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 68گزارش 

 محسن شاكي:

 حميد متهم:

 ايراد صدمه بدني غيرعمدي موضوع:

 لایر  ابطال تمبر 000/000در مرحله تجديدنظرخواهی مبلغ هزینه دادرسي : 

عنه ـ تأييد رأي بدوي در حكم به محكوميت مشتكي صدور تصميم دادگاه:

 مرحله تجديدنظر

قانون آيين دادرسي كيفري ـ بند  071و  752مواد  مواد استنادي دادگاه:

قانون اصالحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب  3ماده « ك»و « ز»

، 474، 304، 712، 714، 464، 460، 476، 406، 447، 382، 202ـ مواد 

 نون مجازات اسالميقا 460

 شرح شكوائيه و گزارش

مبني بر تصادف  000طبق اعالم مركز  0/3/10مورخه  05:30در ساعت 

جرحي واقع در خ ابوسعيد پس از حضور كارشناس راهنمايي و 

رانندگي در محل تصادف مشاهده گرديد كه يك موتورسيكلت به 

راننده رانندگي آقاي محسن كه از غرب به شرق در حال حركت بود 

به رانندگي شخصي كه مدعي رانندگي آنرا دارد  10سواري رنو ال

بنام حميد... كه از غرب به شرق در حال حركت بوده كه 

موتورسيكلت از قسمت باك و كمك جلو راست آسيب جزئي ديده و 

آسيب ديده  10پاي راست ايشان مجروح شده و گلگير جلو چپ ال

 10و راننده اتومبيل ال مجروح به بيمارستان مينا منتقل شد

 شود.مقصر شناخته مي

 اظهارات متهم :

 حميد... شغل سرهنگ بازنشسته

 سؤال: در خصوص تصادف خود با راكب موتور توضيح دهيد.
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در خ ابوسعيد  10اينجانب حميد ... راننده خودرو شخصي ال 

زمانيكه از پاركينگ بيرون آمدم از قسمت چپ خودرو با 

نمودم راننده موتور سيكلت در اثر تصادف موتورسيكلت تصادف 

اش صدمه ديده بود كه با اطالعات اورژانس و راهنمايي پاي چپ

افسر كالنتري نامبرده به جهت طبابت با آمبوالنس به بيمارستان 

 مينا اعزام شد. 

 سؤال: آيا گواهينامه و بيمه داريد؟

 دارم. كپي آنها ضميمه است.

 رش اعتراضي داريد؟س: آيا نسبت به كروكي و گزا

 ج: خير مقصر هستم

ابوسعيد به دادسراي  007پرونده پس از ارسال از سوي كالنتري 

 و سپس ارجاع به شعبه سوم دادياري  00ناحيه 

 اظهارات متهم:

به شرح فوق كه در كالنتري اظهار داشته بوده و تقصير خود را 

 قبول دارد.

 اظهارات شاكي

ـ راننده 0388متولد              محسن                      

 موتورسيكلت )مجني عليه(

اينجانب مصدوم تصادف نسبت به مقصر تصادف شكايت داشته و 

 نامه هم دارم.نامه موتور و بيمهدرخواست رسيدگی دارم ،گواهي

صدور قرار كفالت از سوي داديار شعبه سوم دادسراي عمومي و 

 3/3/10آقاي مؤمني  00انقالب ناحيه 

 «قرار كفالت»

احتياطي در رانندگي قرار آزادي حميد فرزند احمد متهم به بي

منجر به صدمه بدني غيرعمدي به قيد معرفي كفيل به مبلغ دويست 

ميليون لایر از حال تا ختم رسيدگي و شروع به اجراي حكم صادر و 

گردد تا در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آزاد، اعالم مي

داني باشد قرار حضورًا به متهم تفهيم شد فهميدم كفيل و اال زن

 خواهم.دارم رونوشت نمي
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درخواست خانم شهناز در خصوص كفالت از متهم و قرار قبولي 

 00كفالت توسط داديار شعبه سوم دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 

 3/3/10مورخ 

 گزارش پزشكي قانوني

آقاي محسن معاينه به عمل از  10002احترامًا عطف به نامه شماره 

 گردد.آمده و نتيجه به شرح ذيل اعالم مي

( 7( پاي چپ داخل آتل گچي است پرونده باليني درخواست شده ـ 0

 سائيدگي آرنج چپ )حارصه( 

( كبودي مچ پاي راست ناشي 4( سائيدگي زانوي راست )حارصه( ـ3

 از اصابت جسم سخت دو تا سه روز مشهود است.

 «زشكي قانونيگزارش دوم پ»

در خصوص آقاي  3/3/10مورخ  100720د/ 3بازگشت به نامه شماره 

محسن )ر( به استحضار ميرساند نامبرده حضور ندارد. عالوه بر 

ضايعات اعالم شده در گواهي قبل و با توجه به پرونده باليني و 

هاي ارائه شده شكستگي بند ابتدايي انگشت اول پاي راديوگرافي

 دو ماه بعد از حادثه جهت معاينه مراجعه نمايد. چپ نيز دارد.

 گواهي سوم پزشكي قانوني

از آقاي محسن معاينه به  0/5/10احترامًا بازگشت به نامه مورخ 

ـ مصدوم در حادثه مورد نظر دچار 0عمل آمده مدارك بررسي شد 

شكستگي استخوان اول كف پاي چپ نيز شده است كه ارش آن چهارصد 

باشد ساير صدمات به صورت مطلوب التيام مي ديه كامل انسان

 يافته و ديه مقرر دارد معاينه مجدد ندارد.

 در شعبه سوم دادياری 7/5/10جلسه رسيدگي مورخ 

 متهم در آخرين دفاع اظهار داشت دفاعي ندارم.

صدور قرار مجرميت از سوي شعبه سوم دادياري و تأئيد دادستان 

 7/5/10محترم مورخ 

 قرار مجرميت
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معاون محترم دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 

00  

ي كيفري فاقد سابقه 0378در خصوص اتهام آقاي حميد... متولد 

احتياطي در رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي دائر بر بي

 «ر»موضوع شكايت آقاي محسن 

 كه با عنايت به داليل ذيل؛

 ـ شكايت شاكي0

 قانوني ـ گواهي پزشکی 7

 ـ كروكي تصادفات و گزارش و اقرار متهم3

بزه انتسابي نامبرده محرز و مسلم است، بنابراين قرار مجرميت 

قانون  3ماده « ك»و « ز»وي صادر و مراتب در اجراي بندهاي 

 گردد. اصالحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب اعالم مي

رياست محترم  00/5/10صدور كيفرخواست از سوي دادستان مورخ 

 مجتمع قضايي ؛

 با سالم

اهل اسكو ساكن تهران  0378در اين پرونده آقاي حميد... متولد 

-فاقد سابقه كيفري آزاد با قرار قبولي كفالت متهم است به بي

احتياطي در رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي كه با عنايت 

و  به شكايت شاكي ـ گواهي پزشكي قانوني ـ كروكي تصادفات

اقرار متهم ، ارتكاب بزه از سوي نامبرده در شهر تهران و در 

 محرز و مسلم است. 0310مورخه 

و بند  476و  406ناظر به  447و  382و  202بر اين اساس وفق مواد 

قانون مجازات اسالمي تقاضاي  464و بند د ماده  460يكم ماده 

 گردد.مجازات متهم تقاضا مي

 شود.دادگاه جزايي ارسال مي 0006به پرونده جهت رسيدگي به شع

صبح تعيين  1:0ساعت  05/8/10مورخ  0006جلسه رسيدگي در شعبه 

گرديده جلسه تشكيل است با حضور نماينده دادستان و طرفين 

پرونده نماينده دادستان درخواست مجازات متهم وفق كيفرخواست 

ن قانو 071خواستار شد سپس شاكي اظهار داشت از تبصره ماده 

دارم. آئين دادرسي كيفري مطلع شدم و شكايت خود را اعالم مي



 

 Vaghf.comپرونده کیفری و حقوقی  ۵۱مجموع 

 

 باشدمی Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

قانون آئين دادرسي  071سپس متهم اظهار داشت از تبصره ماده 

كيفري مطلع شدم و از وي سؤال شد كه به موجب كيفرخواست شما 

احتياطي در امر رانندگي و ايراد صدمه بدني متهم هستيد به بي

ول دارم و تابع قانون هستم و در غيرعمدي چه اظهاري داريد؟ قب

 آخرين دفاع نيز اظهار داشتند كه دفاعي ندارم.

 صدور رأي

 محسن شاكي:

 حميد متهم:

 ايراد صدمه بدني غيرعمدي اتهام:

 ))رأي دادگاه((

آقاي  00حسب كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 

غيرعمدي ناشي حميد فرزند احمد متهم است به ايراد صدمه بدني 

احتياطي رانندگي نسبت به آقاي محسن دادگاه با توجه به از بي

شكايت شاكي، گزارش مرجع انتظامي نظريه كاردان فني تصادفات 

كه مصون از اعتراض باقيمانده و گواهيهاي پزشكي قانوني شاكي، 

اقرار صريح متهم و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده 

دادگاه محرز و مسجل گرديده و مستندا به  بزهكاري متهم براي

 460و  382و  406و  475و  474ناظر به  447و  304و  712و  714مواد 

قانون مجازات  202و  415بند دال و  464و  476و 460و  0بند 

قانون وصول برخي از درآمدهاي  3ماده  0اسالمي با رعايت بند 

اخت دو ميليون لایر دولت و مصرف آن در موارد معين متهم را بپرد

جزاي نقدي بدل از حبس تعزيري بنفع صندوق دولت محكوم مينمايد 

و در خصوص صدمات وارده به شاكي متهم را در مورد ديه شكستگي 

التيام  بند ابتدائي انگشت اول پاي چه كه به صورت مطلوب

يافته بپرداخت سه پنجم از يك پنجم از يك دوم از يك دهم ديه 

و در مورد ديه جراحت حارصه آرنج چپ و زانوي راست كامل انسان 

بپرداخت يكصدم ديه كامل انسان و در مورد ديه كبودي مچ  "جمعا

پاي راست بپرداخت يك و نيم هزارم ديه كامل انسان و در مورد 
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ارش شكستگي استخوان اول كف پاي چپ بپرداخت چهار در صد ديه 

در حق  0/3/0310ادف كامل انسان ظرف دو سال از تاريخ وقوع تص

روز  70محكوم مينمايد رأي صادره حضوري و ظرف « ر» آقاي محسن

-پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان مي

 باشد. 

 .  عليه و شاكي ابالغ شدبه محكوم 00/2/10رأي صادره در تاريخ 

 لایر 000،000هزینه تجدیدنظرخواهي : 

حضور يافته و  0006عليه در شعبه كوممح 00/2/10در تاريخ 

درخواست تجديدنظرخواهي به دادنامه فوق را داشته و تقاضا 

 باشد ؛نموده است و اليحه بشرح ذيل مي

 الیحه اعتراض تجدیدنظرخواه؛

 دادگاه عمومي )جزائي(  0006رياست محترم شعبه 

 0006شعبه  00781احترامًا اينجانب حميد ك متهم پرونده كالسه 

ادگاه عمومي جزائي با عنايت به اينكه اينجانب بازنشسته د

اي كه باشم و درآمد بااليي ندارم جهت پرداخت ديهنيروي مسلح مي

حكم شده دچار عسر و حرج قرار خواهم گرفت و اينجانب را از 

 پرداخت مبلغ لحاظ شده در حكم صادره معاف فرمائيد.

 58ارسال و به شعبه سپس پرونده به دادگاه تجديدنظر استان 

 دادگاه تجديدنظر استان ارجاع شد .

 صدور رأي

 حميد تجدیدنظر خواه:

 محسن تجدیدنظر خوانده:

 07/1/10مورخ  0005 شماره دادنامه:

دادگاه تجديدنظر استان با رياست   58شعبه  مرجع صادركننده رأي:

و مستشار دادگاه : جناب آقای ..........جناب آقاي

............. 
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 ))رأي دادگاه((

 72/8/10مورخ  00845در اين پرونده آقاي حميد از دادنامه شماره 

-دادگاه عمومي جزايي كه به موجب آن به اتهام بي 0006شعبه 

احتياطي در امر رانندگي منتهي به صدمه بدني غيرعمدي آقاي 

محسن به پرداخت دو ميليون لایر جزاي نقدي و ديه صدمات در حق 

شده تجديدنظرخواهي كرده است با بررسي اوراق مصدوم محكوم 

 5/4پرونده و اليحه تجديدنظرخواهي اوالً در تايپ دادنامه عبارت 

تايپ شده كه به  5/3ديه كامل به اشتباه  00/0از  7/0از  5/0از 

گردد ثانيًا اعتراض موجهي كه موجبات نقض اين وسيله اصالح مي

ايد به عمل نيامده است دادنامه تجديدنظر خواسته را فراهم نم

و دادنامه موصوف از حيث احراز مجرميت و تطبيق با قانون و 

باشد لذا به استناد تعيين مجازات بدون اشكال و نقض قانوني مي

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب  752بند الف ماده 

در امور كيفري ضمن رد اعتراض، دادنامه تجديدنظرخواسته تأييد 

 گردد. اين رأي قطعي است .مي

 تحليل كارآموز :

دادگاه تجديد نظر در  رسيدگی متوجه اشتباه در اعداد وارقام 

آئين دادرسی مدنی آن قسمت  350گرديده است و به استناد ماده 

را اصالح ورأی را  تأييد نموده است که ميتوانست ماده مذکور 

 را در رأی ذکر نمايد .

ی چه در مرحله بدوی وچه در تجديد نظر ترتيب رسيدگی وصدور رأ

وفق موازين شرعی و قانونی صادر گرديده و ايرادی بر آن مترتب 

 نيست .

 

 62گزارش 

 

 رويا بخواهان: 

 ـ داود7ا ـ شكراله       خوانده: 
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تقاضاي صدور حكم خلع يد مشاعي از ملك تجاري به شماره  خواسته:

 لایر 000/000/50مقوم به  00/8200پالك ثبتي 

لایر ـ در مرحله تجديدنظر  000/075/0در مرحله بدوی :هزینه دادرسي : 

:000/530/0 

 صدور حكم مبني بر محكوميت خواندگان تصميم دادگاه :

و  306قانون آيئين دادرسي مدني ـ مواد  346ماده  مواد استنادي دادگاه:

 قانون اجراي احكام 43قانون مدني ـ ماده   300

 شرح دادخواست: 

احترامًا به استحضار ميرساند خواهان فوق به استناد و گواهي 

باشم كه حصر وراثت پيوستي احدي از ورثه مرحوم محمدعلي ب مي

به استناد دادنامه و الباقي مدارك دستور فروش ملك به شماره 

جزء ماترك مرحوم صادر شده است و اينجانب حق  00/8200پالك ثبتي 

رث خويش را دارم و ليكن احدي از االفروش ملك و برداشت سهم

اند و حاضر خواندگان فوق ملك مذكور را به تصرف خويش درآورده

باشند و در نتيجه امكان فروش ملك مذكور وجود به رفع تصرف نمي

ندارد لذا تقاضاي صدور حكم مبني بر خلع يد مشاعي از ملك 

ي به استناد دادنامه قطع 00/8200تجاري به شماره پالك ثبتي 

دادگاه تجديدنظر مورد استدعاست  76صادره از شعبه  0433شماره 

. 

 دادگاه تجدیدنظر پيوست دادخواست ؛ 76شرح رأي صادره از شعبه 

رأی پيوستی مربوط به ورثه در خصوص تقسيم ماترك كه موضوع 

باشد و حاكي از آن است كه ورثه نسبت به كل دعوي همين پالك مي

م حصه خود حق انتفاع و استفاده از به سهملك به صورت مشاعي

ملك موضوع دعوا داشته و اين رأي قطعي شده كه خواهان در 

 پرونده مطروحه بدان اشاره كرده است.

دادگاه عمومي و حقوقي )همان شعبه(  008نكته دوم آنكه در شعبه 

دعوايي ديگر به طرفيت خواندگان همين پرونده مطرح شده در 
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تصرف خواندگان كه خواهان از دادگاه المثال ايام خصوص اجرت

 رسيدگي آن را خواستار شده است.

سپس جهت اخذ استعالم ثبتي از ملك موضوع دعوا از اداره ثبت 

 اي ارسال شد و در پاسخ اداره ثبت اذعان داشت؛نامه

 «استعالم اداره ثبت»

تهران به  7اصلي واقع در بخش  8200فرعي از  00جريان ثبتي پالك 

به  73/00/64/ش مورخ 32024ت كه قباًل طي نامه شماره شرحي اس

دادگاه حقوقی تهران اعالم گرديده كه طبق  73رياست محترم شعبه 

گواهي دفتر امالك و دفتر بازداشتي اين منطقه كماكان به قوت و 

اعتبار خود باقيست لذا تصويري از دادنامه مذكور جهت مالحظه و 

 گردد. سال ميورداري قضائي به پيوست اربهره

ضمنًا در سطر چهاردهم قرار دو نامه پيوست نام خريدار قطعه 

 ..........آقاي محمدعلي 5/7/35مورخ  3007اول تفكيكي شماره 

 ميباشد كه بدينوسيله اصالح ميگردد.

حاكي از آن است كه  73به موجب نامه مذكور اداره نسبت به شعبه 

تهران يك قطعه  7در بخش اصلي واقع  8200فرعي از  00پالك ثبتي 

اكبر ثبت گرديده كه باشد كه بنام عليپالك مذكور مي 4تفكيكي از 

تهران به  004دفترخانه  71/7/35مورخ  00770به موجب سند قطعي 

 آقاي محمدعلي )مورث خواهان( انتقال رسمي يافته 

صبح تعيين  00:00ساعت  8/7/10سپس پرونده پس از تكميل در تاريخ 

 به طرفين دعوي ابالغ گرديد. 81يده و طبق ماده وقت گرد

 جلسه رسيدگي 

رغم ابالغ خواهان حضور دارد. خوانده رديف اول حاضر است و علي

قانوني خوانده رديف دوم حضور ندارد. خواهان به شرح دادخواست 

ادعاي خود را اعالم نموده و ليكن خوانده اظهار داشته كه من 

ام و بيست سال است كه در مغازه دهحق سرقفلي را خريداري نمو

 باشم.مشغول به كسب و كار مي

 وقت نظارت: 30/3/10در تاریخ 
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در وقت نظارت با مطالعه پرونده مطروحه در همان شعبه  كه در 

لغايت صدور حكم  78/3/22المثل ايام تصرف از تاريخ خصوص اجرت

برادر باشد و خواهان دعوي خواهان همين پرونده مطروحه و مي

باشد اقامه دعوي نموده كه برادر ايشان بعنوان شريك مشاعي مي

خواهان نسبت به سرقفلي ادعايي ندارد و ليكن تأثيري قانوني 

 30/7/10در حق خواهان اين پرونده نداشته و طي رأي مورخ 

خواندگان به پرداخت مبلغ يكصد و بيست و يك ميليون و نهصد و 

 اند.مثل محكوم گرديدهالچهل هزار لایر بابت اجرت

 صدور رأي دادگاه:

 دادگاه عمومي حقوقي  008شعبه  شعبه صادركننده رأي:

 رويا خواهان:

 شكراله  خوانده:

 «رأي دادگاه»

در خصوص دعوي خانم رويا به طرفيت آقاي شكراله دائر به صدور 

حكم به خلع يد خوانده نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك 

نظر به مجموع اوراق و محتويات پرونده و  8200از  فرعي 00ثبتي 

با عنايت به احراز مالكيت مشاعي خواهان به داللت پاسخ استعالم 

 00ثبتي وارده  و مفاد دادنامه قطعي  صادره از شعبه محترم 

دادگاه تجديدنظر استان و عدم احراز صحت ادعاي خوانده مبني 

ن با وي دادگاه دعوي بر وجود رابطه استيجاري بين مورث خواها

قانون مدني  300و  306خواهان را ثابت تشخيص، مستندًا به مواد 

قانون اجراي احكام مدني حكم به خلع يد خوانده از  47و ماده 

دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتي ده فرعي از شش هزار و 

شود. رأي صادره حضوري محسوب و ظرف هفتصد اصلي صادر و اعالم مي

وز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم بيست ر

 باشد.تجديدنظر استان مي
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از  30/3/10اعتراض خوانده در خصوص دادنامه كه در تاريخ 

ابالغ شده  05/4/10دادگاه عمومي  صادر گرديده و در تاريخ 

 نمايد.معترض و درخواست رسيدگي مجدد مي

 شكراله چ تجدیدنظرخواه:

 خانم رويا ب انده:تجدیدنظرخو

صادره از شعبه   720نسبت به دادنامه شماره  تجدیدنظر خواسته:

  30/3/10دادگاه عمومي حقوقي  مورخ 

با پيوست قرارداد « ع»ورود وكيل دادگستري آقاي رضا 

 وكالتنامه

 باشداليحه وكيل اعتراض تجديدنظرخواه به شرح ذيل مي

 الیحه اعتراض

وكالت از آقاي شكراله ج در خصوص پرونده احترامًا اينجانب به 

كه منتهي به صدور دادنامه در آن شعبه گرديده است  610321كالسه 

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي  346مستندًا به بند ج ماده 

و انقالب مراتب اعتراض و تجديدنظرخواهي خويش را صريحًا اعالم 

 نمايم؛مي

باشد كه در پالك مدت بيست سال مي باشد كه موكلالزم به توضيح مي

باشد مشغول به مي« آ»كه از ماترك مرحوم محمدعلي 00/8200ثبتي 

-كشي گاز و فروش لوازم بهداشتي ميفعاليت تجاري و شغل لوله

بهاء به ورثه باشد موكل در اين مدت اقدام به پرداخت اجاره

ها بآنمرحوم نموده است كه البته چكهايي كه از بابت اجاره

 باشد.پرداخت شده است موجود مي

دادگاه محترم بدوي اقدام به صدور حكم خلع يد از دو دانگ 

مشاع از شش دانگ نموده است در صورتيكه تجديد نظرخوانده 

محترم به عناوين مختلف مالكيت منافع )سرقفلي( موكل را قبول 

بها داشته و حتي طبق چكهاي دريافتي اقدام به دريافت اجاره

 ده است.نمو
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نكته ديگر در خصوص تاييدات خواهان دعوي و به رسميت شناختن 

باشد كه همگي مالكيت منافع موكل اظهارات شهود و مطلعين مي

آنها در مورد تأييد ضمني خواهان صورت گرفته است و دليل ديگر 

بر مالكيت منافع ملك فوق آنكه مدتهاست اعتراضي در خصوص تصرف 

مورث آنها صورت نگرفته و اين دليل تصرف ملك از سوي خواهان و 

 باشد.قانوني موكل اينجانب مي

تبادل اليحه ظرف مهلت مقرر قانونی )ده روز ( از سوی 

 تجديدنظرخوانده به شعبه ارسال نشده .

 58پرونده فوق با ارسال به دادگاه تجديدنظر استان به شعبه 

صدور رأي ارجاع شده و پس از رسيدگي مجدد نهايتًا منجر به 

 گرديده است .

 دادگاه تجديدنظر استان  58شعبه  مرجع رسيدگي كننده :

 آقاي شكراله با وكالت آقاي رضا تجدیدنظرخواه:

 خانم رويا تجدیدنظرخوانده :

 008شعبه  30/3/10مورخ  00720دادنامه شماره  تجدیدنظر خواسته :

 دادگاه عمومي حقوقي

محتويات پرونده ختم دادرسي دادگاه با بررسي اوراق و  گردشكار:

 نمايد.را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي

 ))رأي دادگاه((

در اين پرونده شكرا.. چاوشي با وكالت بعدي آقاي رضا عليزاده 

مورخ  0720به طرفيت خانم رويا آذرپيرا از دادنامه شماره 

ده است دادگاه عمومي حقوقي تجديدنظرخواهي كر 008شعبه  30/3/10

دانگ  7به موجب دادنامه موصوف حكم بر خلع يد تجديدنظرخواه از 

اصلي به لحاظ مالكيت  8200از  00دانگ پالك ثبتي  8مشاع از 

مشاعي صادر شده است دادگاه با بررسي اوراق پرونده اعتراض 

موجهي كه موجبات نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم نمايد 

وجود رابطه استيجاري بدون دليل ثابتي  به عمل نيامده و ادعاي
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است و دادنامه صادره از حيث رعايت اصول و موازين قانوني 

قانون  356بدون اشكال و نقص موثري است لذا به استناد ماده 

آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني ضمن رد 

رأي نمايد اين اعتراض دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد مي

 قطعي است.

