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 بامسه تعایل

 اکونن وکالی دادگسرتی استان خوزستان ۱۳۸۳واالت آزمون اختبار سال س

 درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 ساعت 2وقت : 

 . پاسخها باید مستند به قوانین جزایی و مستدل به اصول حقوق جزا باشند1چند تذکر : 

 . نظر نهایی و قاطع خود را اعالم کنید سؤالدر مورد هر   -۱

 .وجود حاشیه نویسی اعم از چاپی و دست نویس ازاد استاستفاده از قوانین جزایی به شرط عدم  - 2

  ت مرروحه جوا  دهیدسؤال در مورد مساله فقط به    -3

 . استفاده از قوانین دیگران تحت هیچ شرایری مجاز نیست  -4

 :  ت مرروحه پاس  دهیدسؤال مساله زیر را به دقت مرالعه فرموده و به  –الف 

 10/10/82اره کشف جرایم اعالم کرد شهال از توزیع کنندگان عمده مواد مخدر است . در تاری  مجید از طریق تماس تلفنی با اد
دو تن از مامورین انتظامی به نام های ایمان و کوروش با لباس شخصی و در حالیکه تظاهر بهه خریهدار واقعهی مهواد مخهدر مهی 

تومهان از او شصهت کیلهو گهرم حشهیس خواسهتند . وی بهه علهت کردند به مشار الیها مراجعه و با نشان دادن مبلغ پانزده میلیون 
نداشتن مواد مخدر از یکی از اقاربس به نام احمد خواستار این میزان مواد مخهدر شهد .احمهد بعهد هههر همهان روز شصهت کیلهو 

طی تماس با حشیس به منزل شهال برد و برای حسن عملکرد و وساطت وی وعده یک میلیون تومان انعام به وی داد.شهال نیز 
کوروش وصول و آمادگیس را برای ایصال حشیس ها اعالم کرد .کوروش و ایمان بها همهاهنگی سهایر مهاموران انتظهامی کهه در 
محل کمین کرده بودند در محل حاضر و با  پرداخت پول مواد مخدر را تحویل گرفتند.در همین حین سایر ماموران وارد عمل شده 

 .و همه را دستگیر نمودند

وارد مجتمع  8/2/83بامداد 3عاقبا شاهرخ و شاهین )برادران شهال (به قصد انتقام از مجید در حالیکه مسلح بودند در ساعت مت
گهاه بهود حهین الهورود  مسکونی محل سکونت مجید شدند . اکبر نگهبان ساختمان که از جریان و قصد سوء شاهرخ و شهاهین آ

مود وممانعتی از ورود آنان به عمل نیاورد .همچنین شاهرخ بها لگهد بهه شهکم همسهر مشار الیه به ساختمان تظاهر به خوابیدن ن
 .مجید به نام عاطفه زد و موجب سقت جنین هفت ماه او شد سپس سریعا" از محل خارج شدند

در معیت قاضی کشیک بالفاصله در صحنه جنایت حاضر شدند و پس از تنظیم صهورتمجلس  110با تماس تلفنی عاطفه پلیس 
به دستور قاضی ، آپارتمان مجید پلمپ گردید و سرباز وهیفه محمود برای حراست از آن گمارده شد ضمنا" مامورین انتظهامی بهه 
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یکی از ساکنین ساختمان به نام شهبازمضنون شدند و در مقام بازداشت او بر آمدند . شهباز که بر بهی گنهاهی خهود واقهف بهود و 
دفاع مشروع برآمد و با رعایت تدرج وتناسب در دفهاع دسهت یکهی از ضهابرین را شکسهت و از برای حفظ آزادی تن خود در مقام 

محل گریخت . جاسم پدر شهال دختری به نام آسیه )ساکن طبقه بالی ساختمان( را وادار نمود تا فریفتن محمود اورا از صحنه 
محمود را طبقه بالی ساختمان بکشهاند . جاسهم فهورا  توانست 9/2/83جرم دور نماید .مشارالیها با دسیسه و شیرنت در تاری  

به دستور  10/2/83در  آپارتمان را باز کرد و تلفن همراه شاهرخ را که در محل قتل مفقود شده بود را از آنجا خارج کرد.در تاری  
 .نتری محل نمودبازپرس ماشین سواری شاهرخ در کالنتری محل توقیف گردید. شاهرخ علی را وادار به ربودن آن ازکال

