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 15گزارش 

 ز بهرام شاكي:

قدوس  ،تاجيك ،محمد علي،  غالمعلي ، موسي ، سردار ، غالمعلي متهم: 

 ، محمد رسول 

 سرقت موضوع:

 دادگاه جزايي شهرستان  505شعبه  شعبه رسيدگي :

 حکم به محکوميت متهمانتصميم دادگاه :

می ـ  قانون  مجازات اسال55و6،5،،665،666، 616،  666مواد مواد استنادي :

قانون نحوه ورود به خاک جمهوری اسالمی ايران ـ اصل  65و 56مواد 

 قانون اساسی . 76

 شرح شکوائيه :

 گزارش پليس اطالعات و امنيت عمومي

 به: رياست محترم پليس آگاهي فاش

خبر واصله حاكي از آن است شخصی به هويت محمد علي....... ساكن 

م قدوس .......... فرزند سمنان با همكاري يك نفر افغاني به نا

عبدالحميد قصد دارند در آينده نزديك از منطقه پيشتكوه اقدام 

 به سرقت احشام نمايند.

 1/7/00تاريخ گزارش 

 00/،/6صورتجلسه مورخ 

اينجانب ستواندوم حميد ابراهيم دهقانپور در معيت گروهبانيكم 

ود و سرباز وظيفه مسع ......و گروهبانيكم محسن ......احسان 

كه با خودروي تويوتا در موقعيت گورسفيد در حال انجام  .....

خدمت و گشت زني بوديم به يك خودروي پرايد سواري سفيد به شماره 

به رانندگي محمد علي .... و سرنشين  61ق  ،17/ 77شهرباني ايران /
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اتباع بيگانه )افغاني( به هويت قدوس ... فرزند عبدالحميد 

كه در هنگام ايست دادن به خودرو و بررسي مشكوك و مظنون شديم 

رأس گوسفند و در صندوق عقب تعداد  6داخل صندلي عقب خودرو تعداد 

اي جا سازي باشد به طور ماهرانهرأس مي 6رأس گوسفند كه جمعًا  ،

نموده بودند كه حين بررسي اتباع بيگانه به سمت بيابان پا به 

دستگير  .....م احسان توسط گروهبانيك "فرار گذاشت كه نهايتا

به  RDگرديد كه در همان حين صاحبان گوسفندان با خودروي سواري 

موقعيت مذكور پيوست و احشام را شناسايي نمودند كه در همين 

راستا خودرو به همراه متهمين و احشام صحيح و سالم بدون هيچ كم 

و كسري به ستاد فرماندهي داللت داده شد كه مراتب در حضور 

 ن به امضاء رسيد.حاضري

 00/،/6صورتجلسه مورخ 

مورخه يوم جاري در جهت شناسايي احشام مسروقه دست  0370در ساعت 

اظهارات شاكي آقاي بهرام ........ فرزند غالمحسين ، مأمورين با 

داري احشام تحقيقات محلي از اهالي و حضور در محل زندگي و گله

ي اظهار داشتند كه معتمدين روستاي گورسفيد به شرح ذيل جملگ

رأس احشام مكشوفه از سارقين پرونده به شرح عالئم و  6تعداد 

باشد كه مراتب عينًا هاي موجود. متعلق به شاكي پرونده مينشانه

 در محل صورت جلسه و به امضاء رسيد.

 اسامي شاهدان:

                 ـ غالم علي ............. فرزند رمضان5

 ...... فرزند حسينـ قاسم .........6 

ـ اسماعيل ،    ـ حسين ............ فرزند حسن 7

 ................. فرزند ابراهيم

 .....صورتجلسه تنظيمي توسط ستوانيكم مجتبي

 ...گروهبانيكم مجتبي 

 اظهارات شاكي:
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سال شغل: كشاورز و  60بهرام ................ فرزند غالمحسين سن 

 دامدار

گوسفندان را انداختم به زاغه و برگشتم رفتم  بنده ديروز سرشب

صبح به من زنگ زدند كه گوسفندان به تعداد  ،به خانه و در ساعت 

رأس به سرقت بردن و كسانيكه به من زنگ زدند از هم روستايي  6

 بودند.

 س ـ آيا زاغه شما قبالً هم سابقه داشت؟

 ج ـ نه قبالً سابقه نداشت.

 شناسيد؟ا ميس ـ آيا شما اين متهمين ر

به سر گله  0گويند اين افراد ديشب ساعت ج ـ خير، روستاييها مي

 زدند.گشت مي

 س ـ آيا گوسفندان شما نشاني دارند؟

ج ـ بله گوسفندان من از گوش سمت چپ داراي چاك و داغ نوع الف 

 بر روي سر و پيشاني دارند.

 اظهارات متهم: 

 تابعيت ايراني محمد علي .................. فرزند علي

به دماوند رفتم از مراد علي  00/،/6اينجانب در تاريخ 

ام ............. كه اول بهار به ايشان يونجه چر اجاره داده

ام كه مبلغ يك ميليون تومان به من بدهكار گوسفند خريده 6تعداد 

است از دماوند حركت كردم به سمت سمنان كه در ساعت سه نيمه شب 

آوردم كه دم كه با ماشين خودم آنها را به سمنان ميبه گردنه رسي

 مأمورين مرا دستگير كردند.

 س ـ آيا قدوس ..... هم با شما بود؟

 باشد.ج ـ بله او كارگر من مي

 س ـ آدرس دقيق خريد گوسفندان

 ج ـ پلور دماوند سياه چال آقاي مراد علي.........

 س ـ آيا سابقه كيفري داريد؟

 به جرم چك بالمحل 06ج ـ بله در سال 
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 اظهارات متهم:

 نام: قدوس ............ نام پدر: عبدالمحمد    تابعيت افغاني

ديروز بنده به همراه صاحب كارم به دماوند رفتيم براي دريافت 

پول صاحب كار از آقاي مراد علي........ با خودروي ايشان رفتيم 

ويل گرفتيم و شب رأس گوسفند از آقاي مرادعلي............ تح 6و 

حركت كرديم و در مسير فيروزكوه به سمت سمنان در منطقه  ،6ساعت 

 گور سفيد دستگير شدم.

 س ـ علت فرار چه بود؟

 چون كارت نداشتم فرار كردم ج ـ

 قرار تحقيات محلي از آقاي مراد علي...

 توسط شعبه اول داديار دادسراي عمومي و انقالب 

 ...... )متهم رديف اول(اظهارات محمد علي ........

ميليون  5رأس گوسفند را از شخصي به نام موسي به مبلغ  6بنده 

 ام.تومان تحويلداري نموده

 اظهارات موسي نام پدر معصوم تابعيت افغاني

 س  ـ آيا اظهارات آقاي محمد علي ............. را قبول داريد؟

 شناسم.ج ـ خير بنده نامبرده را نمي

 00/،/0در تاريخ 

 شعبه اول دادياري

 متهم آقاي محمد علي..............

گزارش مرجع انتظامي و شكايت شاكي بر سرقت احشام برايتان قرائت 

قانون اسالمي در خصوص تخفيف مجازات  66گردد. ضمنًا مفاد ماده مي

 گردد:به شما تفهيم مي

پاسخ: من حاضرم همكاري الزم با دستگاه قضايي و مرجع انتظامي 

يرامون موضوع اتهام داشته باشم، شخصي افغاني به نام گل محمد پ

كه مدتي در همجوار ما چوپان بوده با من تماس گرفت و اعالم نمود 
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زند جواب بده غالمعلي با من شخصي به نام غالمعلي به تو زنگ مي

فروشم و براي خريد رأس گوسفند دارم و مي 6تماس گرفت و گفت كه 

وي قرار گذاشتم و يك ميليون تومان داشتم كه در جاده سمنان با 

به او دادم بعد از دستگيري متوجه شدم كه او احشام را سرقت 

نموده است در ضمن كارگرم هم همراه من بوده است و گوسفندان 

فروش آن يك ميليون و چهارصدهزار تومان بوده است و براي من 

 چهارصد هزار تومان سود داشت. 

براي جلب و دستگيري شخص  00/،/0مورخ  ي شعبه اول دادياري :صدور دستور  از سو

 افغاني به نام غالمعلي 

 آقایصدور قرار تأمين از سوي داديار شعبه اول شعبه اول دادسراي

نوع و ميزان قرار تأمين وثيقه به ميزان پانصد  .....رمضان

 ميليون لاير براي متهمين موسي، محمد علي و قدوس

 ؛ ...راي شهرستانرياست محترم دادس

احترامًا خواهشمند است به نيابت از اين شعبه با تفويض كليه 

اختيارات قانوني و شرعي و با ارجاع امر به احدي از مأمورين 

دستور فرماييد تا آقاي سردار به اتهام مالخری كه در حوزه 

باشد و با همكاري مأمورين اعزامي با قضايی آن شهرستان ساكن مي

 رات به مخفيگاه او وارد و او را دستگير نماييد.كليه اختيا

صورتجلسه كالنتري سمنان پس از دستگيري محمد رسول 

 ............... و غالمعلي.................

 اظهارات محمد رسول 

 تابعيت افغاني

 س ـ علت دستگيري خود را بيان كنيد .

ل محمد در حال چراندن گله خود بودم كه گ 00/،/5بنده در مورخه 

رأس گوسفندان را از گله  50به همراه برادرم آمد به من گفت كه 

ها را داخل گله خودمان برديم از آنجا نيز جدا جدا كنم و آن

كرديم و برديم به طرف كنار جاده تا به ماشين محمد علي بار 

 بزنيم كه توسط مأمورين دستگير شديم.
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 چه كسي است؟س ـ گوسفندان كه از گله جدا كرديد متعلق به 

 ج ـ متعلق به شخصي از تهران كه چوپانش گل محمد است.

 اظهارات غالمعلي ..... فرزند... تابعيت افغاني

 س ـ علت دستگيري خود را بيان كنيد .

كنيم كه گل محمد نيز چوپان ج ـ من و برادرم براي مهندسي كار مي

 است به من گفت ده رأس گوسفند از گله جدا كنم و در ماشين

تومان كه دستگير  000/100/5محمدعلي ...... بارگيري كنم به مبلغ 

 شديم.

 س ـ گوسفندان متعلق به چه كسي بود؟

 متعلق به گله گل محمد بودكه متعلق به يك شخص تهراني است . -ج 

 شناسيد؟س ـ آيا محمد علي ................. را مي

 شناختيم.ج ـ نه نمي

 ساله  ،7حمد سن اظهارات مظاهر ... فرزند م

من تعداد زيادي گوسفند دارم، آقايان غالمعلي و غالم رسول هر دو 

 رأس از دام من به سرقت رفته است. 10برادر چوپان من هستند كه 

 ....جلسه رسيدگي  ـ دادستان دادسراي عمومي و انقالب ـ آقاي 

گل محمد: قبول دارم بنده با چوپان افغاني با هماهنگي 

محمد رسول غالمعلي، محمد علي تعداد هشت رأس بوده كه نامبردگان، 

رأس آنرا خودم از گله آقاي  6آن را از گله آقاي مظاهر سرقت و 

ام و هماهنگي سرقت جاده سمنان روستاي نوراني سرقت و فروخته

 گودسفيد نيز با من بوده است.

 0سئوال : خطاب به غالمعلي: كه آيا قبول داريد به اتهام سرقت 

 گوسفند از آقاي مظاهر رأس

 جواب: بله قبول دارم گل محمد مرا اغفال كرده است.

 دستگيري آقاي سردار توسط كالنتري و صورتجلسه تقديمي
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باشم و هيچگونه خالفي اظهارات آقاي سردار اينجانب چوپان دار مي

شناسم او برادر باشد ميام شخصي به نام غالمعلي كه چوپان مينكرده

 ام.چگونه گوسفندي از ايشان خريداري ننمودهمن است و هي

به مبلغ پنجاه ميليون تومان وثيقه براي آقايان  صدور قرار تأمين :

موسي، قدوس و قرار كفالت به ميزان دويست ميليون لاير براي آقاي 

 سردار محمد علي ، محمد، محمد رسول و غالمعلي

يقات را اعالم شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقالب ختم تحق

 صدور قرار مجرميت

ـ محمد 1ـ موسي ،ـ محمد 7ـ محمد رسول 6ـ غالمعلي ..... 5آقايان 

ـ سردار رديف اول تا چهارم دائر بر سرقت احشام 6ـ قدوس 6علي 

رديف پنجم خريد مال مسروقه رديف ششم معاونت در خريد مال 

ريد مال مسروقه و رديف ششم عالوه بر اقامت غيرمجاز رديف هفتم خ

 مسروقه

دادگاه اتهام به نامبردگان را محرز دانستند و مستندًا كه مواد 

قانون نحوه ورود  65و  56قانون مجازات اسالمي  ومواد  665ـ  666

 به خاك جمهوري اسالمي ايران  ايشان را گناهکار ميداند.

 داديار شعبه اول ....صادر كننده قرار : رمضان

ار صادره سپس نسبت به صدور کيفر خواست با موافقت دادستان با قر

 اقدام مينمايد ؛

 .....صدور كيفر خواست توسط دادستان محترم، آقاي 

 00/،/67مورخ  760شماره 

ـ محمد 1ـ موسي ،ـ محمد 7ـ محمد رسول 6ـ غالمعلي ..... 5آقايان 

بازداشت با توجه به عدم توديع كفالت متهم  ـ سردار6ـ قدوس 6علي 

 به داليل زير؛ به سرقت نظر

 ـ شكايت آقاي بهرام...... و مظاهر شاكي5

 ـ اظهارات متهمان6

 ـ تحقيقات بعمل آمده7
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 ـ اعتراف صريح متهم،

 ـ صرفنظر از اعالم رضايت شاكي1

قانون  665ـ  666گرديده طبق مواد  00/،/6مرتكب بزه در تاريخ 

وري قانون نحوه ورود به خاك جمه 65و  56مجازات اسالمي  ومواد 

 شود.گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش مي اسالمي ايران

 جلسه رسيدگي 1/00/،تاريخ 

شاكيان حضور ندارند،خطاب به محمد علي با توجه به اظهارات 

گويند سردار مالخر است و قبل از دستگيري يكی سردار و موسي مي

گفت كه او مالخر است البته آقاي سردار اموال از اقوام سردار مي

خرد ولي من تا به حال وسايل دزدي به او ير سرقتي هم ميغ

خري كه گفت ام و فقط زنگ زدم و به او گفتم گوسفند مينفروخته

بله و در مو را موسي مطمئن هستم و يك ميليون تومان پول به او 

 دادم .

پس با استعالم  توسط اداره آگاهي در خصوص آنكه آيا نامبرده با 

 تماس گرفته است يا نه؟هاي محمد علي تلفن

 اظهارات موسي

رأس احشام  6سئوال: حسب كيفر خواست صادره متهم هستيد به سرقت 

 آقاي يزدان از خود دفاع نماييد.

آقاي يزدان هستم و بهرام در نزديكي ما است و من  ج: من چوپان

 اند.گوسفند به آقاي محمد علي نداده

 من قبول ندارم.

 اظهارات قدوس

فر خواست صادره متهم هستيد به معاونت در خريد مال س: حسب كي

 مسروقه و اقامت غيرمجاز در خاك ايران.
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صبح رفتيم براي خريد  ،ج: موسي زنگ زد به آقاي محمد علي و ساعت 

گوسفند و صاحب كار من، آقاي محمد علي يك ميليون تومان پول داد 

بودن آن  و گوسفند را از موسي خريده است و من اطالع از مسروقه

 ندارم و قبول دارم اقامت من غير مجاز است .

 آخرين اظهارات سردار

حسب كيفر خواست صادره متهم هستيد به خريد اموال مسروقه از خود 

كنم وگوسفند مشكوك را خريد دفاع كنيد من گوسفند خريد و فروش مي

كنم و آقاي نامجو مالخر ديگري دارد و تا به حال و فروش نمي

 اي با او نداشتم و اتهام را قبول ندارم.معامله

 آخرين دفاع محمد

س: حسب كيفرخواست صادره متهم هستيد به سرقت احشام از خود دفاع 

 نمائيد.

ج: قبول دارم كه دو رأس گوسفند از اربابم سرقت كردم و به 

دانستم كه غالمعلي دادم كه به آقاي محمد علي بفروشد و من مي

مي خرد و شماره را به غالم دادم و محمد  آقاي محمد علي گوسفند

 خرم. دفاعي ندارم.علي به من زنگ زد كه من گوسفند مي

 آخرين دفاع غالمعلي

ام و گوسفند را رأس گوسفند از اربابم سرقت كرده 0قبول دارم كه 

 با برادرم محمد رسول با هم برديم و دفاعي ندارم.

 آخرين دفاع محمد رسول

 ندارم.قبول دارم و دفاعي 
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 00/،/،5قرار قبولي وثيقه 

 داديار شعبه يكم دادسرا

ميليون  670آقاي محمد باقر فرزند رحمت با ايداع وثيقه به مبلغ 

كنم تا ختم دادرسي و اصدار حكم و اجراي دادنامه هر لاير قبول مي

زمان مراجع قضائي متهم محمد علي را احضار و مواعد قانوني حاضر 

 نفع صندوق دولت ضبط شود .نشد وثيقه مذكور به 

 شود. كاهش مبلغ قرار وثيقه تأئيد شده و زنداني آزاد مي

 01الف /  660101خانم فاطمه ...... با ارائه سند مالكيت شماره 

گيرد. اصلي ارجمند  ضمانت آقاي غالمعلي را بر عهده مي ،50پالك 

لاير  ارجاع به كارشناس و ارزش ملك كل عرصه و اعيان پانصد ميليون

 برآورد شده است.

 قرار قبولی  وثيقه خانم فاطمه......

 دستور آزادي متهمين آقاي محمد علي ........ و غالمعلي.........

سپس محمد علي اظهار داشت كه موسي هيچ دخلي در سرقت نداشته و 

فقط كمك كرده كه گوسفندان را بارگيري نموده وا طالعي از مسروقه 

 ت.بودن آنها نداشته اس

 صدور رأي

 7/6/00مورخ  1،7شماره رأي: 

گردشكار: به دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم 

 نمايد .رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي

 «رأي دادگاه»
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در خصوص اتهام آقايان غالمعلي و محمد رسول هر دو چوپان اهل 

ند متعلق به آقاي مظاهر رأس گوسف 0افغانستان داير بر سرقت 

..... و اتهام آقاي محمد ...... اهل افغانستان و چوپان مبني 

بر سرقت دو رأس گوسفند متعلق به آقاي محمد ..... و اتهام آقاي 

موسي ..... داير بر سرقت شش رأس گوسفند متعلق به آقاي بهرام 

...... و اتهام آقايان محمد علي ...... اهل سمنان و سردار 

........ اهل افغانستان هر دو داير بر معامله اموال مسروقه و .

آقاي قدوس ....... اهل افغانستان داير بر معاونت در معامله 

اموال مسروقه كه از بين متهمين موصوف آقايان غالمعلي ........ 

