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جطیبى ٍالؼِذالغِ   

فطٍش اسلحِ ضا هیٌوبیس زضلیل تبضید  اعالػبت لغؼِ ذبظ ٍپالى هٌظَض ضسُ لَهبًساًی اهٌیِ ٍالیت وبپیسب هبٌی بطایٌىِ هتْن وبض لبچبق ٍتبًی چٌیي بط هیأیس وِ بِ اسبس حاظهالحظِ اٍضاق تحمیك ٍفیػلِ ّبی هحبون ت

ٍی  بین زٍاظزُ اظ بیطٍى حَیلی زٍ ػسز هطهی بین یه ٍ زٍ زاًِ جوپط ًظبهی ٍ ٍالیت ضا هَضز تالضی لطاض زازُ وِ زض ًتیجِ تالضی یه ٍاسىت ظضّی، ة آىهٌعل اسبهی ع ُ فطظًس س ى ٍالغ لطیِ غوس ٍلسَالی ًجطا5/6/1397بط4

لبق ٍ زضیطی  وِ ٍاسىت ظضّی ، زٍ جوپط ًظبهی ٍیري بِ تحمیك هؼطفی ضسُ است هَغَف اظْبض زاضتِ است. وِ همببل زضٍاظُ حَیلی اش ظیط ذبن جببجب ًوَزُ بَز زض یبفت گطزیس وِ هَغَف زض پیًَس بِ لضیِ هتصوطُ گطفتبض ٍ

ّیئت تحمیك بؼس اظ اووبل تحمیمبت بِ هسؤلیت هتْن هصوَض بط هبٌبء ایٌىِ ببلفؼل اظ هٌعل اضزٍی هلی هطبَط پسطم بسن اهلل بطیس هل اضزٍی هلی هیببضس وِ ٍظیفِ آى زض بگطام است ٍاظ هطهی ّبی بین یه ٍبین زٍاظزُ ذبط  ًساضم . 

ز اػتطاف زاضز.ٍی سالح ٍهْوبت بسست آهسُ ٍبِ جطم ذَ  

ًع حىن هحىوِ 

 ابتسائیِ 

(کود مذکور به نسبت 7(کود جزا با رعایت ماده)5ور و واسکت زرهی ولوازم نظامی وفك ماده )ژذَیص اسبهی ع ُ ٍلس س ى ضا زض لضیِ لبچبق زٍ ػس ضب10/10/1397(هَضخ78وبپیسب شضیؼِ فیػلِ ًوبط )هحىوِ ابتسائیِ 

(کود جزا بمدت هفت سال حبس تنفیذی محکوم به جزا نموده وبه مصادره اشیاء 535(ماده )1فمره )(3الذمه دانسته ودر لضیه لاچاق مرمی های بیم یک وبیم وبیم دروازه طبك جزء )عدم موجودیت دالیل الزام بری 

.(کود جزا اصدار حکم کرده است545مندرج محضر طبك ماده )  

ًع حىن هحىوِ 

 استیٌبف
ذَیص فیػلِ ذظ ًوبط فَق هحىوِ ابتسائیِ ضا لبًًَی زاًستِ استیٌبفبَ بِ تبئیس آى اغساض حىن ًوَزُ اًس.21/1/1398(هَضخ 12وبپیسب شضیؼِ فیػلِ ضوبضُ )هحىوِ استیٌبف ٍالیت   

ذالغِ زالیل اػتطاؼ 

 ٍیب لٌبػت حبضًَال
ًَضظیسُ . ضػت ػسم لٌبػت ذَیص ضا گصاضتِ ٍبِ فیػلِ هحىوِ هتصوطُ لٌبػتهتْن زض پبضیِ ابالؽ   

 ٍاضظیببی  تحلیل

لضبئی  هستطبضاى  
 فیػلِ هحىوِ استیٌبف هستسل، لبًًَی ٍػبزالًِ اغساض یبفتِ لببل تبئیس است .

 تائید است ًع لطاض

هحل اهضبء آهط بب غالحیت )15/11/1398تبضید        ) 

 

 

 شهرت طرفین قضیه و نوع واقعه

ا ل   شهرت سارنوال  نوع والعه 
لاچاق سالح و 

 مهمات 

کاپیساوالیت  محل والعه  ع ه ولد س ن  شهرت محکوم  

5/6/1337بر4  تاریخ والعه   وظیفه محکوم  

 سبب تحریک دعوی  
فرجام خواه 

 متهم

  
رابطه محکوم با 

 متضرر
 

 شهرت قضات

س ن   اسم   س ر  

ز ر    ح ی  تخلص   

  مستشار مستشار وظیفه