 تحليل كارآموز :

در پرونده فوق خوانده در مقابل خواسته خواهان هيچگونه دليلی 

بر ايجاد رابطه استيجاری به دادگاه ارئه ننموده است 

مالک عمل  0358همانگونه در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 

قرار ميگيرد ايجاد رابطه استيجاری چه به صورت کتبی و چه 

باشد که در صورت فقدان سند اجاره )قراردادشفاهی( شفاهی مي

تقديمی ميبايست در يد مستأجر باشد. علی سندی از اجاره بهاء

رغم اينکه وکيل تجديدنظر خواه در اليحه اعتراض خود به ايجاد 

رابطه استيجاری با مورث تجديدنظرخوانده  اشاره داشته وليکن 

جهت اثبای آن سندی به اين موضوع کامال" جنبه ادعا داشته ودر 

دادگاه ارائه ننموده است لذا صدور رأی در مرحله بدوی و 

 تجديدنظر وفق موازين شرعی وقانونی صادر گرديده است . 

 

 66گزارش 

 كمال ص خواهان:

 «ف»ـ سعيد 7« ب»ـ آمنه 0 خواندگان:

به )ديه( و عندالزوم تقسيط پذيرش اعسار از پرداخت محكوم خواسته:

 آن 

 58دادگاه عمومي جزايی ـ شعبه  0021شعبه  رسيدگي كننده : مراجع

 دادگاه تجديدنظر استان 

 لایر نشر تمبر 000/55دعواي غيرمالي و مبلغ  هزینه دادرسي:
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صدور حکم بر محکوميت خواندگان وتأييد حكم و رد  تصميم دادگاه:

 تجديدنظرخواهي

قانون آئين  356قانون اعسار ـ ماده  32ماده  مواد استنادي دادگاه:

 دادرسي مدني 

 متن دادخواست ؛

 احترامًا اينجانب خواهان اعسار معروض ميدارد ؛

به پرداخت ديه در حق  الذكر محكومنظر به اينكه در كالسه فوق

ام و با توجه به اينكه هيچگونه مالي اعم خواندگان مذكور گشته

امه از منقول و غيرمنقول جهت تأديه محكوم به مقرر در دادن

باشم و نيز مستأجر بوده و نداشته و فاقد استطاعت مالي مي

نمايم و باشم و اينكه به سختي امرارمعاش ميفرزند مي 3داراي 

با عنايت به استشهادنامه اعالمي تقاضاي صدور حكم اعسار 

 به را دارم.اينجانب از پرداخت محكوم

 دادگاه عمومي جزائي؛ 0021ي شعبه صادره از سو 06/00/66مورخ  00014شرح دادنامه شماره 

ـ امير ن  5ـ احمد ش 4ـ مجيد م 3ـ ناصر ح 7ـ كمال ص 0آقايان 

به دليل عدم رعايت نظامات استاندارد در خصوص استفاده و 

بكارگيري و تأسيس يكدستگاه آسانسور موجب فوت خانم يلدا هـ 

درصد اند كه به موجب آن تقصير متهمان رديف اول و سوم شصت شده

مجموعًا و متهمان رديف چهارم و پنجم و دوم چهل درصد تعيين 

عليه گردند به پرداخت ديه در حق ورثه مجنيشده است محكوم مي

كه دادنامه مذكور در مرحله تجديدنظرخواهي نيز تأييد گرديده 

 است.

نفر شاهد مبني بر عدم  4پيوست پرونده گواهي شهادتنامه 

به امضاء و اثرانگشت تمامي گواهان استطاعت مالي خواهان كه 

 رسيده است.

و حضور گواهان و  00:00ساعت  2/00/10وقت رسيدگي براي تاريخ 

تنظيم صورتجلسه و شهادت در دادگاه به جهت عدم استطاعت مالي 

 خواهان
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 صبح 1:00ساعت  4/3/10جلسه رسيدگي تاریخ 

اظهار خواهان حضور دارد و ليكن خواندگان حضور ندارند خواهان 

داشت كه بنده استطاعت مالي ندارم مالي نيز ندارم و درخواست 

صدور حكم اعسار و تقسيط ديه محكوم شده را از مقام دادگاه 

 خواستارم.

 صدور رأي 

  00/4/10مورخ  00551 شماره دادنامه:

 كمال ص خواهان:

 ـ آمنه ب7ـ سعيد ح 0 خوانده:

 اعسار از پرداخت محكوم به خواسته:

 ادگاه(())رأي د

در خصوص دعوي آقاي كمال صادقي به طرفيت آمنه بيگي و آقاي 

سعيد مجري به خواسته پذيرش اعسار از پرداخت دفعتًا واحد 

به )ديه( و عندالزوم تقسيط آن كه با توجه به تقاضاي محكوم

خواهان و شهادت شهود دادگاه اعسار خواهان را به تقسيط ديه 

دارد خواهان قانون اعسار مقرر مي 32پذيرفته مستندًا به ماده 

دو سوم ديه را ظرف دو سال از زمان حادثه قتل غيرعمد پرداخت 

نمايد و مابقي را در اقساط مساوي ماهيانه ظرف يكسال پرداخت 

نمايد. رأي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ 

 قابل تجديدنظرخواهي است.

 رفين ابالغ ميگردد .رأی صادره به ط 77/4/10در تاريخ 

 اعتراض خواهان پرونده فوق ؛

كه در تاريخ  00551اينجانب نسبت به دادنامه صادره شماره 

ابالغ شده  77/4/10از دادگاه عمومي جزايي و در تاريخ  0/5/10

 نمايم.معترض و درخواست رسيدگي مجدد مي

 كمال ص تجدیدنظرخواه:
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 ـ آمنه ب7ـ سعيد ح 0 تجدیدنظرخوانده:

عمومي  0021صادره از شعبه  00551از دادنامه شماره  دیدنظرخواسته:تج

 جزايی 

 الیحه تجدیدنظر تجدیدنظرخواه؛

االشاره احترامًا نظر به اعتراض اينجانب به رأي صادره فوق

 دارم؛اعتراض خود را به شرح ذيل اعالم مي

به استحضار ميرساند با عنايت به عدم توان پرداخت طبق رأي 

محتويات پرونده مستدعي است مقرر فرمائيد. نسبت به  صادره و

تجديدنظرخواهي در خصوص رأي صادره با توجه به اينكه اينجانب 

باشم و بازنشسته هستم و درآمد بگير نيروي مسلح ميكمال ص حقوق

ديگري ندارم و حتي واحد مسكوني ندارم و مستأجر هستم درخواست 

 تقسيط دارم.

خواست تجديدنظر به تجديدنظر خواندگان با توجه به اينكه داد

ابالغ شد و ليكن هيچيك پاسخي به تجديدنظر )تبادل لوايح( به 

دادگاه ارائه نكرده و پرونده پس از ارسال به دادگاه 

تجديدنظر استان ارجاع و دادگاه  58تجديدنظر استان به شعبه 

 نمايد.مبادرت به صدور رأي مي

تجديدنظر استان جناب آقاي دادگاه  58رئيس شعبه  مستشار:

............. 

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي  گردشكار:

 نمايد.را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي

 ))رأي دادگاه((

به طرفيت از آقاي سعيد و خانم « ص»در اين پرونده آقاي كمال 

دادگاه  0021شعبه  6/5/10مورخ  00551آمنه از دادنامه شماره 

عمومي جزايي تجديدنظرخواهي كرده است به موجب دادنامه موصوف 

 06/00/66مورخ  0014به دادنامه شماره حكم بر تقسيط ديه محكوم

سال از زمان  7همان دادگاه به قرار پرداخت دو سوم آن ظرف 

وقوع و يك سوم باقيمانده در اقساط مساوي ظرف يكسال پرداخت 
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ادر شده است دادگاه با بررسي اوراق پرونده اعتراض نمايد ص

موجهي كه موجبات نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم نمايد 

به عمل نيامده است و دادنامه صادره از حيث رعايت اصول و 

موازين قانوني بدون اشكال و نقص موثري است لذا به استناد 

ي و انقالب در امور قانون آئين دادرسي دادگاههاي عموم 356ماده 

-مدني ضمن رد اعتراض دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد مي

 نمايد اين رأي قطعي است.

 

 تحليل كارآموز :

قانون اعسار مرجع صالح رسيدگی به اعسار  70با توجه به ماده 

از پرداخت محکوم به همان دادگاهی است که به دعوای اصلی 

 رسيدگی نموده است .

قانون اعسار اشخاصی دارائی نداشته باشند  36ماده با توجه به 

وصاحب حرفه شغلی باشند که بتوانند بدهی خود را پرداخت 

نمايند ميتوانند درخواست اقساط نسبت به محکوم به بدهند ،در 

پرونده فوق با استناد به ماده مذکور رأی دادگاه صادر گرديده 

فوق اعتراضی است ،بطوريکه محکوم عليهما نسبت به دادنامه 

نداشته و محکوم له جهت صدور حکمی که منافع بيشتری برای وی 

همراه داشته باشد به رأی بدوی اعتراض نموده واين درحاليست 

که رأی بدوی قانونی وشرعی بوده و در مرحله تجديد نظر نيز 

دليلی بر نقض آن وجود نداشته است لذا برحکم صادره ايرادی 

 وارد نيست .

 

 61گزارش 

 يوسف خ شاكي:

 بهرام ز عنه:مشتكي

 تهمت ـ افتراء ـ هتك حرمت موضوع:
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صدور حکم مبنی برمحکوميت مشتکی عنه ـ تأييد رأی تصميم دادگاه : 

 بدوی وتخفيف مجازات صادره از دادگاه بدوی       

 740قانون مجازات اسالمی ـ ماده  812و 77مواد  مواد استنادي دادگاه :

وصول برخی از  3از ماده7بند  –قانون آئين دادرسی کيفری 

قانون اصالح قانون تشكيل  77ماده  7درآمدهای دولت ـ تبصره 

 دادگاههاي عمومي و انقالب

 شرح دادخواست :

احترامًا و ضمن تقديم استشهاديه پيوست به استحضار ميرساند با 

 72044/7315اكي كه با اين جانب در احداث ساختمان پالك ثبتي متش

بدون هيچگونه  03/4/61واقع در صادقيه ـ كوي ارمكان در تاريخ 

موجب شرعي و قانوني در حضور شاهدين با به كاربردن عباراتي 

-آميز موجب هتك حرمت و حيثيت اينجانب گرديده و با سوءتوهين

في نموده است. لذا نظر به اينكه نيت اينجانب را كالهبردار معر

عمل ارتكابي متشاكي واجد وصف مجرمانة توهين، افترا و هتك 

باشد، رسيدگي و صدور حكم به محكوميت جزائي متشاكي حرمت مي

 باشد.مورد تقاضا مي

 نفر از شاهدين ارتكاب جرم  4استشهاديه توسط  ضميمه شكوایيه:

ادسراي عمومي و انقالب پس از تقديم شكوائيه از سوي شاكي به د

دادسراي عمومي و انقالب  7بازپرسي ناحيه  08پرونده به شعبه 

 ارجاع شد. 

سپس با صدور قرار و تحقيقات مقدماتي به كالنتري مربوطه، 

 كالنتري با احضار متهم اظهارات وي اخذ شد ؛ 

در پاسخ به ادعاي طرح شده از سوي شاكي اظهار داشت اتهام 

دارم من فقط يك قرارداد با ايشان منعقد كردم وارده را قبول ن

 و از موارد مطرح شده از سوي شاكي اطالعي ندارم.

و ارائه وكالتنامه از متهم  00/5/61ورود وکيل در پرونده مورخ 

 اي به دادگاه تقديم داشته است.كه طي اليحه

 بازپرسي؛ 08در جلسه رسيدگي در شعبه  70/5/61در تاريخ 
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 اظهارات متهم

: شكايت آقاي يوسف عليه شما دائر بر توهين  كالهبرداري به س

گردد چه توضيحي داريد؟ بنده يك قرارداد با شما قرائت مي

ام كه ساختمان بنده را بسازد كه ايشان در انجام ايشان داشته

تعهدات خود كوتاهي نموده و منجر به مذاكره شده و هيچيك از 

 اتهامات ايشان را قبول ندارم

ايد كالهبردار چه اكي اظهار داشتند كه شما به ايشان گفتهس: ش

 پاسخي داريد؟

 باشد.پاسخ: خير كذب محض مي

س: در خصوص شهادت شهود دائر بر افترا )نسبت دادن كالهبرداري( 

 گردد از خودتان دفاع كنيد.به شما تفهيم مي

باشند و ذينفع در موضوع پاسخ: شهود ايشان از شركاي ايشان مي

باشد كه او نيز باشند و ديگر شاهد مسئول مشاور امالك ميمي

 گذاري نموده است.ذينفع است و همچنين سرمايه

 صدور قرار كفالت

الكفاله به مبلغ چهل ميليون لایر از حال تا ختم آزادي با وجه 

 رسيدگي صدور دادنامه و شروع به اجراي حكم 

وكيل دادگستري با جعفر ...  صدور قرار قبولي كفالت آقاي علي

ارائه پروانه وكالت احضاريه جهت حضور شهود كه در تاريخ 

اند و وكيل متهم از دادگاه خواسته است شهود حاضر نشده 73/8/61

كه با توجه به عدم حضور آنان، شهود از عداد داليل وي خارج 

 شده و خواهشمند است دستور مقتضي صادر شود. 

نع تعقيب از سوي آقاي صدور قرار م 30/8/61در تاريخ 

  7دادسراي عمومي و انقالب ناحيه  08بازپرس شعبه .......ناصر

 قرار منع تعقيب

در خصوص شكايت آقاي يوسف عليه آقاي بهرام به اتهام افتراء 

رغم ابالغ شهود خود را در وقت رسيدگي نظر به اينكه شاكي علي

در اين شعبه حاضر نكرده تا استماع شهادت از سوي اينجانب 

صورت پذيرد و از طرف ديگر شهادت شهود در مرجع انتظامي نيز 
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مورد جرح واقع شده و از عداد داليل خارج شده است لذا به 

 اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و 3استناد بند ك ماده 

قانون  32قانون آيين دادرسي كيفري و اصل  022انقالب، ماده 

گردد قرار صادره در صورت تأييد اساسي قرار منع تعقيب صادر مي

دادستان در ظرف ده روز پس از ابالغ از طرف شاكي خصوصي قابل 

باشد دفتر پرونده اعتراض در محاكم صالح )عمومي ـ انقالب( مي

 ت محترم دادسرا برسد. جهت اظهارنظر به نظر سرپرس

  70/2/61اعتراض شاكي در تاريخ مقرر قانوني طي اليحه به تاريخ 

متن اليحه با اين شرح است كه شهود در كالنتري حاضر گرديده و 

قانون آيين  051و  041، 046اند و اشاره به مواد شهادت داده

دادرسي كيفري كه در صورت عدم حضور شاهد، جلب آنان نيز از 

ارسال شد و  0028باشد سپس پرونده به شعبه ف دادسرا ميوظاي

قاضي شعبه اعتراض شاكي را پذيرفته و دستور حضور شهود را 

 اند ؛صادر نموده كه شهود حاضر شده و به شرح ذيل شهادت داده

 شهادت شهود

اظهار داشته كه آقاي بهرام با تعدادي فتوكپي  0330ـ قاسم متولد 0

ع به نمايش نموده است و فرياد زد كه وارد مغازه شد و شرو

 كالهبرداري كرده است.

 ساله 41ـ كامبيز 7

ظهر به در مغازه مشاور امالك آمد و با نمايش  07ايشان در ساعت 

 عنوان كرد كه شاكي پرونده فوق كالهبردار است.

دادگاه عمومي جزائي ـ  0028سپس قبول اعتراض از سوي رئيس شعبه 

بازپرسي جهت رسيدگی  08پرونده به شعبه  و ارسال .....مظاهر 

 وادامه تحقيقات .

  78/00/61سپس صدور قرار مجرميت از سوي بازپرس در تاريخ 

و صدور كيفرخواست از سوي دادستان محترم آقاي توكلي مورخ 

دادگاه  0022و ارجاع پرونده به شعبه  5055به شماره  78/00/61

 جزائي 
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سپس احضاريه جهت تشكيل دادگاه به طرفين پرونده در تاريخ 

 صبح  00:00ساعت   76/0/10

 صدور رأي

 ))رأي دادگاه(( 

با وكالت آقايان « ز»دادسراي عمومي و انقالب عليه آقاي بهروز 

علي جعفر... و مصطفي ... به اتهام افتراء انتساب بزه 

ت داليل دادستان كالهبرداري به شاكي كيفرخواست صادر نموده اس

 0028ـ قرار جلب به دادرسي شعبه 7ـ شكايت شاكي 0عبارتند از 

ـ مفاد شهادت شهود دو مورد اول دليل 3دادگاه عمومي جزايي 

اثبات جرم نيست با توجه به مالحظه محتويات پرونده و مجموع 

داليل دادستان وفقد دفاع موثري از متهم و وكاليش دادگاه به 

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي  70و  08و  04و 1 و 6استناد مواد 

آئين نامه قانون مذكور و بند ب  06و  08و  7و انقالب و مواد 

قانون  715و تبصره ماده  704و  707و  013و  066و مواد  022ماده 

آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري و ماده 

رح ذيل محكوم مينمايد قانون مجازات اسالمي متهم را بش 812

پانزده ضربه شالق تعزيري رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از 

 تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است.

 «ز»اعتراض متهم بهرام 

 لایر نشر تمبر  000/000با پرداخت هزينه 

 الیحه تجدیدنظرخواهي تجدیدنظرخواه ؛

 ظر استان ؛رياست محترم دادگاه تجديدن

 سالم عليکم

 0002احتراما " اعتراض خود را نسبت به دادنامه صادره از شعبه 

 دادگاه عمومی جزايی بشرح ذيل اعالم مينمايم ؛

ـ كذب بودن اتهام انتسابي: با توجه به اينكه تمامي شهود 0

 باشد.اند شهادت آنان خالي از ايراد نميذينفع در موضوع بوده
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توهين؛ چون شاكي در محل حضور نداشته توهين ـ فقدان شرايط 7

 كند مصداق پيدا نمي

ـ فقدان عنصر معنوي: توهين زماني مصداق دارد كه انگيزه 3

 باشد .ريختن آبروي شخص باشد و قابل مجازات نيز نمي

 58سپس پرونده با ارسال به دادگاه تجديدنظر نهايتًا به شعبه 

ه با بررسي اوراق و دادگاه تجديدنظر ارجاع شده و دادگا

 نمايد.محتويات پرونده مبادرت به صدور رأي مي

 صدور رأي

دادگاه تجديدنظر استان به رياست  58شعبه  شعبه صادركننده:

 .........و مستشار دادگاه آقاي ...........آقاي

 بهرام ز تجدیدنظرخواه:

 يوسف خ تجدیدنظرخوانده:

 ))رأي دادگاه((

با وكالت علي جعفر... و مصطفي « ز»بهرام در اين پرونده آقاي 

مورخ  00023از دادنامه شماره « خ»وهم چنين آقاي يوسف « د»

اند دادگاه عمومي جزايي تجديدنظرخواهي كرده 0022شعبه  3/7/10

به موجب دادنامه موصوف آقاي بهرام زابلي به اتهام افترا 

به شالق ها به تحمل پانزده ضرموضوع شكايت آقاي يوسف خوئيني

محكوم شده است دادگاه با توجه به بررسي اوراق و مستندات 

با عنايت به اين كه « خ»پرونده اول تجديدنظرخواهي آقاي يوسف 

قانون مجازات اسالمي تعيين كيفر  812دادگاه بدوي وفق ماده 

-باشد وارد و موجه نمينموده و تشديد مجازات متكي به دليل نمي

دنظرخواسته در ارتباط با محكوميت آقاي باشد دوم دادنامه تجدي

، وفق مقررات و بر اساس مؤداي گواهي گواهان صادر «ز»بهرام 

شده است رأي بدوي از حيث مباني، احراز مجرميت و تطبيق عمل 

با قانون خالي از اشكال و منقصت قضايي است ليكن با توجه به 

ادگاه و نظر به اين كه د« ز»فقدان سابقه كيفري آقاي بهرام 

قانون مرقوم مخير به صدور  812در تعيين كيفر مقرر در ماده 
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ضربه شالق يا يكي  24حكم به تحمل يك ماه تا يك سال حبس و تا 

باشد و شق اول كيفر مقرر شده در قانون از آنها حسب مورد مي

از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و  3ماده  7مشمول بند 

 77ماده  7است با اجازه حاصل از تبصره مصرف آن در موارد معين 

قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب و رعايت 

ضربه شالق مقرر در رأي  05قانون مجازات اسالمي  77ماده 5بند 

بدوي به پرداخت مبلغ هشتصد هزار لایر جزاي نقدي به نفع صندوق 

ظرخواهي شود النهايه تجديدندولت تبديل و تخفيف داده مي

قانون آيين  740تجديدنظرخواهان منطبق با شقوق مختلف ماده 

باشد لذا دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري نمي

 752دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي به استناد بند الف ماده 

همان قانون با تبديل و تخفيف مجازات به عمل آمده دادنامه 

 كند اين رأي قطعي است.ستوار ميتجديدنظرخواسته تأييد و ا

 تحليل كارآموز :

قانون آئين دادرسی  740قاضی محترم در رأی تجديدنظر به ماده 

کيفری اشاره داشته است که به نظر می رسد مورد استناد به 

 تبصره آن بوده است که مقرر می دارد ؛

""اگر در خواست تجديدنظر به استناد يکی از جهات مذکور در 

ه به عمل آمده باشد در صورت جهات ديگر مرجع تجديدنظر اين ماد

 می تواند به آن جهت هم رسيدگی نمايد """

همانگونه که در تجديدنظرخواهی در خصوص تبديل و تخفيف مجازات 

اشاره ای نشده ولی دادگاه محترم تجديدنظر به استناد تبصره 

 ماده مذکور حکم شايسته صادر نموده و وفق موازين شرعی و

 قانونی بوده است .

   

 10گزارش 

 نبي اله )الف( خواهان:

 اداره كل منابع طبيعي و آنجيز شهرستان خوانده:
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اعتراض و ابطال رأي اداره كل منابع طبيعي و آبجيزداري  خواسته:

واقع  040/23به پالك ثبتي  0/3/10/هـ مورخ 88شهرستان به شماره 

  00در بخش 

 لایر نشر تمبر  000/000مبلغ  هزینه دادرسي :

صدور قرار رد دادخواست ـ تأييد قرار بدوي در مرحله  تصميم دادگاه:

 تجديدنظر

 قانون آئين دادرسي مدني  354و  364و  64مواد  مواد استنادي دادگاه:

 شرح دادخواست؛

اينجانب خواهان موصوف به استناد سند قطعي مالك ملك به پالك 

 73716ادره به استثناي باشم كه طبق رأي صمي 040/23ثبتي 

مترمربع، بقيه سطح زمين ملي و جزء اتصال اعالم شده لذا با 

توجه به مراتب فوق اينجانب مراتب اعتراض خويش را اعالم داشته 

به رأي اداره كل منابع و از شما مقام محترم تقاضاي اعتراض 

و  0/3/10/هـ مورخ 88يزداري شهرستان به شماره طبيعي و آبخ

را  040/23نفيذ مالكيت خواهان نسبت به پالك ثبتي تقاضاي ت

 خواستارم.