و سردار...... و محمد علي ...... آزاد و بقيه در بازداشت به 

دادسراي  00/،/67مورخ  760خواست به شماره برند. موضوع كيفرسر مي

عمومي و انقالب شهرستان. اين دادگاه با عنايت به گزارش مرجع 

انتظامي و نحوه دستگيري متهمين و كشف گوسفندان مسروقه از آقاي 

محمد علي ..................... در جاده سمنان و در ساعت 

به آنها در بدو حدودًا پنج صبح و اظهارات ضد و نقيض وي راجع 

دستگيري )تحويل گوسفندان به جاي طلب از شخصي در دماوند( و سپس 

تغيير ادعاهاي خود در مراحل بعدي و اقرار صريح آقايان محمد 

..... و محمد رسول ......... و غالمعلي ......... و انكار 

آقايان قدوس ........ و موسي........ و سردار ....... در 

ي آقايان غالمعلي و محمد رسول ......... كارمجموع بزه

شهرتين......... و محمد علي ............... به شرح فوق محرز 

دانسته و با در نظر گرفتن رد اموال مسروقه به شاكيان مستندًا 

از قانون مجازات اسالمي حكم محكوميت هر  666و  616و  6،به مواد 

م بازداشت قبلي و تحمل يك ، يك سال حبس تعزيري و با احتساب ايا

دارد و در خصوص اتهام پنجاه ضربه شالق تعزيري صادر و اعالم مي

وارده بر ديگر متهمين )موسي.......... و قدوس........... و 

سردار..........( نيز نظر به عدم كفايت دليل بر توجه اتهام به 

حكم  از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 76آنها مستندًا به اصل 

دارد و در خصوص اتهام آقاي به برائت صادر و اعالم مي
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قدوس.............. داير بر ورود و اقامت غيرمجاز در خاك 

ايران نيز با عنايت اقرار صريح بزهكاري وي را محرز دانسته و 

از  55با در نظر گرفتن وضعيت خاص متهم و مستندًا به مواد يك و 

محكوميت نامبرده به خارجه در خاك قانون مجازات اسالمي حكم به 

از قانون مجازات اسالمي حكم به  66از ماده  1ايران و رعايت بند 

محكوميت نامبرده تحمل نود و يك روز حبس تعزيري و با احتساب 

دارد رأي ايام بازداشت قبلي و طرد از خاك ايران صادر و اعالم مي

غ قابل تجديد نظر صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابال

 خواهي در محاكم تجديد نظر استان خواهد بود. 

 تحليل كارآموز :

از قانون  7در مراحل رسيدگی همانگونه که به موجب بند ز ماده 

تصريح داشته کليه  5767تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب تير 

قرارهای داديار ميبايست با تائيد دادستان صادر گردد لذا اجرای 

 آن کامال"در پرونده رعايت شده است .

قانون مجازات اسالمی شراکت در جرم را تعريف ميکند که  6،ماده 

قاضی محترم بدان اشاره داشته چرا که شراکت در چند فقره سرقت 

 که موضوع پرونده فوق ميباشد کامال محرز و مسلم است .

اشاره  نوع جرم ارتکاب يافته که قاضی محترم با 7در پرونده فوق 

به مواد مذکور در رأی صادره تمايز هر يک را در نظر داشته است 

ماده  –قانون مجازات اسالمی سرقت تعزيری   616با توجه به ماده 

ورود غير  –قانون مذکور تحصيل و يا معامله مال مسروقه  666

 قانونی به خاک ايران 

ايرادی رأی صادره بر اساس موازين شرعی و قانونی صادر گرديده و 

 بر آن مترتب نيست.
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 رمضانعليشاكي: 

 حميد ... مشتکي عنه :

 خيانت در امانت موضوع :

 صدور حکم مبنی بر منع تعقيب  تصميم دادگاه:

از قانون آئين دادرسي كيفري و مواد  560و  ،مواد مواد استنادي دادگاه: 

 قانون مجازات اسالمی ،66و  667

 متن شکوائيه:
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اتومبيل خود را به  66/7/00احترامًا اينجانب شاكي در تاريخ 

را جهت نقاشي به تعميرگاه مشتكي  66ايران  161665شماره شهرباني 

عنه انتقال دادم اما با كمال تأسف آقاي حميد ....... كه فاقد 

گواهينامه بوده در غيبت اينجانب اتومبيل ياد شده را از 

ف نموده كه در اثر اين تصادف خسارت تعميرگاه نقاشي خارج و تصاد

فراواني به اتومبيل اينجانب وارد آمده است خواهشمند است 

تحقيقات الزم و تعقيب مشتكي عنه به اتهام خيانت در امانت ، 

 اقدامات الزم مبذول فرمائيد.

 اظهارات مشتکي عنه:

اينجانب حميد ............. يك دستگاه خودروي پژو به رنگ نوك 

در مغازه  خود تحويل گرفته كه ماشين فاقد قفل در بوده و  مدادي

درهاي آن قفل نمي شده كه با صاحب ماشين در ميان گذاشته و 

خواستار بردن ماشين براي شب و برگرداندن آن براي صبح روز بعد 

بوده كه صاحب ماشين گفته من سرباز زندان جابان هستم و نمي 

 توانم ماشين را ببرم و 

ان ببريد پاركينگ منزل خودتان و بياوريد و ماشين را شما خودت

طبق خواسته ايشان برده و روز بعد براي برگرداندن تصادف پيش 

آمده خسارت ماشين مقابل را داده و رضايت مقابل را گرفته و به 

ماشين ايشان خسارت اندكي وارد شده كه خود آن را به عهده گرفته 

........ وارد كردم و تمام ام، فقط خسارت كه اينجانب حميد 

مراحل قانوني طي شده كه ايشان پيگرد آن نمي شوند و هنوز ماشين 

در پاركينگ توقيف است كه ايشان هر روز به در مغازه مي آيند و 

 توهين و بي احترامي و تهديد مي كنند .

 سؤال: آيا شاهد هم داريد؟

 ج: بله دارم

 سؤال : آيا مدارك شما كامل است؟
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 گواهينامه ندارم ج: خير

 تصميم دادگاه :

 قرار آزادي آقاي حميدرضا ...... فرزند صفدر

 به اتهام: خيانت در امانت

مقيد است به معرفي كفيل با وجه اكفاله به ميزان پنجاه ميليون 

لاير معادل پنج ميليون تومان از هم اكنون تا ختم رسيدگي و شروع 

ر قرار قبلي آن آزاد و اجراي حكم كه در صورت معرفی كفيل و صدو

اال در بازداشت باشد مفاد قرار به متهم ابالغ شد اظهار داشت 

 مطلع شدم اعتراض ندارم.

 5صادره از حوزه  75661بوسف ....... دارنده شماره شناسنامه 

بابل در شعبه اول دادياری حاضر و با تسليم برگ كفالت نامه 

د حاضرم از تن حميد به نام خو 151/الف/500/100جواز كسب شماره 

رضا ............ تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه كفالت 

نمايم كه هر وقت متهم را از طرف مراجع قضائي احضار كردند در 

موعد مقرر قانوني مشاراليه را معرفي و در غير اينصورت وجه 

 الكفاله را به صندوق دولت پرداخت نمايم.

 00/،/50قرار قبول كفالت تاريخ 

دادگاه : چون مالئت كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت 

نامبرده از تن متهم فوق تاخاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را 

 صادر مي نمايد.

 حضور متهم در شعبه اول دادياري دادگستري

 اظهارات مشتكي عنه :

من جهت تعمير درب خودرو اقدام به رانندگي نموده ام حتي به پسر 

ست من است گفتم كه خودرو شما فاقد قفل است و نمي شاكي كه دو



 Vaghf.comسایت های کیفری، وبپرونده

 

 باشد.می Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

توانم آن را بيرون بگذارم و خطرناك مي باشد كه با اجازه پسرش 

 اقدام به حركت دادن اتومبيل كردم.

 سؤال: به عنوان آخرين دفاع چه داريد اظهار كنيد؟

 ج: مطالب همان است و مطلب ديگري ندارم.

 ل دادياري ؛صدور قرار مجرميت  از سوي شعبه او

در وقت فوق العاده پرونده کالسه   00/،/50بسمه تعالی به تاريخ 

فوق تحت نظر است دادسرا با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم 

تحقيقات را اعالم و با مساعدت از پروردگار متعال به شرح ذيل 

 مبادرت به صدور قرار می نمايد ؛

 صفدر  در خصوص اتهام آقای حميد رضا... فرزند

 دائر بر خيانت در امانت 

موضوع شکايت آقای رمضانعلی  ... دادسرا با عنايت به محتويات 

پرونده ، شکايت شاکی ، تحقيقات بعمل آمده اعتراف  صريح متهم 

 ،66به ماده " بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستندا

 ينمايد .قانون مجازات اسالمی قرار مجرميت نامبرده را صادر م

 سپس با تأييد دادستان محترم صدور کيفرخواست  

 كيفرخواست 

ازاد با صدور قرار قبولی کفالت به اتهام خيانت  آقاي حميد...

 در امانت  نظر به داليل زير؛

 ـ شكايت آقاي  رمضانعلی ...5

 ـ اظهارات متهم6

 ـ تحقيقات بعمل آمده7

 ـ اعتراف صريح متهم،
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 ضايت شاكيـ صرفنظر از اعالم ر 1

 ،66در فيروزكوه گرديده طبق ماده  66/7/00 مرتكب بزه در تاريخ 

 شود.گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش ميقانون مجازات اسالمي 

 دادگاه جزايي ؛ 505جلسه رسيدگي در شعبه 

جزايي توسط  امضاء كننده  505در وقت مقرر شعبه  6/00/،به تاريخ 

تحت نظر است و نماينده محترم  ذيل تشكيل و پرونده كالسه فوق

دادستان حضورًا تقاضاي مجازات متهم را دارند، متهم عليرغم 

از  560ابالغ، حضور ندارد و شاكي حضور دارد و پس از تفهيم ماده 

قانون آئين دادرسي كيفري به وي اظهار مي دارد كه اتومبيل من 

ه در توسط پسرم برای  تعمير به نقاش داده شده بود كه نامبرد

امانت خيانت و خودرو را بيرون برده و خسارت وارد كرده لذا 

 تقاضاي رسيدگي دارم.

 سؤال: خودرو توسط شما به متهم سپرده شده يا توسط پسرتان؟

 جواب: خير توسط پسرم

دادگاه با بررسي اوراق و محتواي پرونده ختم رسيدگي را اعالم و 

 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

 1/6/00مورخ:   156شماره رأي: 

 ))رأي دادگاه(( 

ساله ، آزاد با  50در خصوص اتهام حميدرضا ...... فرزند صفدر 

صدور قرار قبولي كفالت داير بر خيانت در امانت، موضوع شكايت 

 0/1/00ـ  760آقاي رمضانعلي ...... و كيفر خواست به شماره 

دگاه نظر به اينكه حسب دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ، اين دا

اظهارات شاكي خودرو موضوع شكايت خيانت درامانت توسط شخص ديگري 

غير از شاكي به متهم تحويل شده است و شاكي سمتي در دعوي كيفري 
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از قانون آئين دادرسي  560و  ،حاضر ندارد و مستندًا به مواد 

 كيفري قرار منع تعقيب صادر و اعالم مي دارد موضوع از طريق 

ذينفع  قابل شكايت مي باشد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس 

از ابالغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر استان خواهد 

 بود.

 تحليل و نظر كارآموز:

هر چند كه رأي صادره به دليل آنكه شاكي پرونده اتومبيل فوق را 

و قرار  به مشتكي عنه به امانت نسپارده و ذينفع  محسوب نمي شود

 667منع تعقيب به اين لحاظ فاقد ايراد است وليكن به موجب ماده 

قانون مجازات اسالمي كه مقرر مي دارد هر كس بدون داشتن پروانه 

رانندگي مبادرت به رانندگي نمايد، مجرم شناخته مي شود و به 

حبس تغريري تا دو ماه محكوم مي گردد. قاضي محترم به اين موضوع 

توجه مي داشته و از آنجائيكه جرم يادشده جزء جرائم  كامالً بايد

عمومي و غيرقابل گذشت لذا از جهت اقامه و تعقيب دعوا نيازي به 

شكايت شاكي خصوصي نداشته و براساس جرم ارتكاب يافته و به موجب 

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب مي توانسته  ،ماده 

 كوم نمود.متهم را به مجازات مقرر مح

 

 

 

 

 17گزارش 

 شهرداري با نمايندگي آقاي ابراهيمشاكي: 
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 سيده مريم... متهم:

 صدور چك بالمحل موضوع:

 صدور حکم بر محکوميت متهم تصميم دادگاه:

از قانون  6بند ج از ماده  -قانون صدور چک66،50،6،7مواد مواد استنادي دادگاه: 

 چك

 شرح شکوائيه:

 باسالم؛

مي دارد شخصي به نام سيده مريم ............. فرزند احترامًا معروض 

لاير برعهده  ،650/506/1به مبلغ  6،76،0سيد امين يك فقره چك به شماره 

بانك مسكن به شهرداري داده كه در موقع مراجعه به بانك به علت كسر 

موجودي برگشت  خورده است لذا تقاضاي رسيدگی كيفري مشاراليها را به 

 بال محل دارد .علت صدور چك 

 سپس دستور ابالغ به كالنتري مربوطه و شرح ابالغيه به متهم به شرح ذيل است؛

 مركزي 55از كالنتري 

 موضوع: احضاريه متهم

 سالم عليكم؛

در اجراي دستور مقام قضائي بدين وسيله به جنابعالي ابالغ مي گردد 

مون شكايت جهت بررسي و تكميل تحقيقات پيرا 50/7/00مورخ  0رأي ساعت 

 شهرداري در دايره قضائي اين كالنتري حاضر شويد.
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بديهي است در صورت عدم مراجعه در وقت مذكور مراتب به اطالع مرجع 

 قضائي رسيده و عنداللزوم نسبت به جلب شما اقدام خواهد شد.

 گزارش كالنتري پس از ابالغ:

و  .....وم اينجانبان استوار د 00/،/56مورخه  56احترامًا مقارن ساعت 

حسب دستور مقام قضايي پيرامون حكم جلب خانم سيده .....گروهبان يكم 

به آدرس ذكر شده اعزام كه پس  05/5،07/010مريم ... به شماره پرونده 

 از پرس و جو از اهالي و كسبه شخص متهم شناسايي نگرديد.

 صدور قرار مجرميت

 00/،/60مورخ -77شماره   

ت فوق العاده پرونده کالسه فوق تحت نظر است در وق 00/،/61به تاريخ 

دادسرا با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم تحقيقات را اعالم و با 

استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به به صدور قرار 

مينمايد در خصوص اتهام خانم سيده مريم...فرزندسيد امين دائر بر 

ندرج در شکوائيه موضوع شکايت گزارش آقای صدور چک بال محل به شماره م

ابراهيم ...به وکالت از شهرداری ، دادسرا با عنايت به محتويات 

گزارش مرجع انتظامی   –گواهينامه عدم پرداخت –پرونده شکايت شاکی 

قانون 66،50،6،7به مواد  "اتهام به نامبرده را محرز دانسته و مستندا

 ا صادر مينمايد.صدور چک قرار مجرميت  نامبرده ر

 .....صدور كيفر خواست توسط دادستان محترم، آقاي 

خانم سيده مريم ... آزاد نظر به عدم دسترسی  با توجه به عدم توديع 

 كفالت متهم به سرقت نظر به داليل زير

 ـ شكايت شهرداری 5

 ـ تحقيقات بعمل آمده6

 ـ صرفنظر از اعالم رضايت شاكي7
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مواد در فيروزكوه گرديده طبق  65/50/00مرتكب بزه در تاريخ 

 شود.، گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش مي قانون صدور چک66،50،6،7

 دادگاه جزايی: 505صدور رأی توسط شعبه 

 6/6/00مورخ661شماره دادنامه:

دادگاه با بررسي اوراق و محتواي پرونده ختم رسيدگي را اعالم  گردشکار:

 .و مبادرت به صدور رأي مي نمايد

 ((رأي دادگاه))

در خصوص اتهام خانم سيده مريم .............. فرزند سيد امين، اهل 

فيروزكوه، فاقد سابقه كيفري و آزاد با صدور يك فقره چك بالمحل به 

 .........و از حساب جاري به شماره  65/50/00مورخ  6676،0/007شماره 

هشتاد و هفت هزار بانك مسكن به مبلغ پنجاه و چهار ميليون و يكصد و 

 -77و هفتصد و ده لاير موضوع شكايت شهرداري و كيفر خواست شماره 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ، اين دادگاه با عنايت به  00/،/60

شكايت شاكي و وجود اصل چك و گواهي عدم پرداخت صادره از بانك محال 

ه بزهكاري وي عليه در يد مدعي و عدم دفاع موجه و مستدل از سوي متهم

از قانون چك حكم به  6را محرز دانسته و مستندًا به بند ج از ماده 

محكوميت نامبرده به تحمل يك سال حبس تعزيري و ممنوعيت از داشتن 

دسته چك به مدت دو سال صادر و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و ظرف 

سپس ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ  قابل واخواهي در اين دادگاه و 

مهلت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر 

 استان خواهد بود .

 تحليل و نظر كار آموز:

قانون تشکيل دادگاههای عمومی وانقالب  7به موجب بند) ز( از ماده 

کليه قرارهای صادره از سوی داديار بايد با نظر و تائيد  5705مصوب 
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يد قرار مجرميت صادره توسط دادستان محترم دادستان صادرشود که تائ

در اين پرونده ديده نشده و فقط صدور کيفرخواست انجام گرفته که به 

 نظر ميرسد موافقت صورت پذيرفته .

اشاره شده که ماده مذکور در خصوص صدور  50در قرار مجرميت به ماده 

تی چک از حساب مسدود شده ميباشد که در پرونده فوق طرح آن موضوعي

ندارد در حالت کلی چگونگی صدور قرار وهمچنين رأی صادره توسط قاضی 

 دادگاه جزائی فاقد ايراد ميباشد. 505محترم شعبه

 ،1گزارش 

 70/،5،61شماره پرونده آموزشي :

 مدعي العمومشاكي: 

 اميد ... متهم:

 شروع به كالهبرداري از طريق جعل عنوان موضوع :

 محکوميت متهم صدور حکم بر تصميم دادگاه : 

تبصره يك از ماده يك از قانون تشديد مجازات  مواد استنادي دادگاه :

از قانون  66ماده  1مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري ـ بند 

  مجازات اسالمی

 گزارشـ شرح صورتجلسه 

خطاب به آقاي محمد رضا .................... شرح ما وقع را 

 بيان نماييد.
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دروي آقاي اميد نشسته بودم كه بيان كردم برادرم را من داخل خو

اند و كارم در دادسرا گير است و آقاي امير ف دستگير كرده

وانمود كردند كه من راننده دادستان هستم و نگران نباش كارت را 

كنم و آقاي سعيد ........ كه در ماشين حضور داشت گفت درست مي

.... تلفني با كسي تماس كارش را درست كن كه ناگهان اميد...

گرفت و وانمود كرد كه پشت خط دادستان حضور دارد و او بيان كرد 

-بعدازظهر تلفن همراه ديگر را روشن كن خودم تماس مي ،كه ساعت 

-گيرم در همين حين اميد گفت كه او براي انجام اين كار پول مي

دهد تومان به او دادم تا به دادستان ب 000/600خواهد و من مبلغ 

طي اين صورتجلسه تمام اظهارات آقاي محمد رضا مورد قبول  آقاي 

 اميد .... قرار گرفت و آقاي سعيد .... هم تأييد نمود.

تنظيم صورتجلسه: گروهبان عربي ـ اميد ...... سعيد ........ 