 : ت زیر پاس  دهیدسؤال حال به 

به اعدام محکوم نمهوده اسهت،  1376قانون مبارزه با مواد مخدر مصو   4ماده  4دادگاه انقال  اهواز شهال را مستند به بند  -1
انواع جرایم چه نوع به عنوان وکیل مشارالیها چه دفاعی دارید ؟ آیا عمل او جرم است؟ در حقوق جزای عمومی و در تقسیم بندی 

 جرمی است؟

آیا مامورین انتظامی )کوروش و ایمان( را از نظر کیفری مسوول می دانید ؟ یا عمل آنها جرم نیست؟ در حالت اول چه جرمی  -2
 و در حالت اخیر کدامیک از عوامل توجیه گر جرم مبنای استدلل شماست؟

وع جرم تحت تعقیب کیفری است . به عنوان وکیل او چهه دفهاعی داریهد؟ در اکبر به اتهام معاونت در قتل از با  تسهیل وق  - ۳
 مقام دادستان و اثبا ت جرم وی چه استدللی دارید؟

شاهرخ از با  گرفتن دستهای مجید به حبس ابد )کیفر ممسک( محکوم شده است، آیا این کیفر بها اصهول حقهوق جهزا در  -4
 .د ار آزادی مشروط بهره مند گردد؟ مستند و مستدل بفرماییدتناقض است ؟ در هر حال آیا شاهرخ می توان

شاهرخ در دادگاه بدوی از با  سقط جنین عمدی عاطفه و با توجه به آنکه روح در جنین حلول نموده بود بهه کیفهر قصها    -5
 ه دفاعی دارید؟نفس محکومیت یافته است، جهت توکیل به شما مراجعه نموده است، آیا وکالت او را قبول می نمایید؟چ

 آیا شهباز در برابر مامورین انتظامی حق دفاع داشته است؟ چرا؟  ه6

در شکستن پلمپ آیا محمود، آسیه و جاسم هر سه مجرم و مسئولند؟ جرایم آنها چیست؟ ارتباط و نقهس مجرمانهه آنهان را بها  -7
 توجه به قواعد شرکت، معاونت و مباشر ت در جرم چگونه است؟

جاسم را به لحاظ خارج کردن تلفن همراه از صحنه جرم به سه سال حبس محکوم نموده اسهت، بهه نظهر شهما عمهل دادگاه  -8
ایشان مصداق چه جرمی است؟ مشار الیه برای توکیل به شما مراجعه نموده است آیا وکالهت او را قبهول مهی کنیهد ؟ چهه دفهاعی 

 دارید؟

بهه رضهایت مالهک )شهاهرخ( و فقهدان رکهن قهانونی تبر هه کهرده اسهت، در مقهام دادگاه علی را از با  ربودن ماشین با توجه  -9
 دادستان برای اثبا ت مجرمیت او آیا دفاعی دارید؟
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شاهرخ مبلغ یک میلیون تومان پول به جواد )کارشناس اسلحه( داده تا در نظریه خود پبرامون جنایت به نفع او اهههار نظهر    ه10
ل اما به حق اههار نظر نمود . دادگاه او را به لحاظ اخذ رشهوه بهه دو سهال حهبس محکهوم کهرده نماید، جواد علی رغم دریافت پو 

است. با عنایت به اینکه آیا ارتشاء جرم مرلق است یا مقید با توجه با قوانین مرتبط اگر وکیل او باشید چهه دفهاعی داریهد؟ اگهر در 
 ست؟ چه جرمی؟ مستند قانونی آن را بنویسید؟مقام قاضی باشید آیا شاهرخ در هر حال مرتکب جرمی شده ا

اگر صغیری یکی از جرا م قانون جزا را مرتکب شود آیا عمل او را جرم می دانید؟ اگر پاس  شما مثبت است پس چرا در ماده  - 
سهی ( چهه قهانون اسا 37قانون مجازا ت اسالمی قانونگذار حکم به برا ت صغیر داده است؟ این برا ت با اصل برا هت )اصهل  49

 تفاوتی دارد؟ همچنین آیا صغیر در ارتکا  جرم دارای رکن روانی هست؟

 