 پيوست و ضمائم دادخواست.

  0/3/10/هـ مورخ 88رأي شماره 

 از: سرپرست اداره منابع طبيعي و آنجيزداري شهرستان

 اله الفبه: آقاي نبي

فرعي از  040در خصوص پالك  381بازگشت به اعتراض شما به شماره 

قانون  58به اطالع ميرساند. مقررات ماده اصلي طالدر در  23

برداري از جنگلها و مراتع كشور نسبت به كل پالك حفاظت و بهره

شهرستان قبالً  00ـ اصلي موسوم به طالدر واقع در بخش  23شماره 

به مورد اجراء گذاشته شده و سپس هيئت ماده واحده قانون 

در رابطه با  58تعيين تكليف اراضي اختالفی موضوع اجراي ماده 

ـ اصلي طالدر تشكيل و بررسي نموده است كه منجر به رأي  23پالك 
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گرديده كه پالك مزبور  7/6/81ـ0صادره از سوي قاضي هيئت شماره 

-مترمربع مستثنايات كه در يد مالكين مي 737160را به استثناي 

باشد، باشد بقيه سطح پالك مرقوم كماكان ملي و جزء انفال مي

اطالع ايفاد ميگردد ضمنًا در قوانين و مقررات مورد  مراتب جهت

عمل اين اداره واگذاري زمين معوض با پرداخت بهاء اراضي ملي 

 بيني نگرديده است.شده پيش

 

دادگاه عمومي حقوقي  070پس از ثبت پرونده و ارجاع آن به شعبه 

واقع در مجتمع شهيد باهنر تعيين وقت اداري از سوي شعبه 

 انجام گرفتهمذكور 

 جلسه رسيدگي 

جلسه رسيدگي با حضور خوانده و خواهان  00/4/10در تاريخ  

 تشكيل گرديده است.

خواهان به شرح دادخواست اظهارات خود را مطرح داشته است 

اي توسط نماينده حقوقی به دادگاه تقديم نموده خوانده يك اليحه

به موجب كه طي آن اظهار داشته كه ملك مورد ادعاي خواهان 

زيست جزء مراتع معرفي قانون حفاظت محيط 58نظريه كميسيون ماده 

قانون حفاظت و  31و  03و تشخيص داده شده و در اجراي ماده 

برداري از جنگلها و مراتع به نام سازمان جنگلها و مرتع بهره

مورخ  860به ثبت رسيده است و سند ابرازي خواهان )رأي شماره 

ي ديوانعالي كشور اسناد ابرازي خواهان از ( هيأت عموم78/2/64

 درجه اعتبار ساقط است . 

 سپس ختم رسيدگي و صدور رأي

  04/4/10مورخ  344 شماره دادنامه:

 اله ...آقاي نبي خواهان:

 شهرستان دایيزاداره كل منابع طبيعي و آبخ خوانده:

 ))رأي دادگاه(( 
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ي و آبخيزداري اله ...  بطرفيت اداره كل منابع طبيعدعوي نبي

شهرستان اعتراض و ابطال رأي كميسيون ماده واحده اراضي 

باشد دادگاه قطع نظر از اينكه مي 040/23اختالفي مربوط به پالك 

از سوي  0/3/10/ه مورخ 88شماره رأي كميسيون اشتباهًا به شماره 

خواهان اعالم گرديده است از آنجا كه خواهان وكيل مالك برابر 

مربوطه بوده  77حوزه ثبتي همدان دفترخانه  3506مه نابا وكالت

است و در جلسه دادرسي نيز بر اين امر تصريح دارد فلذا دعوي 

قانون  64از سوي ذينفع اقامه نشده است نهايتًا برابر ماده 

آ.د.م قرار دعوي صادر و اعالم ميدارد اين قرار ظرف بيست روز 

 باشد .نظر استان ميقابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي تجديد

به خواهان و خوانده ابالغ  0310تير  76و  72رأي صادره در تاريخ 

با تقديم واقعي شد و تجديدنظرخواهي از سوي خواهان پرونده 

 باشد؛دادخواست و اليحه به شرح ذيل مي

 اله ...نبي تجدیدنظرخواه:

  داریيزانده: اداره كل منابع طبيعي و آبختجديدنظرخو

صادره از  04/4/10مورخ  344تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 

  070شعبه 

 اليحه تجديدنظرخواه:

 رياست محترم دادگاه تجديدنظر استان ؛

احترامًا در خصوص اعتراض به رأي مذكور در دادخواست تقديمي به 

 استحضار ميرساند، 

ـ الزم به ذكر است ملك فوق طبق سند به نام برادرم بوده كه 0

وكالت كاري به بنده داده تا كارهاي ايشان را انجام بدهم ولي 

 باشد اداره منابع طبيعي اعالم نموده كه مال منابع طبيعي مي

-باشم و زمين خويش را ميـ و حاضر به فروش و تحويل ملك نمي7

خواهم يا به جاي آن يك زمين ديگري به بنده بدهند لذا به رأي 

 دگي مجدد پرونده را خواستارم.صادره اعتراض و تقاضاي رسي

 باشد.نامه ضميمه پرونده ميالزم به ذكر است وكالت

اداره منابع  در پاسخ به تجديدنظرخواهي، تجديدنظرخوانده

طبيعي، پاسخي به آن مطرح ننموده است. و با ارسال پرونده به 
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دادگاه تجديدنظر  58دادگاه تجديدنظر استان و ارجاع به شعبه 

سيدگي به پرونده شعبه مذكور مبادرت به صدور رأي استان با ر

 نمايد.مي

 دادگاه تجديدنظر استان  58شعبه  مرجع صادركننده رأي:

 070صادره از شعبه  04/4/10مورخ  344رأي شماره  تجدیدنظر خواسته:

 دادگاه عمومي حقوقي 

 ))رأي دادگاه((

منابع بطرفيت اداره كل « الف»اله در اين پرونده آقاي نبي

 04/4/10مورخ  00344طبيعي و آنجيزداري تهران از دادنامه شماره 

دادگاه عمومي حقوقي تجديدنظرخواهي كرده است به موجب  070شعبه 

دادنامه مذكور دعواي تجديدنظرخواه به خواسته تقاضاي اعتراض 

و ابطال رأي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان به 

-)تجديدنظرخواه( وكالت )كاري( داشته و ذي لحاظ اين كه خواهان

-باشد قرار رد دعوا صادر مينفع در طرح دعوا و اقامه آن نمي

شود دادگاه با توجه به بررسي اوراق و مستندات پرونده نظر به 

اين كه تجديدنظرخواه در اليحه تجديدنظرخواهي خود نيز پذيرفته 

ده كه وكالت كه ملك مورد ترافع طبق سند به نام برادرش بو

كاري به وي داده است بر همين اساس استدالل دادگاه بدوي صحيح 

 346باشد و درخواست تجديدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده مي

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني 

قانون مرقوم با رد  353نيست لذا دادگاه به استناد ماده 

-امه تجديدنظرخواسته تأييد و استوار ميتجديدنظرخواهي دادن

 نمايد اين رأي قطعي است.

 تحليل كارآموز :

ـ نوع دعوا مطرح شده هرچند ابطال نظريه بوده ولی همچون 0

الزام به تنظيم سند رسمی بوده و ميبايست تقويم ميشده وليکن 

دادگاه بدوی مورد را از موارد دعوای غير مالی دانسته وتقويم 
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امی ندانسته است که به اعتقاد اينجانب دعوا از نوع آن را الز

 مالی است وميبايست تقويم شود .

قانون آئين دادرسی مدنی يکی از موارد رد  64ماده  00ـ بند 7

دعوا را ذينفع نبودن خواهان تصريح داشته از آنجائيکه وکالت 

کاری به موجب وکالتنامه رسمی از مواردی است که دليل وسند 

رود به دعوا  محسوب نمی شود لذا  استناد دادگاه بدوی صالحيت و

قانونی و شرعی بوده وايرادی بر آن وارد  "و تجديدنظر کامال

 نيست .

 

 

 

 19گزارش 

 هالهشاكي: 

 محمد پمشتكي عنه: 

 تهديد به اسيدپاشی و مزاحمت  موضوع :

 محکوميت مشتکی عنه تصميم دادگاه:

ماده قانون اصالح قانون تشکيل « ز »و « ک»بند مواد استنادي دادگاه: 

قانون آئين  761و 56و 911مواد  –دادگاههای عمومی و انقالب 

 قانون مجازات اسالمی. 71و 591و 511مواد -دادرسی کيفری

لایر هزينه دادرسی  000/900لایر نشر تمبر ـ  000/60هزینه دادرسي: 

  تجديدنظر خواهی

 متن شكوائيه: 

ماه می باشد که متهم برای بنده ايجاد مزاحمت  7ود احترامًا حد

و اذيت و آزار و آبرو ريزی می نمايد تا جايی که ايشان بنده 

را تهديد به اسيدپاشی و مرگ فرزندم می نمايد و نيز ايشان پی 

درپی به محل کارم آمده و در نزد افراد اقدام به فحاشی با 
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شکايت خود را الفاظ بسيار زشت و رکيک  مينمايدو بنده 

 بدينوسيله برای مقام محترم اعالم می دارم. 

و ثبت آن و دستور مقام  5پس از تقديم شکوائيه به دادسرا ناحيه

در جهت تحقيقات مقدماتی اقدامات مرجع  906قضائی به کالنتری 

 انتظامی در جهت تحقيقات مقدماتی ؛

 است.اخذ اظهارات شاکيه به شرح شکوائيه فوق اظهار داشته  -9

 اخذ شهادت شهود به شرح ذيل ؛  -7

 شغل: منشی مطب شاکی 9565خانم فرانک/ متولد  -9

سؤال: اظهارات خود را پيرامون شکايت شاکيه خانم هاله بيان 

 کنيد.

ج: آقايی به نام محمد پ و همسرشان بارها به مطب زنگ زده و 

 همچنين بارها به جلوی محل کار بنده که منشی خانم دکتر هستم

بارهم به موبايل بنده تماس گرفتند و  5و  7مزاحمت ايجاد کرده 

يک بار هم تحديد به زدن کردن که با موتور می گم بزنند و 

چندبار شاهد هستم که جلوی مطب تا جلوی درب خانم دکتر را 

 همراهی کردند.

 کارمند انتشارات  9555آقای حسينی ب  متولد  -7

شکايت شاکيه خانم هاله بيان سؤال: اظهارات خود را پيرامون 

 کنيد.

جواب: حدودًا از شهريورماه چندين مرتبه تماس های مکرر مبنی 

بر تهديد و فحاشی که چندين مرتبه من گوشی تلفن را برداشتم 

که ايشان بدون رعايت موازين شرعی شروع به تهديد و ناسزا 

و گوئی نموده اند در ضمن چندی پيش به درب مطب خانم هاله آمد 

تهديد به اسيدپاشی به فرزندان ايشان را نموده است که من 

 حضور داشته ام. 

طی اطالعيه ای اعالم داشت که در حال  9/97/88شاکيه در تاريخ 

حاضر ديگر متهم برای وی مزاحمتی ايجاد ننموده و تقاضای 

 موقوف تعقيب را داشته است. 

از سوی  99/97/88مورخ  00101صدور قرار موقوفی تعقيب به شماره 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب به تصدی  95شعبه 

  ..............آقای
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 ))قرار منع پيگرد((

  5سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 

در خصوص اعالم خانم هاله الف عليه محمد پ دائر بر مزاحمت 

ن قانو 5ماده « ک»بانوان و تهديد به اسيدپاشی مستندًا به بند 

اصالح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب و مفهوم بند الف 

قانون آئين دادرسی کيفری، قرار منع پيگرد صادر و  911ماده 

اعالم می دارد. قرار صادره ظرف ده روز از تاريخ ابالغ از 

ناحيه شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. در 

يد نيز به لحاظ گذشت شاکی خصوص اتهام متهم دائر بر تهد

قانون آئين داوری کيفری قرار  5مستندًا به بند دوم ماده 

موقوفی تعقيب صادر می شود اين قرار ظرف ده روز پس از ابالغ 

 قابل اعتراض از سوی شاکی می باشد 

 95شاکيه به دادسرا مراجعه و در شعبه  99/7/81مجددًا در تاريخ 

ن مزاحمت و تهديد مجدد اعالم بازپرسی شکوائيه ای تحت عنوا

در  77/5/81ارجاع و در تاريخ  9070داشت پسس پرونده به شعبه 

 وقت فوق العاده جلسه دادگاه با حضور شاکيه تشکيل است. 

شاکی اعالم کرد که رضايت بنده با قيد و شرط بوده در صورتيکه 

متهم دوباره مزاحمت ايجاد کرده و از دادگاه ادامه رسيدگی را 

 استارم.خو

 صدور رأي: 

 دادگاه جزايی تهران  9070شعبه  مرجع صادر كننده رأي :

در خصوص اعتراض خانم هاله نسبت به قرار منع تعقيب و موقوفی 

بازپرس با نهايت به  95صادره از شعبه  6/97/81تعقيب مورخ 

محتويات پرونده و اظهارات از مرجع انتظامی اظهارات شاکيه و 

ق از آنجائيکه گذشت بدون قيد و شرط تلقی جلسات مختلف تحقي

نمی گردد لذا اعتراض وارد دانسته و پرونده جهت دادرسی مجدد 

 بازپرسی ارسال می گردد.  95به شعبه 

با توجه به شکايت مجدد شاکيه احضاريه جهت حضور متهم به وی 

ابالغ شد ولی نظر به اينکه هيچگونه مراجعتی ننموده است دستور 
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اه صدور قرار کفالت به مبلغ پنج ميليون تومان از جلب به همر

 صادر گرديد. ......بازپرسی آقای 95سوی شعبه 

نامه ای  97بازپرسی دادسرای ناحيه  6از سوی شعبه  70/1/81مورخ 

در جهت ارسال پرونده جهت بهره برداری فضايی در پرونده درج 

 شده است. 

 ی مراجعه نموده.بازپرس 95متهم در شعبه  98/90/81در تاريخ 

 «اظهارات متهم»

و در پاسخ به سؤال بازپرس محترم )در خصوص شکايت خانم هاله 

متهم هستيد به تهديد به سمپاشی و ايجاد مزاحمت برای بانوان 

 چه اظهاری داريد؟( اظهار داشته است. 

پاسخ: من از شوهر خانم هاله مبلغ سه ميليارد و سيصد و پنجاه 

م و حکم جلب ايشان را نيز گرفته ام ولی ميليون لایر چک دار

ايشان متواری شده و هربار که درب منزل ايشان جهت جلب 

همسرشان می رفتم ايشان عليه من شکايت می کردند و من جزء 

منزل ايشان جايی را نمی شناختم و حدود يکسال هست که ايشان 

 را نديده ام و شکايت ايشان را قبول ندارم.

با ارائه جواز کسب درخواست صدورقرار « الف» سپس آقای ابراهيم

 قبولی کفالت را نموده است .

 

 قرار قبولي كفالت

 نام ابراهيم صادره تهران ساکن تهران 98/90/81به تاريخ 

بازپرسی دادگاه عمومی وانقالب حاضر و با تسليم برگ  95در شعبه 

می  کفالت نامه و جواز کسب بنام خود به ارزش پنجاه ميليون لایر

به وجه الکفاله مبلغ « پ» باشد اظهار داشت حاضرم از تن محمد

لایر تا خاتمه رسيدگی و اجرای دادنامه کفالت نمايم که  000/000/60

هر وقت متهم را از طرف مراجع قضائی احضار کردند در موعد 

مقرر قانونی مشاراليه را معرفی و در غير اينصورت وجه 

 داخت نمايم.الکفاله را به صندوق دولت پر
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دادگاه: چون مالئت کفيل محزر است لذا قرار قبولی کفالت 

نامبرده از تن متهم تا خاتمه رسيدگی و اجرای دادنامه را 

 صادر می نمايد. 

 صدور قرار مجرميت

  75/90/81مورخ  00671به شماره 

  ............بازپرسی آقای 95از سوی شعبه 

 ؛  5سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 

در خصوص اتهام آقای محمد پ فاقد سابقه کيفری متأهل، ترکه 

و آزاد با صدور قرار قبولی کفالت  77/5/81جلب به دادرسی مورخ 

داند بر تهديد موضوع شکايت خانم هاله الف با عنايت به شکايت 

محرز و مسلم است  شاکی و گزارش مرجع انتظامی جرم انتسابی

عليهذا قرار مجرميت وی صادر و مراتب در اجرای بندهای )ز( و 

اصالحی قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب اعالم  5)ک( ماده 

 می گردد. 

 

 ))صدور كيفر خواست((

با قبولی قرار مجرميت  5دادستان دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 

می  95/1/88مورخ  95/8811ماره مبادرت به صدور کيفر خواست به ش

 نمايد. 

 معاون دادستان  صادر كننده:

  5دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 

 67رياست محترم دادگاه جزايی تهران محمد پ فرزند قربانعلی 

 ساله اهل تهران ساکن تهران 

 با معرفی کفيل متهم به مزاحمت و تهديد  آزاد 

 نظر به دالئل زير؛ 

 خصوصی هاله الفشکايت شاکی  -9

 دفاعيات غير موجه متهم -7

 مبنی بر جلب به دادرسی  9070تصميم دادگاه شعبه  -5
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 551در تهران گرديده طبق ماده  88مرتکب بزه فوق در تاريخ 

گناهکار بوده و تقاضای  71قانون مجازات اسالمی با رعايت ماده 

 مجازاتش می شود. 

 9070در شعبه  59/7/10صبح  مورخ  99جلسه رسيدگی برای ساعت 

شاکيه حضور ندارد متهم حضور دادگاه عمومی جزايی تشکيل است 

سال پيش جهت طلب از همسر ايشان که  7دارد و اظهار می دارد که 

ماه  7حکم جلبشان را دارم مراجعه نمودم ولی ايشان گفتند که 

ماه مهلت بدهيد پول شما را  5است که به منزل نمی آيد اگر شما 

د و من هم رفتم و بعد از شش ماه که مراجعه نمودم از من می ده

شکايت کرده اند و در اين مدت فقط جهت مذاکره و گرفتن پولم و 

همچنين رضايت دادن با ايشان در تماس بوده ام و چون فرزند و 

 زن دارم فحاشی ناموسی به ايشان نکرده  ام. 

 صدور رأي

 ))رأي دادگاه(( 

ساله شغل  79لف( فرزند منوچهر در خصوص شکايت هاله )ا

 67دندانپزشک اهل و مقيم تهران عليه محمد پ فرزند قربانعلی 

ساله اهل تهران دائر بر مزاحمت بانوان و تهديد، دادگاه با 

عنايت به مجموع محتويات و اوراق پرونده و شکايات شاکيه و 

تحقيقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قانونی قرار 

صادره و  کيفر خواست پيوست پرونده و داللت اوضاع و  مجرميت

احوال و قرائن معلوم و اظهارات مطلعين و اقارير صريح متهم 

نسبت به مراجعات مکرر و مشاجره با شاکيه به بهانه مطالبه 

طلب در جريان تحقيقات مقدماتی و دادسرا و دفاعيات و انکار 

فلذا دادگاه به بالوجه وی بزه انتسابی محرز و مسلم بوده 

قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را از  551استناد مقررات ماده

قانون  5ماده  7حيث ارتکاب بزه تهديد به اختيار حاصل از بند 

وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين به 

پرداخت دوميليون لایر جزای نقدی بدل از حبس در حق خزانه دولت 

و اما در خصوص اتهام ديگر متهم نامبرده دائر بر  محکوم داشته
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ايجاد مزاحمت نسبت به بانوان به لحاظ عدم تحقق شرايط و 

 51قانون مجازات مستندًا به اصل  591ارکان جرم موضوع ماده 

قانون آئين دادرسی کيفری حکم  11قانون اساسی و مقررات ماده 

د. رأی صادره بر برائت متهم نامبرده را صادر و اعالم ميدار

حضوری و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در 

 محاکم تجديدنظر استان خواهد بود.

و متهم  به متهم و شاکی ابالغ شد 71/7/10رأی صادره در تاريخ 

العيه اعتراضيه خود را به شرح ذيل تقديم شعبه  9/5/10در تاريخ 

 دادگاه جزايی نمود؛  9070

دگاه تجديدنظر استان احترامًا اينجانب متهم رياست محترم دا

پرونده فوق نظر به اينکه فقط به جهت مطالبه طلب خود نزد 

خانم هاله الف می رفتم آن هم به جهت اينکه ايشان قول پرداخت 

آنرا به من داده اند و هيچ گونه تهديدی از سوی اين جانب 

نقض رأی  فراهم نگرديده خواهشمند است نسبت به رسيدگی مجدد و

 صادره اقدام فرمائيد.

 65سپس پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال و به شعبه 

دادگاه تجديدنظر ارجاع شد و پس از رسيدگی رأی تجديدنظر به 

 شرح ذيل صادر گرديد ؛

 « پ»محمد تجدید نظرخواه:

 هاله الف تجدیدنظر خوانده:

صادره از شعبه  98/7/10مورخ  0086دادنامه شمارهتجدیدنظر خواسته:

 دادگاه عمومی جزايی  9070

 دادگاه تجديدنظر استان  65شعبه مرجع صادركننده رأي:

 ))رأي دادگاه(( 

مورخ  0086از دادنامه شماره « پ»در اين پرونده آقای محمد 

دادگاه عمومی جزايی ، تجديدنظرخواهی کرده  9070شعبه  98/7/10

است به موجب دادنامه موصوف تجديدنظرخواه از اتهام تهديد 

به پرداخت دو ميليون لایر جزای « الف»موضوع شکايت خانم هاله 
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ه است تجديدنظرخواه اظهار نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شد

می دارد شاکی گذشت قطعی خود را اعالم داشته است دادگاه با 

توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده اواًل اعالم گذشت شاکی 

خصوصی در پرونده مالحظه نشد ثانيًا تجديدنظر خواهی وارد و 

موجه نمی باشد زيرا دادنامه تجديدنظر خواسته وفق مقررات و 

اس مستندات پرونده صادر شده و از ناحيه تجديدنظرخواه براس

علل و جهات موجهی که موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را 

فراهم کند ابراز و اقامه نشده است براين اساس به استناد بند 

قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در  761الف ماده 

دادنامه تجديدنظر خواسته امور کيفری با رد تجديدنظر خواهی 

 تأييد و استوار می شود اين رأی قطعی است. 

 تحليل كارآموز :

ـ در پرونده فوق منشی شاکيه شهادت داده است در صورتيکه 9

شهادت مخدوم مسموع نيست و بازپرس به اين موضوع توجهی ننموده 

است وشهادت او ميتواند فقط به جهت اطالع در پرونده مورد 

 ار بگيرد.استناد قر

در کيفر خواست مورد استناد قرار گرفته است و  591ـ ماده  7

اين در حاليست که در ماده فوق الذکر قانونگذار اماکن عمومی 

را ذکر نموده است در صورتيکه محل کار شاکيه محل عمومی محسوب 

نميشود و ماده مذکور را خصوص جرم ارتکاب يافته نميتوان تسری 

به اين نکته و مبری دانستن متهم  9070شعبه داد و اشارة قاضی 

نسبت به جرم مزاحمت بانوان دقيق بوده ورأی صادره در مرحله 

 بدوی وتجديدنظر قانونی وشرعی است .  

 17گزارش 

 فرامرز ث خواهان: 

 محمدرضا ث خوانده: 

رأس گوسفند و  779رسيدگی و صدور حکم بر استرداد تعداد خواسته: 

رأس اسب با انضمام منافع حاصله با احتساب  5 -رأس گاو 95بز و 
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کليه خسارات از جمله هزينه هزينه دادرسی حق الوکاله خواسته 

 فعالً بميزان يازده ميليون لایر بطور موقت تقديم می گردد. 