محمدرضا ........ اظهارات آقاي اميد ..... نام پدر: يونس 

 اهرود صادره از ش 56/0/17تاريخ تولد 

 سوال: علت دستگيري خود را بيان نماييد؟

روي مرا هم جواب: آقاي سعيد .... با من تماس گرفت كه شمال مي

با خودت ببر كه وي را سوار نموده و در بين راه دو نفر مسافر 

سوار كردم و بحث افتاد كه برادر يكي از مسافرها كه داخل خودرو 

ورين گرفته اند و آقاي است به نام آقاي محمدرضا.... را مأم

-دادستان براي آنان مشكل ايجاد نموده و سختگيري مي .......

شود. مقداري هزينه دارد كه بطور صوري نمايد. و من گفتم درست مي

كنم كه در گرفتم و طوري وانمود كردم كه با دادستان صحبت مي

نهايت مبلغ دويست هزار تومان جهت پرداخت به دادستان از او 

 فت نمودم.دريا

 سوال: هدف از انجام اين كار چه بود؟

خواستم به آقاي محمد رضا آرامش دهم و قصدم چيز جواب: من فقط مي

 ديگري نبود.
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 سوال: پس چرا از او مبلغ دويست هزار تومان دريافت كرديد؟

 جواب: به اصرار او بود و من پيشنهادي به او ندادم.

رج دارد، پس پيشنهاد سوال: شما به او گفتيد كه اين كار خ

 داديد؟

جواب: قبول دارم ولي قصدم اين بود كه او به اين باور برسد كه 

من قصد كمك به او دارم و توانايي اين كار را دارم تا آرامش 

 گيرد.

56/6/00 

 57،6اظهارات سعيد..... فرزند محمد ابراهيم متولد 

مكالمات سوال: با توجه به حضور شما در كنار آقاي اميد فالح و 

وي در خصوص كارچاق كني و همچنين اظهارات خود در رابطه با نحوه 

 اقدامات ايشان را بيان كنيد.

جواب: من با اميد.... به صورت تصادفي در اتومبيل وي آشنا شدم 

كه طي تماس تلفني با شخص مدعي بود كه با قضات آشنا است و 

خواهد خود را مي كرد كه فالن قاضي بقيه پولتلفني با كسي صحبت مي

در بين راه مبلغ پنجاه هزار تومان از وي گرفت و بعد تلفني كه 

گفت بقيه شنيدم كه ميكرد من صداي شخصي را پشت تلفن ميصحبت مي

ات را حل كنم بعد از تماس تلفني پول را بريز تا مشكل پرونده

ايشان ،من گفتم خالفي ماشينم زياد است پس تماس گرفت با كسي و 

خصات ماشين بنده را گرفت و گفت آخرين بار در محور سوادكوه مش

اي چهارصد هزار تومان به من بده تا يك ميليون تومان جريمه شده

جرايم تو را كم كنم. من به او پولي ندادم تا اينكه مشكل يكی 

از آشنايانم را با او مطرح كردم كه به جرم نگهداري مواد مخدر 

لفن صحبت كرد و مدعي شد شخص پشت خط در زندان است و بعد با ت

 هزار تومان به او دادم. 600دادستان است. سپس با اصرار مبلغ 
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 سوال از آقاي اميد.....

آيا شما از فردي در مسير مبلغ پنجاه هزار تومان دريافت كرديد 

 به خاطر انجام دادن مشكل او در دادسرا؟

ه قضائي نداشته جواب: نخير من از وي طلب داشتم اصاًل او پروند

 است.

سوال: شما اظهار كرديد كه از آقاي سعيد... چهارصدهزار تومان 

 بگيريد تا خالفي او را كم كنيد.

كنند و جواب: صرفًا به او گفتم كه برود شهرك آزمايش آن را كم مي

 اظهارات او را قبول ندارم.

 از سوي دادستان

سوي داديار شعبه اول دادسراي و تأييد و نظر دادستان صدور قرار بازداشت موقت و صدور قرار وثيقه از 

 متن قرار:

قرار آزادي آقاي اميد.... فرزند يونس به اتهام مندرج در 

پرونده يك ميليارد لاير با توجه به دستور مقام محترم دادستان از 

حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي حكم كه در صورت توديع وثيقه و 

زاد وِاال در بازداشت باشد. مفاد قرار به صدور قرار قبولي آن آ

 متهم ابالغ شد. اظهار داشت مطلع شدم اعتراض ندارم. 

اصلي  66/56قرار قبولی وثيقه طي سند ملكي خانم شهال به پالك 

66/56/00 

بازجويي از شخصي كه مبلغ پنجاه هزار تومان از متهم دريافت 

ت سعيد....( كه نموده و بنا به وانمود كردن متهم )طبق اظهارا

 اند.همان شخص است كه پرونده او را درست كرده

 ساله 75آقاي اصغر.... فرزند علي 
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ايد بابت رشوه و حل آيا مبلغي كه شما به آقاي اميد..... داده

 شدن مشكل قضايي شما بوده است؟

هزار تومان به  10جواب: نخير بابت بدهي كه به ايشان داشتم مبلغ 

 ام.هايشان پرداخت كرد

 قرار مجرميت از سوي شعبه اول دادياري:

در وقت فوق العاده پرونده كالسه فوق تحت نظر  75/5/00به تاريخ 

است به دادسرا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم تحقيقات 

را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت 

آقاي اميد ..... فرزند  نمايد در خصوص اتهامبه صدور قرار مي

 يونس دائر بر شروع به كالهبرداري از طريق جعل عناوين

 گزارش مرجع محترم انتظامي-6شكايت  -5

دادسرا با عنايت به محتويات پرونده ـ گزارش آن مرجع محترم 

انتظامي اعتراف صريح متهم نسبت به اعمال ارتكابي خويش و دائر 

كالت مردم با رياست مرجع قضايي بر آنكه نامبرده جهت حل و فصل مش

آشنا و از اين طريق اقدام به اخذ وجه به نام رياست محترم آن 

سازمان اخذ نموده است بزه انتسابي به نامبرده را محرز دانسته 

و مستندًا به تبصره دو ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين 

رميت كالهبرداري ـ ارتشاء ـ اختالس مصوب مصلحت نظام قرار مج

 نمايد.نامبرده را صادر و اعالم مي

 تأييد و نظر دادستان در ذيل قرار

 صدور كيفر خواست توسط دادستان 

اميد ... آزاد  با توجه به صدور قرار قبولی وثيقه  متهم آقای 

 به شروع کالهبرداری از طريق جعل عناوين نظر به داليل زير
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 ـ گزارش مرجع انتظامی 5

 ـ اظهارات متهم6

 تحقيقات بعمل آمده ـ7

 ـ اظهارات مطلعين،

تبصره دو ماده يك  گرديده طبق 50/56/00مرتكب بزه در تاريخ 

قانون تشديد مجازات مرتكبين كالهبرداري ـ ارتشاء ـ اختالس مصوب 

 شود.گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش مي مصلحت نظام

 منفرداً ورود وكيل متهم به نام حامد ت  و خانم رقيه م متفقًا و 

 66/7/00جزايي مورخ  505تشکيل جلسه دادگاه در شعبه 

قانون آئين دادرسي كيفري به موجب  560تفهيم اتهام به موجب ماده 

 اند.اليحه وكيل متهم كه در چند بند اظهار داشته

ـ تحقيقات مقدماتي مخدوش بوده چرا كه متهم مبلغي را اخذ 5

 است.ننموده و اقراري به اين موضوع نداشته 

ـ جرم كالهبرداري متضمن توسل به وسايل متقلبانه بوده و مشروط 6

نداده چرا كه بر آنكه مقدم بر تحصيل مالي باشد كه چنين رخ 

 بوده و از سوي متهم اخذ نشده است. مبلغ بر روي داشبورد

 ـ دروغگويي صرفًا جرم نيست.7

اذعان ـ گزارش مرجع انتظامي كه در قرار مجرميت دادستان محترم ،

باشد كه در اين پرونده حكايتي اند در خصوص جرائم مشهود ميداشته

 ندارد.
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 اظهارات متهم داشت :

دو نفر را دادستان مأمور كرد تا به زور به من بگويند كه ما را 

دربست به قائم شهر ببر من هم آنها را سوار كردم در طي مسير به 

تواني دستگير شده ميمن گفتند برادرم به علت حمل مشروبات الكلي 

دويست هزار تومان در روي برايش كاري بكن كه به زور مبلغ 

گذاشتند و قبل از اينكه مبلغ ياد شده را بگيرم آقاي داشبورد 

محمد رضا....پياده شده و دستبند به من زدند و آقاي سعيد... با 

من تماس گرفت كه ماشين من يك ميليون و چهارصد هزار تومان خالفي 

توانم كم كنم كه او را راهنمايي كردم كه به د چطور آنرا ميدار

 تهران برو و از طريق شوراي حل اختالف كم كن.

در ادامه وكيل متهم ايراد شكلي بر پرونده وارد نموده كه 

از  6،دادستان محترم با متهم رابطه نسبي دارد و به لحاظ ماده 

در امور كيفري قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 

اظهار نظر دادستان محترم در پرونده ممنوع است و از موارد رد 

 باشد .دادرسي مي

 دادگاه جزايي( 505)شعبه  00/،/57وقت رسيدگي در تاريخ 

ساله كارمند به  61دعوت از آقاي محمد رضا ..... فرزند غالمعلي 

 عنوان گواه

 ي داريد.سوال: در خصوص اتهام آقاي اميد.... چه اظهارات

حسب گزارش دادستان از طرف ستاد حفاظت اجتماعي مأمور بررسي 

موضوع شدم. سوار ماشين متهم شدم و بنده اظهار داشتم كه برادرم 

-دستگير شده و او گفت من راننده دادستان هستم و او را آزاد مي

كند. سپس تماس تلفني داشته كه وانمود كرد دادستان به او گفته 

كنم به آن خط زنگ بزن بعد گفت ط ديگرم را روشن ميمن بعدازظهر خ
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خرج دارد و من هم دويست هزار تومان به اصرار به او دادم و 

 قبول كرد پس روي داشبورد ماشين گذاشتم .

 اظهارات آقاي سعيد.... فرزند محمد ابراهيم

من در ماشين متهم مسافر بودم كه دو نفر پشت سر من نشسته بودند 

-در من به جرم مشروبات الكلي دستگير شده و تازه ميكه گفتند برا

خواهد داماد شود كه راننده گفت من با دادستان آشنا هستم و 

تلفن را درآورد و با شخصي كه بنا به ادعاي متهم حاج آقا هست 

صحبت كرد. نرخي تعيين نكرد ولي آقاي محمدرضا... دويست هزار 

 ورد گذاشت.تومان به او داد او هم گرفت و روي داشب

 صدور رأي

 00/،/،5مورخ  ،77شماره دادنامه: 

و آقاي حامد  .....آقاي اميد..... با وكالت خانم رقيه متهم: 

..... 

 شروع به كالهبرداري اتهام:

دادگاه با بررسي در اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي  گردشکار:

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

 )رأي دادگاه(()

راننده اهل سوادكوه،  5717در خصوص اتهام آقاي اميد... متولد 

فاقد سابقه كيفري و آزاد با صدور قرار قبولي وثيقه با وكالت 

آقاي حامد ت و خانم رقيه م  دائر بر شروع به كالهبرداري از 
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طريق ادعاهايي مبني بر ارتباط با مقامات موضوع كيفرخواست به 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ، اين دادگاه  6/00/،ـ  00شماره 

با عنايت به مفاد گزارشات پيوست و تحقيقات صورت گرفته و مؤداي 

گواهي گواهان و اظهارات و اقارير متهم بزهكاري وي را محرز 

دانسته و با در نظر گرفتن فقدان سابقه كيفري و وضعيت خاص 

ي تبصره يك از ماده يك از ايشان و نيز توجه به عدم ضرورت اجرا

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري در 

خصوص شروع به كالهبرداري و مستندًا به تبصره دو از ماده يك از 

از قانون مجازات  66از ماده  1قانون مرقوم و با رعايت بند 

با  اسالمي حكم به محكوميت نامبرده به تحمل پنج ماه حبس تعزيري

دارد رأي صادره حضوري احتساب ايام بازداشت قبلي صادر و اعالم مي

و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در 

 محاكم تجديد نظر استان خواهد بود.

 تحليل كارآموز؛

نظر به ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس 

دارد هر كس اسم و يا عنوان اختيار كند و كالهبرداري كه اشعار مي

و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا 

اموال و يا اسناد و يا حوائجات يا قبوض يا مفاصاحساب تحصيل 

سال  6نمايد و از اين راه مال ديگري را ببرد به حبس از يك تا 

انونگذار گردد. و در تبصره دو از ماده مرقوم كه قمحكوم مي

تصريح داشته مجازات شروع به كالهبرداري حسب مورد حداقل مجازات 

مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده 

شود ، نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي

وليکن آنچه در خصوص جرم ارتکابی قابل بررسی است اين است که در 

کالهبرداری گفته ميشود تحصيل مال با حيله و توسل به سند تعريف 

مجعول که در پرونده فوق متهم به استفاده از سند مجعول متوسل 

نشده و در نتيجه جرم ارتکابی مشمول قانون تشديد مجازات 
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مرتکبين ارتشاء و اختالص و کالهبرداری بوده و با توجه به تبصره 

نوانست در مجازات متهم تخفيف يک از ماده مذکور قاضی محترم مي

دهد وليکن از حداقل مجازات )يک سال ( کمتر شايسته صدور حکم 

ماه حبس بدون استناد به  1نبوده و به اعتقاد اينجانب مجازات 

 ماده ای در خور صدور اين حکم نبوده است .  

 

 11گزارش 

 بهروز..... شاكي:

 : فرزاد...مشتکي عنه

 : سرقت تعزيريموضوع

 محكوميت متهم دادگاه: تصميم

از قانون مجازات اسالمي و با رعايت بند  616ماده  موارد استنادي دادگاه :

 از قانون مجازات اسالمي 66يكم از ماده 

 شرح ماوقع و شکوائيه:

و اعزام نيروي  550به موجب تماس تلفني با فوريتهاي پليس 

ادعاي ساله دستگير شده كه به  ،6انتظامي شخصي به نام فرزاد 

شاكي آقاي بهروز .......... شخص مشاراليه به بهانه شستن دست و 

صورت وارد منزل مادر شاكي شده و پس از خوردن آب و شستن دست و 

هزار تومان پول نقد و يك گوشي همراه سرقت نموده  0،صورت ، مبلغ 

روز شناسايي شده و توسط شاكي تماس با نيروي  1تا آنكه پس از 

 ه شده و فرد متهم دستگير شده است.انتظامي گرفت
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 اظهارات شاكي :

باشد وارد منزل آقاي فرزاد به بهانه آنكه از بستگان همسايه مي

هزار تومان پول نقد از داخل كيف مادر من  0،مادر من شده و مبلغ 

سرقت نموده و گوشي همراه مادر من كه داخل آن سيم كارت بود را 

وع شد و ما چند روز صبر كرديم. به سرقت برده مادرم متوجه موض

تا نامبرده پشيمان شود وليكن هيچ اقدامي نكرد سپس با تماس با 

 فرد مذكور را دستگير نموديم . 550پليس 

 اظهارات متهم:

 ساله نام پدر: مختار ،6فرزاد .... 

من به خاطر خوردن يك ليوان آب در داخل خانه حاجيه خانم را زدم 

دعوت كرد به منزل سفره پهن كرد تا نون  وي آب به من داد و مرا

و چايي بخورم بعد گوشي تلفن ايشان را برداشتم چون تلفن من 

شارژ نداشت با تلفن او زنگ زدم ديگر روم نشد پس دهم تا كه از 

من خواست برايش آبليمو بخرم با خودم گفتم برگشتم گوشي او را 

هزار  0،ن بود نه دهم كه ديگر يادم رفت مبلغ پول سه هزار تومامي

 تومان و گوشي تلفن را نزد موبايل فروشي به امانت گذاشتم.

سپس صورت جلسه در موبايل فروشي توسط نيروي انتظامي كه گوشي 

باشد داخل سرقت شده به همراه سيم كارت كه متعلق به مالباخته مي

گوشي می باشد وجهت تعمير به مغازه موبايل فروشي سپرده شده 

 است.

 ـ داديار شعبه اول دادسرا .....قرار كفالت جهت آزادي متهم از سوي آقاي رمضان صدور 

قرار آزادي آقاي فرزاد ..... به اتهام سرقت مقيد است به معرفي 

كفيل با وجه الكفاله به ميزان يكصد ميليون لاير معادل ده ميليون 

تومان از حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي حكم كه در صورت 

باشد ي كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد واال در بازداشت ميمعرف
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مفاد قرار به متهم ابالغ شد اظهار داشت مطلع شدم اعتراضي 

 ندارم.

با توجه به قرار صادره و عدم ارائه وجه الكفاله قرار بازداشت 

 موقت صادر و متهم به بازداشتگاه كالنتري معرفي گرديده است.

 اظهارات مجدد متهم:

 ال: آيا سابقه كيفري داريد؟سو

 به علت سرقت از منزل دوستم محكوم شدم. 01جواب : بله سال 

  صدور قرار مجرميت

توسط داديار شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب ـ جناب آقاي 

 6/00/،ـ با تأييد و نظر دادستان محترم تاريخ  ......رمضان 

 متن قرار:

در پرونده كالسه فوق تحت نظر  در وقت فوق العاده 6/00/،به تاريخ 

است دادسرا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم تحقيقات را 

اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به 

نمايد در خصوص اتهام آقاي فرزاد.... فرزند مختار صدور قرار مي

فرزند  .... بر سرقت موضوع شكايت ـ گزارش آقاي بهروز .....

 مرتضي

دادسرا با عنايت به محتويات پرونده ـ شكايت شاكي ـ اظهارات 

متهم تحقيقات بعمل آمده ـ اعتراف صريح متهم ـ صرفنظر از اعالم 

 665رضايت شاكي بزه انتسابي را محرز دانسته و مستندًا به ماده 

-قانون مجازات اسالمي قرار مجرميت نامبرده را صادر و اعالم مي

در خصوص رد مال با توجه به رضايت اعالمي از سوي شاكي نمايد. 