  ت اختاار حقوق منیی اارممواا  واات سؤال 

  ت زیر پاس  دهیدسؤال به کلیه 

اجرا ء می گردید آقای الف بدون اینکهه مبلغهی  1356اول: در زمان و محلی که قانون روابط موجر و مستاجر مصو  سال  سؤال
سال اجاره نموده است . در ضهمن قهرار داد اجهاره  5بابت سرقفلی پرداخت نموده باشد یکبا  مغازه متعلق به آقای   را به مد ت 

مستاجر پهس از انقضهای مهد ت  -2% به اجاره بهای سال قبلی اضافه گردد 20سال در طول مد ت اجاره هر  -1شرط گردید که 
 . ملزم به تخلیه مورد اجاره می باشد

 : باتوجه به قوانین و مقررا ت و نظریا ت حقوقدانان بررسی نما ید

 شروط دوگانه مذکور در قرار دادهرکدام چه حکمی دارد؟ -الف

مستاجر پس از دوسال اسهتفاده از مهورد اجهاره بهدلیل مشهکال ت معالجهه خهود  صرف نظر از صحت و سقم شروط ، چنانچه - 
ناگزیر به مهاجر ت به شهر دیگری باشد و قصد واگذاری حقوق استیجاری خود به غیر داشته باشد و مالهک بهه ایهن امهر رضهایت 

 ندهد چه اقدامی برای مستاجر متصور است ؟

سال به آقای ج نماید مالهک چهه حقهوقی  10اجاره دادن مغازه مذکور بمد ت  چنانچه مستاجر بدون رضایت مالک مبادر ت به -ج
 دارد و چگونه برای وی طرح دعوی می نما ید ؟ روند دادرسی را پیس بینی نما ید ؟

 چنانچه الف از پرداخت اجاره بها خودداری کند و مالک به شما مراجعه کند و تقاضا نماید که برای وی طرح دعوی نما ید . به-د
 چه صور ت و با چه مقدماتی برای وی طرح دعوی می نما ید ؟ 

 (نمره 12) 
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دانگ دیگر آن متعلق بهه ))ج(( اسهت در  3دانگ مشاع از ملک خود را که  3الف(( بخواهس دوست خود )) (( )): دوم سؤال
ت اقساط وام تهاخیر نمودنهد کهه ریال وام ماخوذه از بانک صادرا ت به رهن گذاشتند . ))  (( در پرداخ 000/000/60قبال مبلغ 

 : منجربه صدور اجرا یه بر علیه راهن گردید

 وضعیت رهن مال مشاع را بررسی نما ید؟ –الف 

چنانچه پس از صدور اجرا یه و ابالغ آن راهن ))الف(( به شما مراجعه کند و تقاضای ارا ه راه حلی نماید چگونهه راهنمها ی  -   
 می نما ید ؟

در زمان رهن مبادر ت به فروش عین مرهونه به غیر نماید وضعیت معامله را بررسی نما ید ؟ اگر خریدار به شما چنانچه راهن  –ج 
 مراجعه کند و تقاضای الزام فروشنده به انتقال مورد معامله نماید چگونه طرح دعوی می نما ید؟

 (نمره 8ین مرهونه تقاضای فک رهن نمود یا خیر ؟)چنانچه مدیون نیمی از دین را بپردازد آیا می توان نسبت به نیمی از ع -د

 (موفق باشید - ساعت 2وقت )

 

 سئوال ت اختاار ثا  و امور حسای اارممواا  واات 

 ( ساعت 5/2به کلیه سئوال ت زیر پاس  دهید: وقت )

قولنامهه عهادی سئوال اول : خانمی که مالک رسمی ششدانگ یک با  منزل  مسکونی در شهرستان آبهادان اسهت بهه موجهب 
ملک مذکور را به شخص دیگری می فروشد و مقداری از ثمن معامله را دریافت و مهابقی را بهه موجهب شهرط منهدرج در قولنامهه 
قبول می کند که در هنگام تنظیم سند رسمی انتقال دریافت دارد با گذشت مد ت مدیدی خریهدار اقهدامی بهرای پرداخهت مهابقی 

