
  

 

 

 

      

 خالصه جریان قضیه

ْز کَ زر کزّال غزفَ زار تَ زریْری )ع ى( ّلس )ع ر( زر ًشزیک پٌُْتْى طالم زر کٌار طزک هتْلف ّ هٌتظز تزازر ذْز تْزٍ تا اس پٌُْتْى تیزّى شهْتز یک عزازٍ 

تَ تعمیة آى رفتَ ّ هْتز طایکل هذکْر را اس ًام را طزلت ًوْزٍ ّ فزار هی کٌس کَ اطاهی )ع ى(  (ى ع)هثایل  )ع خ(ل طْار تَ زریْری کُویي اثٌاء یک تي هْتز طای

 عمة هْرز تظازم لزار هیسُس کَ اس اثز حازثَ هذکْر زر یْر عزازٍ هْتز طایکل طْار طارق فْت هی ًوایس.

 

استدالل هیات قضائی محکمه 

 ابتدائیه
 اعتزاف هتِن. –گزفتاری تالفعل  –عسم رعایت همزرات ّ لاًْى تزافیک جازٍ ّ طزعت سیاز عزازٍ ّی 

 وص حکم محکمه ابتدائیه
کْز جشا تَ هست یک طال ّ  554( هازٍ 1هتِن را زر لضیَ فْت تزافیکی طثك فمزٍ ) 11/10/1343هحکوَ اتتسائیَ حْسٍ طْم شِز کاتل تَ اتفاق آراء زر جلظَ تاریری 

 یک هاٍ حثض تٌفیذی هحکْم تَ هجاسات ًوْزٍ اًس.

خالصه دالیل اعتراض و یا 

 اروىالڅقىاعت 
 لٌاعت ًوْزٍ اًس.

خالصه اعتراض و مدافعات 

 متهم و یا وکیل مدافع

ز زّتارٍ تسطت آّرزى هثایل ذْز ّی را تعمیة ًوْزٍ کَ زر طکلن تراْزر حازثَ هذکْر هْکلن همظز ًثْزٍ شرض هتْفی طارق تْزٍ ّ هثایل هْکلن را طزلت ًوْزٍ ّ ه

 عزازٍ هتذکزٍ را هتْفك طاسز تٌاًء ذْاُاى فیظلَ عازالًَ شوا هی تاشن. ل ًثْزٍ طزف هی ذْاطتَکحازثَ رخ هیسُس ّ هْکلن ُسف اع تظازم زازى عزازٍ هْتز طایًتیجَ 

خالصه استدالل محکمه 

 استیىاف

 جزم ّ هجزم طازر گززیسٍ ّ لاتل تائیس هی تاشس. فیظلَ هحکوَ اتتسائیَ هطاتك احکام لاًْى، هحتْای اّراق زّطیَ هتٌاطة تَ اّضاع ّ احْال

 

 لاًْى اجزاآت جشائی عیٌاً تَ تائیس فیظلَ هحکوَ اتتسائیَ اطسار حکن گززیسٍ 212( هازٍ 1تَ اتفاق آراء حظة ُسایت فمزٍ ) 25/12/1343زر جلظَ تاریری  وص حکم

سبب قطعیت حکم محکمه 

 استیىاف
 جزم ّ جشا.لاًًْی تْزى حکن ّ هتٌاطة تْزى 

 هحل اهضاء آهز تا طالحیت )                      (                                                                                                                              1343/  2/ 13تارید   5    

 شهرت طرفیه قضیه و وىع واقعه

شِزت 

 څارًْال
 فْت تزافیکی ًْع ّالعَ )م ع(

 کاتل هحل ّالعَ )ع ى( ّلس )ع ر( شِزت هحکْم

 22/1/1343 تارید ّالعَ  ّظیفَ هحکْم

 )ل م ص( شِزت ّکیل
طثة تحزیک 

 زعْی
 

شِزت 

 هتضزر
 

راتطَ هحکْم 

 تا هتضزر
 

 شهرت قضات

 )ع ا( )م ر( )ص ک( اطن

 )ف ی( )م ب( )ع ی( ترلض

 عضْ لاضی هسلك رئیض زیْاى ّظیفَ

 طتزٍ هحکوَ جوِْری اطالهی افغاًظتاى

 (ّالیت کاتلریاطت هحکوَ اطتیٌاف )

 (جزاین تزافیکی) ریاطت زیْاى

زر لضایای اطتیٌاف فارهت ًشز احکام لطعی هحاکن 

 جشائی

 (28شوارٍ فْرم )