 باشد.دادسرا مواجه با تكليف نمي
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 0/6/00مورخ  06،به شماره ـ  .....صدور كيفر خواست توسط دادستان محترم، آقاي

فرزاد.... بازداشت با توجه به عدم توديع كفالت متهم به سرقت 

 نظر به داليل زير

 ....... شاكيـ شكايت آقاي بهروز......5

 ـ اظهارات متهم6

 ـ تحقيقات بعمل آمده7

 ـ اعتراف صريح متهم،

 ـ صرفنظر از اعالم رضايت شاكي1

قانون مجازات  665گرديده طبق ماده  67/1/00مرتكب بزه در تاريخ 

 شود.اسالمي گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش مي

يي تشكيل دادگاه جزا 505در شعبه  66/6/00جلسه رسيدگي براي روز 

 باشد.كليه اظهارات بشرح قبل مي

 دادگاه جزائي 505رأي صادر شده توسط شعبه 

 66/6/00مورخ  600: شماره دادنامه

 ))رأي دادگاه((

ساله ،  ،6در خصوص اتهام آقاي فضل اله )فرزاد( فرزند مختار، 

داراي سابقه كيفري و بازداشت به لحاظ عجز از معرفي كفيل داير 

نزل و ربودن يكدستگاه موبايل نوكيا و مبلغي وجه به سرقت از م

 06،نقد موضوع شكايت آقاي بهروز ..... و كيفر خواست به شماره 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ، اين دادگاه با  0/6/00مورخ 

عنايت به شكايت و اقرار صريح متهم بزه كاري وي را محرز دانسته 

ن قيد و شرط شاكي مستندًا به و با در نظر گرفتن اعالم گذشت بدو

 66از قانون مجازات اسالمي و با رعايت بند يكم از ماده  616ماده 

از قانون مجازات اسالمي حكم به محكوميت متهم موصوف به تحمل 
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يكصد و هفتاد روز حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و 

ره حضوري و دارد رأي صادپنجاه ضربه شالق تعزيري صادر و اعالم مي

ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم 

به  6/6/00تجديد نظر استان خواهد بود. )رأي صادره در تاريخ 

 زندان ابالغ(

 

 

 تحليل كار آموز : 

قانون مجازات اسالمی سرقتی که جامع شرايط حدی  616به موجب ماده 

ماده  5م ميگردد که در بند سال محکو 7ماه تا  6نباشد به حبس از 

فوق الذکر سرقت از منزل مسکونی ياد شده که با پرونده فوق 

قانون  66ارتباط دارد و قاضی محترم با استناد به بند يک ماده 

مذکور به لحاظ گذشت شاکی مجازات متهم را تخفيف داده و به  

يکصدو هفتاد روز حبس تعزيری حکم صادر نموده از آنجائيکه جرم 

 "تکاب يافته جزء جرائم غير قابل گذشت بوده و رضايت شاکی صرفاار

موجبات تخفيف متهم را ايجاد نموده رأی صادره وفق موازين شرعی 

 و قانونی صادر گرديده است .

 

 16گزارش 

 حسين ... با وكالت فرزاد ب شاكي :

 نصرت اله.... مشتکي عنه:

 تصرف عدواني موضوع :

وماده  از قانون مجازات اسالمي 600و  666و  6،مواد  مستندات دادگاه :

  قانون آئين دادرسی کيفری 111
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 صدور حکم بر محکوميت مشتکی عنه تصميم دادگاه : 

 شرح شکوائيه:

 با سالم

-احترامًا ضمن تقدير و شكوائيه و ضمائم آن به استحضار عالي مي

ه يك قطع 070/67رساند موكل آقاي حسين .. مالك ششدانگ پالك ثبتي 

باشد كه مع االسف موكل با مراجعه زمين و بناي احداثي در آن مي

به مايملك خود مطلع گرديده متصرف زمين مجاور آقاي نصرت 

 600اله.... اقدام به ديواركشي و اقدامات مجرمانه مطابق ماده 

قانون مجازات اسالمي و اتصال زمين موكل به زمين متصرفي خويش 

ابق سند رسمي پيوستي موكل مالك رسمي نموده لذا از آنجائيكه مط

باشد و تصرفات عدواني مشتكي عنه با و قانوني مانحن فيه مي

معاينه و تحقيق محلي و استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك 

گردد و با توجه به مجرمانه بودن عمل نامبرده استدعاي احراز مي

عدواني و  پيگيري و مجازات آقاي نصرت اله..... به اتهام تصرف

تخريب و قلع و قمع درختان موجود در باغ موكل توسط متهم و 

 فروخته شده را دارد. ضمنًا نشاني ملك ـ روستاي انزها

نامه وكيل وكال آقايان، سيد حميد رضا  فتوكپي سند مالكيت و وكالت

 د  و فرزاد ب

 دستور معاينه و تحقيقات به كالنتري مربوطه

نتظامي ارسال و شكايت شاكي از وكيل عين شكوائيه به پاسگاه ا

محترم آنان اخذ شده و در خصوص تصرفات طرفين تحقيق محل از 

مجاورين و مطلعين بعمل آيد ـ آقاي مهندس صانعي کارشناس محترم 

ثبت اسناد با هزينه يك ميليون و پانصد هزار لاير جهت تطبيق محل 

ظهارات طرفين با سند و ميزان تصرفات مشتكي عنه دعوت و با اخذ ا

و مطلعين اظهارنظر نموده و پرونده را با معيت طرفين دعوي بنظر 

 برسد.

 اظهارات مطلعين:
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 شغل كشاورز  5776حاج  حسن.... فرزند حسن متولد 

-جاد شده ميسوال: از شما به عنوان گواه هر چه در مورد اختالف اي

 دانيد بيان كنيد.

كالف سيم توري  7تعداد  جواب: اينجانب حاجي حسن ... دو سال قبل

كارگر  7را در محل اشترازن وسط باغ آقاي حسين.... دو روز با 

نصب نموده و حق و حقوق خود و كارگر از آقاي حسين ... دريافت 

آوري نموده ام و آقاي نصرت اله ..... توري را تخريب و جمعنموده

 و ملك آقاي حسين........ را تصرف نموده.

 شغل : كارمند بهداري  5776حمد اسماعيل متول محمد رضا فرزند م

 سؤال: 

كردم باشم بعنوان كارگر كه كمك ايشان ميپاسخ: اينجانب شاهد مي

توري باغ را كشيده و ملك طرفين مشخص گرديد وي از طرفي آقاي 

 نصراله توري را تخريب نموده و ديوار كشي نموده است.

 

 به كالنتري و پيوست بر پرونده مطروحه شد.....دنظريه كارشناسي رسمي دادگستري آقاي داو

 فرماندهي محترم پاسگاه انتظامي؛

دادستان محترم شهرستان  50/5/00احترامًا عطف به ابالغيه مورخ 

عنوان آن فرماندهي محترم در خصوص طرح دعوي آقاي حسين.... بر 

عليه آقاي نصرت اله..... اينجانب با حضور در آن پاسگاه و 

رونده و اطالع از مفاد كارشناسي صادره و ضمن عزيمت به مطالعه پ

محل مورد تدافع واقع در قريه انزها كه با حضور شاكي و وكيل 

مشاراليه از موقعيت ملك و سوال از شاكي و معتمدين محل، نتايج 

 رساند ؛بدين شرح به استحضار مي

 6،6 طبق بررسي و تحقيقات بعمل آمده مشخص گرديد ششدانگ پالك ثبتي

اصلي به نام خانم ناهيد ... همسر )آقاي حسين....(  67فرعي از 

صادر و تسليم گرديده و برابر توافق بعمل آمده در يد و تصرف 

باشد و شاكي پرونده هيچگونه اعتراضي و آقاي نصرت اله.... مي

ادعايي ندارد لذا آقاي نصرت اله سعيدي جهت احداث ديوار و 
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ش در ضلع جنوبي كه مورد مالكيت آقاي محصور نمودن تصرفات خوي

اصلي كه سند مالكيت ششدانگ  67فرعي از  070حسين..... تحت پالك 

بنامش صادر و تسليم گرديده  5،0و ختم جلسه  605ص  56767ذيل ثبت 

است. تجاوز و تداخل نموده و حدود و مشخصات آن در محل قرائت و 

شرقي و غرب بصورت پياده گرديد كه در ضلع جنوب و قسمتي از حد 

متر احداث ديوار كشي سنگ نما به ارتفاع تقريبًا هشتاد سانتي

گرديده و طبق تحقيقات بعمل آمده در حضور معتمدين محل آقاي 

حسين..... همه ساله جهت اليه روبي زراعتي پالك مرقوم توسط 

-گردد و نيز احداث ديواركشي برابر توافق بعملاينجانب اقدام مي

ابين آقاي نصرت با آقاي عظيم .... اقدام و عمالً تجاوز آورده فيم

و تداخل به ملك آقاي شاكي پرونده شده است و پس از آقاي عظيم 

نسبت به احداث ديواركشي و محصور نمودن آن سوال شده كه اظهار 

 ام.داشته كه خود آن ديوار را به دستور آقاي نصرت انجام داده

شاکی لذا دادگاه با اعطاء نيابت اعالم آدرس مشتکی عنه از سوی 

 دادرسی را ادامه ميدهد .

 )ويژه نيابت( 32نيابت به دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 

 به شرح ذيل؛

احترامًا مستدعي است با تلقی  موقومه حاضرم بعنوان نيابت قضايي 

شخصًا و با ارجاع امر به احدی از همكاران محترم قضايي دستور 

ت اله به نشاني خ وليعصر باالتر از پارك فرماييد آقاي نصر

ساعي.... بدوًا حاضر و در صورت استنكاف جلب و اتهام ايشان حسب 

اظهارات آقاي حسين..... داير بر تصرف عدواني حسب تحقيقات توسط 

پاسگاه انتظامي و نظريه كارشناسي و اظهارات شاكي به ايشان 

ب صادر و پس از تفهيم و آخرين دفاع اخذ و قرار كيفري متناس

صدور قرار قبولي پرونده به همراه اوراق جديد التحصيل را امر 

به اعاده فرماييد به همكار محترم در اجراي نيابت كليه 

اختيارات قانوني و شرعي از قبيل ورود به منزل يا مخفيگاه 

  گردد.احتمالي اعطاء مي
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  32دادسراي ناحيه  4به بازپرس شعبه  101گزارش كالنتري 

احترامًا مأمور اعزامي اعالم داشته كه نگهبان ساختمان اظهار 

 داشتند كه آقاي نصرت اله... در محل حضور ندارند.

سپس پرونده به شعبه اول دادياري ارسال تا جری تشريفات صورت 

 پذيرد.

در مرحله بعدي اخطاريه جهت اخطار در دادياري شعبه اول دادسراي 

صبح ابالغ به طرفين  50ساعت  67/56/00عمومي و انقالب براي تاريخ 

روز از تاريخ ابالغ با توجه به اينكه مشتكي عنه در  6دعوي براي 

آدرس اعالم شده شناسايي نشد به شاكي ابالغ شد تا ظرف مهلت 

يكهفته در شعبه يكم دادياري حاضر شده و با پرداخت هزينه نشر 

 ه بعمل آمد.آگهي اقدام به نشر آگهي وقت رسيدگي به مشتكي عن

 متن انتشار به شرح ذيل است:

 روزنامه رسالت 18آذر  11 تاريخ انتشار:

نظر به اينكه آقاي نصرت اله ... به اتهام تصرف عدواني از طرف 

اين دادسرا تحت تعقيب است و حسب گزارش مأمور نيروي انتظامي 

 551ابالغ اخطاريه به نامبرده ميسر نگرديده است لذا وفق ماده 

گردد و مورخه ن آئين دادرسي كيفري به نامبرده ابالغ ميقانو

صبح خود را به اين شعبه جهت دفاع و پاسخگويي  50ساعت  67/56/00

 به اتهام خويش معرفي نماييد.

 جلسه رسيدگي در شعبه اول دادياري ؛

با توجه به اينكه مشتكي  عنه در جلسه رسيدگي حاضر نشده لذا در 

وق العاده رسيدگي و منجر به صدور قرار در وقت ف 1/6/00تاريخ 

مجرميت از سوي داديار محترم شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب 

 به شرح ذيل صادر گرديد.

 قرار مجرميت
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در خصوص اتهام، آقاي نصرت اله.... دائر به تصرف عدواني و 

تخريب عمدي موضوع شكايت آقاي حسين ...... با وكالت آقای فرزاد 

ا با عنايت به محتويات پرونده شكايت شاكي و تحقيقات ...، دادسر

بعمل آمده با توجه به آنكه حضور متهم از طرف ابالغ احضار و 

قانون آئين  551همچنين طريق ديگر ميسر نبوده در اجراي ماده 

دادرسي كيفري نشرآگهي گرديده كه با وصف ابالغ و انقضاء مدت در 

نامبرده را محرز دانسته و شعبه حضور نيافته بزه انتسابي به 

قانون مجازات اسالمي قرار مجرميت  666ـ  600مستندًا به مواد 

 نمايد.نامبرده را صادر و اعالم مي

داديار شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب و  تأييد دادستان 

 1/6/00تاريخ 

متن  51/6/00مورخ     556به شماره    صدور كيفر خواست از سوي دادستان 

 ر:قرا

 متهم به تصرف عدواني و تخريب عمومي

 نظر به داليل زير ؛

 ـ شكايت شاكي5

 ـ تحقيقات به عمل آمده6

ـ احضار متهم از طريق ابالغ احضاريه و از طريق نشر آگهي و عدم 7

 حضور وي

 ـ ساير اوراق و محتويات پرونده،

قانون  666و  600گرديده طبق ماده  50/5/00مرتكب بزه در تاريخ 

 شود.ات اسالمي گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش ميمجاز

در روند پرونده جهت احضار متهم و اخذ آخرين دفاع از طريق نشر 

 آگهي به شرح ذيل مبادرت به اخطار گرديد.

 آگهي وقت رسيدگي

آقاي نصرت اله .....  00،50/505،/00نظر به اينكه در پرونده كالسه 

گردد كه المكان مي باشد ابالغ مي متهم به تصرف عدواني فعالً مجهول
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صبح تعيين  50ساعت  00/،/66جهت پرونده فوق وقت رسيدگي به تاريخ 

هاي كثيراالنتشار براي يك گرديده لذا مراتب در يكي از روزنامه

گردد تا متهم براي دفاع از اتهام انتسابي خود در نوبت آگهي مي

ورت عدم حضور وقت مقرر در اين شعبه حاضر و بديهي است در ص

 تصميم مقتضي اتخاذ خواهد گرديد.

 جزايي دادگاه  505رئيس شعبه 

 روزنامه رسالت. 00خرداد  70تاريخ نشر آگهي 

 33/4/80صورتجلسه مورخ 

 منتشر شد. 5700/ مرداد /  56نوبت دوم آگهي در تاريخ 

از  66/6/00مورخ  106نهايتًا منجر به صدور رأي به شماره دادنامه 

 دادگاه جزايي شهرستان به شرح ذيل گرديد. 505ه سوي شعب

 آقاي حسين ............ با وكالت آقاي فرزاد شاكي: 

 آقاي نصرت اله.....متهم: 

 تصرف عدوانياتهام: 

دادگاه با بررسي اوراق و محتواي پرونده ختم رسيدگي را  گردشکار:

 نمايد.اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي

 دگاه(())راي دا

در خصوص اتهام آقاي نصرت اله.... مجهول المكان داير بر تصرف 

روستاي انزها موضوع  070/67عدواني و تخريب فنس كشي اراضي پالك 

 51/6/00ـ  556شكايت آقاي حسين ..... و كيفر خواست به شماره 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ، اين دادگاه با عنايت به 

ي تعرفه شده از سوي مرجع انتظامي و عدم دفاع شكايت شاكي و گواه

موجه از سوي متهم، بزهكاري وي را محرز دانسته و مستندًا به 

از قانون مجازات اسالمي و با رعايت بند دوم  600و  666و  6،مواد 

از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در  7از ماده 
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ه پرداخت مبلغ ده ميليون موارد معين حكم به محكوميت نامبرده ب

لاير جزاي نقدي در حق صندوق دولت و رفع تصرف از اراضي مورد تصرف 

طبق نظر كارشناسي به لحاظ ارتكاب بزه تصرف عدواني وتحمل شش 

دارد رأي صادره ماه حبس تعزيري به لحاظ تخريب صادر و اعالم مي

واهي در حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخ

 محاكم تجديد نظر استان خواهد بود.

 تحليل كار آموز:

با توجه به محتويات پرونده عنصر مادي جرم )تخريب فني و 

ديواركشي( از عناصر متشكله جرم تصرف عدواني محسوب شده و در 

پرونده مطروحه محرز است و همچنين عنصر رواني جرم كه متهم با 

وي نيست و نسبت به تخريب آن علم به آنكه ملك موصوف متعلق به 

مبادرت نموده لذا حكم صادره بحق و خللي در آن وارد نيست و 

آنچه مورد توجه است آنكه نظر به ابالغ قانوني از طريق نشر آگهي 

و عدم حضور محكوم عليه و فقدان اليحه دفاعيه رأي صادره غيابي 

موده بوده در صورتيكه قاضي محترم رأي صادره را حضوري محسوب ن

 است.

 

 16گزارش 

 قدير )شاكي ضرب و جرح و متهم روابط نامشروع زنا( :شاكي

 محمد رضا ـ فرهاد ـ عليرضا ـ ساحله مشتکي عنه:

 ضرب و جرح عمدي ـ روابط نامشروع موضوع:

 دادگاه جزايي شهرستان 505شعبه :  شعبه رسيدگي كننده
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 05،، 00،، 706، 606، 601 ،،60،، 6،67،00،601،660،مواد  مواد استنادي دادگاه :

از قانون اصالح قانون  6قانون مجازات اسالمي و بند كاف ماده 

 تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب

محكوميت متهم رديف اول و دوم )محمد رضا و فرهاد( به  تصميم دادگاه:

اتهام  ضرب و جرح عمدي و محكوميت ساحله و قدير دائر بر روابط 

 نامشروع زنا

 ائيه :شرح شکو

 گزارش كالنتري 

 صورتجلسه مورخ سوم بهمن ماه هشتاد و نه

مورخه فوق حسب اعالم مركز پيام مبني بر يك مورد  60371مقارن ساعت 

درگيري در آدرس جاده قديم كوچه باالتر از مدرسه غيرانتفاعي 

و  .......اينجانب سر اكيپ واحد گشت كالنتري در معيت ستوانسوم

موقعيت اعالمي اعزام كه شخصي به هويت آقاي  به .....ستواندوم 

ساله ساكن آدرس مذكور دو دست و  60فرهاد م فرزند محمدرضا م 

آرنجهاي وي توسط چاقو خط انداخته شده بود و پاي وي هم زخمي 

بود به واحد گشت مراجعه و اظهار داشت كه آقاي قدير يگانه 

ا به خانه ساله در اوايل ماه محرم خواهر مر 50فرزند صالح 

خودشان در خيابان تختي برده و دست و پاي خواهرم را بسته و 

ساله مرا برده و تجاوز كرده كه بعدًا گفت من با  56آبروي خواهر 

كنم ولي امشب به در خانه ما آمده و مرا صدا دختر شما ازدواج مي

كرد و به من گفت كه سوار ماشين شو با تو كار دارم ولي وقتي كه 

ين شدم آقاي قدير.... به همراه دو نفر از دوستانش كه سوار ماش

ور شدند شناسم به من حملهيكي از آنها يداله.... و ديگري را نمي

و مرا با چاقو مورد ضرب و شتم قرار دادند و از ناحيه دست و 

باشم. و همچنين آقاي علي پاي راست مصدوم شدم و از وي شاكي مي

باشد. آقاي فرهاد..... )شاكي( مي رضا فرزند محمد رضا كه برادر

نيز اظهار داشت كه وي هم توسط نامبردگان مرا هم از ناحيه چشم 
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باشم كه مراتب اند من هم از وي شاكي ميو دست مصدوم كرده

صورتجلسه گرديد. آقاي قدير..... از ناحيه سر دچار خونريزي 

 بود.

 اظهارات عليرضا...... فرزند محمدرضا

ماه  6باشم كه آقای قدير مدت خانم ساحله..... مي اينجانب برادر

است كه با خواهرم طرح دوستي رابطه جنسي برقرار كرده و به وي 

تجاوز نموده است كه امشب با چند نفر به مادرم و برادرم فرهاد 

با يك پرايد به درب منزل ما آمدند و برادرم و من را مورد ضرب 

 و جرح قرار دادند.