رسمی ملک مذکور از فروشنده نمی کند فروشنده سپس مبادر ت به تنظیم سند عهادی رههن ملهک ثمن معامله و تقاضای انتقال 
مذکور به نام شخص دیگری نموده و ملک مذکور را در تصرف مرتهن قرار می دهد سپس خریدار که با سند عادی ملک مذکور را 

یه )ملک( فروشنده در دادگاه عمومی آبهادان مهی خریداری نموده از وقوع معامله دوم مرلع و مبادر ت به طرح شکایت کیفری عل
ماه حهبس و  9نماید. دادگاه مذکور نیز با انجام تحقیقا ت مقدماتی النهایه خانم فروشنده را به عنوان کالهبردار محکوم به تحمل 
دادگهاه تجدیهد استرداد عین ملک در حق شاکی می نماید. با اعتراض خانم محکوم علیه پرونده جهت رسیدگی به یکی از شهعب 

نظر استان ارجاع میگردد. خانم مذکور به دفتر وکالت شما مراجعه تقاضا می نماید وکالت ایشهان را بپذیریهد. آیها وکالهت ایشهان را 
قبول می کنید؟ در صور ت قبول وکالت توضیح دهید مبانی دفاع از حقوق ایشان را بر اساس چه اصول قانونی تنظهیم مهی کنیهد 

 (نمره 5ید. )مشروحا، بیان نما

ملکی را واقع در خارج از محدوده شهرسهتان رامهرمهز بها سهند عهادی از متصهرف  1362دوم: شخصی در مرداد ماه سال  سؤال
خریداری می نماید فروشنده مقداری از ثمن معامله را نقدا دریافت و مابقی را به هنگام تنظیم سند رسمی مالکیت دریافت خواهد 
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وقوع معامله مذکور چون ملک خریداری شده از نظر ساختمان نیمه ساخت بوده است خریدار بها اسهتناد بهه نمود پس از مدتی از 
 قولنامه عادی به شهرداری محل جهت اخذ پروانه ساختمانی مراجعه می کند و موفق به دریافت پروانه ساختمانی نمی گردد به

واست به طرفیت فروشنده در داگستری شهرستان رامهرمز بهه خواسهته منظور رهایی از بال تکلیفی خریدار مبادر ت به تقدیم دادخ
ملهک مهذکور را بها قولنامهه  62الزام به تنظیم سند رسمی می نماید و در متن دادخواست توضیح می دهد که در مرداد مهاه سهال 

زام نامبرده را به انتقال رسمی عادی مورد استناد خریداری کرده و چون فروشنده از انتقال رسمی استنکاف نموده است تقاضای ال
 دارد اینکه مستدل ، توضیح دهید؟

 آیا دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز صالحیت رسیدگی به دعوای حاضر را دارد؟  -1

 در صور ت اعتقاد به عدم صالحیت دادگاه توضیح دهید متقاضی می بایستی به کدام مرجع صالحیت دار مراجعه کند؟ -2

 (نمره 5مذکور را توضیح دهید؟ )اقداما ت مرجع   -3

 (نمره 5درچه صورتی اداره ثبت مکلف است  رأسا، و بدون حکم دادگاه سند مالکیت معارض را باطل نماید؟ ):سوم سؤال

در صورتی که یک نفر از ورثه ترکه را قبول و درخواست تصفیه به دادگاه بدهد آیا دادگهاه مجهاز بهه قبهول درخواسهت :چهارم سؤال
رکه می باشد یا خیر؟ در صورتی که ماترک توفی فقط یک با  منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضهای تقسهیم مها تهرک را تصفیه ت

 (نمره5/2بنماید آیا دادگاه می تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم نماید؟ )

 65ح می دههد عمهوی وی فهردی سهالخورده و دارای آقای )الف( دادخواستی به مرجع صالح قضایی تقدیم و توضی:پنجم سؤال
سال سن می باشد لکن به دلیل داشتن کار طاقت فرسا در جوانی اکنون ناتوان گردیده و قدر ت تکلم و حرکت را ندارد و تقاضای 

را صادر ولنهایهه  تعیین امین برای وی نموده است دادگاه مذکور با تعیین وقت رسیدگی قرار ارجاع امر به کارشناسی )روانپزشکی(
نظریه کارشناس به دادگاه واصل که طی آن اعالم شده است فرد مذکور فاقد هر گونه ضایعه روانی اسهت اینکهه مسهتدل، پاسه  

