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 ( 74: )ضوبضٍ

ذالغَ زػْی یب 
 هطبلجَ هسػی

هجلؾ ( ضبضّالی ُطات کَ اغل لیوت هْتط چِبضلک افـبًی ثوي هطّجَ ثْزٍ کَ 51هسکًَْ ًبحیَ ) هی ) ت ش( ّلس ) ا ش(ط فالًکْچ ضا ثطْض ضطاکت ثب  اسبهْتیکؼطازٍ 
ثوي هطّجَ ضا ًمسًا ثطایص تسلین ًوْزٍ ام ّ هجلؾ پٌجبٍ ُعاض افـبًی ثوي هطّجَ کَ هست یکسبل کبضکطزگی ّ  ػبیس هْتط ثْزٍ کَ اغل  یًیکػس ّ ثیست ّ زّ ُعاض افـب

فطّضگبٍ گفتَ هْتط ثَ  ًوْزم کَ اسبهی ) ت ش( کَط ضا ثَ فطّضگبٍ ذْضضیس تسلین تْثوي هطّجَ ًعز آى ثبلی هبًسٍ ّ هپْل هي ضا تبزیَ ًوْزٍ ّ هجلؾ پٌجبٍ ُعاض افـبًی 
هجلؾ پٌجبٍ ُعاض جوغ هي هیجبضس کَ اغل پْل کبضکطزگی ضا ثَ هي ػبضؼ هتمجل گطزیسٍ کَ اغل پْل ذْز ضا ثصضیؼَ ضْضای ّالیتی اظ آى تسلین ضسٍ ام کَ غطف 

 وطز اًس جْاثگْیی ًویکٌس.افـبًی پْل کبضکطزگی هْتط ثبالیص ثبلی هبًسٍ ُط چٌس اظ ًبهجطزٍ تمبضبی پْل طلت ذْز ضا هیٌوبین هت

ذالغَ هسافؼبت 
 هسػی ػلیَ

ُویي هسػی ثبالغبلَ طی یک ػطیضَ هطجْػی ػٌْاًی  2/55/5931ازػب ُبی ُویي هسػی ثبالغبلَ ّاُی، ثی اسبغ ّ کصة هطلك هیجبضس، ایي زض حبلیست کَ لجاًل ثتبضید 
س ّ ثیست ّ یک ُعاض ّ پٌجػس ( یکػ525111ضیبست ضْضای ّالیت ُطات ػبضؼ گطزیسٍ ثْز ثبالذطٍ ثَ کویتَ سوغ ضکبیبت ضْضای ّالیتی ُطات گفتَ کَ هجلؾ )

پطزاذت ًوبیس ّ هي ُن هجلؾ هصکْض ضا ثطایص پطزاذت ًوْزٍ ّ فبضؽ شهَ ًوْزم، ّ زض تؼِس ذط کَ اظ ططف افـبًی ضا ثطاین زض همبثل پْل هْتط ّ کطایَ اش ) ت ش( 
هیجبضس  ْز. کَ سٌس ضْضای ّالیتی ُن ضویوَت ّ ُیچ ازػبی پصیطفتَ ًویطضْضای ّالیتی تطتیت ضسٍ ثْز ضػت ًوْز کَ ثؼساظ ایي زیگط ُیچ ًْع اسٌبزی لبثل لجْل ًیس

 ّ ُیچ ًْع اسٌبز، ضِْز ّ هساضک هؤثك ّ یب ؿیط هؤثك زض ثبة هب ازػبی ذْیص ًرْاُس زاضت.
 .ًساضز ًظط اُل ذجطٍ 

ذالغَ استسالل ُیئت 
 لضبئی

پٌجبٍ ُعاض افـبًی هفبز حبغلَ اظ زضک کبض کطزگی یک ػطازٍ هْتط ًْع فالًکْچ ػلیَ ) ت ش( ّلس ) ا ( 11111) غ ا( ّلس ) غ م( هسػی ثبالغبلَ ازػبی هطبلجَ هجلؾ )
ض ضطاکت ذطیساضی ًوْزم کَ ش( هسػی ػلیَ ثبالغبلَ ًوْزٍ ّ جطیبى ضا چٌیي ثیبى هیساضز ایٌکَ لجاًل یکؼطازٍ هْتط ًْع فالًکْچ ضا ثب اسوی ) ت ش( ّلس ) ا ش( ثطْ