در تجديدنظرخواهی  -لایر   000/500در مرحله بدوی   هزینه دادرسي:

 لایر 000/900

( قرارداد 5( اظهارنامه قانونی 7هاديه ( استش9 ضمائم  دادخواست :

 وکالت وکيل دادگستری 

 صدور حکم به رد دعوا تصميم دادگاه: 

قانون آئين  765و  7مواد  -قانون مدنی 160ماده مواد استنادي دادگاه : 

 دادرسی مدنی 

 متن دادخواست: 

 رياست محترم مجتمع قضائی ؛

کل( برادر خود را احترامًا معروض ميدارد آقای فرامرز ثقفی )مو

را بعنوان امين و وکيل خود تعيين نموده و « ث»آقای محمدرضا 

احشام خود را جهت نگهداری و مراقبت به امانت نزد او سپرده و 

حاليه با مطالبه، آقای خوانده از استرداد آنها خودداری 

رأس  5اينک جهت حواله صادره خوانده تعداد  "مينمايد، مضافا

به موکل اينجانب  را که در باشگاه دشت بهشت  اسب سواری متعلق

بوده است تحويل گرفته و نزد خود نگهداری نمايد و از استرداد 

اسب ها نيز امتناع ميکند و به اظهارنامه ارسالی نيز توجهی 

نکرده است. در اين خصوص نيز افرادی مطلع بوده و هستند که 

  بعضی از آنها اطالعات خود را مکتوب نموده اند.

با تقديم اين دادخواست تقاضای رسيدگی و صدور حکم به الزام 

رأس اسب را با نماآت  5خوانده به استرداد احشام مذکور و 

حاصله از جمله زاد و ولد آنها در طول ساليان گذشته با 

احتساب کليه خسارات از جمله هزينه دادرسی حق الوکاله و غيره 

 را دارد. 

 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شد.  75پرونده پس ازثبت  به شعبه 
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تعيين گرديد و به طرفين  95/7/81سپس جلسه رسيدگی برای تاريخ 

 دعوی ابالغ شد. 

)قبل از جلسه  99/7/81خوانده دعوی آقای محمدرضا ث در تاريخ  

رسيدگی طی اليحه ای ( اعالم داشته که اقامت وی در مازندران 

 دگاه محترم صالحيت محلی رسيدگی ندارد. بوده و دا

  75/7/81جلسه رسيدگي تاریخ 

خواهان حضور دارد خوانده حضور ندارد ولی اليحه ای ثبت کرده و 

از محل اقامت ذکر شده ايراد وارد نموده است خواهان اظهار 

ميدارد که آدرس اعالمی صحيح است و ايراد خوانده به جا نمی 

دادخواست است با اين تفاوت که در  باشد و در خواسته بشرح

گوسفند نر  -خصوص گوسفندان تشريح می دارد گوسفند يک ساله

رأس گوسفند صحيح می باشد و نيز از تعداد  759گوسفند ماده و 

 رأس اصالح می گردد.  5رأس به  95

 صدور رأي:

 فرامرز ثخواهان: 

 محمدرضا پخوانده: 

 استرداد احشام  خواسته:

خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال  گردشكار:

تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کالسه فوق 

و جری تشريفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به 

تصدی امضاء کننده زير تشکيل است با توجه به محتويات پرونده 

بادرت به صدور رأی می ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير م

 نمايد ؛

 ))رأي دادگاه((

به طرفيت « ک»با وکالت مرتضی « ث»در خصوص دادخواست فرامرز 

به خواسته رسيدگی و صدور حکم به استرداد تعداد « ث»محمدرضا 

رأس اسب به انضمام منافع  5رأس گاو،  95رأس گوسفند،  779
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ه مقوم به حاصله با احتساب کليه خسارت دادرسی و حق الوکال

يازده ميليون لایر با عنايت به اينکه در جلسه دادرسی مورخ 

وکيل خواهان به همراه خواهان دعوا را نسبت به  90/97/81

رأس اسب مسترد نموده  5رأس گاو و  95نمائات )منافع حاصله( و 

از قانون آيين دادرسی  901است بنابراين به استناد بند ب ماده 

بت موارد مذکور صادر می گردد. و با مدنی قرار رد دعوی نس

سال عادتًا عين احشام مطالبه  50توجه به اينکه با گذشت بيش از 

شده موجود نيست وکيل خواهان دعوی خود را به استرداد مثل 

بدون ذکر جزئيات تغيير  90/97/81احشام در جلسه دادرسی مورخ 

ثلی قانون مدنی در تعريف م 160داده است با عنايت به ماده 

عبارت مالی است که اشباه و نظاير آن نوعًا » مقرر داشته: 

احشام بنابراين «. زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن

تعريف و با توجه تعاريف فقها در کتب فقه مثل صاحب جواهر و 

صاحب مکاسب از اموال مثلی نيست. بنابراين مطالبه احشام 

جهت قديمی بودن بايد  موضوع دعوا با عدم وجود عين آن به

تقويم و مطالبه گردد به جهت ياد شده دعوی خواهان با کيفيت 

از قانون آيين  7مطروحه قابل استماع نبوده به استناد ماده 

دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد. قرار صادره 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان  70ظرف 

 شد. می با

به طرفين دعوا و تجديدنظر خواهی از  90/7/10ابالغ رأی مورخ 

  77/90/10سوی خواهان پرونده بدوی در تاريخ 

 موارد اختصاري ذكر شده در الیحه تجدیدنظرخواه :

رأس اسب از طرف  5اوالً در جلسه دادرسی فقط از مطالبه تعداد  -9

 رأس اسب  5رأس گاو و  95داده شده نه 

قانون مدنی که کپی متن قانون  160با توجه به ماه  ثانياً  -7

ضميمه ميباشد طرحتًا در توضيح مثلی و قيمی نوشته شده حيوانات 

و احشام مثلی ميباشد. زيرا مشابه آن وجود خارجی دارد که طرف 

نميتواند مشابه آنرا تهيه و تسليم نمايد و استدالل دادگاه 

 دقيقًا برخالف قانون ميباشد . 
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ر به فرض خواسته دعوی قيمی بود بايستی از طرف دفتر اگ -5

 دادگاه اخطار شود تا نسبت به ارزيابی خواسته اقدام گردد . 

با ابالغ دادخواست تجديدنظر و ضمائر به تجديدنظر خوانده، وی 

اليحه پاسخ به آنرا به شرح ذيل به دادگاه تقديم نموده که به 

 شرح ذيل می باشد؛ 

الت موجه صادر کننده رأی معترض عنه که با با عنايت به استد

سال عين احشام مطالبه شده موجود نميباشد که  50انقضاء بيش از 

وکيل تجديدنظرخواه در جلسه دادرسی دعوا خود را نسبت به 

منافع ونمائات مورد مطالبه مسترد داشته و نيز به لحاظ ماده 

قها در کتب قانون مدنی در تعاريف مثلی و بنا به تعاريف ف 160

فقهی همچون صاحب جواهر و مکاسب که احشام در زمرة اموال مثلی 

محسوب نمی باشند بنا بر اين تعريف نظير به جاندار بودن 

احشام و اينکه حيوانات بنا به تشابه با وجه تسميه انسان 

 آنرا نميتوان مثلی قلمداد کرد .

ستعمال بر اليحه تجديدنظر خواهی نيز وکيل محترم با ا 5در بند 

فرض قيمی بودن خواسته دعوا خود نيز عقيده به بی اعتبار بودن 

استدالل دادگاه محترم بدوی دارد تاجائيکه عنوان اين ايراد 

بايد طی اخطاريه ای نسبت به ارزيابی خواسته اقدام گردد. اين 

مطلب نادرست است در صورتی ارزيابی خواسته انجام می گيرد که 

 ادعا صحيح باشد. 

 97/7/10مورخ  50800571شماره ثبت الیحه:  

 65سپس پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال و به شعبه 

دادگاه تجديدنظر ارجاع شد و دادگاه پس از رسيدگی مبادرت به 

 صدور رأی نمود.

 صدور رأي 

 آقای فرامرز ثتجدیدنظرخواه: 

 آقای محمد رضا ثتجدیدنظرخوانده: 
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صادره از شعبه  77/97/81مورخ  9711دنامه شماره داتجدیدنظر خواسته: 

75 

 دادگاه تجديدنظر استان  65مرجع صادر کننده رأی: شعبه 

 

 « رأي دادگاه»

« ث»به وکالت از آقای فرامرز « ک»در اين پرونده آقای مرتضی 

مورخ  09711از دادنامه شماره « ث»به طرفيت آقای محمد رضا 

دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن دعوای  75شعبه  77/97/81

تجديدنظر خواه به خواسته مطالبه مثل احشام)گوسفندان و 

قانون مدنی و نظرات  160گاوها( با اين استدالل که حسب ماده 

فقها احشام از اموال مثلی نمی باشند و می بايست قيمت آن 

مورد مطالبه قرار گيرد قرار رد دعوا صادر گرديده است عمده 

اعتراض آقای وکيل تجديدنظر خواه اين است که دادگاه بدوی 

قانون مدنی که کپی  160برخالف صراحت قانون رأی داده و در ماده 

اليحه خود تقديم کردم صراحتًا در توضيح مثلی  آن را پيوست

نوشته شده حيوانات و احشام مثلی می باشد زيرا مشابه آن وجود 

خارجی دارد که طرف می تواند مشابه آن را تهيه و تسليم نمايد 

تجديدنظر خوانده نيز پاسخ داده که استدالل آقای وکيل 

با اين فرض  تجديدنظرخواه در مثلی دانستن احشام مغلطه است و

انسانها نيز مثلی محسوب می شوند. دادگاه با بررسی اوراق 

قانون مدنی که  160پرونده و لوايح ابرازی اواًل تصوير ماده 

آقای وکيل تجديدنظر خواه پيوست دادخواست تجديدنظر نموده و 

درج و « حيوانات»به اشتباه« حبوبات»به آن استناد کرده کلمه 

و چنين اشتباهی از آقای وکيل بعيد می دارای غلط تايپی است 

باشد به ويژه آنکه در دادنامه بدوی متن ماده مذکور عينًا درج 

گرديده است. در هر حال از نظر اين دادگاه ترديدی در قيمی 

بودن حيوانات وجود ندارد زيرا هر حيوان با حيوان ديگر نوع 

باشد  خود از جهاتی مانند وزن و يا خصوصيات ديگر متفاوت می

ثانيًا دادنامه تجديدنظر خواسته با رعايت موازين و اصول 

دادرسی صادر گرديده و اعتراض موجهی که موجبات نقض آن را 
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قانون  565فراهم نمايد به عمل نيامده است لذا به استناد ماده 

آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن رد 

استه را تأييد می نمايد اين رأی اعتراض دادنامه تجديدنظر خو

 قطعی است . 

 تحليل كارآموز :

ـ خواهان در دادخواست تقديمی مبلغ يازده ميليون لایر را تقويم 9

نموده وبا توجه به اينکه دعوا مالی بوده و ميبايست بيش از 

ميليون لایر تقويم ميشد تا در صالحيت دادگاه عمومی  000/000/6

لایر پرداخت شده که  000/500ينه دادرسی آن حقوقی قرار بگيرد و هز

 000/900مطابق قانون نبوده همچنين در مرحله تجديدنظر که مبلغ 

لایر پرداخت گرديده که محاسبه بر اساس دعاوی غير مالی بوده که 

 نقص پرونده می باشد .

در پرونده فوق آنچه باعث اشتباه وکيل خواهان گرديده است ـ 7

اين  9585وده که در کتب قانون مدنی تا سال يک اشتباه تايپی ب

اشتباه به تعدد تکرار شده به طوری که وکيل خواهان کلمه 

حبوبات را حيوانات قلمداد نموده و بر آنکه حيوانات مثلی 

ميباشند اصرار داشته است در صورتيکه حيوانات قيمی بوده و 

دارد کلمه صحيح همان حبوبات است که مثلی است که نظاير زيادی 

رأس  977مطالبه وجه و وکيل خواهان ميبايست در خواسته خود 

احشام با مشخصات مذکور به همراه نمائات و منافع حاصله وفق 

را تقويم مينمود  و  لایر  xمقوم به "نظر کارشناس دادگستری فعال

رأی صادر شده چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجديدنظر 

 .کامال" هوشمندانه بوده است 

 15گزارش 

 زهرا هـ  شاكي:

 حميد بمشتكي عنه: 

 سرقت يک دستگاه گوشی تلفن همراهموضوع: 
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صدور حکم به محکوميت متهم و تأييد رأی صادره در تصميم دادگاه: 

 مرحله تجديدنظر

 798قانون مجازات اسالمی ـ ماده  551و 559مواد  مواد استنادي دادگاه:

قانون تشديد مجازات  7قانون آئين دادرسی کيفری ـ ماده 

قانون وصول برخی از  5مرتکبين به ارتشاء وکالهبرداری ـ ماده 

قانون اصالح قانون تشکيالت 77ماده  7درآمدهای دولت ـ تبصره 

 دادگاه عمومی وانقالب  

لایر  000/900لایر ـ تجديدنظرخواهی  000/60بدوی :مرحله  هزینه دادرسي:

 بابت تجديدنظرخواهی

 شكوائيه

از مشتکی عنه فوق حميد ن به اتهام سرقت «ه»اينجانب زهرا 

شاکی هستم به طوريکه  56000يکدستگاه گوشی تلفن همراه نوکيا 

اينجانبه به هنگام برگشتن از منزل به  8/9581در مورخه 

ستگاه متوجه شدم گوشی ام به سرقت رفته مهدکودک دخترم در اي

است با تقاضای اينجانب ضمن رديابی، مشخص گرديد سارق: به 

آدرس فوق الذکر گوشی اينجانب را مورد بهره برداری قرارداده. 

چون حافظه گوشی اينجانب پر از عکسهای خانوادگی بود و ممکن 

شکايت  است مورد سوء استفاده قرار دهد. لذا به شرح متن اعالم

نموده و تقاضای تعقيب کيفری مشتکی عنه فوق مورد استدعاست 

بپيوست پرونده يک نامه از شرکت خدمات ايرانسل در خصوص 

رديابی شماره سريال گوشی همراه که برگه ضمانت نامه آن پيوست 

پرونده می باشد که شماره تلفن شخصی به نام حميد ن )مشتکی 

 عنه( اعالم گرديده.

جزائی ارجاع  907از تشکيل در دادگاه عمومی به شعبه پرونده پس 

به طرفين دعوی  75/7/10شده پس جهت جلسه رسيدگی در تاريخ 

 ابالغيه واصل شد. 

 جلسه رسيدگي 
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متهم علی رغم ابالغ واقعی حضور نيافته و شاکيه حاضر گرديده 

از قانون آئين دادرسی کيفری مبنی بر  971پس از تفهيم ماده 

ظب اظهارات خود باشند و در صورت تغيير اقامتگاه اينکه موا

خود به دادگاه اعالم نمايند شاکيه اظهارات خود را بشرح 

 شکوائيه اعالم نموده است .

 صدور رأي

 «ه»زهراشاكي: 

 «ن»آقای حميد متهم: 

 سرقت مستوجب تعزير )تلفن همراه(اتهام: 

 ))رأي دادگاه((  

زاله عليه آقای حميد دائر  در خصوص شکايت خانم زهرا فرزند عزي

نوکيا با توجه به اوراق و  9600برسرقت گوشی تلفن همراه مدل 

محتويات پرونده و استعالم از شرکت ايرانسل و احضار متهم و 

عدم حضور وی و اعالم انجام دفاعی که موجبات رفع اتهام وی را 

فراهم نمايد بزه انتسابی به متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم 

از قانون  551و 559شخيص داده و متهم را مستندًا به مواد ت

مجازات اسالمی محکوم به تحمل پنج ماه حبس و سی ضربه شالق 

تعزيری و نيز رو گوشی مورد شکايت به شاکی می نمايد. رأی 

صادره غيابی و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی 

ابل تجديدنظرخواهی در در اين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز ق

 محاکم محترم تجديد نظر استان تهران می باشد. 

که آقای به هويت  97/5/10ابالغ قانونی رأی به متهم در تاريخ 

 5/7/10حسين دادنامه را نپذيرفت وليکن آقای حميد ن در تاريخ 

 در دادگاه حاضر شده و درخواست واخواهی تقديم دادگاه نمود.

 اظهارات متهم :

  9561متولد « ن» حميد

 به خاطر نفقه همسرم به زندان رفتم
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سؤال: حسب شکايت شاکی و تحقيقات انجام شده و استعالم از 

مخابرات شما متهم تصميم به سرقت يک دستگاه گوشی تلفن همراه 

 چه دفاعی داريد. 

 جواب: اين خط را من فروختم و نمی دانم فروشنده چه کسی است. 

 ان کنيد.آخرين دفاع خود را بي

پاسخ: تقاضای اخذ پرينت مکالمات خط مورد شکايت جهت شناسايی 

 متهم واقعی را دارم . 

 صدور قرار كفالت

قرار آزادی حميد ن به اتهام سرقت گوشی مقيد و منوط است به 

معرفی کفيل به وجه الکفاله بمبلغ پنجاه ميليون لایر که در صورت 

معرفی کفيل و صدور قبولی آزاد واال در بازداشت باشد قرار حين 

 الصدور به متهم ابالغ شد. 

 قرار قبولي كفالت

 اکن مالير نام علی صادره مالير س 5/7/10به تاريخ 

دادگاه عمومی حاضر و با تسليم برگ کفالت نامه و  907در شعبه 

فيش حقوقی بنام خود به ارزش پنجاه ميليون لایر می باشد اظهار 

به وجه الکفاله مبلغ پنجاه « ن »داشت حاضرم از تن مجيد 

ميليون لایر تا خاتمه رسيدگی و اجرای دادنامه کفالت نمايم که 

ز طرف مراجع قضائی احضار کردند در موعد هر وقت متهم را ا

مقرر قانونی مشاراليه را معرفی و در غير اينصورت وجه 

 الکفاله را به صندوق دولت پرداخت نمايم.

دادگاه: چون مالئت کفيل محرز است لذا قرار قبولی کفالت 

نامبرده از تن متهم تا خاتمه رسيدگی و اجرای دادنامه را 

 صادر می نمايد. 

 تشکيل است . 71/7/10سيدگی مجدد به تاريخ وقت ر

شاکيه و متهم هر دو در جلسه رسيدگی حضور دارند شاکيه به شرح 

فوق شکوائيه خود را مطرح نموده و متهم اظهار داشت که من 

گوشی همراه شاکيه را نديده ام و در آخرين دفاع اظهار نموده 

وشی ايشان که من حاضرم خسارت ايشان را پرداخت نمايم وليکن گ

را سرقت ننموده ام پاسخ خدمات ارتباطی ايرانسل مبنا بر 
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ماه اخير از خط مورد نظر گرفته  7اينکه هيچگونه تماسی طی 

 نشده .

 صدور رأي

 «ن» آقای حميدواخواه: 

 «ه» خانم زهرا  واخوانده:

 واخواهی )تحصيل مال نامشروع(خواسته: 

باال بموضوع فوق تقديم  شاکی شکايتی بر عليه مشتکی عنهگردشكار : 

داشته که پس از ارجاع به اين شعبه  و نسبت به کالسه فوق و 

تشريفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء 

کنندگان ذيل تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم 

رسيدگی/ دادرسی را اعالم و به شرح زير صادر به  صدور رأی می 

 نمايد. 

 أي دادگاه(())ر

فرزند علی نسبت به دادنامه « ن»در خصوص واخواهی آقای حميد 

با توجه  8101187798109751در پرونده کالسه  1001115598100775شماره 

به اوراق و محتويات پرونده و دفاعيات متهم و اظهارات شاکيه 

در وقت رسيدگی مبنی بر اينکه گوشی تلفن در راه مهد کودک 

ی دانم چه کسی برداشته است فلذا با اصالح عنوان افتاده است نم

اتهام از سرقت به تحصيل مال به صورت نا مشروع و با اصالح 

مجازات از تحمل پنج ماه حبس و سی ضربه شالق به پرداخت مبلغ 

پانصد هزارتومان جزای نقدی و رد مال به صاحب آن مستندًا به 

از قانون تشديد  7 از قانون آئين دادرسی کيفری ماده  798مواد 

مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و بند دو از 

از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف در موارد  5ماده 

معين در حق صندوق دولت دادنامه فوق االشاره را تأييد می 

نمايد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ 

عتراض و رسيدگی در محاکم محترم تجديد نظر استان ابالغ قابل ا

 می باشد. 
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شاکيه در دادگاه حاضر و رضايت نامه ای به  1/5/10در تاريخ 

دادگاه اعالم نموده است سپس متهم اليحه ای مبنی بر اعتراض به 

رأی صادره تقديم دادگاه کرده و اين در حالی است که متهم 

ديد نظر به دادگاه تقديم پرونده اليحه ای جهت اعتراض و تج

 نموده است. که اليحه به شرح ذيل می باشد؛ 

 الیحه تجدیدنظرخواه: 

 رياست محترم دادگاههای تجديدنظر استان ؛سالم عليکم ؛

مراتب اعتراض خود را به « ن »بدين وسيله اينجانب  حميد 

کيفری اعالم و درخواست  907صادره از شعبه  0065دادنامه شماره 

 رخواهی مينمايم ؛تجديدنظ

باتوجه به اينکه شاکی در شکوائيه خود عنوان نموده که گوشی 

تلفن خود را در مهدکودک گم کرده است. و هيچ گونه بزه را 

 907اينجانب مرتکب نشده ام. و محکوميت حاکم محترم شعبه 

دادگاه کيفری فاقد وجاهت قانونی است چون اينجانب با استناد 

شکايتش حضوری است هيچ گونه جرمی را  شکايت شاکی که موضوع

مرتکب نشده ام لذا با عنايت به مراتب فوق تقاضای نقض 

دادنامه بدوی و صدور حکم برائت خود از محضر آن مقام محترم 

 قضائی مورد استدعاست . 

 65سپس پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال و به شعبه 

از رسيدگی مبادرت به  دادگاه تجديدنظر ارجاع شد و دادگاه پس

 صدور رأی به شرح ذيل نموده ؛

 صدور رأي

  50/1/10مورخ  9155 شماره دادنامه:

 دادگاه تجديدنظر استان  65شعبه مرجع صادركننده رأي: 

 آقای حميد )ن(تجدیدنظرخواه:  

  خانم زهرا )هـ(تجدیدنظر خوانده: 
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صادره از شعبه  71/7/10مورخ  00650دادنامه شماره  تجدیدنظر خواسته:

 دادگاه عمومی جزايی بخش  907

دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسی گردشكار: 

 را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد. 

 « رأي دادگاه»

مورخ  00650تجديد نظرخواهی آقای حميد از دادنامه شماره 

دادگاه عمومی جزايی بخش که به موجب آن  907شعبه  71/7/10

آن دادگاه با اصالح  75/7/10مورخ  00775دادنامه غيابی شماره 

عنوان اتهام از سرقت گوشی تلفن همراه به تحصيل مال به صورت 

ق به پرداخت پنج ميليون لایر نامشروع و اصالح مجازات از حبس و شال

جزای نقدی و رد مال به خانم زهرا تأييد گرديده است می باشد 

دادگاه با بررسی اوراق پرونده و اليحه تجديدنظر خواهی اعتراض 

موجهی که موجبات نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را فراهم 

نمايد به عمل نيامد است و دادنامه موصوف از حيث احراز 

ی و انطباق عمل ارتکابی با قانون بدون اشکال و نقص بزهکار

موثری است النهايه از حيث تعيين مجازات با عنايت به اينکه 

 57)برگ  1/5/10 -00555شاکی به شرح اليحه ثبت شده به شماره 

ماده  7پرونده( رضايت خود را اعالم کرده است به استناد تبصره 

ی عمومی و انقالب با تقليل قانون اصالح قانون تشکيل دادگاهها 77

جزای نقدی از پنج ميليون لایر به دو ميليون لایر و حذف رد مال از 

دادنامه تجديدنظر خواسته النهايه ضمن رد اعتراض دادنامه 

معترض عنه را به کيفيت مرقوم تأييد می نمايد اين رأی قطعی 

 است . 