 دهید طرح تقاضا به صور ت انجام شده برابر مقررا ت قانونی است یا خیر؟ آیا مرجع قضایی تقاضای مذکور را خواهد پذیرفت؟

 (نمره 5/2تاثیری در تصمیم گیری مرجع قانونی خواهد داشت؟ )عدم ضایعه روانی چه 

 موفق باشید
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  ت اختاار اایو  دادرسی منیی اار ممواا  واات سؤال 

 :  ت زیر پاس  دهیدسؤال به کلیه 

منیژه با انتخا  وکیل دادگستری ، دادخواستی به خواسته الزام بیژن به اجرای رای داور ، به دادگاه تقهدیم و توضهیح –اول  سؤال
بین وی و خوانده به مد ت یکسال به منظور اشتغال بهه کسهب در مغهازه ملکهی وی )  73/1/1می دهدقرارداد مشارکتی به تاری  

گردیده و به موجب یکی از بندهای قرارداد ، حدوث هرگونه اختالف به داوری رجهوع داده خواهان (  مرابق شرایط مندرج منعقد 
 .شده و داور هم رآی به تخلیه مغازه صادر نموده است

روز از تهاری  رویهت نسهخه ثهانی دادخواسهت و ضهما م  5از طرف دیگر خوانده که تا کنون از مفاد رای داور مرلع نشهده ، پهس از 
به موجب دادخواستی تحت عنوان دعهوای متقابهل نسهبت بهه رای داور اعتهراض و ابرهال رای داور را مرالبهه تقدیمی خواهان ، 

نموده و توضیح می دهد که طبق شرایط مندرج در قرارداد ، تخلیه وتحویل مغازه مستلزم پرداخت نصف سرقفلی به وی ) بیژن ( 
مشارکت ، حهادث شهده اسهت و داور خهارج از مهلهت و فقهط د رمهورد  د رحال بقاء 5/3/1375میباشد و و اختالف آنها در تاری  

صادر شده است( هر دو پرونده ، توآم در جریهان رسهیدگی  10/01/1376تخلیه مغازه رای صادر نموده است ) رای داور در تاری  
ط به موارد اعالمی از ناحیه طهرفین قرار گرفته اند. با تکیه بر مبانی و مقررا ت و اصول مربوطه و در فرضی که شرایط قرارداد مربو

 . است ، پاس  و استدلل نماید

 اقدام و طریقی که منیژه به عمل آورده ، به عنوان طریق قانونی ، صا ب و لزم بوده است یا خیر چرا؟–الف 

 دعوایی که بیژن اقامه نموده  ، متقابل محسو  می گردد یا خیر؟ چرا؟ –  

، به منظور صدور رای به نفع بیژن ) ابزال رای داور ( دفاعیا ت شما مبتنی بر چهه مهواردی خواههد  اگر شما وکیل بیژن باشید –ج 
 (نمره 11بود؟) 

ریال به دادگاه تقدیم نموده است ،  000/3400خسرو به طرفیت شیرین دادخواستی به خواسته مرالبه طلب به مبلغ : دوم سؤال
تر اسناد رسمی ( اقرار به دین خود در مقابل خواهان به مبلهغ فهوق نمهوده اسهت. شیرین به موجب اقرار نامه رسمی ) تنریمی دف

دادگاه رسیدگی کننده به استناد اقرارنامه مذکور ، حکم بر محکومیت شیرین صادر نموده اسهت یها خیهر؟  در ههر صهور ت نظهر و 
 (نمره 4مبانی نظر خود را بیان و استدلل نمایید .  ) 

آقای الف به خواسته خلع ید به طرفیت آقای   اقامه نموده ، حکهم بهه رد دعهوی صهادر و بهه مرحلهه  در دعوایی که: سوم سؤال
قرعیت رسیده است . پس از یکسال از تاری  قرعیت حکم ، خواهان دعوی مذکور، همان خواسته را به موجب داخواست دیگری 

دگی نسبت به دعوی مرروحه ایراد حاکمیت امهر مختهوم به طرفیت همان خوانده مررح می نماید . خوانده در دومین جلسه رسی
به عمل می آورد. اگر وکیل خواهان باشید ، در مقابل ایراد خوانده ، چه دفاعی به عمل می آورید و دادگاه را در صدور چه تصهمیم 