ست، هسػی ػلیَ ْف اغل پْل هي ضا زض ضْضای ّالیتی پطزاذت ًوْزٍ اهب هجلؾ پٌجبٍ ُعاض افـبًی هفبز حبغلَ اظ آى ثبلی هبًسٍ ّ تب حبل پطزاذت ًٌوْزٍ اثؼساظ هستی هْغ
ص ػٌْاًی ضْضای َ هطجْع ذْیطی ػطیض 2/55/5931هسػی ثبالغبلَ هصکْض ثتبضید  ی ثبالغبلَ اظِبض هیساضز کَ لجاًلثبالغبلَ زض جْاثیَ ذْیص ضوي ضز ازػبی هسػ

( یکػس ّ ثیست ّ یک ُعاض ّ پٌجػس افـبًی اظ ثبثت 525111) ت ش( هجلؾ )ثیبى زاضت کَ  ، هْغْف زض کویتَ سوغ ضکبیبت ضْضای ّالیتیٍسّالیتی ػبضؼ گطزی
ؽ شهَ ًوْزم ّ طاثطایص پطزاذت ًوْزٍ ّ ف وبیٌسٍ ضْضای ّالیتپْل هْتط ّ کطایَ اش ثطاین پطزاذت ًوبیس هي زیگط ُیچ زػْی ًساضم. ثٌسٍ هجلؾ هتصکطٍ ضا زض حضْض ً

ّ ًساضز ّ  زػْی ًساضتَهسػی ثبالغبلَ زض تؼِس ًبهَ کَ زض ضْضای ّالیتی تحطیط گطزیسٍ هتؼِس گطزیسٍ کَ زیگط زض ذػْظ ایي هْضْع ثب هسػی ػلیَ ثبالغبلَ کسام 
آى شیاًل زضج هیگطزز ثَ ایي هحکوَ اضایَ  ضا ثَ هحتْی 22/6/5931ؼِس ذط هؤضخ ضن جْاثیَ ذْیص کبپی تت ًوْزٍ است هسػی ػلیَ ثبالغبلَ زض شیل آى ًیع ًطبى ضػ

 شهرت اصحاب دعوی و نوع آن
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 شهرت قضات

 ) ص ا( ) و ا( )ع ا( اسم

 () ن ی () ر س () ا ح تخلص

 عضو دیوان عضو دیوان  رئیس  محکمه  وظیفه



 ًوْزٍ است.

هحکوَ  ًع حکن
 اثتسائیَ

ذْیص ثحضْض ططفیي زػْی ثَ اتفبق  92/01/0922هب ُیئت لضبئی هحکوَ اثتسائیَ ضسیسٍ گی ثَ لضبیبی تجبضتی ّالیت ُطات زض جلسَ لضبئی، ػلٌی، هٌؼمسٍ، هؤضخ 
ن ًوْزین ثط اغْل هحبکوبت تجبضتی حک( لبًْى 9( ضویوَ ضوبضٍ )4ّ  9( ّ هْاز )990، 999، 049ّ هْاز ) ( لبًْى تجبضت494ّ  9)آضاء هتکی ثَ زالیل فْق طجك هْاز 

( پٌجبٍ ُعاض افـبًی هفبز حبغلَ اظ زضک کبض کطزگی یکؼطازٍ هْتط 01111( ّلس ) غ م( هسػی ثبالغبلَ کَ ازػبی ضوب هجٌی ثط هطبلجَ هجلؾ ) ضرػیت حمیمی ضوب )م غ
صا هٌجؼس زض ذػْظ هجلؾ هتصکطٍ هعاحن ّ ؿطضساض ) ت ش( هسػی ػلیَ ثبالغبلَ ػلیَ ) ت ش( ّلس ) ا ش( هسػی ػلیَ ثبالغبلَ زض ایي هحکوَ ثبثت ظبُط ًگطزیس، ل

 هصکْض ًگطزیس.
سجت لطؼیت حکن 

 هحکوَ اثتسائیَ
 ( لبًْى اغْل هحبکوبت تجبضتی9( ضویوَ ضوبضٍ )99زػْی ُصا اظ جولَ زػْی ثسیط ثْزٍ کَ هسػب ثِبی تب یکػس ُعاض افـبًی هی ثبضس ّ حکن هحکوَ هطبثك هبزٍ )

 لطؼی ّ ًِبیی هی ثبضس.
 (     هحل اهضبء آهط ثب غالحیت ) 0/00/0922 تبضید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