-دي كه شما را مورد ضرب و شتم قرار دادند را ميسوال: آيا افرا

 شناسيد؟

 بله آقاي يداله....

 اظهارات مادر شاكي خانم مريم ............ فرزند علي اصغر

سوال: شما به عنوان شاهد و گواه يكي از طرفين درگيري اظهارات 

 خود را بيان كنيد.

ت قدير... باشم كه فردي به هويشود كه بنده مادر ساحل ميعرض مي

به دخترم تجاوز نموده و بنده دخترم را به بيمارستان بردم كه 

جواب آزمايش هم نشان داده كه به دخترم تجاوز شده و خود او هم 

اقرار كرده كه آقاي قدير به وي تجاوز كرده كه امشب سه نفر با 

يك پرايد سفيد به درب منزل آمدند و پسرانم را مورد ضرب و شتم 

 كه يك نفر از آنها به نام يداله بود.قرار دادند 

 س :آيا شاهد ديگري هم داريد؟

 ها همه شاهد هستند.ج : بله همسايه

 اظهارات فرهاد.... فرزند محمد رضا

 س : علت شكايت خود را بفرماييد:

كرد با ج : حدود دو ماه پيش آقاي قدير كه در پاساژ كار مي

را به آزمايشگاه برده  خواهرم رابطه برقرار كرد و مادرم خواهرم

 7و معلوم شد كه وي به او تجاوز كرده تا آنكه امشب به همراه 



 Vaghf.comسایت های کیفری، وبپرونده

 

 باشد.می Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

نفر با يك پرايد سفيد به درب منزل آمده و مرا داخل ماشين 

كشيدند و با چاقو مورد ضرب و جرح قرار دادند و دست و پايم را 

 مصدوم كردند.

 شناسيد؟س : آيا آنها را مي

شناسم ولي دو نفر آنها را نه. آن يك نفر ج : يك نفر آنها را مي

 يداله نام دارد.

 اظهارات قدير :

 سال/ شغل محصل 50آقاي قدير فرزند صالح سن 

سوال: شكايت شاكي تفهيم و ابالغ گرديد و شما مرتكب رابطه جنسي 

 ايد چه اظهاراتي داريد؟با خانم ساحله..... شده

.. رابطه دوستي جواب: اينجانب سه ماه پيش با خانم ساحله.

كرد و من داخل پاساژ مشغول برقرار كردم كه داخل مغازه كار مي

به كار بودم كه متأسفانه منجر به رابطه جنسي شد و به وي تجاوز 

 7/55/00كردم كه اين رابطه از شهريور ماه اتفاق افتاد كه امشب 

رفتم به درب منزل خانم ساحله.... كه با راننده آژانس رفتم تا 

ر ايشان را به عقد خود درآورم و چون از نظر مادي وضعيت دخت

خوبي ندارم رفتم با آنها صحبت كنم كه خانوادگي من را مورد ضرب 

و شتم قرار دادند پدر خانم ساحله... با چوب به سرم زد و 

برادرانش با چاقو پايم و دستم را زدند و مادرشان هم موهاي مرا 

ها از محل رفت و اگر همسايه كشيد راننده آژانس از ترس دعوا

كشتند ضمنًا چندين بار خود ساحله از طريق پيامك نبودند مرا مي

زنند ام مرا ميبا من تماس گرفت و گفت بيا فرار كنيم خانواده

 اند.ضمنًا خانواده ايشان مرا تهديد به مرگ هم كرده

 سوال: آيا قبول داريد كه رابطه جنسي برقرار كرديد؟ 

 ج : بله 

رسيدگي  55/00/،پرونده به شعبه اول بازپرسي ارسال و در تاريخ 

 دستور به پليس  اطالعات و امنيت عمومي :

 ـ مصدومين حادثه به پزشكي قانوني معرفي شوند.5
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 ـ شكات ارشاد به معرفي گواهان شوند.6

ـ نسبت به مداواي متهم در بيمارستان اقدام و پس از بهبودي 7

 ارشاد به حضور در اين شعبه گردد. 6/55/00نسبي و در وقت اداري 

 6/55/00ـ خانم ساحله ..... احضار و ارشاد به حضور در مورخه ،

 به اين شعبه گردد.

 ـ مساعدت الزم جهت صلح و سازش برقرار شود.1

در معيت شكات و  6/55/00ـ پرونده تكميل و در تاريخ چهارشنبه 6

 متهمان به نظر برسد.

 ه اول بازپرسي جلسه رسيدگي در شعب

 56/55/00در تاريخ 

آقايان قدير.......... و ساحله........... موضوع شكايت از 

 آقاي قدير.............

اظهار داشتند كه از آقاي قدير ............. شاكي  .....ساحله 

-هستم من با ايشان به منزلشان رفتيم مشخصات منزل ايشان را مي

به من تجاوز كرد و تقاضاي رسيدگي دانم اين آقا مرا گول زد و 

 دارم.

سوال: آيا با ايشان ارتباط پيامكي و ارسال اس ام اس عاشقانه 

 ايد؟داشته

كرديم و اين خط موبايل متعلق ج : ما فقط با هم تلفني صحبت مي

 به مادرم است.

 دستور به پليس امنيت

 هاي موجود اخذ شود.ها و پيامكـ پرينت تلفن5

 لي رضا..... جلب شوند.ـ فرهاد و ع6

ـ از زمان احتمالي پارگي بكارت خانم ساحله............ گزارش 7

 از پزشكي قانوني اخذ شود.

 ـ نتيجه به اين شعبه ارسال گردد.،
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قرار بازداشت، آقاي قدير..... و خانم ساحله و همچنين ضاربان 

 آقاي قدير به نامهاي فرهاد و عليرضا

صوص ضرب و جرح وارد شده به آقاي گزارش پزشكي قانوني در خ

 قدير.....

از آقاي قدير...........  0/55/00مورخ  155عطف به نامه شماره 

 گردد.معاينه بعمل آمد و بشرح ذيل اعالم نظر مي

ـ جراحت بخيه شده سمت چپ فرق سر 5معاينه شد.  0/55/00در مورخ 

، ضايعات ـ بريدگي بخيه شده ناحيه خلف ران چپ )داميه(6)داميه( 

)تاريخ  55/00/،در اثر اصابت جسم سخت يا بلعكس در طي مورخ 

 پذيرش بيمارستان( حادث شده

 قرار تأمين از سوي شعبه اول بازپرسي

 لاير وجه الكفاله 000/000/100ـ براي متهم آقاي قدير ميزان قرار 5

 لاير وجه الكفاله 000/000/10ـ براي متهمه، خانم ساحله ميزان قرار 6

اي مهدي جهت آزادي خانم ساحله با جواز كسب لنت كوبي كفالت آق

متهمه را قبول نموده و فرم پايندان كيفري را تكميل نموده است 

. 

  قرار قبولي كفالت

آقاي مهدي.... در شعبه اول بازپرسي دادگاه  65/55/00به تاريخ 

عمومي حاضر و با تسليم برگه كفالت نامه اظهار داشت از تن خانم 

حله......... به وجه الكفاله پنجاه ميليون لاير تا خاتمه سا

نمايم كه هر وقت متهم را از رسيدگي و اجراي دادنامه كفالت مي

طرف مراجع قضايي احضار كردند در موعد مقرر قانوني مشاراليه را 

 معرفي نمايم.

 در غير اينصورت وجه الكفاله را به صندوق دولت پرداخت نمايم.

مالنت كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت نامبرده  دادگاه: چون

-از تن متهمه تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي

 نمايد. مفاد قرار حضورًا به كفيل ابالغ گرديد.

 بازپرس شعبه اول دادگاه عمومي
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دستور آزادي خانم ساحله...... به زندان اوين با توجه به قبولي 

 قرار كفالت

آقايان فرهاد.... و عليرضا.... به اتهام مشاركت در  فالتقرار ك

ايراد ضرب و جرح عمدي مقيد است به معرفي كفيل با وجه الكفاله 

 به ميزان بيست ميليون لاير در حق هر يك از متهمين.

سپس فرم پانيدان كيفري توسط علي....... تكميل شده كه كفالت هر 

منجر به صدور قرار قبولي  دو متهمين را قبول نموده و در نهايت

 ......كفالت از سوي بازپرسي شعبه اول دادگاه عمومي جناب آقاي 

 گرديد.

 8/2/88تاريخ رسيدگي در شعبه بازپرسي 

خانم ساحله حضور داشته و مجددًا نيت به برقراري ارتباط جنسي 

 خود با آقاي قدير اقرار داشتند.

خرين دفاع خود را آقاي قدير هم طي اقرار و اظهارات گذشته آ

 بيان داشت.

؛ قدير......... فرهاد.................  صدور قرار مجرميت

عليرضا.............. از سوي شعبه بازپرسي و ارسال پرونده به 

 جزائي شهرستان. 505شعبه 

با توجه به اوراق و محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و 

رائن و امارات موجود در اظهارات و اقارير متهمان و ساير ق

پرونده ارتكاب بزه انتسابي به متهم محرز و مسلم بوده و عقيده 

قانون مجازات اسالمي و  676بر وقوع آن داشته و متسندًا به ماده 

قانون مجازات اسالمي و بند  05،، 00،، 706، 606، 601، ،60، 6،مواد 

مومي و انقالب از قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي ع 6كاف ماده 

 نمايد.قرار مجرميت مشاراليه را صادر و اعالم مي

در خصوص اتهام آقايان فرهاد و عليرضا دائر بر ايراد ضرب و جرح 

با چاقو و اتهام آقاي قدير دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدي شكات 

آقايان فرهاد و عليرضا با چاقو  و اتهام آقاي حسين مبني بر 
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يان فرهاد و عليرضا با توجه به محتويات بر ضرب و جرح عمدي آقا

قانون تشكيل  7عدم وقوع آنها دانسته و مستندًا به بند كاف ماده 

نمايد هاي عمومي و انقالب قرار منع تعقيب صادره اعالم ميدادگاه

اين قرار ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض است و اما در 

غير محصن غير عنف و اكراه خصوص اتهام خانم ساحله دائر بر زناي 

و با توجه به اقرار متهمين در مراجع انتظامي و تحقيق در اين 

خصوص در دادگاه و عدم صالحيت دادسرا در اين خصوص جهت ادامه 

 گردد.رسيدگي پرونده به دادگاه صالح جزايي ارسال مي

  قرار كيفرخواست

ـ جناب  صادر کننده : دادستان دادگاه عمومی و انقالب شهرستان

 ....آقای 

  0/56/00مورخ   5065شماره :

 رياست محترم دادگاه عمومی شهرستان 

به اتهام  5عليرضا م متهم رديف  -7فرهاد م -6قدير -5آقايان 

رابطه نامشروع زنا وبه علت عجز از معرفی کفيل بازداشت ،و متهم 

مشارکت در ضرب و جرح عمدی با معرفی و صدور قرار  7و  6رديف 

 لی کفالت آزاد، نظر به داليل زير؛قبو

اقارير متهمان ،مرتکب بزه –گزارش مراجع قضايی  –محتويات پرونده 

، 606، 601، ،60، 6،گرديده طبق مواد مواد  7/55/00مذکور در تاريخ 

قانون مجازات اسالمي گناهکار بوده وتقاضای  05،، 00،، 706

 مجازاتشان ميشود .

 ادگاه جزايی د 101ارسال پرونده به شعبه 

 8/12/88دادگاه جزائي مورخ  101جلسه رسيدگي فوق العاده در شعبه 

 با حضور متهمين

 از قانون آئين دادرسي كيفري به طرفين 560پس از تفهيم  ماده 

 00سال  1خانم ساحله اظهار داشت كه من با آقاي قدير از برج 

ي يك بار ايم و تا كنون چندبار به خانه آنها رفتم و حتدوست شده
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هم او به خانه ما آمد و تاكنون چندين بار رابطه جنسي با هم 

برقرار كرديم كه دفعه اول توسط اين آقا بكارت خود را از دست 

دادم من اولين بار به اصرار اين آقا اين كار را انجام دادم 

ولي مراتب بعدي به ميل خودم و در آخرين دفاع خود نيز اظهار 

 كامالً برقرار شد. داشت كه رابطه جنسي

خطاب به آقاي قدير: به موجب كيفرخواست شما محكوم هستيد به زنا 

 غير محصنه دفاعي داريد؟ 

اي با او ايجاد نكردم و از ج :من با او دوست بودم و رابطه

 برادران اين خانم به جهت ضرب و جرح وارده شاكي هستم.

    راي دادگاه

 0/56/00مورخ 1181 شماره دادنامه :

 ساحله ...... و قدير..... متهم :

 رابطه نامشروع اتهام:

دادگاه با بررسي در اوراق و محتواي پرونده ختم رسيدگي  گردشکار:

 نمايد.را اعالم و به شرح آن مبادرت بصدور رأي مي

 ))رأي دادگاه ((

ساله، اهل فيروزكوه و فاقد  50در خصوص اتهام آقاي قدير ....... 

اشت به لحاظ عجز از معرفي كفيل داير بر رابطه سابقه كيفري بازد

نامشروع در حد مادون زنا و اتهام خانم ساحله فرزند محمد رضا، 

فاقد سابقه كيفري آزاد با صدور قرار قبولي كفالت داير بر زنا 

دادسراي عمومي و انقالب  0/56/00ـ  5065موضوع كيفرخواست به شماره 

ه اظهارات و اقارير متهمين و شهرستان ، اين دادگاه با عنايت ب

توضيحات هر يك از آنها در خصوص نحوه ارتباط في ما بين طرفين و 

چهار بار اقرار خانم ساحله در دادگاه در خصوص اتهام وارده بر 

وي مبني بر زنا و انكار قدير در اين خصوص در مجموع بزهكاري 

ه مواد متهمان موصوف را به شرح فوق محرز دانسته و با استناد ب
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از قانون مجازات اسالمي حكم به محكوميت آقاي قدير  676و  00و  67

به تحمل نود و نه ضربه شالق تعزيري و محكوميت خانم ساحله به 

دارد رأي صادره حضوري و تحمل يكصد ضربه شالق حدي صادر و اعالم مي

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد 

 تان بود.نظر اس

ادامه رسيدگی در خصوص اتهام ضرب و جرح عمدی وقرار صادره از 

 سوي شعبه اول بازپرسي

 قرار مجرميت

 رياست محترم دادسراي عمومي و انقالب شهرستان با سالم:

در خصوص اتهام آقاي محمد رضا..... دائر بر ايراد ضرب و جرح 

حتويات عمومي شاكي قدير از ناحيه سر با توجه به اوراق و م

پرونده و گزارش مرجع انتظامي و گواهي پزشكي قانوني و اقرار 

متهم به درگيري با شاكي و ساير قرائن و امارات موجود در 

پرونده ارتكاب بنده انتسابي به متهم محرز و مسلم بوده و عقيده 

از  00،، 706، 606، 601، ،60بر وقوع آن داشته و مستندًا به مواد 

 ميقانون مجازات اسال

از اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب  7و بند كاف ماده 

نمايد مقررات دفتر قرار مجرميت مشاراليه را صادر و اعالم مي

پرونده به استحضار دادستان محترم برسد. ضمنًا در خصوص مشاركت 

يا عدم مشاركت عليرضا در ضرب و جرح شاكي با توجه به اظهار نظر 

اين شعبه صدور كيفرخواست در مورد ايشان مواجه با  نهايي از سوي

 تكليفي نبوده و فراغ از دادرسي حاصل است .

 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب

 قرار كيفرخواست

 جزائي 505شعبه محترم 

محمدرضا........... شغل سنگ كار تحت قرار كفالت متهم به ايراد 

 ضرب و جرح نظر به داليل زيل:

 حتويات پروندهـ اوراق و م5



 Vaghf.comسایت های کیفری، وبپرونده

 

 باشد.می Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

 ـ گزارش مجمع انتظامي در گواهي پزشكي قانوني6

 ـ اقرار متهم به درگيري با شاكي7

 ـ ساير قرائن و امارات موجود در پرونده،

در فيروزكوه گرديد و طبق ماده  7/55/00مرتكب بزه فوق در تاريخ 

همگي از قانون مجازات اسالمي و بند  00،ـ  706ـ  606ـ 601ـ  ،60

عمومي و انقالب  قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه 7ز ماده كاف ا

 را دارد. 00/،/60گناهكار بوده و تقاضاي مجازات به تاريخ 

در جلسه رسيدگي در شعبه اول بازپرسي محمدرضا و شاكي حضور 

ام و شكايت او را دارند محمدرضا اظهار داشت كه من او را نزده

ما آمد و با خانواده  رب خانهقبول ندارم بطوريكه او به جلوي د

 ما درگير شد.

 جلسه رسيدگي جهت  ضرب و جرح وارده بر آقاي قدير.....

 دادگاه جزايي شهرستان 505شعبه  60/6/00مورخ 

شاكي آقاي قدير حضور دارد و اظهار داشته كه من به جهت مذاكره 

به در خانه خانم ساحله رفتم جهت ازدواج با ايشان وليكن به محض 

ينكه از اتومبيل پياده شدم محمد رضا مرا با چوب زد و فرهاد ا

 با چاقو زدند و ران چپ و عليرضا نقش در درگيري نداشته است.

 راي دادگاه

 60/6/00مورخ  650 شماره دادنامه :

 دادگاه جزايي دادگاه عمومي 505شعبه  شعبه رسيدگي كننده:

ـ محمد 5 متهم :                                قدير.... شاكي:

 ـ عليرضا7ـ فرهاد    6رضا     

 ضرب و جرح عمدي اتهام :

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را  :گردشکار

 كند.اعالم و به شرح آن مبادرت به صورت رأي مي
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 ))راي دادگاه((

در خصوص اتهام آقايان فرهاد فرزند محمدرضا، فاقد سابقه كيفري 

د با صدور قرار قبولي كفالت و عليرضا فرزند محمد رضا، و آزا

فاقد سابقه كيفري و آزاد با صدور قرار قبولي كفالت و آقاي 

ساله،آزاد با صدور قرار قبولي  0،محمد رضا فرزند محمد حسين، 

كفالت همگي داير بر ايراد ضرب و حرج عمدي نسبت به آقاي قدير 

 00/،/60ـ  776و  0/56/00ـ 05065موضوع كيفرخواست به شماره 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ، اين دادگاه با عنايت به مفاد 

شكايت شاكي و مطالبه ديه از سوي او و گواهي پزشكي قانوني 

كاري پيوست پرونده و اظهارات و اقرار متهمين در دادسرا بزه

 آقايان فرهاد و محمدرضا را به شرح كيفرخواست محرز دانسته و با

اند مستندًا در نظر گرفتن اوضاع و احوال كه طي آن مرتكب بزه شده

از قانون مجازات اسالمي و با رعايت  05،، 00،، 706، 660به مواد 

از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف  7بند دوم از ماده 

آن در موارد معين حكم به محكوميت هر يك از متهمين فرهاد و 

خت مبلغ يك ميليون لاير جزاي نقدي در حق صندوق محمدرضا به پردا

دولت و از لحاظ جنبه خصوصي جرم حكم به محكوميت آقاي محمدرضا 

به پرداخت دو درصد ديه كامله بابت داميه در فرق سر و محكوميت 

آقاي فرهاد به پرداخت يك درصد ديه كامله بابت داميه در خلف 

دارد كه بايستي ظرف يران چپ در حق آقاي قدير صادر و اعالم م

مهلت يكسال از وقوع حادثه پرداخت گردد و در خصوص اتهام ديگر 

متهم مبني بر ايراد ضرب و جرح عمدي نيز به لحاظ عدم كفايت 

از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران حكم  76دليل مستندًا به اصل 

ه دارد، رأي صادره غيابي و ظرف مهلت دبه برائت صادر و اعالم مي

روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس ظرف مهلت 

بيست روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر 

 استان تهران خواهد بود.

