مرخصی و ابالغ قانونی به وثیقه گذار و اظهار
عجز وی از احضار محکوم به زندان و پس از جری تشریفات قانونی ،دادستان دستور ضبط وثیقه که همان منزل
مسکونی پدر الف می باشد را صادر نموده اند لذا اعتراض وکیل محترم آقای الف به دستور ضب وثیقه صحیح و قانون
نبوده و پذیرفته نیست
با توجه به مراتب مرقوم و اقرار صریح آقای ب در بازجوی اولیه در خصوص  5جرم واقع شده توس ایشان سرقت ،خرید و
فروش مواد مخدر و استفاده از سند مجعول اقدام به خروج از کشور به صورت غیر قانون و جرائم که ایشان سابقاً به آن
محکومیت یافته اند و قرائن و امارات موجود و قسامه مبن بر محکومیت آقای ب که همگ بیانگر جرائم واقع شده توس
ایشان م باشد ضمن تقاضای ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک ،به دلیل عدم صالحیت دادگاه کیفری دو به رسیدگ به
پرونده مذکور تقاضای صدور حکم به اشد مجازات به دلیل ارتکاب جرائم فوق مورد استدعاست.
 -2احتراما در مقام پاسخ به الیحه فرجام خواه

وکیل محترم آقای الف در پرونده کالسه  9900190به وکالت از آقای ب

ضمن تقاضای رد درخواست فرجام خواه عرایض و مدافعات خود را به شرح زیر به استحتار م رساند:
ضمن جرح شهود تعرفه شده از طرف وکیل محترم آقای الف به دلیل عدم بلو شاهد به استناد بند الف ماده  177قانون
مجازات اسالم که یک از شرای اساس برای شاهد در زمان ادای شهادت را بلو عنوان نموده اظهار م دارد :
اوالً با توجه به اینکه برادر زاده آقای الف خارج ازدرگیری بوده لذا ایشان اطالع از نحوه درگیری صورت گرفته بین آقای الف
و برادر آقای ب ندارند تا به عنوان شاهد بتوان به اظهارات ایشان که صرفاً یک پسر بچه  14ساله م باشند استناد نمود ثانیاً
علت تامه مرگ طبق نظر پزشک قانون اصابت جسم سخت به سر متوف بوده نه صرفاً ضربه چاقو لذا استدالل وکیل محترم
آقای الف مبن بر عدم حصول لوث به دلیل شهادت برادرزاده آقای الف که حت در زمان درگیری در محل حادثه نبوده و
خارج از درگیری بوده اند و نظریه پزشک قانون که حت در آن نیز صراحتاً علت مرگ را ضربه چاقو ندانسته اند صحیح نبوده
چرا که نظریه پزشک قانون از قرائن است که طریقیت دارد نه از دالیل و و در پرونده حاضر موضوعیت ندارد.
 -3مستنداً به مواد  -337-336-317-313-312قانون مجازات اسالم و خصوصاً ماده  340قانون مرقوم شاک م تواند
برای اثبات محکومیت الف اقدام به اجرای قسامه نماید در خصوص عدول دو نفر از سوگند خورندگان از قسامه عنوان م
نماید :اوالً مکابق ماده  36قانون مجازات اسالم باید این امر برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود ثانیاً صرفنظر از
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پذیرش یا عدم پذیرش عدول دو نفر از  50نفر از سوگند خورندگان از سوگند خویش توس دادگاه ،طبق اظهار موکل حت
در صورت عدول دو نفر از سوگند خورندگان ،موکل حاضر به معرف دو شخص دیگر به عنوان جایگزین اشخاص که از
سوگند شان عدول نموده اند م باشد لذا با عنایت به مراتب مرقوم ضمن تقاضای رد دادخواست اعاده دادرس وکیل آقای
الف به دلیل عدول دو نفر از سوگ ند خورندگان از قسامه تقاضای استماع سوگند دو شخص دیگر طبق معرف موکل و صدور
حکم به محکومیت آقای ب به جرم قتل عمدی را دارد.
با عنایت به مراتب مرقوم و عدم وجود شرای

شرع شهادت درشاهد معرف شده از طرف آقای الف و نتیجتاًعدم امکان

پذیرش شهادت ایشان به دلیل این که خارج از محل درگیری بوده اند و گواه پزشک قانون که علت تامه مرگ را اصابت
جسم سخت به سر متوف اعالم نموده اند تقاضای رد فرجام خواه وکیل محترم آقای الف و تایید دادنامه سابق الصدور را
دارد.
با احترام – مریم بابائ
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