 

 تحيل كارآموز :

عمومی جزايی صادر گريده دادگاه  909در رأی بدوی که از شعبه 

قاضی محترم عنوان مجرمانه را از سرقت به تحصيل مال نامشروع 

تغيير داده است اين در صورتی است که عنصر مادی جرم سرقت 
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از  7محقق نيست وقاضی محترم به آن توجه داشته وليکن به ماده 

قانون تشديد مجازات مرتکبين به ارتشاء واختالس وکالهبرداری 

اشته که رأی صادره وفق موازين شرعی وقانونی صادر اشاره د

گرديده است ودر مرحله تجديدنظرخواهی نيز به دليل اينکه 

رضايت شاکی پس از صدور حکم پيوست پرونده شده لذا موجبات 

تخفيف مجازات فراهم آمده و صدور رأی تجديدنظر به استناد 

يده که وفق قانون آئين دادرسی کيفری صادر گرد 770تبصره  ماده 

 موازين شرعی وقانونی ميباشد .

 17گزارش 

 

 « م»سيد حسين خواهان: 

 «ب»محسن خوانده: 

الزام به ايفاء موضوع قرارداد مشارکت در ساخت مقوم به خواسته: 

 لایر  000/000/69

لایر ـ هزينه دادرسی تجديدنظر:  000/076/9دعوای مالی هزینه دادرسي: 

 لایر 906000

 5کپی اظهارنامه  7 97/81کپی قرارداد شماره دادخواست: دالئل منضمات 

 کپی نامه بانک 

صدور حکم رد دعوا ـ  تأييد حکم توسط دادگاه تصميم دادگاه: 

 تجديدنظر

 قانون آئين دادرسی مدنی  766و565و  578و 7مواد مواد استنادي دادگاه: 

 شرح دادخواست 

 با عرض سالم به استحضار ميرساند؛ 

به شرح پيوست در خصوص  81 -97قرارداد شماره  اينجانب -9

 مشارکت در ساخت با خوانده منعقد نموده ام 



 

 Vaghf.comپرونده کیفری و حقوقی  ۵۱مجموع 

 

 باشدمی Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

متر مربع از ملک مشارکتی را نيز به مبلغ  900مقدار  -7

 تومان خريداری و وجه معامله را نقدًا پرداخت کردم.  000/000/990

اظهارنامه ضميمه شده مبنی بر اينکه خوانده به موجب قرارداد 

لزم به ايفاء تعهد بوده با تأخير در انجام آن موجب ضرر و م

زيان خواهان گرديده است که پس از روئت اين اظهارنامه نسبت 

به انجام تعهدات خود حسب قرارداد اقدام نمايد وليکن از 

 ايفاء تعهدات خودداری نموده است .

لذا از مقام محترم دادگاه درخواست صدور حکم مبنی بر الزام 

 نده به انجام تعهدات خود را تقاضا دارد .خوا

دادگاه عمومی  97پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 

 حقوقی 

مدير دفتر پس از بررسی اوراق و ضمائر دادخواست نسبت به 

 95/1/81تعيين وقت آن اقدام فرموده و وقت رسيدگی برای تاريخ 

 به طرفين دعوا ابالغ شد.  1: 50ساعت 

 رسيدگي:جلسه 

خواهان در جلسه حضور دارد اظهارنموده که به موجب قرارداد 

مشارکت پيوستی ، اينجانب با خوانده مشارکت در ساخت نمودم و 

 608 -9/601ماه ملک اينجانب با پالک ثبتی  95مقرر گرديد که ظرف 

دانگ متعلق به خوانده و سه دانگ متعلق  5تهران  5واقع در بخش 

که خوانده از انجام تعهد خودداری نموده و به اينجانب باشد 

 متضرر شده ام. 

خوانده نيز در جلسه حضور دارد و اظهار داشت که در صورت 

اختالف خواهان می بايست  اول نزد داوران رفته و در صورت عدم 

توافق به دادگاه مراجعه می نمود و از دادگاه خواستار شده که 

وص تاريخ قرارداد اظهار نظر داوران را مطالعه نمايد در خص

داشته که تاريخ قرارداد و ابهام وجود دارد و مشخص نيست و يک 

فقره نظريه داور ارائه گرديده است و طی قرارداد خواهان ملزم 

لایر بوده است که نتوانسته پرداخت  000/000/700به پرداخت مبلغ 

نمايد. و خواهان در ادامه اظهار داشت که هيچ جلسه ای با 
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ران تشکيل نگرديده است سپس دادگاه با بررسی اوراق و داو

 محتويات پرونده مبادرت به صدور رأی می نمايد، 

 صدور رأي

  78/1/81مورخ  810191شماره دادنامه: 

 دادگاه عمومی حقوقی  97شعبه مرجع صادركننده رأي: 

 «م»سيدحسين خواهان: 

 با وکالت حسن .... « ب»محسن خوانده: 

 دادگاه(())رأي 

خواسته خواهان بطرفيت خوانده با وکالت حسن الزام به ايفاء 

تعهد بشرح دادخواست تقديمی می باشد با توجه به جامع اوراق و 

محتويات پرونده نظر به اينکه طرفين به موجب توافق نامه مورخ 

مستند ابرازی )موضوع مشارکت در ساخت( اختالفهای خود را  9/7/81

رفين ارجاع نموده اند و حکم نيز به موجب به حکم مرضی الط

رای را در خصوص اختالفات اعالم نموده اند  71/5/81نظريه مورخ 

از اينرو تا زمانيکه نظريه مذکور ابطال نگردد امکان قانونی 

جهت رسيدگی به دعوی مطروحه ميسر نبوده بنابراين دعوی را 

انون آئين ق 7قابل استماع و رسيدگی ندانسته به استناد ماده 

دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر و اعالم می نمايد قرار 

صادره ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ بطرفين قابل تجديدنظر 

 خواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان می باشد. 

به طرفين دعوا و تجديدنظر خواهی  71/90/81ابالغ رأی در تاريخ 

تقديم دادگاه نموده  98/99/81يخ از سوی خواهان پرونده در تار

 واليحه ای ضميمه آن تقديم دادگاه ننموده است. 

در اليحه فقط درخواست تجديدنظر شده و مطالبی که استناد ويا 

 استداللی باشد مطرح نشده است 
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پرونده پس از ارسال به دادگاه تجديدنظر استان و ارجاع به 

و محتويات دادخواست دادگاه تجديدنظر با بررسی اوراق  65شعبه 

 مبادرت به صدور رأی به شرح ذيل نمود.

 صدور رأي 

 دادگاه تجديدنظر استان  65شعبه  مرجع صادركننده رأي:

 « م»آقای سيدحسين  تجدیدنظرخواه:

 « ب»آقای محسن  تجدیدنظرخوانده:

 ))رأي دادگاه((

تجديدنظر خواهی آقای سيد حسين م به طرفيت آقای محسن ب از 

دادگاه عمومی حقوقی  97شعبه  78/1/81مورخ  00191شماره  دادنامه

به لحاظ ارجاع موضوع مورد اختالف به داوری و توافق طرفين در 

قرارداد فی مابين به داوران مرضی الطرفين منتهی به صدور 

قرار عدم استماع دعوا)قرار رد دعوا صحيح است( گرديده، وارد 

نظر خواسته وفق مقررات و و موجه نمی باشد زيرا دادنامه تجديد

براساس مستندات پرونده صادر شده و از ناحيه تجديدنظر خواه 

علل و جهات موجهی که موجب نقض و از هم گسيختن دادنامه 

تجديدنظر خواسته را ايجاب کند مطرح نشده است از اين رو 

قانون آيين  578تجديدنظر خواهی منطبق با شقوق مختلف ماده 

عمومی و انقالب در امور مدنی تشخيص نمی شود  دادرسی دادگاههای

قانون مرقوم با رد تجديدنظر خواهی  565به استناد ماده 

دادنامه تجديدنظر خواسته تأييد و استوار می شود اين رأی 

 قطعی است. 

 تحليل كارآموز :

متعاملين ميتوانند ضن معامله توافق نمايند  766به موجب ماده 

داور مرضی الطرفين مراجعه نمايند.از که  در صورت اختالف به 

آنجائيکه در اين پرونده پس از انعقاد قرار داد طرفين با 

تشکيل جلسه داوری داور خود را تراضی نموده ونظر صورتجلسه 

گرديده است لذا نظر داوران الزم اتباع بوده وطرفين ملزم به 
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م رعايت مفاد آن ميباشند و رأی دادگاه هم در مرحله بدوی و ه

 در مرحله تجديدنظر به حق صادر شده است .

 16گزارش 

 

 دادگاه تجديدنظر استان 65شعبه مرجع رسيدگي:

 «م»داريوش شاكي:

 «ص»صادق  مشتكي عنه:

 صدور چک بال محلموضوع:

 صدور حکم بر محکوميت متهمتصميم دادگاه:

 77ماده  7تبصره  -قانون صدور چک 77و 1و 5مواد مواد و استنادي دادگاه: 

 77ماده  6بند  -قانون اصالح تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب

 قانون آئين دادرسی کيفری  760و  770مواد  -قانون مجازات اسالمی

لایر ابطال تمبر ـ هزينه دادرسی  در مرحله  000/55هزینه دادرسي:

 لایر  000/900تجديدنظر خواهی : 

 شرح شكوائيه:

 بعد از سالم 

شاکی « م»به وکالت از داريوش « ج»احترامًا اينجانب مجتبی 

پروندة مطروحه دائر بر صدور چک بال محل بر عليه متهم صادق 

 به استحضار می رساند ؛« ص»

اقدام به صدور يک  75/6/88در مورخ « ص»متهم موصوف آقای صادق 

لایر عهدة بانک  000/000/760به مبلغ  97077109فقره چک به شماره 

پارسيان شعبه آزادی در وجه موکل صادر می نمايد.متعاقبًا پس 

از مراجعة موکل به بانک محال عليه در همان تاريخ مندرج در 

چک به عّلت کسر موجودی چک مذکور برگشت و منتهی به صدور گواهی 

گرديد. لذا طبق قانون صدور چک،  75/6/88عدم پرداخت  مورخ 

 ر قرار مجرميت متهم موصوف ، مورد استدعا می باشد. صدو
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پرونده پس از دستور از سوی دادستان محترم دادگاه عمومی و 

بازپرسی ارجاع شد و وکيل شاکی  98هاشمی به شعبه 90انقالب ناحية

 اظهارات را به شرح ذيل اعالم داشت؛ 

 « بازپرسي 98اظهارات شاكي در جلسه شعبه »

 شد.  شرح شکوائيه نوشته

 سؤال: تاريخ تحرير چک را بنويسيد. 

که موکل اينجانب پس از آن به  75/6/88جواب: تاريخ صدور چک 

 بانک مراجعه نموده است.

 با دستور بازپرس

اخطاريه از سوی کالنتری مربوطه به متهم و در پاسخ سروان 

مأمور از سوی کالنتری نواب اعالم نموده که در  .....عبدالعلی 

به محل اعزام و متهم از آدرس اعالمی نقل مکان  1/99/88تاريخ 

 نموده است. 

 صدور حكم جلب 

 .............بازپرسی جناب آقای  98از سوی شعبه 

 به مأمورين نيروی انتظامی 

 موضوع: جلب سيار 

 سالم عليکم 

 فرزند فرج« ص»مقتضی است آقای صادق

از حساب جاری  ..........اتهام صدور  يک فقره چک به شماره 

.................. 

 به مبلغ دويست و پنجاه ميليون لایر  بانک پارسيان شعبه آزادی 

با وکالت  آقای «  م»با هدايت و راهنمايی شاکی آقای داريوش 

 «م»مجتبی 

بالفاصله پس از روئت جلب و دستگير و به اين شعبه اعزام گردد. 

برده بالقيد آزاد می ضمنًا در صورت ارائه الشه چک مذکور نام

 باشد. 

بازپرسی جناب آقای  78صدور قرار مجرميت از سوی شعبه 

 99/88/ 91مورخ  ...........
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در وقت فوق العاده جلسه شنبه مراجعه ی  91/99/88بتاريخ 

بازپرس به تصدی امضاء کنده ذيل تشکيل است پرونده کالسه 

ع اوراق و تحت نظر قرار دارد با عنايت به جمي 88/98/889011

محتويات پرونده ختم تحقيقات را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به 

 صدور قرار ميگردد. 

 قرار مجرميت غيابي

 دادستان محترم دادسرای ناحيه ده 

فرزند فرج سابقه کيفری ندارد « ص»در پرونده پيوست آقای صادق 

آزاد ، از تاريخ ......... متهم است به صدور يک فقره چک 

مبلغ دويست و پنجاه ميليون لایر  ............بالمحل به شماره 

عهده بانک پارسيان موضوع شکايت  ............از حساب جاری 

 « .م»قای داريوش به وکالت از آ« ج»آقای مجتبی 

 لذا با توجه به دالئل ذيل ؛

 شکايت شاکی -9

 تصوير مصدق چک  -7

 تصوير مصدق گواهی عدم پرداخت  -5

و مجموع محتويات پرونده، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخيص 

قانون چک و با رعايت مواد مذکور  77و1و5و به استناد مواد 

 م می دارد.قرار مجرميت مشاراليه را صادر و اعال

با موافقت دادستان با قرار مجرميت صدور کيفرخواست به شماره 

 به شرح ذيل ؛  79/99/88مورخ  7977

 دادستان و سرپرست دادسرای ناحيه ده عمومی و انقالب صادركننده : 

 « كيفرخواست»

 رياست محترم دادگاه مجتمع قضائی ؛

آزاد است در اين پرونده پيوست اتهامی آقای صادق فرزند فرج 

به لحاظ عدم دسترسی متهم به صدور يک فقره چک بالمحل به شماره 

به مبلغ دويست و پنجاه ميليون لایر عهده بانک  ...............

 ..............پارسيان از حساب جاری 

 لذا با عنايت به:
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 شکايت شاکی -9

 تصوير مصدق چک -7

 تصوير مصدق گواهينامه عدم پرداخت -5

قراين و امارات موجود در پرونده اتهام منتسبه به و ساير 

از قانون  77و 1و 5نامبرده محرز می باشد لذا مستندا به مواد 

 صدور چک تقاضای مجازات متهم را دارد.

 می باشد.  50/8/88محل وقوع جرم تهران و تاريخ وقوع جرم 

دادگاه عمومی جزايی و تعيين وقت  9915پرونده فوق به شعبه 

 و اخطار به شاکی پرونده؛  رسيدگی

  90: 76ساعت  7/7/81تاريخ رسيدگی 

جلسه رسيدگی تشکيل است با حضور وکيل شاکی و نماينده دادستان 

که به موجب کيفرخواست صادره صدور رأی به محکوميت متهم را 

خواستار شده است و وکيل شاکی به شرح شکوائيه و اظهارات مطرح 

 ده است. شده شکايت خود را اعالم نمو

 صدور رأي

 آقای مجتبی ... به وکالت از آقای داريوش شاكي: 

 «ص » صادقمتهم: 

 صدور چک بالمحل موضوع اتهام: 

 «رأي دادگاه»

در خصوص اتهام آقای صادق فرزند فرج دائر بر صدور يک فقره چک 

عهده بانک پارسيان  75/6/9588مورخ  97077109بالمحل به شماره 

ويست و پنجاه ميليون لایر نظر به محتويات شعبه آزادی بمبلغ د

پرونده و توجهًا به شکايت آقای مجتبی بوکالت از آقای داريوش 

و مالحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک 

محال عليه و تحقيقات بعمل آمده در دادسرای محترم ناحيه ده و 

تهم. در جلسه کيفر خواست صادره در اين زمينه و عدم حضورر م

دادگاه و عدم دفاع از اتهام انتسابی بزه مشاراليه محرز و 

قانون صدور چک نامبرده را به  77و 1و 5دادگاه مستندا به مواد 
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تحمل سيزده ماه حبس تعزيری و محروميت از داشتن دسته چک بمدت 

روز از  90دو سال محکوم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف 

 واخواهی در اين دادگاه است.  تاريخ ابالغ قابل

به محکوم عليه ابالغ شد و وی در  1/1/81رأی صادره در تاريخ 

 طی اليحه ای تقاضای تجديدنظر نموده است. 78/1/81تاريخ 

محکوم عليه اليحه ای به دادگاه تجديدنظر اعالم نموده مبنی بر 

آنکه چک فوق که موضوع پرونده مطروحه می باشد به عنوان امانت 

به شاکی تقديم شده بود و دستخط موجود در چک دست خط وی نبوده 

 و از دادگاه محترم تقاضای جلب نظر کارشناس می نمايد. 

 لایر ابطال تمبر از سوی تجديدنظر خواه  000/900هزینه تجدیدنظرخواهي : 

سپس پرونده با ارسال به دادگاه تجديدنظر استان و ارجاع آن 

 دادگاه تجديدنظر 65به شعبه 

دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده اخطاريه جهت حضور 

اصحاب پرونده ارسال نموده و وقت دادگاه به آنها ابالغ شده 

دادگاه تشکيل است و هيچ يک از طرفين  75/5/10است که در تاريخ 

حضور ندارد و اين در حاليست که ابالغ به وکيل شاکی به اشتباه 

 ارسال شده و وی وکالتی در مرحله تجديدنظر ندارد.

 دادگاه مبادرت به صدور رأی می نمايد. 

 صدور رأي

 آقای صادق ص  تجدیدنظرخواه :

 آقای داريوش م تجدیدنظرخوانده :

صادره از شعبه  6/7/81مورخ  00951دادنامه شماره  خواسته: تجدیدنظر

 دادگاه عمومی  9917

 دادگاه تجديدنظر استان  65شعبه  مرجع صادركننده رأي :

 ))رأي دادگاه(( 

مورخ  00951از دادنامه شماره « ص»»تجديدنظرخواهی آقای صادق 

دادگاه عمومی جزايی که به موجب آن  9917شعبه  6/7/81
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رخواه به اتهام صدور يک فقره چک بالمحل به شرح مذکور تجديدنظ

در رأی بدوی موضوع شکايت آقای داريوش محمدزاده به تحمل 

سيزده ماه حبس و محروميت از داشتن دسته چک به مدت دوسال 

صادر شده وارد و موجه نمی باشد و رأی بدوی از جهت اصول و 

انون خالی از قواعد دادرسی، احراز مجرميت و تطبيق عمل با ق

اشکال قانونی و منقصت قضايی است ليکن از جهت تعيين مجازات 

با عنايت به آثار و عواقب سوء مترتب بر کيفر زندان با اجازه 

قانون اصالح قانون تشکيل دادگاههای  77ماده  7حاصل از تبصره 

قانون مجازات اسالمی حبس مقرر  77ماده  6عمومی و انقالب و بند 

بدوی به پرداخت مبلغ سيزده ميليون لایر جزای نقدی در دادنامه 

به نفع صندوق دولت تبديل و تخفيف داده می شود النهايه جهات 

 770درخواست تجديدنظر با هيچ يک از شقوق احصاء شده در ماده 

قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری 

قانون  761ف ماده منطبق نيست از اين رو به استناد بند ال

مرقوم با رد تجديدنظرخواهی دادنامه تجديدنظر خواسته با 

تبديل و تخفيف مجازات به عمل آمده تأييد و استوار می شود 

 اين رأی قطعی است. 

 تحليل كارآموز :

 9587قانون صدور چک مصوب  1در رأی بدوی به استنادبند ج ماده 

از پنجاه ميليون لایر  ، مرتکب به صدور چک بال محل به مبلغ بيش

به  حبس از يک سال تا دو سال و محروميت از داشتن دسته چک به 

مدت دو سال محکوم ميگردد که قاضی محترم به استناد ماده 

مذکور حکم به محکوميت مشتکی عنه صادر نموده است و قاضی 

قانون  77ماده  7تبصره  دگاه تجديد نظر با استناد به محترم دا

تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب و اذنی که  اصالح قانون

قانونگذار در تخفيف وتبديل مجازات به دادگاه تجديدنظر اعطاء 

قانون مجازات اسالمی نسبت به  77ماده  6کرده وبا توجه به بند 

مجازات محکوم عليه مبادرت به صدور رأی نموده است و رأی 

 ت . صادره وفق موازين شرعی وقانونی صادر گرديده اس
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 18گزارش 

 «ف»محمد  خواهان:

 م»محمود  خوانده:

صدور حكم به الزام خوانده به اخذ پايان كار و تفكيك  خواسته:

الحساب آپارتمانهاي ساخته شده وپرداخت وجه التزام فعاًل علي

 لایر  000/000/50

 لایر   000/530/0در مرحله در تجديدنظر  -لایر   000/020/0 هزینه دادرسي:

صدور قرار رد دعوا از سوي دادگاه بدوي ـ نقض  تصميم دادگاه:

 دادنامه بدوي توسط مرجع تجديدنظر 

 قانون آئين دادرسي مدني 353،  64مواد  مواد استنادي دادگاه:

 شرح دادخواست ؛

 دارم ؛معروض مي ....احترامًا  بوكالت از طرف موكلم آقاي محمد

م به انعقاد قرارداد اقدا 30/7/0365موكل بنده در مورخه 

مشاركت ساخت بنا بعنوان مالكيت و دارنده زمين با خوانده 

نموده و   1286/4428محترم بعنوان سازنده ملك در خصوص پالك ثبتي 

قرارداد مذكور سازنده )خوانده( متعهد گرديده پس از  1وفق بند 

ساخت ملك اقدام به اخذ پايانكار و تفكيك آپارتمانهاي ساخته 

الذكر نمايد ولي متاسفانه نامبرده عليرغم ر پالك فوقشده د

تعهد قراردادي تاكنون موفق به ايفاء تعهد خود نشده است. حسب 

توافق صورت گرفته در ظهر قرارداد خوانده متعهد شده اگر تا 

نتواند پايانكار و تفكيك ساختمان را انجام دهد  30/3/62تاريخ 

دل پانصد هزار تومان از تاريخ ماهيانه مبلغ پنج ميليون لایر معا

مذكور به موكلم پرداخت نمايد. حال با تقديم اين درخواست 

قانون مدني و مواد  730،  770،  770،  701،  00مستندًا به مواد 

آئين دادرسي مدني تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام  501و  016

 خوانده به اخذ پايانكار و تفكيك آپارتمانهاي ساخته شده در
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نامه از پالك فوق االشاره و پرداخت وجه التزام مندرج در توافق

لغايت اجراي  30/3/62قرار ماهيانه پانصد هزار تومان از تاريخ 

حكم را با پرداخت كليه خسارات و هزينة قانوني خواستارم. الزم 

به توضيح اينكه قباًل دادخواستي بر همين اساس تقديم دادگاه 

مورد رسيدگي واقع و منجر به صدور  65شده بود كه در شعبه 

گرديده  660525در کالسه پرونده  61011270865000080دادنامه شماره 

ولي به جهت سهوالقلم اينجانب اسم خوانده به اشتباه به جاي 

محمود، محمد قيد شده بود كه در زمان اجراي حكم پي به اين 

به  موضوع برده كه با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي

 موضوع را خواستارم.