 تحليل كارآموز؛
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نظر به رأي اول دادگاه در خصوص اتهام آقاي قدير و خانم ساحله 

بار  ،خانم ساحله  با اتهام رابطه نامشروع زنا با توجه به اينكه

اقرار نموده است به ارتكاب جرم لذا رأي صادره در خصوص ايشان 

ثابت و براساس موازين شرعي صادر گرديده و ليكن در خصوص آقاي 

قدير كه در مرحله دستگيري و بازپرسي اقرار صريح متهم به 

باشد و از آنجاييكه انكار پس ارتكاب جرم دليل بر بزه منتسب مي

مسموع نيست لذا حكم به مجازات وي كاماًل وفق موازين  از اقرار

بوده است كه قاضي محترم انكار متهم پس از اقرار را پذيرفته و 

حكم به مجازات تعزيري وي را صادر نموده كه در اين قسم حكم، 

ايراد بدين لحاظ وارد است والزم به ذکر است خانم ساحله به دليل 

به جرم مذکور در صالحيت دادگاه ساله ميباشد رسيدگی  56اينکه 

اطفال بوده وبه اين جهت تحقيقات مقدماتی آن در صالحيت دادگاه 

عمومی وانقالب نبوده و دادگاه جزايی به عنوان نيابت از دادگاه 

 اطفال شهرستان به موضوع رسيدگی نموده است . 

کيفرخواست صادر شده که در  6قرار مجرميت  و 6ـ در پرونده فوق 6

اول آقايان قدير ،فرهاد و عليرضا مجرم شناخته شده ودر  قرار

قرار مجرميت دوم نسبت به عليرضا قرار منع تعقيب صادر شده و 

هاد قرار مجرميت صادر شده که گويا پرونده بدون نسبت به آقای فر

 "ختم تحقيقات يک مرتبه به دادگاه عمومی ارسال شده و مجددا

فقره قرار مجرميت  2به اين صورت تحقيقات انجام شده که نميتواند 

 و قرار کيفرخواست متفاوت  صادر شود .

 جرائم عمومي ـ شبكه بهداشت و درمان  شاكي :

 آقاي رضا ...... شغل نانوا مشتکي عنه:

 تخلف بهداشتي موضوع :

 حكم به محكوميت متهمتصميم دادگاه: 
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بند دوم از  از قانون مجازات اسالمي و 600ماده  مواد استنادي دادگاه :

 از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 7ماده 

 متن شکوائيه 

 به: دادستان محترم دادسراي عمومي و انقالب شهرستان 

 از: شبكه بهداشت و درمان )بهداشت محيط(

 معرفي متختف موضوع :

 سالم عليكم؛

احترامًا همانگونه كه مستحضريد استفاده از جوش شيرين در بعمل 

باشد. اين مهم در بدليل تهديد سالمت مردم ممنوع مي آوردن نان

جلسات متعدد و در بازديد هاي روتين كارشناسان بهداشت محيط در 

هاي سطح شهر به اطالع متصديان نانوايي رسيده است. لذا نانوايي

از  00/،/60در راستاي هدف حذف كامل جوش شيرين از نان در مورخه 

ري ورومال آقاي رضا.... واقع در نان توليدي واحد نانوايي برب

-خيابان پاسداران، توسط كارشناس بهداشت محيط اين شبكه نمونه

برداري و به آزمايشگاه ارسال گرديده كه حاكي از مصرف جوش 

باشد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد تا با نامبرده شيرين مي

آرايشي  قانون مواد خوردني، آشاميدني بهداشتي و 5ماده  1طبق بند

)به كاربردن رنگها، اسانسها و ساير مواد اضافي غير مجاز در 

آيين نامه بهداشت  6مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي( و ماده 

 قانون مجازات اسالمي رفتار گردد. 600محيط و ماده 

بعنوان نماينده تام االختيار اين شبكه جهت  ......آقاي محسن

 گردد.يپيگيري پرونده بحضور معرفي م

پيوست شكوائيه گزارش سرپرست آزمايشگاه كنترل مواد غذايي و 

 )بشرح ذيل( .....آرايشي و بهداشتي از سوي مهندس حميد 

 سرپرست محترم شبکه بهداشت و  درمان 

 نان بربري و رومال موضوع:
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 با سالم

بر اساس  00/،/60ـ ب مورخ  0،70احترامًا بازگشت به نامه شماره 

هاي شيميايي انجام گرفته، نمونه نان به علت باال نتايج آزمايش

ناشي از مصرف جوش شيرين با ويژگيهاي نان تخميري  PHبودن 

ناشي از  PHمطابقت ندارد. نمونه رومال نيز به علت باال بودن 

 مصرف جوش شيرين غير قابل قبول است.

از سوي دادياري شعبه اول دادسراي عمومي و  1/6/00در تاريخ 

به كالنتري مربوطه جهت احضار نمودن متهم دستور صادر و در انقالب 

در  60/6/00صورت عدم حضور شخص متهم جلب گردد. متهم در تاريخ 

شعبه اول دادياري حضور يافته و در پاسخ به تفهيم اتهام اظهار 

 داشت :

قبول دارم و مجبورم از جوش شيرين استفاده كنم و اگر جايگزين 

 كنم.ند از آن استفاده ميچيزي به ما ارائه ده

 صدور قرار كفالت از سوي داديار شعبه اول به شرح ذيل ؛

 «قرار كفالت»

 قرار آزادي آقاي رضا

به اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق مصرف جوش شيرين 

مقيد است به معرفي كفيل از حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي 

ر قبولي آن آزاد و اال حكم در صورت معرفي كفيل و صدور قرا

 بازداشت باشد مفاد قرار به متهم ابالغ شد.

 قرار قبولي كفالت

آقاي محمد ... حاضر و با تسليم برگه كفالت  60/6/00به تاريخ 

نامه و جواز كسب اظهار داشت حاضرم از تن رضا تا خاتمه رسيدگي 

و اجراي دادنامه كفالت نمايم كه هر وقت متهم را از طرف مراجع 

قضايي احضار كردند در موعد مقرر قانوني مشاراليه را معرفي و 

 در غير اينصورت وجه الكفاله را به صندوق دولت پرداخت نمايم.
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دادگاه: چون مالئت كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت نامبرده 

-از تن متهم فوق تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي

 ًا به كفيل ابالغ گرديد.نمايد. مفاد قرار حضور

 دادياري دادگاه عمومي شعبه اول 

 قرار مجرميت

شعبه اول دادياري با تأييد دادستان ـ تاريخ  شعبه صادركننده قرار :

75/6/00 

در وقت فوق العاده پرونده كالسه فوق تحت نظر  75/6/00به تاريخ 

 است دادسرا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم تحقيقات را

اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به 

 نمايد.صدور قرار مي

 در خصوص متهم رضا....

دائر بر تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق مصرف جوش شيرين 

موضوع شكايت ـ گزارش شبكه بهداشت و درمان شهرستان دادسرا با 

اظهارات متهم  عنايت به محتويات پرونده ـ گزارش آن مرجع ـ

تحقيقات بعمل آمده در دادسرا بزه انتسابي نامبرده را محرز 

قانون مجازات قرار مجرميت نامبرده  600دانسته و مستندًا به ماده 

 نمايد.را صادر و اعالم مي

 صدور قرار كيفرخواست از سوي دادستان عمومي و انقالب شهرستان 

 100شماره قرار:  6/6/00مورخ: 

 م دادگاه جزائي رياست محتر

رضا.... با توجه به معرفي كفيل متهم به تهديد عليه بهداشت 

 عمومي از طريق مصرف جوش شيرين نظر به داليل ذيل:

 ـ گزارش شبكه بهداشت و درمان شهرستان 5

 ـ اظهارت متهم6

 ـ تحقيقات بعمل آمده در دادسرا7
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مجازات قانون  600گرديده طبق ماده  66/1/00مرتكب بزه در تاريخ 

 شود.اسالمي گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش مي

 دادگاه  جزايی505ارسال پرونده به شعبه 

 جزايي  101جلسه رسيدگي در شعبه 

 56/6/00تاريخ رسيدگي: 

متهم حضور دارد و با توجه به كيفرخواست اتهام مجددًا به وي 

ه تفهيم گرديد و در آخرين دفاع اظهار داشت من جوش شيرين را ب

زنم و چاره ديگر ندارم. نماينده حقوقي خاطر عدم كيفيت آرد مي

اداره بهداشت نيز اظهار داشت كه تنها مواد مجاز افزودني براي 

تهيه نان كه به آرد مايه نان و نمك است و حق استفاده از جوش 

 شيرين براي متهم وجود ندارد.

 رأي دادگاه

 56/0/00مورخ  006 شماره نامه:

 بهداشت شبكه شاكي:

 رضا متهم:

 شود.انجام اقداماتي كه تهديد عليه بهداشت عمومي محسوب مي اتهام:

دادگاه با بررسي اوراق و محتواي پرونده ختم رسيدگي را  گردشکار:

 نمايد.اعالم و به شرح آن مبادرت بصدور رأي مي

 ))رأي دادگاه((

ا، اهل زنجان، نانو 57،6در خصوص اتهام آقاي رضا..... متولد 

آزاد با صدور قرار قبولي كفالت داير بر تهديد عليه بهداشت 

عمومي از طريق استفاده از جوش شيرين اين دادگاه با عنايت به 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان  6/6/00ـ  100كيفرخواست به شماره 

كاري ايشان را و گزارش مرجع انتظامي و اقرار صريح آقاي رضا بزه
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 600وجهًا به وضعيت خاص متهم و مستندًا به ماده محرز دانسته و ت

از قانون  7از قانون مجازات اسالمي و با رعايت بند دوم از ماده 

وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين حكم به 

محكوميت نامبرده به پرداخت مبلغ يك ميليون لاير جزاي نقدي در حق 

رد رأي صادره حضوري و ظرف مهلت داصندوق دولت صادر و اعالم مي

بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر 

 استان خواهد بود.

 دادگاه جزايي  101رئيس شعبه 

 تحليل كارآموز ؛

جرم ارتكابي از سوي متهم جزء جرائم عمومي بوده و نياز به شاكي 

ب كيفري آغاز خصوصي نداشته وليكن به گزارش اداره بهداشت تعقي

 باشد.شده و آنچه قابل تأمل و نقد مي

قانون آئين دادرسي كيفري قرار تأمين با  576ـ به موجب ماده 5

گردد و از آنجاييكه وضعيت متهم و تناسب جرم ارتكابي صادر مي

قانونگذار در پنج مورد درجه قرار را به تفسير بيان داشته است 

ل با وجه الكفاله لذا داديار و در بند سوم اشعار داشته اخذ كفي

-بايست در صدور قراركفالت وجه الكفاله را نيز مشخص ميمحترم مي

 نمود.

اعالم داشته وجه  ،و   -7و  -6گذار در بندهاي و آنچه قانون

التزام و يا وجه الكفاله بوده و شايسته است در صورت قرار 

 كفالت وجه كفاله نيز معين شود.

قانون مجازات اسالمي  600ر رأي خود به ماده ـ قاضي محترم در صدو6

اشاره داشته در صورتيكه قانونگذار به صراحت موارد تهديد عليه 

محصور داشته و بديهي « از قبيل»بهداشت عمومي را پس از كلمه 

است استفاده از جوش شيرين در نان در ماده فوق جزء تهديد عليه 

آنکه عمل مزبور  بهداشت عمومي عنوان نشده است وليکن تشخيص

تهديد عليه بهداشت عمومی هست يا نه به عهده وزارت بهداشت 

ماده فوق الذکر نيز بيان ميشد.در ماده  5ميباشد والزم بود تبصره 
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بيني نموده كه قاضي محترم چنين فوق مجازات حبس تا يك سال پيش

 مجازاتي را براي محكوم عليه در نظر نگرفته است .

 

 

 10گزارش 

سازمان حفاظت محيط زيست با توجه به اينكه جرم جزء جرائم  شاكي:

 عمومي است مدعي العموم

 عابدين مشتکي صحنه : 

 صيد غير مجاز موضوع:

 محكوميت متهمتصميم دادگاه: 

از قانون شكار و صيد اصالحي مورخه  ،5و  56مواد  مواد استنادي دادگاه :

 قانون مجازات اسالمی 980و  918ماده  – 1/0/61

 شرح شکوائيه و گزارش

 دادستان محترم دادسراي عمومي و انقالب شهرستان:

 با سالم؛

احترامًا به پيوست يك فقره پرونده تخلف تنظيمي مشتمل بر سه 

مأمورين اجرايي )ضابطين  61/1/00دارد كه در مورخ برگه معروض مي

دادگستري( اين اداره در حين گشت و كنترل منطقه نمرود به يك 

خلف در حين صيد ماهي برخورد نموده كه پس از دستگيري نفر مت

متهم خود را بنام عابدين .... معرفي نمود كه از داخل ادوات 

 60آال )حيوان حمايت شده( و قطعه ماهي قزل 60ضبطي نامبرده تعداد 

گيري كشف و ضبط گرديد قطعه ماهي زرد پر و يك رشته تور ماهي

شده فوق چون عمل ارتكابي  عليهذا با توجه به مراتب معروض

 56و بند الف از ماده  50نامبرده به استناد بند الف از ماده 
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از  600و  660و مادتين  61/0/61قانون شكار و صيد با اصالحيه 

باشد لذا قانون مجازاتهاي اسالمي جرم محسوب و مستوجب كيفر مي

ر باشد داين اداره از نامبرده شاكي و خواستار محكوميت وي مي

قانون شكار و صيد ادوات ضبطي نامبرده به  ،5ضمن به استناد ماده 

گردد. در خاتمه آقاي جواد صورت اماني نزد اين اداره نگهداري مي

بعنوان نماينده حقوقي اين اداره جهت اداي توضيحات الزم به ....

 گردد.حضور معرفي مي

 پيوست شکوائيه صورتجلسه تخلف

ور سازمان حفاظت محيط زيست )ضابط اينجانب اميرحسين.... مأم

در محل استحفاظي مسير  61/1/00مورخ  50300دادگستري( در ساعت 

رودخانه نمرود به يك نفر متخلف كه هويت خود را بشرح زير اعالم 

 داشته است.

 57،0ـ نام عابدين           نام پدر: محمد   تاريخ تولد: 5

ار مبادرت به صيد شغل: آزاد برخورد چون بر خالف مقررات شك

قطعه زردپر نموده است لذا  60قطعه قزل آال و  60ماهي  0،غيرمجاز 

وسايل شكار  57،6قانون شكار و صيد مصوب خرداد  ،5در اجراي ماده 

گيري و صيد متخلف نامبرده كه عبارت از تعداد يك رشته تور ماهي

مربه مجلس تنظيم گرديد تا متخلف گزارش اباشد ضبط و اين صورتمي

 مقامات صالحه تحويل گردد.

 امضاء مأمور حفاظت محيط زيست و امضاء متخلف

 اظهارات متهم در دادياري شعبه اول دادگاه عمومي و انقالب

سوال: گزارش مأمورين محترم سازمان حفاظت محيط زيست دائر بر 

-آال و زردپر بدون داشتن پروانه براي شما قرائت ميصيد ماهي قزل

 ري داريد؟شود چه اظها

دانستم كه صيد ماهي نياز به اخذ پروانه از سازمان جواب: من نمي

 باشد اشتباه كردم.ذيربط مي



 Vaghf.comسایت های کیفری، وبپرونده

 

 باشد.می Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

شود چه دفاعي داريد؟ سوال: اتهام بشرح فوق برايتان قرائت مي

 دانستم و تقاضاي عفو دارم.اشتباه كردم و نمي

ست؟ شود آخرين دفاع شما چيسوال: مجددًا اتهام به شما قرائت مي

 كنم.دفاعي ندارم تقاضاي عفو مي

نماينده حقوقي اداره سازمان حفاظت محيط زيست اظهارات خود را 

 مبني بر تخلف متهم اعالم نموده و خواستار مجازات متهم  شد.

و تأييد دادستان  61/1/00صدور قرار كفالت از سوي داديار شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب مورخ 

 ل ؛محترم به شرح ذي

 قرار كفالت ؛

آال و قرار آزادي آقاي عابدين فرزند محمد به اتهام صيد ماهي قزل

زردپر بدون داشتن پروانه مقيد است به معرفي كفيل با وجه 

الكفاله به ميزان دويست ميليون لاير معادل بيست ميليون تومان از 

حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي حكم كه در صورت معرفي كفيل و 

گردد واال در بازداشت باشد. مفاد ور قرار قبولي آن آزاد ميصد

 قرار به متهم ابالغ شد.

 داديار شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب

با ارائه فيش  57،0پس در ادامه روند پرونده آقاي رحمان متولد 

حقوقي كفالت متهم را به عهده گرفته و درخواست خود را بر قبول 

 كفالت اعالم داشت .

 قرار قبولي كفالت از سوي داديار محترم صادر گرديد.

نام رحمان در شعبه اول دادگاه دادياری دادگاه  61/1/00به تاريخ 

عمومی وانقالب حاضر گرديده و با ارائه فيش حقوقي بنام خود 

اظهار داشت حاضرم از تن عابدين....... متهم پرونده به وجه 

ختم دادرسي و اجراي دادنامه الكفاله مبلغ دويست ميليون لاير تا 
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كفالت نمايم كه هر وقت متهم را از طرف مراجع قضائي احضار 

كردند در موعد مقرر معرفي و در غير اينصورت وجه الكفاله را به 

 صندوق دولت پرداخت نمايم.

دادگاه: چون مالئت كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت نامبرده 

-دگي و اجراي دادنامه را صادر مياز تن متهم فوق را تا ختم رسي

 نمايد.

