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عضو خدمتی

ثَ هالحظَ اؼٌبز ّهساضک اثجبتیَ جطهی ـبهل زّؼیَ ّ صْضت زػْی څبضًْال هْظف چٌیي ثط هی آیس کَ اؼبهی(غ ا ) ّلس (م ع) ثبـٌسٍ اصلی ّالیت پکتیب ثَ اؼبغ
خالصه جریبن
هفکالت فبهیلی کَ ػبیس حبلؿ گطزیسٍ ثْز غیط حبضط ّ اظ ثؽت هٌفک گطزیسٍ اظ تبضید > 59?;/8/8الی > 59?=/</8جوؼبً هست زّ ؼبل ّ چِبض هبٍ غیبثت ّظیفْی
واقعه:
ذْز ؼطاًَ ذْیؿ اػتطاف ًوْزٍ.
ذالصَ
-5اػتطاف صطیح لوړی څبضى ( غ ا ) ّلس ( م ع ) هجٌی ثط ایبم غیبثت ّ ظیفْی ذْیؿ  -8 .تبئیسی غیبثت ّظیفْی ذْز ؼطاًَ اظ جبًت ـؼجبت شیطثظ ضیبؼت ػوْهی پژًتْى
زالیل ّ
ّظاضت اهْض زاذلَ  -9.تبئیسی غیبثت ذْز ؼطاًَ هصکْض زض اهطیَ هجسز اؾ اظ جبًت پیژًتْى ّظاضت اهْض زاذلَ  .ثٌب ًء اظ ضئیػ صبحت زیْاى ًظبهی ّ ُئیت لضبئی ضیبؼت
هحکوَ ـِطی ّالیت پکتیب احتطاهبً تمبضب ثَ ػول هی آیس .تب حؽت ُسایت فمطٍ ( )8هبزٍ( )51ضویوَ ـوبضٍ یک کْز جعا هتِن هصکْض ضا هحکْم ثَ هجبظات فطهبئیس تب پٌس ثطای
هطبلجَ
ذْزؾ ّ ػجطت ثَ زیگطاى گطزز.
څبضًْال
ذالصَ زفغ ثطای هتِن هصکْض حمْق اؼبؼی هٌسضج هبزٍ ( )95ق .ا ّ فمطات (= )>-هبزٍ (=) ق  .اجطاآت جعائی تْضیح ّ تفِین گطزیس پػ اظ تفِین حمْق اؼبؼی هتِن زض ضاثطَ
هتِن ّ یب
ثَ زػْی څبضًْال اظ ّی شضیؼَ اؼتؼالم هْضخ  59??/</8اؼتجْاة ثَ ػول آهس کَ زض جْاة چٌیي تحطیط ًوْزٍ ( ایي جبًت ( غ ا ) ّلس (م ع ) ًؽجت هفکالت
هسافغ
ّکیل
فبهیلی کَ زاـتن ًجْزى ؼطپطؼت ثَ پسض ّ هبزض ًتْاًؽتن ثَ لطؼَ هطثْطَ ثَ ق ؼطحسی لْای همین گطزیع ثَ ّظیفَ حبضط ـْ هٌفک ـسم ّ ثطاین زّؼیَ غیبثت
ّظیفْی ایجبز گطزیس فؼالً ذْزم ـفبُی اظ ذْز زفبع هی ًوبئین ) ّ زض جلؽَ لضبئی ثَ حضْض زاـت ططفیي لضیَ چٌیي اظِبض ًوْزٍ ( ایٌجبًت (غ ا) ّلس ( م ع )
ًؽجت هکفالت فویلی کَ زاـتن ًجْزى ؼطپطؼت ثَ پسض ّ هبزض ًتْاًؽتن ثَ لطؼَ هطثْطَ ثَ ق ؼطحسی لْای همین گطزیع ثَ ّظیَ حبضط ـْم هٌفک ـسم ّ ثطاین زّؼیَ
غیبثت ّ ظیفْی ایجبز گطزیس).
ثَ هالحظَ اّضاق زّؼیَ ،صْضت زػْی څبضًْال هْظف ػلیَ هتِن هصکْض ّاػتطاف زض جلؽَ لضبئی ثَ حضْض زاـت ططفیي لضیَ ػلیَ هتِن ّاضز ثْزٍ ّ ًظط ثَ
خالصه
استدالل
زالیل شیل کؽت العاهیت هی ًوبئیس-5 .اػتطاف صطیح هتِن هصکْض  ( -۲غ ا) ػٌسالوحکوَ ثِحضْض زاـت ططفیي لضیَ زض جلؽَ لضبئی ثَ غیبثت ّظیفْی ذْیؿ
هئیت قضبئی اػتطاف ًوْزٍ-9 .غیبثت ّظیفْی ًبهجطزٍ اظ اثط هکبتت(=? )8:هْضخ ? 59?</?/8هسیطیت ػوْهی پیژًس ّ ( )8:?1هْضخ  59?;/:/81تبئیس گطزیسٍ .
نص حکم
هب ُئیبت لضبئی ضیبؼت زیْاى جطاین هٌؽْثیي ًظبهی هحکوَ ـِطی ّالیت پکتیب زض جلؽَ لضبئی ػلٌی هٌؼمسٍ تبضیری  59??/</8ذْیؿ زض حبل حضْض زاـت
حمیمی ططفیي لضیَ ثَ اتفبق آضاء تْ ( غ ا ) ّلس ( م ا) ضا زض لضیَ غیبثت ّظیفْی طجك ُسایت فمطٍ ( )8هبزٍ ( )51ضویوَ ـوبضٍ یک کْز جعا ثَ هجلغ()81111
ثیؽت ُعاض افغبًی جعای ًمسی هحکْم ثَ هجبظات ًوْزین.
سبب قطعیت
حکم محکمه
ابتدائیه
تبضید1000 / 1 /11

حکن هحکوَ اثتسائیَ هصکْض جعای ًمسی هجلغ()81111ثیؽت ُعاض افغبًی هطبثك ثَ ػول اضتکبثیَ هتِن ثْزٍ ثٌب ًء جبًجیي لٌبػت ًوْز
هحل اهضبء آهط ثب صالحیت (

)