دادگاه عمومي حقوقي وقت  65پرونده پس از ثبت و ارجاع به شعبه 

 .به طرفين ابالغ گرديد 02/8/61رسيدگي براي تاريخ 

 صبح؛ 00:30ساعت  02/8/61جلسه رسيدگي مورخ 

وكيل خواهان و خوانده هر دو حضور دارند وكيل خواهان اظهارات 

تقديمي اعالم نموده و وكيل خوانده خود را به شرح دادخواست 

قرارداد مقرر گرديده  1نيز اظهار داشته است كه به موجب بند 

كه در صورت بروز اختالف ارجاع امر به داور شود و همانگونه كه 

قانون آئين دادرسي مدني در مواردي كه مقرر  480به موجب ماده 

فين گرديده است حل اختالف به يكنفر داور ارجاع شود و طر

 توانند در انتخاب داور تراضي نمايند.نخواهند، نمي

توانند با معرفي داور مورد نظر خود بوسيلة هر يك از طرفين مي

اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايند ظرف ده روز از تاريخ 

ابالغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور اعالم كند و رسيدگي 

ت و ضمنًا از آنجائيكه اخذ پايان دادگاه فاقد وجاهت قانوني اس

كار نياز به اصل سند مالكيت است و ليكن خواهان سند را به 

 باشد .موكل اينجانب تحويل نداده و در يد خواهان مي

 اظهارات وكيل خواهان :

وكيل محترم خوانده بايد توجه به اين امور داشته باشد كه 

گرفت و داور يتعيين داور بايد در جلسه عقد قرارداد انجام م
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نمود در حاليكه جاي امضاء داور ذيل قرارداد را امضاء مي

خاليست و بر آن خط كشيده شده است و اگر توافق طرفين بر 

بايست داور خود را در همان جلسه قرارداد بود مي 03اعمال ماده 

 كردند.تعيين مي

 صدور رأي

 دادگاه عمومي حقوقي  65شعبه  مرجع صادركننده رأي:

 با وكالت آقاي شهريار  « ف»حمد  اهان:خو

 با وكالت خانم مريم« م» محمود خوانده:

 ـ مطالبه خسارت7الزام به تفكيك ملك  ها:خواسته

 ))رأي دادگاه((

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي محمد با وكالت آقاي شهريار 

بطرفيت آقاي محمود با وكالت ثانوي خانم مريم بخواسته الزام 

پايان كار و تفكيك آپارتمان احداثي در پالك ثبتي به اخذ 

و پرداخت وجه التزام ماهيانه مبلغ پنج ميليون لایر  128/4428

ناشي از تاخير در پايان ساخت توجهًا به اظهارات و ايراد وكيل 

قرارداد طرفين در صورت حدوث  03خوانده مبني بر اينكه طبق بند 

اند لذا وكيل ي ارجاع كردهاختالف موضوع را جهت حل آن به داور

خوانده اظهار داشته دعوي مطروحه قابل مطرح در مراجع قضايي 

بايست با معرفي و تعيين داور و رفع اختالف شود و نيست و مي

 03ليكن خواهان منكر ادعاي خوانده است و مدعي است بند )ماده( 

قرارداد مشاركت خط خورده و مورد توافق و تراضي نبوده است كه 

دادگاه ضمن اخذ و بررسي نسخه ثاني قرارداد مشاركت موجود در 

يد اختيار وكيل خواهان مالحظه نموده كه فقط مشخصات داور خط 

اند و ليكن خورده و شخص معيني را به عنوان داور معرفي نكرده

اصل موضوع ارجاع امر به داوري در صورت بروز اختالف همچنين 

ش ايراد و دفاع وكيل خوانده با باقي است لذا دادگاه ضمن پذير

اعالم اينكه موضوع قبل از ارجاع امر به داوري قابليت رسيدگي 
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و وحدت مالك  7در محاكم قضائي را ندارد لذا مستندًا به ماده 

قانون آيين دادرسي قرار رد دعوي صادر  64ماده 0قراردادن بند 

ابالغ نمايد قرار صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از مي

 اين قابل اعتراض در مراجع محترم تجديدنظر استان است.

o  انجام  77/2/61تاريخ ابالغ رأي به وكيل خواهان در تاريخ

 گرفت .

o  انجام  70/2/61تاريخ ابالغ رأي به وكيل خوانده در تاريخ

 گرفت .

به شرح اليحه  0/6/61تجديدنظر از سوي خواهان دعوا در تاريخ 

 ذيل؛

 « ف»واهان پرونده بدوي محمد خ تجدیدنظرخواه:

 مشروح اليحه تجديدنظرخواه

قرارداد كه مبين آن است كه در صورت اختالف طرفين  03ـ ماده 0

به داور مراجعه كنند بر روي آن خط كشيده شده است يعني با 

باشد  در ماده توافق طرفين انتخاب داور از شرايط قرارداد نمي

ا موافقت طرفين تعيين گردد ذكر شده كه تعيين داور بايد ب 03

كه جاي نام داور خالي است و اين نشانگر عدم توافق نسبت به 

 ارجاع امر به داور است.

ـ با ايجاد اختالف بين اينجانب و تجديدنظرخوانده در تاريخ 7

بين تشكيل داديم ولي در مااي جهت رفع مشكل فيجلسه 05/07/0361

توافق در انعقاد قرارداد  جهت حل اختالف توافقي حاصل نشد اگر

گرفت ارجاع امر به داور بود درجلسات متعدد اين كار انجام مي

لذا با توجه به اينكه داور در انعقاد قرارداد توافق نگرديده 

از مقام محترم دادگاه تقاضاي نقض دادنامه بدوي و رسيدگي 

 مجدد را خواستارم.

o تقديم نشد تبادل اليحه از سوي تجديدنظرخوانده به دادگاه 

پرونده فوق با ارسال به دادگاه تجديدنظر استان و ارجاع به 

 رسيدگي و منجر به صدور رأي گرديد. 58شعبه 

 صدور رأي
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 دادگاه تجديدنظر استان  58شعبه  مرجع صادركننده رأي :

 «ف»آقاي محمد  تجدیدنظرخواه:

 «م»آقاي محمود  تجدیدنظرخوانده :

صادره از سوي  76/8/61مورخ  577دادنامه شماره  تجدیدنظرخواسته:

 دادگاه عمومي حقوقي 65شعبه 

 ))رأي دادگاه((

از « م»به طرفيت آقاي محمد « ف»در اين پرونده آقاي محمد 

دادگاه عمومي حقوقي  65شعبه  76/8/61مورخ  00577دادنامه شماره 

تجديدنظرخواهي كرده است به موجب دادنامه موصوف دعواي 

دنظرخواه به خواسته الزام به اخذ پايان كار و تفكيك تجدي

و پرداخت وجه التزام  1286/4428آپارتمان احداثي در پالك ثبتي 

ماهيانه مبلغ پنج ميليون لایر ناشي از تأخير در پايان ساخت 

توجهًا به اظهارات و ايراد وكيل خوانده مبني بر اينكه طبق 

اختالف موضوع را جهت حل آن قرارداد طرفين در صورت حدوث  03بند 

بايست با معرفي و تعيين داور اند و ميبه داوري ارجاع كرده

رفع اختالف شود و در قرارداد مشاركت موجود فقط مشخصات داور 

اند و خط خورده و شخص معيني را به عنوان داور معرفي نكرده

ليكن اصل موضوع ارجاع امر به داوري در صورت بروز اختالف 

باقي است لذا دادگاه بدوي با اعالم اينكه موضوع از  همچنان

ارجاع امر به داوري قابليت رسيدگي در محاكم قضايي را ندارد 

قرار رد دعوا صادر نموده است دادگاه با توجه به بررسي اوراق 

و مستندات پرونده دادنامه تجديدنظرخواسته را مخدوش و مقتضي 

داند زيرا صرف درج و مي نقض و تجديدنظرخواهي را وارد و موجه

تايپ شرط داوري در قرارداد به معناي تراضي طرفين به داوري 

باشد و در صورت تراضي طرفين مشخصات داور در قرارداد نمي

شد نه اين كه در قابل مشخصات داور خط كشيده شود مزبور ذكر مي

نمودند كه بعد از بروز اختالف داور خود را انتخاب و يا قيد مي

نمايند و عدم امضاء ذيل قرارداد توسط داور نيز خالف مي
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مندرجات تايپ شده در قرارداد داوري بوده و به معناي عدم 

الطرفين باشد و عدم تعيين داور مرضيتراضي طرفين به داوري مي

به معناي ملتزم نشدن متعاملين در صورت بروز اختالف به داوري 

طرفين را طوعًا تعيين الاست بنابراين اگر طرفين داور مرضي

كرده بودند شرط داوري كامل و الزم بود و در غير اين صورت شرط 

مذكور به معناي تراضي به تراضی است كه هنوز قدم به مرحله 

تعهد نگذاشته است و اين بدين معناست كه اگر يكي از طرفين به 

توان او را مجبور به اين كار كرد تراضي دوم راضي نشد نمي

قاعده مسلم وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان شخصي  زيرا هيچ

را وادار به تراضي نمود بر همين اساس دادگاه ضمن نقض 

قانون آيين  353دادنامه تجديدنظر خواسته به استناد ماده 

دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني پرونده را جهت 

نمايد اعاده ميادامه رسيدگي به دادگاه محترم صادركننده قرار 

 اين رأي قطعي است.

 

 تحليل كارآموز :

قانون آئين دادرسی مدنی متعاملين ميتوانند  480به موجب ماده 

ضمن معامله  ملزم به انتخاب داور در صورت بروز اختالف شوند 

از آنجائيکه قرارداد موجود در پرونده يک قرار داد به صورت 

شده وهمچنين خوانده فرم چاپی بوده و بر روی آن خط کشيده 

دعوا نسبت به آن ايرادی وارد ننموده وادعای ترديد ويا جعل 

مطرح ننموده است در نتيجه سند مذکور قابليت استناد داشته و 

قانون مذکور گفته ميشود متعاملين  480در مفهوم مخالف ماده 

نسبت به انتخاب داور توافقی حاصل نکرده ودر نتيجه مرجع صالح 

الف همان دادگاه صالح ميباشد در نتيجه قرار صادر جهت حل اخت

شده از سوی دادگاه بدوی قانونی نبوده و رأی صادر شده از سوی 

دادگاه تجديدنظر وفق موازين قانونی صادر گرديده است وبه 

قانون آئين دادرسی مدنی ارجاع پرونده جهت  353موجب ماده 

قانونی بوده  رسيدگی ماهوی به شعبه دادگاه صادرکننده قرار،

 وايرادی در روند رسيدگی نيز موجود نيست .
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 12گزارش 

مهرداد با وكالت از وراث مرحوم محمد و وكالت از وكيل  خواهان :

 دادگستري شهرانگيز 

 سازمان مسكن و شهرسازي خوانده :

صدور حكم بر الزام سازمان )خوانده( به تحويل ملك معوض  خواسته:

 لایر 000/000/50ظر صالحيت دادگاه مقوم به معادل موكلين فعال از ن

 لایر  000/530/0لایر در مرحله در تجديدنظر  400/633هزینه دادرسي: 

عنه توسط شعبه حكم به رد دعوا و تأييد حكم معترض تصميم دادگاه:

 تجديدنظر

 قانون آئين دادرسي مدني 61و  356و  64مواد  مواد استنادي دادگاه:

 شرح دادخواست:

 2412احترامًا مورث موكلين اينجانب مالك ملك به پالك ثبتي قطعه 

 75بوده و ملك مذكور در طرح  00اصلي واقع در بخش  66فرعي از 

قانون حفاظت و  58ساله تهران قرار گرفته و در اعمال ماده 

برداري از جنگلها و مراتع كشور ملي اعالم شده و مورث بهره

ي در ديوان عدالت اداري مطرح موكلين جهت احقاق حق ،شكايت

صادره از  6/00/20مورخ  635نموده و ديوان به موجب رأي شماره 

حكم به محكوميت خوانده)سازمان مسكن و شهرسازي(  01سوي شعبه 

صادر نموده و ليكن با مراجعات مكرر خوانده هيچگونه اقدامي 

 در جهت تحويل معوض زمين ننموده و يا زمين معوض با ارزش كمتر

 االشاره را پيشنهاد نموده است.از ملك فوق

لذا با تقديم دادخواست محكوميت خوانده به تحويل ملك معوض 

معادل ارزش روز ملك موكلين با احتساب كليه خسارات قانوني 

 صادر و اعالم فرمائيد.
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دادگاه عمومي حقوقي تهران  071پرونده با ثبت و ارجاع به شعبه 

محتويات از سوي مدير دفتر شعبه وقت و با بررسي اوراق و 

مقرر گرديد كه به اصحاب  07ساعت  08/00/61رسيدگي براي تاريخ 

 دعوا ابالغ شد.

 جلسه رسيدگي :

اي به شرح دادخواست اظهارات خود وكيل خواهان با تقديم اليحه

را مطرح نموده و خوانده نيز با معرفي نماينده حقوقي خود و 

اي تقديم دادگاه نموده رسيدگي اليحه شركت مشاراليه در جلسه

است كه در آن اظهار داشته كه مورد رسيدگي از موارد در صالحيت 

بايست ديوان عدالت اداري بوده و توسط اجراي احكام ديوان مي

 باشد.رسيدگي انجام پذيرد و در صالحيت دادگاه عمومي نمي

 مربوطهدستور قاضي جهت استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك 

 «استعالم ثبت»

 دادگاه عمومي حقوقي 071به: رياست محترم شعبه 

 از: اداره ثبت اسناد و امالك 

 اشعار ميدارد ؛ 76/61ـ 61/071/610682عطف بنامه شماره  "احتراما

 42مترمربع قطعه  380اسناد مالكيت ششدانگ يكقطعه زمين بمساحت 

فرعي از اصلي  4008 اصلي مفروز از شماره 2412/66تفكيكي به پالك 

تهران )تهرانپارس  00مذكور واقع در مجيدآباد شميران بخش 

دفتر  075و  073صفحات  32244و  32247هاي فعلي( ذيل ثبت شماره

بنام آقاي حاجي  422774و  422773هاي چاپي امالك بشماره 078جلد 

هر يك نسبت به سه دانگ مشاع از « گ»و قنبرعلي « د»علي 

و صادر و تسليم شده است سپس برابر سند قطعي ششدانگ ثبت 

تهران ششدانگ به آقاي محمد  84دفترخانه  50672ـ  50675شماره 

به  8/1/58ـ  30856تبريزي منتقل شده است كه برابر نامه شماره 

 70/6/58ـ  05852نامبرده باستناد نامه اداره جنگلباني بشماره 

 لي و جنگل است . اعالم گرديده كه پالك مذكور جزء اراضي م

 صدور رأي
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 دادگاه عمومي حقوقي  071شعبه  مرجع رسيدگي:

مهرداد ـ محبوبه ـ مهدي ـ محسن ـ منصور ـ مهناز ـ  خواهان:

 ليلي با وكالت خانم شهرانگيز

 سازمان مسكن و شهرسازي استان  خوانده:

 الزام به تحويل ملك معوض خواسته:

 ))رأي دادگاه((

بوكالت از آقايان و «  الف»در خصوص دعوي خانم شهرانگيز 

ـ 8ـ محسن  5ـ منصور 4ـ مهناز 3ـ محبوبه 7ـ مهرداد 0خانمها 

بطرفيت سازمان مسكن و « ن»ـ ليلي 2« ت»مهدي شهرت همگي 

شهرسازي استان دائر بر الزام خوانده به تحويل ملك معوض بجاي 

ان با احتساب خسارات تهر 00بخش  2412/66ملك تحت پالك ثبتي 

در "لایر دادگاه نظر به اينكه قبال  000/000/500دادرسي مقوم به 

 01اصداري از شعبه  6/00/0320ـ  635اين خصوص طي دادنامه شماره 

ديوان عدالت اداري حكم مقتضي صادر و تاكنون در مرحله اجرا 

در ديوان عدالت اداري قرار دارد لذا قضيه داراي اعتبار امر 

قانون آيين  61و ماده  64ماده  8تومه بوده و مستندا به بند مخ

گردد رأي صادره دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعالم مي

حضوري و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در 

 باشد.محاكم تجديدنظر استان مي

 72/0/10تجديدنظرخواهي از سوي خواهان پرونده بدوي در تاريخ 

دادگاه عمومي حقوقي  071اي به شرح ذيل تقديم شعبه ي اليحهط

 گرديد .

 رياست محترم دادگاه تجديدنظر استان ؛

ـ دادگاه محترم بدوي با عدم توجه به تاريخ دادنامه ديوان 0

كه در زمان حاكميت  6/00/20مورخ  635عدالت اداري به شماره 

-شده حكم معترض( صادر 65سابق ديوان عدالت اداري )قبل از سال 

 عنه را صادر نموده است.
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نيز تعيين ميزان خسارات   03ماده  0ـ در قانون جديد در تبصره 7

به عهده دادگاه عمومي محول شده و در مراجعه به اجراي احكام 

ديوان عدالت اداري اعالم شده ديوان تكليفي در اجراي حكم 

 ندارد.

كم شايسته را از لذا با توجه به مراتب يادشده تقاضاي صدور ح

 مقام دادگاه دارد.

o اي به دادگاه تقديم از سوي تجديدنظرخوانده تبادل اليحه

 نشد .

نهايتًا پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و با 

دادگاه تجديدنظر با بررسي اوراق و محتويات  58ارجاع به شعبه 

 پرونده نسبت به صدور رأي اقدام نمود.

 صدور رأي

 دادگاه تجديدنظر استان 58شعبه  مرجع رسيدگي:

ها مهدي، خانم شهرانگيز به وكالت از آقايان و خانم تجدیدنظرخواه:

 محسن، مهرداد، منصور، محبوبه و مهناز، ليلي، 

 سازمان مسكن و شهرسازي تجدیدنظرخوانده:

صادره از شعبه  78/7/10مورخ  78000070از رأي شماره  تجدیدنظرخواسته:

 دادگاه عمومي حقوقي  071

 ))رأي دادگاه((

به وكالت از «ک»در اين پرونده خانم شهرانگيز ابوطالبي 

ها مهدي، محسن، مهرداد، منصور، محبوبه و مهناز آقايان و خانم

به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي استان «ن »و ليلي « ت»همگي 

عمومي دادگاه  071شعبه  78/7/10مورخ  00070از دادنامه شماره 

حقوقي كه به موجب آن دعواي تجديدنظر خواهان به خواسته الزام 

تجديدنظرخوانده به دادن زمين معوض با اين استدالل كه سابقًا 

عين موضوع در ديوان عدالت اداري رسيدگي و به موجب دادنامه 

له ديوان عدالت اداري حكم 01شعبه  6/00/20ـ  635شماره 
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وضوع داراي اعتبار امر مختومه تجديدنظرخواهان صادر شده م

قانون آيين دادرسي  61و  64ماده  8بوده و به استناد بند 

دادگاههاي عمومي و انقالب به امور مدني قرارداد دعوا صادر 

گرديده تجديدنظرخواهي كرده است با بررسي اوراق پرونده واليحه 

تجديدنظرخواهي اعتراض موجهي كه موجبات نقض دادنامه 

واسته را فراهم نمايد به عمل نيامده است و دادنامه تجديدنظرخ

باشد تجديدنظرخواسته حيث استدالل بدون اشكال و نقض قانوني مي

قانون مرقوم حكم رد اعتراض دادنامه  356لذا به استناد ماده 

 گردد. اين رأي قطعي است .موصوف تأييد مي

 

 تحليل كارآموز : 

به دادگاه بدوی خواسته را ـ وکيل خواهان دردادخواست تقديمی 0

لایر نموده است که هزينه دادرسی آن به لحاظ  000/000/50مقوم به 

لایر  400/633لایر ميباشد که مبلغ  000/0750/0مالی بودن دعوا مبلغ 

 پرداخت گرديده است واين نقص پرونده محسوب است .

قانون ديوان عدالت اداری اجرای حکم  94ماده 2تبصرهـ به موجب 7

 "ه سه طريق توسط خود ديوان عدالت اداری انجام ميگيرد مضافاب

 03وکيل تجديدنظرخواه در اليحه تجديدنظرخواهی خود به ماده 

قانون فوق الذکر اشاره داشته است وبا استناد به ماده فوق 

الذکر دادگاه عمومی حقوقی را مرجع صالح بيان داشته است بايد 

هان دراشتباه بوده چرا که در عنوان نمود که وکيل تجديدنظرخوا

ماده مرقوم دادگاه عمومی  در جهت تعيين ميزان خسارت وارده 

از سوی سازمان مربوطه صالح به رسيدگی می باشد  وبا خواسته 

مطروحه در پرونده فوق ارتباطی نداشته ودر نتيجه مورد از 

قانون آئيين دادرسی مدنی بوده  64ماده  8موارد مربوط به بند 

ور قرار رد دعوا در مرحله بدوی وتأييد رأی توسط مرجع و صد

 تجديد نظر به حق و وفق موازين شرعی ميباشد .
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 «ف»مهدی  خواهان :

 «و»علی  خوانده :

تقاضای رسيدگی وصدور حکم مبنی بر محکوميت خوانده به خواسته:

 لایر000/000/000پرداخت وجه يک فقره چک به مبلغ 

 لایر .  000/000/3لایر در مرحله در تجديدنظر  000/055/7هزینه دادرسي: 

صدور حکم به محکوميت خوانده وتأييد حکم بدوی توسط  تصميم دادگاه:

 مرجع تجديدنظر .

قانون صدور چک مصوب  7تبصره الحاقی به ماده  مواد استنادي دادگاه:

  501و  505،  016، 356مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ  مواد 28سال 

قانون تجارت ـ ماده  303و 300قانون آيين دادرسی مدنی ـ مواد 

  قانون مدنی 772

 شرح دادخواست:

 با سالم ؛

عهده بانک 034484خوانده مذکور يک فقره چک به شماره  "احتراما

لایر صادر نموده است که با مراجعه به  000/000/000صادرات به مبلغ

بانک محال عليه جهت کارسازی ووصول  آن مواجه با برگشت وبال 

وصول مانده است نظر به اينکه با وصف مراجعات مکرر مشاراليه 

ا عنايت به اشتغال ذمه از پرداخت دين امتناع می ورزد ب

 303. 300به مواد  "خوانده واستنکاف از پرداخت دين ،مستندا

قانون آئين دادرسی مدنی تقاضای رسيدگی  016قانون تجارت وماده 

وصدور حکم مبنی بر محکوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته به 

لایر  وخسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور چک  000/000/000مبلغ 

يت اجرای حکم وکليه خسارات دادرسی وقانونی وهزينه دادرسی لغا

 مورد استدعاست .
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دادگاه عمومی حقوقی ارجاع وپس  06پرونده پس از ثبت به شعبه 

 74/6/61از بررسی اوراق و ضمائم دادخواست مدير دفتر در تاريخ 

تعيين وقت وتوسط اخطاريه به طرفين دعوا ابالغ گرديد  00:30ساعت 

. 

 سيدگي :جلسه ر

وکيل خواهان در جلسه حضور دارد و اظهارات خود را به شرح 

دادخواست وعالوه بر آن اعالم داشت چک فوق به موجب ضمانت 

انتقال آپارتمان به خواهان داده شده که بايد در تاريخ 

اين تعهد انجام ميگرفت وليکن تعهد از سوی خوانده  30/8/62

 ه وجه چک را دارد .دعوا انجام نشده و خواهان حق مطالب

وکيل خوانده به موجب قرارداد وکالت تقديمی در جلسه رسيدگی 

حضور دارد و اظهار داشت که با توجه به ممانعت شهرداری امکان 

 انجام تعهد از سوی خوانده امکانپذير نبوده است .

 02/3/66مورخ  081در ادامه وکيل خواهان يک دادنامه به شماره 

دادگاه عمومی حقوقی به دادگاه تقديم  770صادره از سوی شعبه 

نمود که موضوع آن محکوميت خوانده به الزام به تنظيم سند می 

 باشد .