 52/2/09مورخ داديار شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب ....صدور قرار مجرميت از سوي آقاي رمضان

در وقت فوق العاده پرونده كالسه فوق تحت نظر  61/1/00به تاريخ 

است دادسرا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم تحقيقات را 

استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به  اعالم و با

 نمايد؛صدور قرار مي

در خصوص اتهام عابدين فرزند محمد دائر بر صيد ماهي قزل آال و 

زردپر بدون داشتن پروانه موضوع شكايت گزارش سازمان حفاظت محيط 

زيست دادسرا با عنايت به محتويات پرونده ـ گزارش آن مرجع 

اي ضابط قضايي كه وسايل مربوط به شكار كشف موضوع محترم در اجر

آال ـ زردپر ـ اعتراف متهم نسبت به هاي قزلصيد انواع ماهي

ارتكاب اعمال انتسابي خويش مرتکب بزه انتسابي به نامبرده را 

قانون حفاظت محيط زيست  56و ،5محرز دانسته و مستندًا به مواد 

رميت نامبرده را صادر و و اصالحيه بعدي قرار مج 60/7/17مصوب 

 نمايد.اعالم مي

 60/1/00مورخ  16،پس صدور كيفر خواست از سوي دادستان محترم دادگاه عمومي و انقالب به شماره 

 به شرح ذيل؛

 دادسراي عمومي و انقالب فيروزكوه رياست محترم دادگاه جزايي 

عابدين فرزند محمد آزاد با قيد معرفي كفيل متهم به صيد ماهي 

 آال و زردپر بدون داشتن پروانه نظر به دليل زيرزلق
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 ( گزارش سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي ضابط قضايي5

 ( كشف وسايل مربوط به شكار6

 آال و زردپرهاي قزل( كشف موضوع صيد انواع ماهي7

 ( اعتراف صريح متهم نسبت به اعمال انتسابي خويش،

قانون حفاظت  56و،5ه طبق ماده گرديد 61/1/00در تاريخ  مرتكب بزه

و اصالحات بعدي گناهكار بوده و  60/7/17و بهسازي محيط زيست مصوب 

 شود.تقاضاي مجازاتش مي

در  60/6/00دادگاه جزائي در تاريخ  505با ارجاع پرونده به شعبه 

وقت فوق العاده با حضور نماينده حقوقي محيط زيست و متهم آقاي 

قانون آئين دادرسي  560از تفهيم ماده عابدين تشكيل است و پس 

 0،كيفري به متهم ،اظهار داشت اتهام وارد شده را قبول دارم. و 

ام و در پاسخ به آخرين دفاع نيز اظهار قطعه ماهي صيد كرده

داشته است كه دفاعي ندارم تقاضاي عفو دارم نماينده اداره 

 بهزيستي نيز مجازات متهم را خواستار شده است .

 رأي  صدور

دادگاه با بررسي اوراق و محتواي پرونده ختم رسيدگي را اعالم و 

 نمايد.به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي

 اداره حفاظت محيط زيست شهرستان  شاكي :

 آقاي عابديني متهم :

 صيد حيوانات حمايت شده اتهام:

 «راي دادگاه»

صدور  آزاد باساله  5،در خصوص اتهام آقاي عابدين فرزند محمد 

آال قرار قبولي كفالت و فاقد سابقه داير بر صيد بيست ماهي قزل

از حيوانات حمايت شده و بيست قطعه ماهي زردپر، اين دادگاه با 

دادسراي عمومي و  60/1/00ـ  16،عنايت به كيفرخواست به شماره 
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انقالب شهرستان و گزارش اداره محيط زيست شهرستان و اقرار صريح 

بزهكاري وي را محرز دانسته و توجهًا به فقدان  آقاي عابدين ،

از قانون شكار و صيد  ،5و  56سابقه كيفري و مستندًا به مواد 

حكم به محكوميت نامبرده به پرداخت مبلغ  1/0/61اصالحي مورخه 

چهار ميليون لاير جزاي نقدي در حق صندوق دولت با احتساب ايام 

گيري به نفع سازمان محيط بازداشت قبلي و ضبط يك رشته تور ماهي

دارد رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس زيست صادر و اعالم مي

از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان خواهد 

 بود .

 تحليل كار آموز :

شكار و   6،/56/7قانون صيد وشکار مصوب  56با توجه به بند ب ماده 

اهگاههاي حيات وحش بدون تحصيل صيد در مناطق حفاظت شده و پن

جرم  هاي حفاظت شدهپروانه ويژه و صيد غير مجاز در رودخانه

محسوب شده وقاضی محترم با توجه به مقررات مربوطه رأی فوق را 

همين قانون  41صادر نموده است وليکن آنچه مورد بررسی است ماده 

اجرای است که در خصوص ادوات شکار اعالم داشته تا زمان صدور و 

حکم زير نظر سازمان به امانت ميماند تامرجع قضايی نسبت به آن 

تعيين تکليف نمايد که قاضی محترم نسبت به ضبط آن حکم صادر 

 نموده است که نظر قاضی محترم الزم االتباع است .

 

 60گزارش 

 حسين.........شاكي: 

 سامان........ مشتکي عنه:

 ضرب و جرع عمدي موضوع :
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  صدور حکم بر محکوميت ساماناه :تصميم دادگ

و   01،، ،0،،  00،،  766؛ 706؛ 606، 601، ،6،60،، 66مواد مواد استنادي :

از قانون مجازات اسالمي ـ و  600و  05،و  00،و  06،و  666و  660

از قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و  7بند ك از ماده 

 ين دادرسی کيفریقانون آئ 6از ماده  6انقالب ـ بند 

 شرح گزارش كالنتري:

طي اخبار اعالم شده با اعزام نيروي  60/6/00مورخ  56300مقارن ساعت 

گشت به موجب ضرب و جرح عمدي به آدرس روبروي ترمينال اينجانب 

فيروزكوه سريعًا در  55گروهبان مبيني سراكيپ واحد گشتي كالنتري 

گرديد اهالي محل جمع و معيت اكيپ همراه به محل اعزام و مشاهده 

ساله تبعه افغانستان كه تمام  16شخصي به هويت آقاي سيد حسين 

پيراهن و سر روي ايشان آغشته به خون و به زمين دراز كشيده 

بوده و از ناحيه سر و گوش مصدوم و شكستگي داشته كه دو نفر 

ساله كه به محض ديدن  66سامان  6ساله  60فردين  5بنامهاي 

حل را ترك و قصد متواري شدن را داشته اند دستگير و مأمورين م

به همراه مصدوم به كالنتري منتقل گرديدند و سريعًا با اورژانس 

تماس و آقاي سيد حسين كه از ناحيه سر دچار جراحت باال بوده به 

و سامان  بيمارستان منتقل گرديد ضاربين و متهمين بنامهاي فردين

و مالي تحويل افسر نگهبان وقت  صحيح و سالم بدون خسارت جاني

باشد اهالي محل كه در گرديد الزم بذكر مي .....ستوانيكم علي

دهند به اينكه صحنه حاضر بودند اعالم داشتند همگي شهادت مي

 متهمان مذكور، آقاي حسين را مضروب و مجروح كردند.

 اظهارات متهم :

 ساله كارگر 66سامان............ 

 و نحوه درگيري خود را بيان كنيد؟ سؤال: علت درگيري
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از خانه بيرون آمديم بلوك جلوي خانه ما را برداشته بودند به 

-او گفتيم چرا بلوك را برداشتيد فحاشي كردند و گفتم چرا فحش مي

دهيد دوتش آمد پايين و ما را شروع كردن به كتك زدن و ما فرار 

ن و با سنگ كرديم و خواهرم آمد بيرون و شروع كرد به فحش داد

تماس گرفتيم و به علت ضربات  550خواهرم را دنبال كردند و ما با 

 ام.وارده از ناحيه كليه و ادرار دچار سوزش و درد شده

 رويد؟ بلهسوال: آيا به پزشكي قانوني مي

 اظهارات متهم

 ساله شغل آزاد 60فردين.......... 

ديدم سامان  اينجانب در حال عبور از منزل دوستم سامان بودم كه

به كارگر افغاني گفته كه چرا جدول بلوك را از جلوي درب خانه 

نفر كارگر به سر ما ريختند و  0برداشتيد كه فحاشي كردند و حدود 

 ما از خود دفاع كرديم حتي  شاهد هم وجود دارد.

 سوال: آيا شما هم دچار آسيب بدني شديد؟

 جواب: بله از قسمت ران پاي راست

 ا ......... خواهر سامان )متهم(اظهارات بيت

تعدادي افغاني در روبروي منزل ما در حال ساخت ساختمان هستند 

كه من متوجه سر و صداي دعوا شدم به بيرون از خانه رفتم ديدم 

تعدادي افغاني در حال كتك زدن برادرم هستند من هم جيغ و داد 

 550ليس كشيدم به سمت من حمله كردند و من به خانه رفته و به پ

ديدند تا جايي كه رئيس ها نيز صحنه را ميتماس گرفتم همسايه

 كارگرها آمدند و كارگرها را از آنجا بردند.

ـ با توجه به وضعيت جسمي نامناسب مضروب حسين..... وي به 

بيمارستان منتقل شده و در كالنتري حضور نيافته است. همچنين 

با اخذ مدارك و تعهد متهمان بدليل احساس تألم شديد از داخل 
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مناسب آزاد )با هماهنگي با دادستان محترم( و سپس جهت مداوا به 

 بيمارستان انتقال يافتند.

 60/6/00پرونده به شعبه اول بازپرسي ارجاع شده و دستور بازپرس مورخ 

 رياست محترم كالنتري 

 گزارشات عينًا آماده مقرر دارد.

واهي مربوطه اخذ و ضميمه ـ مصدوم به پزشكي قانوني معرفي و گ5

 گردد.پرونده مي

 ـ شاكي ارشاد به معرفي گواهان خود به اين شعبه گردد.6

ـ مساعدت الزم جهت صلح و سازش بين طرفين معمول و صورتجلسه در 7

 معيت طرفين دعوي و گواهان شاكي ظرف ده روز به نظر برسد.

 اظهارات گواه:

  5776خانم حميده متولد 

آقاي سيد حسين به عنوان شاكي با آقايان  درگيري سؤال: در خصوص

 فردين و سامان شرح خود را بفرماييد.

آقاي سيد حسين مشغول كاركردن  60/6/00مورخه  56300در ساعت 

ساختمان بود كه دو نفر به نامهاي فردين و سامان در حال بحث و 

گفتگو بودند كه آقايان فردين و سامان نسبت به سيد حسين فحاشي 

كردند و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند من شاهد قضيه بودم 

آمد و توسط اورژانس به بيمارستان كه از سر و صورت وي خون مي

 منتقل شد.

 حضور متهمان و شاكي در شعبه اول بازپرسي

 اظهارات شاكي :

من به لحاظ ضرب و جرح و فحاشي آقايان سامان و فردين از آنها 

 بدون دليل به من حمله ور شدند و مرا زدند.شكايت دارم چرا كه 

 سوال :چه كسي شما را زد؟
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 ج :سامان مرا زد. فردين نزد

 س :آيا حاضر به انصراف از شكايت خود هستيد؟ 

دارم ولي سامان ج :از فردين بله رضايت قطعي خود را اعالم مي

 خير.

ش از سوي كالنتري مبني بر عدم ايجاد صلح و ساز 7/00/،صورتجلسه 

بين طرفين دعوي و همچنين پيوست گواهي پزشكي قانوني از آقاي 

 حسين.....

 گواهي پزشکي قانوني ؛

از آقاي سيد حسين معاينه و بشرح زير  60/6/00عطف به نامه مورخ 

 گردد.اظهار نظر مي

 معاينه شد. 75/6/00در مورخ 

ـ كبودي روي 6ـ جراحت بخيه شده در ناحيه قدام فرق سر )داميه( 5

ـ كبودي بند انتهايي انگشت شصت پاي راست توأم با 7بازوي چپ 

ـ تورم ناحيه كتف چپ و قسمت فوقاني ناحيه تناسلي )مجموعًا ،تورم 

ـ شكستگي تاج دندان سوم فك تحتاني راست كه منجر به 1دو تورم( 

مؤثر بوده است و  %0،سقوط اين دندان گرديده و حادثه مورد ادعا 

از دندان اول و دوم فك تحتاني راست دارد كه همچنين اظهار تألم 

در حال حاظر فاقد عالئم ظاهري است. ضايعات در اثر اصابت جسم 

حادث شده و در صورت اثبات  60/6/00سخت يا بالعكس در طي مورخ 

منازعه توسط مقام محترم قضايي مورد توجه خواهد بود. نياز به 

 ارد.د 56/7/00يكبار ديگر معاينه مجدد در مورخ 

 رئيس پزشكي قانوني .....دكتر مصطفي

اظهارات متهمان آقاي فردين و سامان به شرح فوق بوده و اظهارات 

 و ادعاي جديدي در پرونده مالحظه نشده است .
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 دستور بازپرس شعبه اول دادگاه عمومي و انقالب شهرستان خطاب به كالنتري 

 رياست محترم كالنتري ؛

 آزاد است.... بالقيد ـ متهم فردين...........5

ـ متهم سامان......... به لحاظ عجز از تعرفه كفيل تا اطالع 6

بعدي بازداشت و به لحاظ انقضاي وقت اداري و عدم امكان اعزام 

 ايشان به زندان در آن يگان تحت نظر باشد.

 ـ در صورت تعرفه كفيل با قاضي محترم كشيك هماهنگ شود.7

ن طرفين دعوي معمول در صورت سازش ـ شاكي جهت صلح و سازش بي،

مراتب صورتجلسه و متهم بالقيد آزاد واال پرونده اول وقت اداري 

 به همراه متهم به نظر برسد. 6/7/00روز شنبه 

در وقت مقرر توسط قاظي كشيك فرم برگ  1/7/00پس در تاريخ 

پائيزان كيفري توسط آقاي حامد.... كارمند شهرداري با ارائه 

و تعهد به حضور متهم سامان........... در هر زمان فيش حقوقي 

كه مقام قضايي الزم بداند تكميل شده و قرار قبولي كفالت به شرح 

 گردد.ذيل صادر مي

 قرار قبولي كفالت

آقاي حامد به نشاني:.... در شعبه اول بازپرسی  1/7/00به تاريخ 

ر داشت دادگاه عمومی و انقالب حاضر و با تسليم فيش حقوقي اظها

حاضرم از تن آقاي سامان كفالت نمايم كه هر وقت متهم را از طرف 

مراجع قضايي احضار كردند در موعد مقرر قانوني مشاراليه را 

معرفي و در غير اينصورت وجه الكفاله را به صندوق دولت پرداخت 

 نمايم.

دادگاه: چون مالئت كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت نامبرده 

متهم فوق الذكر تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را از تن 

نمايد. مفاد قرار حضورًا به كفيل ابالغ گرديد. اظهار صادر مي

 خواهم.داشت رونوشت نمي



 Vaghf.comسایت های کیفری، وبپرونده

 

 باشد.می Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

 دارد :گواهي دوم پزشکي قانوني اعالم مي

ارش تورم نواحي كتف چپ و ناحيه فوقاني ناحيه تناسلي مجموعًا يك 

ش تورم بند انتهايي انگشت شست پاي درصد ديه كامل انسان و ار

-( تعيين مي% 61/0راست هفتاد و پنج صدم درصد ديه كامل انسان )

 گردد.

صدور قرار مجرميت از سوي شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و 

 50/7/00/  ،5650060شماره قرار:   50/7/00انقالب مورخ 

 قرار دادسرا

 هرستان با سالم؛رياست محترم دادسرا ی عمومي و انقالب ش

در خصوص اتهام آقاي سامان دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدي و 

فحاشي به شاكي پرونده آقاي سيد حسين.... با توجه به اوراق و 

محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و شكايت شاكي و گواهي 

پزشكي قانوني و گواهي گواهان و ساير قرائن و امارات موجود در 

كاب بزه انتسابي به متهم محرز و مسلم بوده و عقيده پرونده ارت

، 766؛ 706؛ 606، 601، ،60بر وقوع آن داشته و مستندًا به مواد 

 7همگي از قانون مجازات اسالمي و بند كاف ماده  01،، ،0،،  00،؛00،

از قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقالب قرار مجرميت مشاراليه را 

و اما در خصوص شكايت شاكي عليه فردين نمايد صادر و اعالم مي

دائر بر مشاركت در ضرب و جرح عمدي و فحاشي با توجه به اعالم 

شاكي مبني بر اينكه از ايشان شكايتي ندارد و نظر به قابل گذشت 

قانون آئين  6از ماده  6بودن موضوعات مطروحه مستندًا به بند 

ي قرار موقوفي از قانون مجازات اسالم 66دادرسي كيفري و ماده 

نمايد. اين قرار ظرف ده روز پس از ابالغ تعقيب صادر و اعالم مي

قابل اعتراض در محكمه صالحه است. دفتر پرونده به استحضار 

دادستان محترم برسد در صورت موافقت با قرار هاي صادره براي 

قرار اول كيفرخواست تنظيم و قرار دوم ابالغ و پرونده برگ شماري 
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و جهت رسيدگي به كيفر خواست صادره به دادگاه صالح و منگنه 

 جزايي ارسال و از آمار موجودي شعبه كسر شود.

 بازپرس دادسراي عمومي و انقالب 

 65/7/00صدور كيفرخواست از سوي دادستان عمومي و انقالب مورخ 

 كيفرخواست 

 جزائي 505دادگاه شعبه 

الت متهم به ايراد ساله آزاد تحت قرار كف 66سامان فرزند رجبعلي 

ضرب و جرح عمدي و فحاشي نسبت به آقاي سيد حسين نظر به دالئل 

 زير

 ـ اوراق و محتويات پرونده و شكايت شاكي5

 ـ گزارش مرجع انتظامي و گواهي پزشكي قانوني6

 ـ گواهي گواهان7

 ـ ساير قرائن و امارات موجود در پرونده،

 606ـ  601ـ  ،60بق ماده گرديده ط 60/6/00مرتكب بزه فوق در تاريخ 

همگي از قانون مجازات اسالمي  01،ـ  ،0،ـ  00،ـ  00،ـ  766ـ  706ـ 

از قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي  7و بند ك از ماده 

 و انقالب گناهكار بوده و تقاضاي مجازات را دارد.

جزايی ارسال و تعيين وقت جهت رسيدگی  505سپس پرونده به شعبه 

 جام گرديد .ان

دادگاه جزائي شهرستان  505جلسه رسيدگي در شعبه  56/1/00در تاريخ 

 560با حضور شاكي ونماينده دادستان تشكيل و پس از تفهيم ماده 

 از قانون آئين دادرسي كيفري متهم حضور نداشته است .

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و 

 نمايد. بادرت به صدور رأي ميبه شرح آتي م

 آقاي سيد حسين.... شاكي :

 آقاي سامان............ متهم :
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 ضرب و جرح عمدي اتهام:

 50/1/00مورخ  05،6 شماره دادنامه:

 ))رأي دادگاه(( 

ساله محصل، آزاد با صدور قرار  66در خصوص اتهام آقاي سامان 

حاشي نسبت به قبولي كفالت دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدي و ف

دادسراي عمومي  650506/7/00آقاي سيد حسين موضوع كيفرخواست شماره 

و انقالب شهرستان اين دادگاه با عنايت به گزارش مرجع انتظامي و 

هاي پزشكي قانوني و مؤداي گواهي گواهان و شكايت شاكي و گواهي

كاري وي را محرز دانسته و نظر عدم دفاع موجه از سوي متهم، بزه

و  660و  6،ه عدم امكان رعايت تساوي در قصاص مستندًا به مواد ب

از قانون مجازات اسالمي  600و  01،و  ،0،و  05،و  00،و  06،و  666

حكم به محكوميت مشاراليه به تحمل نود و يك روز حبس تعزيري و 

پرداخت دو درصد ديه كامل بابت داميه در فرق سر و سه هزارم ديه 

در بازوي چپ و شست پاي راست و هفتاد و پنج كامل بابت كبودي 

صدم درصد ديه كامل بابت تورم در شست پاي راست و يك درصد ديه 

كامل بابت تورم در كتف چپ و آلت تناسلي و چهل درصد از پنج 

درصد ديه كامل بابت شكستگي تاج دندان سوم فك تحتاني راست كه 

حق آقاي سيد حسين حادثه چهل درصد در وقوع آن مؤثر بوده است در 

كه بايستي ظرف مهلت دو سال از وقوع حادثه پرداخت گردد به لحاظ 

ارتكاب بزه ايراد ضرب و جرح عمدي و پرداخت مبلغ يك ميليون لاير 

جزاي نقدي در حق صندوق دولت به لحاظ ارتكاب بزه توهين صادر و 

غ دارد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت ده روز پس از ابالاعالم مي

قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت بيست روز پس از آن 

 باشد .قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان مي
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 تحليل كارآموز :

قانون  66ـ در قرار مجرميت صادره در پرونده فوق به ماده  5

مجازات اسالمی اشاره شده که ماده فوق در خصوص تعليق مجازات 

 و در پرونده فوق موضوعيتی ندارد .ميباشد 

ـ نظر به اينکه شاکی نسبت به يکی از متهمين رضايت خود را صادر 6

قانونی و وفق مقررات صادر  "نموده صدور قرار موقوفی تعقيب کامال

 گرديده است .