 ( نمره 5قانونی و چگونه هدایت میکنید ؟ استدلل و مبانی استدلل خود را تشریح منید. ) 

 .شیدموفق با
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 اایو  واالی دادگست ی خواستا  1383 ت حقوق جاار ت اختاار جر  ما  سؤال 

ماهشههر بها اداره کهل راه و ترابهری  –الف : شرکت سهامی خا  الف قراردادی را جهت تعویض و ترمیم جهاده آبهادان  – 1 سؤال
یاد شده می باشند . طبق اساسنامه شهرکت منعقد و امضا کنندگان قرارداد مدیر عامل شرکت سهامی خا  الف و مدیر کل اداره 

سهامی مذکور کلیه اسناد تعهد آور باید به وسیله دو نفر ) مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره امضا گردند . ( پس از مدتی از 
سهامی خا  مهی اجرای قرارداد بین طرفین قرارداد اختالف حادث و اداره کل راه و ترابری مبادر ت به اقامه دعوی علیه شرکت 

نماید. لزم به ذکر است هیئت مدیره شرکت ) از جمله مهدیر عامهل( قبهل از اقامهه دعهوی توسهط مجمهع عمهومی شهرکت عهزل 
میگردند. مدیر عامل جدید در پاس  به دعوی به اعتبار قرارداد ایراد می نماید وادعا میکند که چون قرارداد تنها بهه امضهای مهدیر 

عتبار قانونی است با توجه به مقررا ت قانون تجار ت و اصول مسلم حقوقی به نظر شمادادگاه در مورد ایهن عامل رسیده است فاقد ا
 . ایراد چه تصمیمی اتخاذ مینماید

  : در موردی که قرارداد فوق الذکر به امضای دو نفر دارندگان حق امضا رسیده باشد لیکن قبل از انعقاد قرارداد امضا کنندگان 
 ومی شرکت از سمت خود عزل شده باشند آیا این قرارداد برای این شرکت الزام آور است یا خیر ؟ چرا؟توسط مجمع عم

را « الف » صادر و «   » فروخته بود براتی را در وجه « الف »تاجر ورشکسته ای قبل از توقف بابت بهای کالیی که به  – 2 سؤال
ض رویت برا ت قبولی خود را در آن درج مهی نمایهد . قبهل از فرارسهیدن موعهد به عنوان گیرنده برا ت معین می نماید . الف به مح

پرداخت برا ت ، تاجر ورشکسته می شود و دادگاه مدیر تصفیه ای را جهت انجام اقداما ت قانونی تعیین می نماید . مدیر تصفیه نزد 
» نیز در موعد مقرر نزد «  » ه او تحویل دهد و مراجعه و از وی در خواست می نماید که بهای کال را جهت تقسیم غرما ب« الف» 

مراجعه واز او میخواهد که وجه برا ت را پرداخت نماید . با توجه به مقررا ت قهانون تجهار ت و اصهول مسهلم حقهوقی توضهیح « الف 
 . دهید

 یا مدیر تصفیه پرداخت نماید ؟ چرا؟«   » را باید به  « بهای کال » وجه برا ت  «الف » -  1

به عنوان دارنده برا ت و تاجر ورشکسته به عنوان صادر کننده چگونه خواهد «   » به عنوان قبول کننده و « الف » بره بین را -2
 (نمره 7بود ؟   ) 

بانویی طی دادخواستی به دادگاه عمومی اهواز دعوی علیه شرکت سهامی خا  فروشهگاه زنجیهره ای اههواز اقامهه و  - 3 سؤال
میلیون ریال به شرکت خوانهده از بانهک  5سهام بی نام ) اوراق مشارکت ( به مبلغ  500تعداد  1374در سال ادعا نموده است که 

سپه پذیره نویسی  و خریداری و بهای سهام را تمامآ پرداخت کرده اسهت و در همهان سهال آنهها را مفقهود نمهوده اسهت از دادگهاه 
که در متن پذیره  15اخت بهای سهام بی نام سود حاصله از قرار سالیانه %تقاضای صدور حکم دا ر بر الزام شرکت خوانده به پرد