 صدور رأي 

 دادگاه عمومی حقوقی  06شعبه  مرجع صادر كننده رأي :

 «ف»مهدی خواهان : 

 «و»علی خوانده :

 ))رأي دادگاه((

کالت خانم در خصوص دادخواست آقای مهدی ف فرزند عباس با و

فرزند خداوردی به خواسته « و»به طرفيت آقای علی « ح»شراره 

صدور حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت وجه يک فقره چک به 

مبلغ يکصد ميليون لایر با احتساب کليه خسارات دادرسی و تأخير 

تأديه از تاريخ صدور چک لغايت اجرای حکم دادگاه با مالحظه 
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ارک ابرازی از جانب خواهان به ويژه دادخواست تقديمی و مد

عهده بانک صادرات  30/8/62 -034484وجود چک استنادی به شماره 

شعبه شهرک قدس در دست خواهان که نشانگر استحقاق وی در 

مطالبه وجه چک می باشد نظر به اينکه خوانده در مقام دفاع 

 اظهار داشته ممانعت از جانب شهرداری مانع اقدام وی در انجام

انتقال سند شده است با توجه به انقضاء  "موضوع تعهد و نهايتا

مهلت انجام تعهد و اشتغال ذمه خوانده در خصوص موضوع و اينکه 

اقدامات شخص ثالث تأثيری در روابط طرفين نداشته با اين وصف 

 303و  300خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 

قانون صدور چک مصوب  7به ماده  قانون تجارت و تبصره الحاقی

قانون   501و  505و  016مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد  28سال 

آيين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ يکصد ميليون لایر 

بابت اصل خواسته و نيز پرداخت مبلغ دو ميليون و پنج هزار لایر 

ششصد هزار بابت هزينه دادرسی و نيز پرداخت مبلغ سه ميليون و 

لایر بابت حق الوکاله وکيل در مرحله بدوی و همچنين پرداخت 

خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چک تا هنگام پرداخت با 

لحاظ شاخص تغيير قيمت ساالنه تعيين شده توسط بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ايران و بر همين مبنا ما به التفاوت هزينه 

در حق خواهان محکوم می کند بديهی دادرسی و حق الوکاله وکيل 

است در صورت قطعيت دادنامه اجرای آن در قسمت اخير مستلزم 

پرداخت ما به التفاوت هزينه دادرسی توسط خواهان بوده و 

قانون مالياتهای مستقيم درباره حق  003ماده  4رعايت تبصره 

الوکاله ضروری می باشد رأی صادر شده حضوری و ظرف بيست روز 

ز ابالغ به طرفين قابل تجديد نظرخواهی در دادگاه محترم پس ا

 تجديد نظر استان می باشد .

دادنامه صادره به خوانده ابالغ ودر تاريخ  07/00/61در تاريخ 

 نسبت به دادنامه فوق اعتراض نموده 71/00/61

 متن اليحه اعتراضيه به شرح ذيل ميباشد ؛ 

 نظر استان  با سالم خدمت رياست محترم دادگاه تجديد
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به موجب قرار داد منعقد شده اينجانب به جهت ضمانت مبلغ  

لایر چک موضوع پرونده را به تجديدنظرخوانده داده ام  000/000/000

که چک مذکور به جهت ضمانت انتقال سند ملکی بوده اشت که به 

تجديدنظرخوانده فروخته ام وليکن علت عدم انجام تعهد علت 

از دادن پايان کار خودداری  5اری منطقه خارجی بوده که شهرد

نموده و آن مقام محترم مستحضر هستند که بدون ارائه پايان 

 772کار انتقال سند غير ممکن ميباشد لذا با استناد به ماده 

قانون مدنی چنانچه دليل عدم ايفاء تعهد نيروی خارجی باشد از 

دادگاه  موارد تعدی وتفريط محسوب نميشود لذا از مقام محترم

تجديدنظر تقاضای نقض دادنامه صادره که مخالف قانون ميباشد 

 را خواستارم .

 تبادل اليحه از سوی تجديد نظرخوانده به دادگاه ارسال شد .

 پاسخ به اعتراض از سوي تجدیدنظرخوانده :

رياست محترم دادگاه تجديدنظر استان در پاسخ به 

 ميرساند ؛به استحضار « و»تجديدنظرخواهی آقای علی 

تجديدنظرخواه محترم از تاريخ انعقاد قرار داد تا هم اکنون 

مدت  دوسال  جهت اخذ پايان کار مهلت داشته وليکن در جهت 

تکميل پرونده آن هيچ همتی نکرده است ضمنا" ملک مورد معامله 

سه دانگ در ملکيت تجديدنظرخواه بوده وسه دانگ آن در ملکيت 

بوده و به علت اختالفات ايشان حاضر به شخص ديگری که شريک وی 

تنظيم سند نميباشد وتمام اين تعدی تفريط از ناحيه 

تجديدنظرخواه است والزم به ذکر است که مدت شش ماه است 

پايانکار از شهرداری تسليم به تجدينظرخواه شده وليکن ايشان 

حاضر به تنظيم سند نميباشد از مقام محترم دادگاه تسريع در 

     حقوق بنده را خواستارم .احقاق 

 

 58پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال سپس به شعبه  

ارجاع شد، دادگاه با بررسی مندرجات پرونده مبادرت به صدور 

 رأی نموده است .

 صدور رأي
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 دادگاه تجديدنظر استان  58شعبه  مرجع رسيدگي:

 «و»آقای علی  تجدیدنظرخواه:

 «ف»مهدی  تجدیدنظرخوانده:

صادره از شعبه  74/6/61مورخ   00324ازرأی شماره   تجدیدنظرخواسته:

 دادگاه عمومي حقوقي  06

 )) رأي دادگاه ((

از « ف» به طرفيت آقای مهدی« و» در اين پرونده آقای علی

دادگاه عمومی حقوقی  06شعبه  74/6/61مورخ  00324دادنامه شماره 

ه موجب دادنامه موصوف تجديد تهران تجديدنظرخواهی کرده است ب

نظرخواه به پرداخت مبلغ يکصد ميليون لایر بابت يک برگ چک شماره 

و خسارات تأخير تأديه دادرسی در حق تجديد نظرخوانده  034484

محکوم شده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده اعتراض موجهی 

 که موجبات نقض دادنامه تجديد نظرخواسته را فراهم نمايد به

عمل نيامده است و دادنامه صادره از حيـث رعايـت اصول و 

موازيـن قانونی بدون اشکال و نقص موثـری است لـذا به استناد 

قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در  356مـاده 

امور مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجديد نظرخواسته را تأييد 

 می نمايد اين رأی قطعی است.

 

 ليل كارآموز :تح

قانون آئين دادرسی مدنی حق يا دين برعهده  016به موجب ماده 

 کسی ثابت شد اصل بر بقاء آن است .

خواهان پرونده با در دست داشتن چک صادر شده از سوی خوانده 

وجه آن را مطالبه نموده است که خوانده در دفاعيات خود به 

تعهد به علت نيروی استناد کرده و اينکه عدم انجام  772ماده 

خارجی بوده است وآن صدور پايانکار توسط شهرداری است که به 

تأخير افتاده است و از اراده او خارج است وليکن در جهت 
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ادعای خود هيچ دليلی به دادگاه ارائه ننموده است لذا تقصير 

محکوم عليه در انجام تعهد محرز و مسلم است و صدور حکم نسبت 

خسارات دادرسی و حق الوکاله وکيل به موجب  به اصل خواسته و

مجمع  28قانون صدور چک مصوب سال  7تبصره الحاقی به ماده 

قانون آيين دادرسی   501و  505و  016تشخيص مصلحت نظام و مواد 

 مدنی قانونی وشرعی بوده و ايرادی بر آن متصور نيست .
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 «ش»ـ منيژه 7«  ب»محبوب  ـ0 شاكي :

 «  ب»ـ مسعود  4«  ب»ـ بهنام3« ب»ـ حبيب 7«ع»ـ علی  0 عنه : مشتكي

  ضرب و شتم و تخريبموضوع :

دادسرا لایر ابطال تمبر جهت تقديم شکوائيه به  000/50هزینه دادرسي:  

 لایر در مرحله تجديدنظرخواهی  از سوی هر يک از متهمان  000/000ـ 

 صدور حکم به محکوميت متهمان  تصميم دادگاه:

قانون  418و822،42،47،460،464،415، 77،42،382موادمواد استنادي دادگاه: 

 قانون آئين دادرسی کيفری  022و 752مجازات اسالمی ـ مواد 

 شرح شكوائيه :

 78/7/61ساکن تهرانسر در تاريخ « ب»با احترام اينجانب محبوب 

بدون دليل وبی اساس آقايان بهنام ، حبيب ،مسعود  73:50در ساعت 

در تاريخ و ساعت ذکر شده به « ع»و علی « ب»مگی با شهرت ه

خانه مسکونی بنده حمله واقدام به ايراد ضرب وشتم خود وهمسرم 

وقلع وقمع وسايل زندگی ام نموده اند  لذا هيچ گونه امنيت 

جانی ومالی ندارم وآبرو وحيثيت بنده را در شهرک خدشه دار 

بروی بنده در رسيدگی به نموده اند عليهذا جهت استرداد حقوق آ

تظلماتی که توسط نامبردگان به  بنده وارد شده است مقرر 
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فرمائيد نسبت به رسيدگی عرايض مذکور برابر قانون ومقررات 

 ابالغ فرمائيد .

تهران ، دستور سرپرست  00با تقديم شکوائيه به دادسرای ناحيه 

 يد . دادسرا مبنی بر معرفی شکات  به پزشکی قانونی صادر گرد

 «گزارش پزشكي قانوني آقاي محبوب »

 ریاست محترم كالنتري 

 با سالم 

آقای  71/7/61مورخ  0/30000/050احترامًا، عطف به نامه شماره 

دو عدد کبودی در حال جذب  -0)محبوب ب( فرزند .... معاينه شد. 

يک عدد کبودی در حال جذب در سطح  -7در سطح داخلی بازوی چپ 

خراش مختصر در حال التيام در مچ پای  – 3داخلی بازوی راست 

جسم سخت طی حدود سه الی چهار چپ. موارد فوق در اثر اصابت 

روز قبل حادث شده است از ناحيه قدام سينه متالم است که فاقد 

 آثار ضرب و جرح ظاهری می باشد.

 

 «گزارش پزشكي قانوني خانم منيژه»

 ریاست محترم كالنتري 

 با سالم ؛

خانم  71/7/61مورخ  0/30000/050احترامًا عطف به نامه شماره 

صفاعلی معاينه شد. حسب معاينه بعمل آمده )منيژه ش( فرزند 

آثار ضرب و جرح مشاهده نشد نامبرده از ناحيه ستون فقرات 

متالم بوده که در مشاوره تخصصی بعمل آمده ضايعه ای در 

 ارتباط با حادثه مورد ادعا احراز نگرديد.

 ـ رئيس مركز پزشكي قانوني  ...........دكتر سيد فرهاد 

 «منيژه اظهارات خانم » 

 سؤال : شرح شکايت خود را توضيح دهيد ؟
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که خواب بوديم ريختن در  07:30پاسخ :شب شهادت حضرت فاطمه ساعت 

منزل ما ما را کتک زدند ع آقايان مسعود ، بهنام ، حبيب وعلی 

داماد همسرم سهيال ،سوسن و راويه روسری مرا باز کردند و جلوی 

 خدشه دار کردند .  همسايه ها وهمکاران شوهرم حيثيت مرا

پرونده فوق به شعبه اول بازپرسی جهت تحقيقات ارجاع شد وليکن 

به دليل اينکه متهمان در مالرد کرج سکونت داشتند لذا با 

به  0/8/61دستور مراجع قضايی به دادگاه بخش مربوطه در تاريخ 

متهمان ابالغ صورت گرفت و تحقيقات نيز در همان شعبه ادامه 

 دارد .

 «هارات متهمان اظ» 

 ـ علي  0

سؤال : در خصوص شکايت واصله از سوی آقای محبوب و همسرش متهم 

 هستيد به تخريب اظهارات خود را بفرمائيد .

پاسخ : من به خانه ايشان نرفته بودم بلکه همسرم رفته بود 

زمانيکه من رسيدم متوجه شدم ماشين کالنتری در حيات است و 

ون آمد و چشمانش می سوخت وپرسيدم همسرم از خانه محبوب بير

 گفت محبوب گاز اشک آور زده است محبوب نظامی است .

 سؤال : آخرين دفاع خود را بگوييد .

 پاسخ : بنده اتهام وارده را قبول ندارم .

 صدور قرار تأمين از سوی داديار وبا تأييد دادستان 

 )قرار تأمين(

 «ع » قرار آزادی آقای علی

 هام تخريب عمدی وسايل منزلفرزند ... به ات

 بمبلغ سی ميليون لایرمقيد است به معرفی کفيل با وجه الکفاله 

از حال تا ختم دادرسی و اجرای کامل دادنامه که در صورت صدور 

قرار قبولی آزاد واال در بازداشت باشد. قرار حين الصدور به 

متهم ابالغ و تفهيم شد و اظهار داشت فهميدم و رونوشت نمی 

 واهم و فعال کفيل دارم / ندارم . خ

 دادیار شعبه یازده دادسراي عمومي و انقالب 
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 ـ بهنام 7

سؤال : در خصوص شکايت واصله از سوی آقای محبوب و همسرش متهم 

 هستيد به تخريب اظهارات خود را بفرمائيد .

آقای محبوب به همراه همسرش با شکستن  00/4/61پاسخ : در تاريخ 

مارا   LCDدرب وارد منزل ما شدند و مقداری از طال و تلويزيون 

با يک مينی بوس نظامی بردند و من در کالنتری شکايت کرده ام و 

مفتوح است ولی به درخواست پدر  7881/705پرونده تحت کالسه 

دداری کردم آن شب که برای گفتگو به ومادرم از ادامه شکايت خو

درب منزل آنها رفتيم تا مبلغ سی ميليون لایر طلبمان را از 

ايشان بگيريم که درب منزل را باز کرده وبه صورت من و همسرم 

 و پدرم گاز اشک آور زدند .

اتهام تخريب برای شما بازگو ميشود چه اظهاری  "سؤال : مجددا

 داريد؟

به اتهام وارده اعتراض دارم و قبول  پاسخ : اينجانب نسبت

 ندارم .

 1/5/81صدور قرار تأمين از سوی داديار به تاريخ  

 )قرار تأمين(

 قرار آزادی آقای بهنام 

 فرزند ... به اتهام تخريب عمدی وسايل منزل وضرب وشتم عمدی 

بمبلغ پنجاه ميليون مقيد است به معرفی کفيل با وجه الکفاله 

از حال تا ختم دادرسی و اجرای کامل دادنامه که در صورت  لایر

صدور قرار قبولی آزاد واال در بازداشت باشد. قرار حين الصدور 

به متهم ابالغ و تفهيم شد و اظهار داشت فهميدم و رونوشت نمی 

 خواهم و فعال کفيل دارم / ندارم . 

 دادیار شعبه یازده دادسراي عمومي و انقالب 

 

 ـ حبيب5
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سؤال : در خصوص شکايت واصله از سوی آقای محبوب و همسرش متهم  

 هستيد به تخريب اظهارات خود را بفرمائيد .

پاسخ : برادرم مبلغ سی ميليون لایر از آقای محبوب طلب دارد که 

ما برای حل و فصل به درب منزل آنها رفتيم که ايشان به محض 

و چون چشمانمان بازکردن درب منزل گاز اشک آور به ما زدند 

 ميسوخت در وضعيتی نبوديم که بخواهيم تخريب کنيم .

 سؤال : آخرين دفاع خود را بفرماييد .

 پاسخ : اتهام وارده را قبول ندارم .

 1/5/81صدور قرار تأمين از سوی داديار به تاريخ     

 )قرار تأمين(

 قرار آزادی آقای  حبيب 

 منزلفرزند ... به اتهام تخريب عمدی وسايل 

 بمبلغ سی ميليون لایرمقيد است به معرفی کفيل با وجه الکفاله 

از حال تا ختم دادرسی و اجرای کامل دادنامه که در صورت صدور 

قرار قبولی آزاد واال در بازداشت باشد. قرار حين الصدور به 

متهم ابالغ و تفهيم شد و اظهار داشت فهميدم و رونوشت نمی 

 / ندارم .  خواهم و فعال کفيل دارم

 دادیار شعبه یازده دادسراي عمومي و انقالب 

 

 ـ مسعود  7

سؤال : در خصوص شکايت واصله از سوی آقای محبوب و همسرش متهم 

 هستيد به تخريب اظهارات خود را بفرمائيد .

آقای محبوب به همراه همسرش با شکستن  00/4/61پاسخ : در تاريخ 

  LCDدرب وارد منزل برادرم شدند و مقداری از طال و تلويزيون 

مارا با يک مينی بوس نظامی بردند و بهنام شکايت کرده ما 

برای وساطت به درب منزل ايشان رفتيم که درب منزل را باز 

 کرده گاز اشک آور زدند .

مجددا اتهام شما به تخريب و ايراد ضرب و شتم عمدی سؤال : 

 قرائت ميشود چه دفاعی داريد؟
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 پاسخ : قبول ندارم دروغ محض است .

 

 1/5/81صدور قرار تأمين از سوی داديار به تاريخ 

 )قرار تأمين(

 قرار آزادی آقای  مسعود 

 فرزند ... به اتهام تخريب عمدی وسايل منزل و ضرب وشتم عمدی

بمبلغ پنجاه ميليون مقيد است به معرفی کفيل با وجه الکفاله 

از حال تا ختم دادرسی و اجرای کامل دادنامه که در صورت  لایر

صدور قرار قبولی آزاد واال در بازداشت باشد. قرار حين الصدور 

به متهم ابالغ و تفهيم شد و اظهار داشت فهميدم و رونوشت نمی 

 ندارم .  خواهم و فعال کفيل دارم /

 دادیار شعبه یازده دادسراي عمومي و انقالب 

 قرار قبولي كفالت

نام حبيب نام خانوادگی ب دارنده شماره  2/8/61به تاريخ 

شناسنامه .... صادره از مغان اهل مغان ساکن... شماره 

دادياری دادگاه عمومی حاضر و با تسليم  00....... در شعبه 

به نشانی ................. به برگ کفالت نامه و فيش حقوقی 

ارزش کافی می باشد اظهار داشت حاضرم از تن متهمين فوق الذکر 

بوجه الکفاله مبلغ جمعا يکصد و سی ميليون لایر تا خاتمه رسيدگی 

و اجرای دادنامه کفالت نمايم که هر وقت متهمان را از طرف 

را  مراجع قضايی احضار کردند در موعد مقرر قانونی مشاراليه

معرفی و در غير اين صورت وجه الکفاله را به صندوق دولت 

 پرداخت نمايم. 

 مسعود ب به ميزان پنجاه ميليون لایر -0متهمين: 

 بهنام ب به ميزان پنجاه ميليون لایر -7

 علی ع به ميزان سی ميليون لایر  -3

دادگاه: چون مالئت کفيل محرز است لذا قرار قبولی کفالت 

متهمان فوق تا خاتمه رسيدگی اجرای دادنامه را  نامبرده از تن
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صادر می نمايد. مفاد قرار حضورا به کفيل ابالغ گرديد اظهار 

 داشت رونوشت نمی خواهم. 

 شعبه  یازده دادیاري دادسراي عمومي و انقالب  

توسط آقای حيدر با ارائه « ب»صدور قرار قبولی کفالت از حبيب 

 فيش حقوقی 

تهران و صدور قرار مجرميت  90دادسرای ناحيه ارسال پرونده به 

 با تأييد دادستان . 90/8/81از سوی شعبه  اول بازپرسی مورخ 

 «قرار مجرميت و منع تعقيب  » 

 ـ علی 7ـ حبيب 5ـ مسعود 7ـ بهنام 9در خصوص اتهام 

همگی آزاد باقرار قبولی کفالت اتهامات رديف اول ودوم دائر 

راد ضرب و جرح عمدی نسبت به محبوب برتخريب وسايل منزل و واي

ـ اتهام وارده به متهمان رديف سوم و چهارم دائر بر تخريب 

وسايل منزل نظر به شکايت شاکيان  محبوب و منيژه ،گزارش 

مأمورين کالنتری ،گواهی پزشکی قانونی شهادت شهود و محتويات 

می قانون مجازات اسال717، 71،716،511، 77پرونده  به استناد مواد

 بزهکاری نامبردگان محرز ومسلم است .

وهمچنين در خصوص شکايت خانم منيژه عليه بانوان شهال، سوسن 

 "،راويه دائر بر توهين وهتک حرمت نظر به فقدان ادله ومستندا

قانون آدين دادرسی کيفری قرار منع تعقيب صادر  911به ماده 

وی شاکيان ميشود .قرار صادره ظرف ده روز از تاريخ ابالغ از س

 پرونده قابل تجديدنظر در دادگاه هم عرض ميباشد .

سپس معاون محترم دادستان با تأييد قرار صادره نسبت به صدور 

 کيفرخواست اقدام نموده    

 كيفرخواست 

تاريخ: 

01/6/61 

 7501شماره : 

 ریاست محترم دادگاه مجتمع قضایي 
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ساله 30حبيب بهنام ب فرزند  -0در اين پرونده پيوست اتهامی 

باسواد / ساکن ............. مجرد / متاهل، سابقه کيفری دارد 

 / ندارد آزاد است به قيد کفالت

ساله با سواد / ساکن .............  73مسعود ب فرزند حبيب  -7

مجرد / متاهل ، سابقه کيفری دارد / ندارد آزاد است به قيد 

سايل منزل شاکيان کفالت متهم هستند به شرکت در تخريب عمدی و

 و ايراد ضرب و جرح عمدی نسبت به محبوبه ب 

ساله باسواد / ساکن  58حبيب ب فرزنده پناه علی  -3

............. مجرد / متاهل، سابقه کيفری دارد / ندارد آزاد 

 است به قيد کفالت

ساله با سواد / ساکن  76علی ع فرزند اله وردی  -4

............. متاهل ، سابقه کيفری ندارد آزاد است به قيد 

کفالت متهم هستند به تخريب عمدی وسايل منزل شاکيان به نحو 

 شرکت 

 لذا با عنايت به : 

 شکايت شاکيان )محبوبه ب و منيژه ش( -0

 گزارش مرجع انتظامی -7

 نظريه پزشکی قانونی -3

 شهادت شهود -4

 دفاعيات بالوجه متهمان -5

و ساير قراين و امارات موجود در پرونده اتهامات منتسبه به 

، 715، 714، 42، 47نامبردگان محرز می باشد لذا مستند به مواد 

از قانون مجازات اسالمی تقاضای مجازات متهمان  822و  307، 712

 را دارد . 

 می باشد78/7/61محل وقوع جرم تهران و تاريخ وقوع جرم 

دادگاه جزايی ارجاع شد و جلسه  0081پرونده فوق به شعبه  

با حضور شاکی تشکيل است  4/07/61رسيدگی در شعبه دادگاه مورخ 

 ؛

شاکی آقای محبوب اظهارات خود را به شرح شکوائيه اعالم داشت و 

 هيچيک از متهمان نيز حضور ندارند .
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 دادگاه عمومی جزايی  0081شعبه مرجع صادر كننده رأي : 

 

 ))رأي دادگاه((

تهران  00دادسری عمومی و انقالب ناحيه  61/7501کيفرخواست شماره 

فرزندان حبيب و پناه « ب»مسعود و حبيب  –عليه آقای بهنام 

فرزند هللا وردی دائر به مشارکت در تخريب وسايل «ع»علی و علی 

متهمند به مشارکت در  "منزل و متهمان رديف اول و دوم ايضا

به داليل ذيل « ب»ايراد ضرب جرح عمدی نسبت به شاکی محبوب 

گزارش نيروی  -7شکايت شکات محبوب ب و منيژه ش  -0الذکر: 

شهادت شهـود  -4استشهاديه موجود و پيوست پرونده  -3انتظامی 

قرار مجرميت و کيفرخواست دادسرا  -8دفاعيات بالوجه متهمين  -5

رائن و امارات موجود در پرونده وارد و اتهام و ساير ق -2

و  822انتسابی ثابت و محرز است و دادگاه با استناد به ماده 

 – 415 – 382 – 464 – 460از قانون مجازات اسالمی و مواد  47و  42

از قانون ديات هر يک از نامبردگان را به شش ماه حبس از  418

خصوصی و متهمان رديف بابت مشارکت در تخريب لوازم منزل شاکی 

اول و دوم را به صورت مساوی به پرداخت چهار و نيم دينار 

بابت کبوديها و به پرداخت نيم درصد ديه کامل انسان بابت 

محکوم می نمايد. رأی « ب»حارصه مچ پای چپ در حق شاکی محبوب 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين  00صادره غيابی و ظرف 

 دادگاه است.

 س واخواهی از رأی صادره سپ

تقاضای  70/0/10علی و حبيب با وکالت به آقای محمود در تاريخ 

واخواهی خود را به شعبه دادگاه تقديم داشته است .آقای بهنام 

تقاضای واخواهی خود را به شعبه دادگاه   02/0/10در تاريخ 

 تقديم داشته است .

 صدور رأي 
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 ـ علی 7ـ بهنام  9 واخواه :

 ـ منيژه7ـ محبوب  9واخوانده : 

 ))رأي دادگاه((

اعتراض و واخواهی محکوم عليه غيابی آقای حبيب ب فرزند پناه 

وارد نيست زيرا  4/07/61-0767علی نسبت به دادنامه غيابی شماره 

دادگاه با التفات به مفاد اليحه اعتراضيه و با بررسی محتويات 

امه غيابی باشد اقامه و پرونده دليلی که موجب فسخ و نقض دادن

ابراز نشده و پرونده از حيث رعايت تشريفات قانونی و توجه به 

مستندات فاقد اشکال می باشد النهايه دادگاه متهم به محکوم 

عليه غيابی را به لحاظ وضع خاص و فقد سابقه محکوميت کيفری 

قانون  77مستحق ارفاق و تخفيف دانسته و با استناد به ماده 

اسالمی فقط مجازات حبس مقرر در دادنامه غيابی را مجازات 

تبديال و تخفيفا به پنج ميليون لایر جزای نقدی تبديل می نمايد. 

روز پس از ابالغ قابل تجديد  70رأی صادره حضوری محسوب و ظرف 

 نظر در محاکم تجديد نظر استان تهران است.

 صدور رأي 

 مسعود   واخواه :

 منيژه ـ7ـ محبوب  9واخوانده : 

 ))رأي دادگاه((

نسبت به « ب»اعتراض و واخواهی محکوم عليه غيابی آقای مسعود 

وارد نيست زيرا دادگاه با  4/07/61مورخ  0767دادنامه شماره 

التفات به مفاد اليحه اعتراضيه و با بررسی محتويات پرونده 

دليلی که موجب نقض دادنامه غيابی باشد اقامه وابراز نشده 

ز حيث رعايت تشريفات قانونی و توجه به مستندات وپرونده ا

فاقد اشکال ميباشد النهايه دادگاه متهم و محکوم عليه غيابی 

را به لحاظ وضع خاص و فقد سابقه  محکوميت کيفری مستحق ارفاق 

از قانون مجازات  77و تخفيف دانسته و با استناد به ماده 
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و  "ی را تبديالاسالمی فقط مجازات حبس مقرر در دادنامه غياب

به پنج ميليون لایر جزای نقدی تبديل می نمايد. رأی  "تخفيفا

روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر  70صادره حضوری محسوب و ظرف 

 در محاکم تجديد نظر استان تهران است.

تجديدنظر خواهی از سوی شاکی خصوصی  با 74/7/10سپس در تاريخ 

هزينه دادرسی و ارائه آن به لایر تمبر جهت  000/000ابطال مبلغ 

 شعبه دادگاه با تقديم اليحه به شرح ذيل ؛

اليحه تقديمی از سوی خانم منيژه و آقای محبوب با اين توضيح 

که در دادنامه غيابی متهم رديف اول و دوم به پرداخت ديه و 

تحمل شش ماه حبس محکوم گرديده اند وليکن به موجب واخواهی 

مبادرت به صدور رأی و نموده و در مشاراليهما ، دادگاه 

مجازات آنها تخفيف و تبديل حاصل شده با توجه به اينکه 

متهمان به عنف وارد منزل اينجانب شده اند و هدف مجازات عبرت 

ديگران است از دادگاه محترم تجديدنظر خواهشمند است در اجرای 

قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب در  77ماده  3تبصره 

 تشديد مجازات متهمان رأی مقتضی صادر فرمايند .

تجديدنظر خواهی از سوی وکيل محکوم 78/7/10سپس در تاريخ 

لایر تمبر جهت  000/000عليهما آقايان حبيب وعلی  با ابطال مبلغ 

هزينه دادرسی و ارائه آن به شعبه دادگاه با تقديم اليحه به 

 شرح ذيل ؛

دنظرخواهان اعالم داشته که با به موجب اليحه تقديمی وکيل تجدي

قانون مجازات اسالمی اگر شرکت در جرم به گونه  47توجه به ماده 

ای باشد که جرم منتسب به عمل همه آنها باشد خواه تأثير عمل 

يکی کم و ديگری زياد باشد لذا مجازات آنها به صورت مساوی می 

يم باشد واز آنجائيکه آقای بهنام اظهار داشته است که در ن

ساعت پس از درگيری به محل آمده است ودر درگيری نقشی نداشته 

است وليکن مجازات تخريب برای او در نظر گرفته شده است و در 

صورتيکه آقای حبيب که پدر شاکی می باشد و هرگونه ارتکاب ضرب 

وشتم را منکر گرديده است وليکن محکوم به ضرب وشتم شده است 

ه خواهند نمود که دادگاه بدوی در دادگاه محترم تجديدنظر توج
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ارتکاب عمل اينکه به صورت شرکت در جرم بوده يا نه دچار 

تزلزل شده و نسبت به مجازات آن قضاوت صحيحی نداشته لذا 

 درخواست نقض وصدور دستور مقتضی مورد استدعاست .

 

پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال وجهت رسيدگی 

دادگاه تجديدنظر ارجاع شد و شعبه مذکور با   58مجدد به شعبه 

بررسی محتويات و مندرجات پرونده در صدور رأی اقدام نموده 

 است .

  محبوب و منيژهـ  بهنام وحبيب وعلی با وکالت محمودتجدیدنظرخواهان : 

))رأي دادگاه((   

رأی پرونده آقايان علی ع ، بهنام و حبيب ب با وکالت آقای 

و خانم « ب»طرف و از طرف ديگر آقای محبوب محمود... از يک 

)مربوط به آقای  70/0/10مورخ  0032از دادنامه شماره « ش»منيژه 

)مربوط به آقای حبيب  05/0/10مورخ  0077« ع»و علی « ب»بهنام 

ب( تجديد نظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه های موصوف با 

نامه غيابی شماره واخواهی تجديد نظرخواهان اول تا سوم از داد

دادگاه عمومی جزايی تهران ضمن  0081شعبه  4/07/61مورخ  0767

ماهه حبس دادنامه غيابی موصوف به پرداخت مبلغ  8تبديل مجازات 

پنج ميليون لایر جزای نقدی دادنامه موصوف تأييد گرديده است 

تجديد نظرخواهان اول تا سوم تقاضای برائت خود و چهارم و 

تشديد مجازات و تعيين مجازات برای ضرر و زيان و پنجم تقاضای 

خسارات ناشی از تخريب لوازم منزل شده اند دادگاه با بررسی 

تجديد  "اوراق پرونده و لوايح تجديد نظرخواهی طرفين اوال

وارد و « ع»نظرخواهی آقای محمود  ... به وکالت از آقای علی 

ات مجرمانه وجود موجه است زيرا داليل کافی بر شرکت وی در عملي

ندارد و لذا ....... و شهادت گواهان نيز به گونه ای نيست که 

مقيد قطع و يقين بر اثبات اتهام وی نمايد لذا به استناد بند 

قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و  752از قسمت ب ماده  0

انقالب درامور کيفری دادنامه تجديد نظرخواسته در اين قسمت 

همان قانون رأی بر برائت  022ستناد بند الف ماده نقض و به ا

وی صادر و اعالم می گردد. نهايتا اعتراض ساير تجديد 
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نظرخواهان به گونه ای نيست که موجبات نقض دادنامه تجديد 

نظرخواسته يا رسيدگی بيشتر را فراهم نمايد و دادنامه تجديد 

ث احراز نظرخواسته با عنايت به رسيدگی های انجام شده از حي

مجرميت و تطبيق عمل ارتکابی با قانون و تعيين مجازات بدون 

اشکال و نقص موثر قانونی می باشد و با عنايت به نداشتن 

سابقه محکوميت کيفری متهمان تبديل مجازات حبس به جزای نقدی 

مطابق با موازين قاونی و متناسب با موضوع انجام شده است و 

زيان از طرف شکات تقديم نشده از آنجا که دادخواست ضرر و 

دادگاه بدوی امکان تعيين ميزان خسارت ضرر و زيان را نداشته 

مجاز به رسيدگی در اين قسمت نبوده لذا اعتراضی در  "و قانونا

اين قسمت هم وارد و موجه نمی باشد و ضمن رد اعتراض دادنامه 

قانون مرقوم  752تجديد نظرخواسته به استناد قسمت الف ماده 

 تأييد می گردد. اين رأی قطعی است.

 تحليل كارآموز :

پرونده فوق در مرحله تحقيقات ناقص به نظر ميرسد چراکه تنها 

شاهدان  دليل اثبات ادعای شاکيان پرونده شهادت شهود بوده که

همسايه های شاکی ميبشند که تصريح به  ارتکاب عمل هريک موضوع 

از متهمان نشده و فقط صدای ضرب وشتم از منزل شنيده شده و 

همسايه ها متوجه درگيری شده اند واينکه کداميک از آنان 

مرتکب عمل مجرمانه شده باشند در پرونده به چشم نميخورد 

در پرونده فوق ارتکاب عمل توسط متهمان محرز و مسلم است ولی 

دو جرم مستقل عنوان شده که انتساب هرجرم به کدام يک از 

متهمان به درستی محرز نشده وهر دو تن به يک جرم مستقل محکوم 

 شده اند .

  

 000گزارش 

الف » با وکالت آقای محسن  « ج » هر دو  –زهرا -اکرم خواهان :

 «ف»وکيوان «

 –« ج»امير –« ج»منصور –« ج»ناصر –«ف»محمود  –«ت»ربابه  خوانده :

 « ج»معصومه سادات
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تقاضای تقسيم منافع سرقفلی يک باب مغازه مقوم به خواسته:

 ميليون لایر  000/000/50

 لایر  000/000لایر و در مرحله تجديد نظرخواهی  000/070/0هزینه دادرسي: 

صدورقرار صدور حکم به محکوميت خواندگان سپس "بدوا  تصميم دادگاه:

رد دادخواست واخواهی از سوی دادگاه بدوی ودر مرحله تجديدنظر 

 تأييد قرار رد واخواهی .

 353،358قانون مدنی ـ مواد  561،102،  040مواد  مواد استنادي دادگاه:

 0358قانون مؤجر ومستأجر مصوب  01آئين دادرسی مدنی ـ ماده 

 شرح دادخواست:

يت ششدانگ يک باب مغازه مورد به وکالت از خواهان مذکور مالک

 می باشد.« ت»خواسته متعلق به خانم ربابه 

شش دانگ  8/6/61به موجب اجاره نامه مورخه «ت»ـ خانم  ربابه 9

اجاره داده است « ج»ومرحوم شعبان « ف»آنرا به آقای محمود 

کليه حقوق صنفی وکسبی خود  7/5/51در تاريخ« ف»سپس آقای محمود 

 انتقال داده است را به خانم اکرم 

فوت نموده وخواندگان  96/9/87در تاريخ « ج»ـ مرحوم شعبان 7

 وراث حين الفوت وی ميباشند . 5تا 7رديف 

خانم اکرم مالک شش دانگ مشاع "با توجه به مراتب ياد شده  اوال 

مششاراليها نسبت به ترکه مرحوم  "حق کسب وپيشه ميباشد ثانيا

« ج»خانم زهرا  "ک ميباشد ثالثاشعبان به نسبت سهم االرث مال

نيز به مبزان سهم االرث خود مالک حق سرقفلی ميباشد نظر به 

اينکه مالکان مشاعی نسبت به تقسيم منافع سرقفلی اتحاد نظر 

ندارند لذا از مقام محترم دادگاه تقاضای صدور حکم شايسته در 

 جهت تقسيم منافع سرقفلی مذکور را دارد .

دادگاه عمومی حقوقی  975ثبت وارجاع به شعبه پرونده فوق پس از 

تهران و با بررسی اوراق و منضمات دادخواست توسط مدير دفتر 

 وقت رسيدگی به طرفين ابالغ شد. 59/6/81نهايتا" در تاريخ 



 

 Vaghf.comپرونده کیفری و حقوقی  ۵۱مجموع 

 

 باشدمی Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

 استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک تهران ؛

 دادگاه حقوقی 006به: مدير محترم شعبه 

 مالک از: اداره ثبت اسناد و ا

اشعار می دارد سند  8/00/66 – 66/006/133احترامًا عطف شماره 

متر  487مالکيت ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 

فرعی از اصلی  6260اصلی مفروز و مجزی از پالک  00484/66مربع پالک 

دفتر  34تهران اراضی تهرانپارس ذيل صفحه  00مذکور واقع در بخش 

به نام مهدی الف صادر و تسليم شده  571246چاپی  85688ثبت  77

 050دفترخانه  70/00/56-002587است و سپس مع  الواسطه بموجب سند 

تهران به بانو ربابه ت منتقل شده است حسب درخواست نامبرده 

مبنی بر فقدان سند مالکيت، پس از طی تشريفات اداری و قانونی 

ثبت و  01/2/82در تاريخ  587158يک جلد سند المثنی بشماره چاپی 

متر مربع در اجرای  60/486صادر شده است و ضمنًا مساحت پالک به 

 ثبت اصالح شده است.  041قانون 

     جلسه رسيدگي :

در تاريخ مقرر وکيل خواهان حاضر بوده و خواسته خود را به 

موافقت خود 5و6و7شرح دادخواست مطرح نموده است خواندگان  رديف 

را نسبت به انتقال سرقفلی اعالم نمودند و يک قرار داد عادی 

ضميمه پرونده شده که به موجب آن سه دانگ منافع سرقفلی از 

ربابه ت، انتقال يافت .  «ج»به خانم اکرم « ف»آقای محمود

در جلسه رسيدگی  حضور نيافته و اليحه  محمود ف و ناصر ج

 دفاعيه نيز از خود ارائه ننمودند .

 صدور رأي

 دادگاه عمومی  975شعبه مرجع صادر كننده رأي : 

الف » با وکالت آقای محسن  « ج » هر دو  –زهرا -اکرمخواهان : 

 «ف»وکيوان «
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 –« ج»امير –« ج»منصور –« ج»ناصر –«ف»محمود  –«ت»ربابه  خوانده :

 « ج»معصومه سادات

 تقسيم سهم الشرکهخواسته :   

 ))رأي دادگاه((

در خصـوص دادخواست آقايان محسن الف و آقای کيوان ف به وکالت 

از خانـم ها اکرم و زهرا ج به طرفيـت آقايان و خانم ها 

معصومه السادات ج ربابه ت، محمود ف، ناصر، منصور، امير و 

وارث مرحوم شعبان ج به خواسته تقسيم منافع مغازه پالک 

تهران از طريق فروش به استناد سند عادی اجاره  00بخش  00484/66

بدين شرح که مورث خواهان ها و خواندگان رديف سوم به بعد به 

همراه خوانده رديف دوم مغازه پالک فوق را از خوانده رديف اول 

جاره و در خالل آن مستأجر )خوانده رديف دوم( حقوق بالمناصفه ا

خود را به خواهان رديف اول انتقال داده که اين انتقال مورد 

تأييد مالک قرار گرفته دادگاه نظر به اين که برابر پاسخ 

اداره  30/05/0361پ مورخ  77655استعالم به عمل آمده به شماره 

لکيت خوانده رديف اول ثبت اسناد و امالک تهران پارس ملک در ما

به ثبت رسيده و نظر به اين که مستند ابرازی مقيد تحقق رابطه 

استيجاری مورث خواهان ها و خوانده رديف دوم با خوانده رديف 

اول و متعاقب آن انتقال منافع به وراث محصور در گواهی حصر 

شورای حل اختالف حوزه کهک قم می  08/07/0366-83وراثت شماره 

موافقت آقايان امير و منصور و خانم معصومه السادات ج باشد و 

با فروش آن و به جهت قلع ماده نزاع دادگاه به استناد مواد 

 0358قانون روابط موجر و مستاجر  01قانون مدنی و  102، 561، 040

حکم به فروش منافـع موصوف و تقسيم وجـه حاصل از آن پس از 

ا و خواندگان رديف سوم به کسر هزينه های اجرايی بين خواهان ه

بعد به نحوی که سه دانگ آن متعلق به خواهان رديف اول و 

مابقی بين کليه وراث به ميزان پسر دو برابر دختر باشد صادر 

و نسبت به خسارت دادرسی نظر به اين که انتقال منافع مستلزم 

اجبار خواهان ها به دادگاه است حکم به بی حقی خواهان ها 
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م می دارد. رأی نسبت به خواندگان رديف اول و دوم صادر و اعال

 70و سوم )ربابه ت، محمود ف و ناصر ج( غيابی بدوًا ظرف مهلت 

 70روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس از آن ظرف 

روز قابل تجديد نظر در محاکم محترم تجديد نظر استان تهران 

روز پس از ابالغ قابل  70است و نسبت به سايرين حضوری و ظرف 

 تجديد نظر در مراجع محترم فوق الذکر است.

به طرفين دعوا سپس خانم ربابه  78/5/81با ابالغ دادنامه مورخ 

با تقديم دادخواست واخواهی   98/1/81در تاريخ « ف»و محمود 

اعتراض خود را طی اليحه اعالم داشتند سپس دادگاه بابررسی 

دادنامه تاريخ ابالغ وتاربخ تقدبم واخواهی،طی دادنامه شماره 

 505به استناد تبصره سوم ماده    73/07/61مورخ  00037شماره 

قانون آئين دادرسی مدنی ، قرار رد دادخواست را اعالم نموده 

با تقديم  1/8/81در تاريخ « ف»وپس ازآن خانم ربابه و محمود 

 دادخواست تجديدنظر اعتراض خود را طی اليحه اعالم داشته است ؛

 

 الیحه تجدیدنظرخواه :

ه صورت غيابی ابالغ شده ودر ب 59/6/81مورخ  715دادنامه شماره 

ابالغ قانونی شده به گونه ای که در تاريخ  78/5/81تاريخ 

ابالغ واقعی  به اينجانبان شده است وبا توجه به اينکه  59/5/81

بيست روز از تاريخ ابالغ وافعی فرصت جهت واخواهی وجود دارد و 

ت وق 99/8/81روز از تاريخ انقضا مدت آن نهايتا" تا تاريخ  70

 1/8/81تجديدنظرخواهی برای اينجانبان مهلت داسته که در تاريخ 

دادخواست خود را تقديم آن دادگاه محترم نموده ايم لذا 

 . رسيدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه مورد تقاضاست

 97/7/10پاسخ وکيل تجديدنظر خواندگان به اليحه فوق در تاريخ 

 به شرح ذيل ؛

يرساند رأی صادره به نشانی محل سکونت به استحضار م "احتراما

ابالغ شده است و کليه  78/5/81تجديدنظرخواهان در تاريخ 

اخطاريه اوقات رسيدگی نيز به آنها به همان نشانی ابالغ گريده  



 

 Vaghf.comپرونده کیفری و حقوقی  ۵۱مجموع 

 

 باشدمی Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

صحيح بوده و مهلت تجديدنظرخواهی  78/5وتاريخ ابالغ همان تاريخ 

 منقضی گرديده است .

ضای رد دادخواست تجديدنظر را لذا از مقام محترم دادگاه تقا

 دارد.

سپس پرونده پس از ارسال به دادگاه تجديد نظر و ارجاع آن به 

با بررسی مندرجات و اليحه تقديمی از سوی شعبه مذکور  65شعبه 

 انشاء رأی انجام گرفته و به شرح ذيل می باشد ؛

 

 صدور رأي 

 دادگاه تجديدنظر  65شعبه  مرجع صادر كننده رأي :

 «ف»ـ آقای محمود 7« ت»ـ خانم ربابه 9تجدیدنظر خواهان : 

 «ج»ـ زهرا هر دو 7اکرم  ـ9تجدیدنظرخواندگان :

 078شعبه   73/07/61مورخ  00037دادنامه شماره  تجدیدنظرخواسته :

 دادگاه عمومی حقوقی

 

 ))رأي دادگاه((

در اين پرونده خانم ربابه ت و آقای محمد ف به طرفيت خانم ها 

ا و اکرم ج با وکالت آقای محسن الف از دادنامه شماره زهر

دادگاه عمومی حقوقی که به موجب  078شعبه   73/07/61مورخ  00037

 423آن قرار رد دادخواست تجديد نظرخواهی از دادنامه شماره 

همان دادگاه صادر شده تجديد نظرخواهی کرده اند.  30/5/61مورخ 

تجديد نظرخواهی نظر به اينکه با بررسی اوراق پرونده و اليحه 

و  76/8/61به تجديد نظرخواهان  427تاريخ ابالغ دادنامه شماره 

می باشد لذا اعتراض خارج  1/6/61تاريخ تقديم دادخواست اعتراض 

از مهلت واخـواهی و تجديد نظر طرح گرديده است و اعتراض وارد 

ی قانون آيين دادرس 353و موجه می باشد و به استناد ماده 



 

 Vaghf.comپرونده کیفری و حقوقی  ۵۱مجموع 

 

 باشدمی Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن رد اعتراض ، 

 دادنامه موصوف تأييد می گردد. اين رأی قطعی است.

 

 تحليل كارآموز :

قانون آئين دادرسی مهلت واخواهی بيست روز  505به موجب ماده 

از تاريخ ابالغ واقعی است و همچنين اگر در ماده فوق دقت شود 

 قسيم ميشود ؛واخواهی به دو صورت ت

 ـ واخواهی  خارج از مهلت 7ـ واخواهی در مهلت 9

واخواهی خارج از مهلت خود بر دو گونه است الف( خارج از مهلت 

 در صورت ابالغ واقعی ب(خارج از مهلت در صورت ابالغ قانو نی

چهار علت 7مستلزم پذيرش  خارج از مهلت در صورت ابالغ واقعی  :

 موجهه ميباشد که در ماده مرقوم ذکر شده است 

: در تبصره يک همان ماده  خارج از مهلت در صورت ابالغ قانونی

تصريح شده که چنانچه رأی ابالغ واقعی نشده باشد واخواه مدعی 

عدم وصول دادنامه به وی باشد واخواهی پذيرفته ميشود آنچه 

ه دادگاه بدوی ميبايست به واخواهی محکوم قابل بررسی است آنک

عليهما رسيدگی می نمود و صدور قرار رد دادخواست واخواهی 

چندان قانونی نبوده وهمچنين در مرحله تجديدنظر نيز تأييد 

قرار،وفق موازين قانونی صادر نشده است وبه اعتقاد اينجانب 

نظر قانون فوق الذکر دادگاه تجديد 565به موجب شق دوم ماده 

ميتوانست قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگی ماهوی 

 به دادگاه بدوی ارسال نمايد.  

 