 : نویسی شرکت خوانده خود را ملزم به پرداخت آن به سهتم داران نموده بود ، می نماید. با توجه به قوانین جاری توضیح دهید

 اوآل : دادگاه در خصو  ادعاهای خواهان چه تصمیمی اتخاذ می کند ؟

 ( نمره 6) خواهان نزد شما مراجعه نماید چه اقدام یا اقداماتی در جهت استیفاء حقوق وی معمول می نمایید ؟ثانیآ : اگر 
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 اختاار درس میرن دادرسی ارف ی اار ممواا  واالی دادگست ی

 (.استفاده از مجموعه قوانین آزاد است - .زیر الزامی است سؤالپاس  به هر سه )

ستری به دادگاه واصل وحسب آن تقاضای تعقیب کیفری فهردی بهه اتههام سهرقت یهک دسهتگاه شکایتی توسط وکیل دادگ –الف 
نیسان موکل شده است. در حین رسیدگی متهم اقرار به داشتن یک فقره سابقه سرقت قرعی مهی نمایهد لکهن در ایهن خصهو  

گاه حقوق بهدوا نسهبت بهه مالکیهت نیسهان اههار می دارد که در نیسان مورد بحث شریک می باشد . قرار اناطه صادر کرده تا داد 
حکم مقتضی صادر نماید . وکیل شاکی نسبت به قرار اناطه اعتراض و تقاضای تجدیهد نظهر مینمایهد . دادگهاه تجدیهد نظهر قهرار 

ده صادره را به این استدلل که موضوع از موارد اناطه نمی باشد نقض نموده وبه دادگاه بدوی عود ت می دهد. پس از وصول پرون
قانون آ . د . ک به تبع امهر جزایهی دادخواسهت ضهرر و زیهان  بهه مبلهغ بیسهت  12و 9به دفتر دادگاه وکیل شاکی مستندا به مواد 

میلیون ریال تقدیم می نماید . دادگاه ضمن رسیدگی قرار تامین از نوع کفالت از نوع متهمم صادر می کند که متهم به علت عجز 
ود. متهم به قرار کفالت اعتراض نموده ، دادگهاه تجدیهد نظهر ضهمن رد اعتهراض مهتهم ، بهه علهت از معرفی کفیل زندانی می ش

داشتن یک فقره سابقه قرعی قرار را به وصیقه تشدید و پرونده را اعاده می نماید. نهایتآ دادگاه بدوی با احراز بی وجه بودن ادعای 
یان به ده میلیون ریال در حق مدعی خصوصی محکهوم مهی نمایهد و شراکت نیسان ، متهم را به یکسال حبس و از نظر ضرر و ز 

قانون مجازا ت اسالمی تعلیق می نماید. وکیل شاکی از حیث تعلیغ مجازا ت و کمی ضرر  25اجرای حبس را نیز تحت شرایط ماده 
ی مهتهم حاضهر نشهده و وزیان نسبت به رای اعتراض می نماید . دادگاه تجدید نظر طرفین را جهت رسیدگی دعو ت ، روز رسهیدگ

لیحه ای نیز تقدیم نمی نماید . دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی حکم بدوی را در مورد تعلیق مهتهم نقهض و حکهم بهه اجهرای 
 .مجازا ت صادر و درمورد ضرر و زیان حکم بدوی را تایید می کند

 .و مستدنا به قانون و رویه قضایی اعالم نمایید اینک با توجه به مرالب یاد شده ، پاس  خود را نسبت به موارد زیر مستدل

 آیا صدور قرار اناطه صحیح بوده یا تصمیم دادگاه تجدید نظر به نقض آن ؟-1

 آیا صدور قرار کفالت از طرف دادگاه بدوی صحیح است ؟ -2

 رار وثیقه صحیح است؟با فرض صحت قرار کفالت ، آیا عمل دادگاه تجدید نظر مبنی لر رد اعتراض متهم و تشدید به ق -3

 آیا حکم صادره ) یکسال حبث و تعلیق آن و پرداخت ضرر و زیان ( دادگاه بدوی صحیح است؟ -4

 عملکرد دادگاه تجدید نظر را در مورد این حکم چگونه ارزیابی می کنید؟ -5

 آیا متهم حق واخواهی از این رای را دارد یا خیر؟ -1

 (نمره 10بارم )
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