ـ قاضی محترم در رأی صادره  در خصوص مهلت پرداخت ديه دو سال 7

جراحات عمدی مهلت پرداخت ديه  اعالم نموده است در صورتيکه در

 يکسال ميباشد .
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 65گزارش 

 ساله و خانم مريم.... 15ورثه عليرضا  شاكي :

 ساله 60خانم بنت الهدي ...............  مشتکي عنه:

  صدور حکم به محکوميت مشتکی عنهتصميم دادگاه : 

وبند  ،65و  766و  606و  601و  706و  701و  01،مواد مواد استنادي دادگاه :

 از قانون مجازات اسالمي 66از ماده  1

 متن گزارش و شکوائيه

مورخ  50310به موجب گزارش نيروي انتظامي و پليس راه: در ساعت 

سفيد رنگ از  606خانم بنت الهدي راننده يك خودرو پژو  55/6/00

تهران در حال حركت بوده كه در نزديكي تونل دلچايي به علت 

ن جاده و سرعت غيرمجاز، خودرو از كنترل وي خارج شده لغزنده بود

ساله كه كنار يك  15و با برخود با شخصي به نام عليرضا... 

دستگاه كاميون بوده برخورد نموده كه منجر به فوت شخص مذكور 

اند كه دچار صدمه بدني شده 606گرديده و همچنين سرنشينان خودرو 

اله از ناحيه قفسه سينه س 70ـ خانم مريم.... 5عبارتند از: 

ـ يكتا 7ساله از ناحيه قفسه سينه مصدوم.  1ـ تينا.... 6مصدوم. 

 ساله 6ـ ماني .... ،ساله  1... 

 اظهارات  متهم ؛

 ساله  60بنت الهدی ... 

سفيد رنگ به شماره  606اينجانب راننده يكدستگاه خودروي پژو 

بعلت لغزنده  ..... بوده كه از شمال به تهران در حركت بوده كه

سُر خورده   خودرو ،بودن جاده در موقعيت نرسيده به تونل دليچايي

و بنده كنترل خود را از دست داده و با فردي به هويت آقاي 
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علي..... كه كنار يكدستگاه كاميون ولوو كنار جاده ايستاده بود 

 باشم.برخورد و از كسي هم شاكي نمي

 اظهارات مصدوم

سفيد رنگ اتومبيل خانم بنت  606تگاه خودرو اينجانب سرنشين يكدس

الهدي بوديم كه در مسير شمال به تهران بعلت سرعت زياد و از 

دست دادن كنترل خودرو به شخصي به نام علي برخورد و سپس به 

كاميون ولو برخورد نمود كه در حال پارك بوده و از قفسه سينه 

 ام و از راننده مقصر شاكي هستم.دچار آسيب شده

عالوه بر گزارش نيروي انتظامي گزارش كارشناس تصادفات به همراه 

و تصادم آن با متوفي و  606كروكي دال بر مقصر بودن راننده 

 باشد.برخورد با كاميون ولوو مي

 گزارش پزشکي قانوني از جسد متوفي

سانتي متر  560ساله با قد حدود  11جسد متعلق به مردي است حدودًا 

ارج از منزل كه در سردخانه بيمارستان امام )ره( ملبس به لباس خ

فيروزكوه مورد معاينه قرار گرفت جمود نعش بعلت قرار در معاينه 

گردن: آثار ضرب و جرح، تزريق و شيار، شكستگي مشاهده و لمس نشد 

در معاينه قفسه صدري آثار احياي بيمارستاني در ناحيه فوقاني 

ينه شكم و خلف تنه: دو قدام قفسه سينه مشاهده شد. در معا

ساييدگي حياتي در ناحيه مياني شكم و دو ساييدگي شديد حياتي در 

ناحيه تحتاتي مياني چپ خلف تنه مشاهده شد. در معاينه ناحيه 

تناسلي و مقعد نكته غيرطبيعي مشاهده نشد در مشاهده اندام هاي 

فوقاني و تحتاني: شكستگي خرد شده باز استخوان ساق پاي چپ و 

كستگي خرد شده باز استخوان ساق پاي راست مشاهده و لمس شد. ش

ساييدگي حياتي روي پاي راست مشاهده شد. ساييدگي حياتي در 

انتهاي فوقاني باسن راست مشاهده شد. علت مرگ خونريزي شديد در 
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گردد هاي متعدد پاها و عوارض ناشي از آن تعيين مياثر شكستگي

 تحويل اولياي دم گرديد.جواز دفن بنام متوفي صادر و 

 ـ سرپرست پزشكي قانوني شهرستان ......دكتر مصطفي 

 قرار قبولي وثيقه

آقاي سيد رمضانعلي در شعبه اول دادياری  حاضر و  57/6/00بتاريخ 

اصلي بخش اظهار  ،6فرعي از  5606با تسليم سند مالكيت شماره 

كنم تا ختم ميداشت با ايداع وثيقه به مبلغ ششصد ميليون لاير قبول 

دادرسي و اصدار حكم و اجراي دادنامه هر زمان مراجع قضائي متهم 

خانم بنت الهدي را احضار و در مواعد قانوني حاضر نشد وثيقه به 

 نفع دولت ضبط شود.

 قرار قبولي وثيقه 

-دادگاه عمومي چون وثيقه ايداع شده است با احراز هويت وثيقه

 57/6/00مورخ  161اس و نامه شماره گذار و با توجه به نظريه كارشن

قرار قبولي وثيقه تا ختم دادرسي و اصدار حكم و اجراي دادنامه 

شود كه در به مبلغ ششصد ميليون لاير درباره متهم صادر و اعالم مي

صورت احضار متهم از طرف مقامات قضائي حاضر شود و در صورت عدم 

ضبط شود. مفاد  حضور در مواعد قانوني وثيقه بنفع صندوق دولت

 گذار ابالغ و تفهيم داشت .قرار به وثيقه

 داديار شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب

با ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري و اخذ نظريه ارزش ملك اعالم 

 شده مبلغ هشتاد ميليون تومان اعالم گرديده.
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 گزارش پزشکي قانوني

 . سرنشين خودرو پژودر خصوص صدمه بدنی  خانم مريم............

 ـ  تورم ناحيه خلف گردن5

 55/6/00ـ شكستگي استخوان جناغ، ضايعات در اثر تصادف مورخ 6

 حادث شده و نياز به معاينه مجدد ندارد.

ارش تورم خلف گردن هفتاد و پنج صدم درصد ديه كامل انسان و ارش 

 گردد .ديه كامل انسان تعيين مي %،شكستگي استخوان جناغ 

 6/6/00ـ مورخ :  قرار مجرميت از سوي شعبه اول دادياري صدور

با توجه به مستندات پرونده شعبه اول دادياري اقدام به صدور 

قرار مجرميت خانم بنت الهدي دائر بر بي احتياطي در امر 

رانندگي منجر به فوت مرحوم آقاي علي.... و ايراد صدمه بدني 

 نمايد.غير عمدي مريم... صادر مي

ع شكايت ـ گزارش اولياي دم مقتول و شكايت شاكيه دادسرا با موضو

عنايت به محتويات پرونده ـ شكايت شاكيه و همچنين اولياي دم 

مقتول ـ گواهي پزشكي قانوني ـ اظهارات متهم در مرحله تحقيقات 

مقدماتي بزه انتسابي به نامبرده را محرز دانسته و مستندًا به 

-مجرميت نامبرده را صادر و اعالم مي قرار ،65ـ  701ـ  01،ماده 

 نمايد.

 تأييد قرار توسط دادستان

دادگاه  505توسط دادستان و ارسال پرونده به شعبه  صدور كيفر خواست

دادستان عمومي و  – 56/06/00به تاريخ  06،جزايی  ـ به شماره 

 انقالب 

 رياست محترم دادگاه جزايي ؛

اد با توجه به توديع وثيقه خانم بنت الهدي ...فرزند عبدهللا آز

متهم به بي احتياطي در امر رانندگي منجر به فوت مرحوم آقاي 

علي رضا ... و ايراد صدمه غير عمدي خانم مريم ... نظر به داليل 

 زير
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 ( گزارش اولياي دم مقتول و شكايت شاكي5

 ( گواهي پزشكي قانوني6

 ( گزارش مرجع قانوني7

 ات( نظريه افسر كارشناس تصادف،

 ( اظهارات متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي1

 ،65و  701و  01،گرديده طبق مواد  55/06/00مرتكب بزه در تاريخ 

 قانون مجازات اسالمي گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش مي شود.

 رأي حصر وراثت متوفي از سوي حوزه سوم شوراي حل اختالف شهرستان 

ضا دادخواستي بخواسته حصر آقاي مهدي ............ فرزند علير

وراثت به اين دادگاه تسليم و اظهار داشتند مرحوم عليرضا 

در محل اقامت دائمي خود بعلت  55/6/00............. در تاريخ 

 تصادف فوت و وراث حين الفوت وي عبارتند از:

ـ زينب )همسر 7ـ ساره)مادر متوفي(6ـ درخواست كننده )مهدي(5

ـ مليحه  6ـ مسعود )فرزند متوفي(1د متوفي(ـ جمشيد )فرزن،متوفي(

 ـ حميد )فرزند مرحوم(6)فرزند متوفي( 

 جلسه رسيدگي   

جلسه رسيدگي با حضور اولياء دم متوفي به موجب رأي  1/6/00تاريخ 

حصر وراثت با اسامي مذكور و حضور متهم خانم بنت الهدي كه 

-را مي شاكيان همگي اظهار داشتند به علت فوت پدرمان ديه وي

خواهيم و خطاب به بنت الهدي حسب كيفرخواست صادره متهم هستيد 

احتياطي در امر رانندگي منجر به فوت غيرعمد و صدمه بدني به بي

از خود دفاع نمائيد. قبول دارم و  دفاعي ندارم .شاکيه خانم 

مريم ... اظهار داشت که اينجانبه نيز سرنشين اتومبيل متهم 

د  گواهی پزشکی قانونی از ناحيه گردن و بوده ام و به استنا

جناغ دچار آسيب شده ام  و از متهم  شکايت دارم و درخواست ديه 

مينمايم .خطاب به متهم خانم بنت الهدی وايشان نيز اظهار داشته 

 قبول دارم و گناهکارم .
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 رأي دادگاه

 6/6/00ـ  مورخ    610 شماره دادنامه:

 اي عليرضا....ـ آق6ـ آقاي مهدي..... 5شکات :

دادگاه با بررسي اوراق و محتواي پرونده ختم رسيدگي را گردشکار: 

 نمايد .اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي

 ))رأي دادگاه((

در خصوص اتهام خانم بنت الهدي.............. فرزند عبداله، 

دار، فاقد سابقه كيفري و آزاد با ساله، خانه 60شهر، اهل قائم

احتياطي در امر رانندگي منجر ور قرار قبولي وثيقه داير بر بيصد

به قتل غيرعمدي مرحوم عليرضا........... و ايراد ضرب و جرح 

غيرعمدي نسبت به خانم مريم............. موضوع كيفرخواست به 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ، اين  56/6/00مورخ  06،شماره 

رش مرجع انتظامي و نظريه افسر كاردان دادگاه با عنايت به گزا

فني تصادفات و گواهي پزشكي قانوني و شكايت شاكيه خانم 

مريم........... و اولياء دم مرحوم عليرضا........... و اقرار 

كاري وي را محرز دانسته و با در نظر گرفتن وضعيت صريح متهم بزه

از قانون  ،65و  766و  606و  601و  706خاص ايشان مستندًا به مواد 

از قانون مرقوم از  66از ماده  1مجازات اسالمي و با رعايت بند 

لحاظ جنبه عمومي جرم حكم به محكوميت نامبرده به پرداخت مبلغ 

ده ميليون لاير جزاي نقدي در حق صندوق دولت و از لحاظ جنبه خصوصي 

جرم حكم به محكوميت مشاراليه به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد 

مسلمان در حق اولياء دم مرحوم عليرضا ............ طبق گواهي 

انحصار وراثت و چهار و هفتاد و پنج صدم درصد ديه كامله بابت 

تورم در خلف گردن و شكستگي جناق در حق خانم مريم....... صادر 

دارد كه بايستي ظرف مهلت دو سال از وقوع حادثه و اعالم مي
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ضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ پرداخت گردد. رأي صادره ح

 باشد.قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان مي

 تحليل كار آموز :

قانون مجازات اسالمی ياد شده  701در صدور قرار مجرميت از ماده 

است که ماده مذکور در خصوص ديه لب ميباشد ودر پرونده فوق 

اشتباه مرقوم فرموده که اين موضوعيتی ندارد و داديار محترم به 

 اشتباه در کيفرخواست نيز تکرار شده است .

ماده فوق  7استناد داشته   که تبصره  601قاضی محترم  به ماده 

اشاره به قتل شبه عمد بر اثر بی مباالتی يا عدم مهارت می نمايد 

قانون مذکور مهلت پرداخت  706و همچنين با استناد بند ب ماده 

شکات  دو سال ميباشد که قاضی محترم وفق موازين  ديه نسبت به

قانونی و شرعی حکم صادر نموده است ونسبت به محکوميت متهم در 

قانون مجازات اسالمی به حبس  ،65خصوص جنبه عمومی به استناد ماده 

از شش ماه تا سه سال ميبايست محکوم ميگرديد که قاضی محترم با 

مذکور موجبات تخفيف مجازات قانون  66از ماده  1توجه به بند 

 متهم را فراهم نموده است .

 

 66گزارش 

 چنگيز شاكي:

 روح اله مشتکي عنه:

 صدور چک بالمحل موضوع:

 صدور حکم به محکوميت مشتکی عنهتصميم دادگاه: 
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 06قانون صدور چک مصوب سال   7ـ و  6ـ 50ـ  66مواد مواد استنادي دادگاه : 

 ادرسی کيفری قانون آئين د 55و  0و ماده 

 55/50/00لاير به موجب فيش نقدی مورخ  000/610 هزينه دادرسي :

 شرح شکوائيه :

بر  احترامًا به پيوست فتوکپی چک مربوطه و عدم موجودی مبنی

مبلغ  سی و  ،10657اينکه آقای روح اله ... به موجب چک شماره 

به  پنج ميليون لاير از حساب جاری شماره مربوط به بانک کشاورزی

اينجانب داده که با مراجعه به بانک مربوطه بعلت عدم موجودی و 

مسدود بودن چک، گواهی عدم پرداخت صادر گرديده تقاضای تعقيب 

کيفری نامبرده بعنوان صدور چک بالمحل را دارم  بعد از صدور 

کيفرخواست نسبت به مطالبه وجه و ضرر و زيان ناشی از چک به 

 ديم خواهد نمود. شعبه مربوطه دادخواست تق

 رسيدگي به پرونده مطروحه در شعبه اول دادياري :

به کالنتری مربوط جهت  56/55/00دستور داديار محترم در تاريخ 

ابالغ به متهم و حضور وی لذا کالنتری با اعزام احدی از مأمورين 

 گزارش خود را اعالم داشته 

ام قضايی در در اجرای دستور مق 56/55/00مورخ  50300مقارن ساعت 

عنه به آدرس اعالمی در شکواييه اعزام که پس خصوص عدم حضور مشتکی

الباب نموده که متأسفانه کسی در منزل از رعايت شئونات اسالمی دق

حضور نداشت و تحقيقات بعمل آمده از همسايگان و مجاورين اظهار 

کند داشتند ساختمان مذکور خالی از سکنه بوده و کسی زندگی نمی

 ا مراتب صورتجلسه و به امضاء رسيد .لذ
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از سوی شعبه اول دادياری صادر  55/7/00دستور جلب در تاريخ 

وگزارش کالنتری مبنی بر اعزام به نشانی اعالم شده از سوی شاکی و 

 عدم شناسايی مشتکی عنه در محل صورتجلسه گرديد.

انقالب از سوی داديار شعبه اول دادسرای عمومی و صدور قرار مجرميت ـ 

 57/1/00شهرستان مورخ : 

العاده در پرونده کالسه فوق تحت نظر در وقت فوق 56/1/00به تاريخ 

است دادسرا با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم تحقيقات را 

اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به 

 نمايد ؛صدور قرار می

 له فرزند فتح اله در خصوص اتهام آقای روح ا

دائر بر مسدود نمودن يک چک بالمحل به شماره و مبلغ مندرج در 

 شکواييه.

 موضوع شکايت گزارش آقای چنگيز

دادسرا با عنايت به محتويات پرونده ـ شکايت شاکی ـ تحقيقات 

بعمل آمده گزارش مرجع محترم انتظامی  مبنی بر عدم شناسايی 

ا محرز دانسته و مستندًا به مواد متهم بزه انتسابی به نامبرده ر

قرار  5706قانون صدور چک اخيرًا تصويب مصوب سال  7و  6و  50و  66

 نمايد.مجرميت نامبرده را صادر و اعالم می

  67/1/00مورخ  06،از سوی دادستان به شماره صدور كيفرخواست ـ 

 ؛ رياست محترم دادگاه جزايی

مکان متهم به مسدود نمودن روح اله فرزند فتح اله آزاد مجهول ال

 چک بالمحل نظر به دالئل زير ؛

 شکايت شاکی
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 تحقيقات بعمل آمده

 گزارش مرجع انتظامی مبنی بر عدم شناسايی متهم 

  7ـ و  6ـ 50ـ  66گرديده طبق مواد  55/50/00مرتکب بزه در تاريخ 

-گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می  06قانون صدور چک مصوب سال 

 شود.

 دادگاه کيفری 505رجاع پرونده به شعبه ا

صبح با حضور شاکی و عدم حضور  0300ساعت  50/6/00رسيدگی در تاريخ 

عنه جلسه تشکيل و دادگاه با بررسی اوراق و محتويات مشتکی

پرونده و اظهارات شاکی و با توجه به کيفرخواست نسبت به صدور 

 باشد ؛ رأی اقدام و بشرح ذيل می

  50/6/00مورخ  0000066657،00650 ه:شماره دادنام

 دادگاه جزايی 505شعبه  شعبه صادر كننده:

 چنگيز شاكي:

 روح اله متهم:

 صدور چک بالمحل  اتهام:

 رأي دادگاه(()) 

در خصوص اتهام آقای روح اله فرزند فتح اله، متواری داير بر 

و از حساب   51/50/00-...........صدور يک فقره چک به شماره 

بانک کشاورزی  به مبلغ  ................ی مسدود به شماره جار

 67/1/00-0،06سی و پنج ميليون لاير، موضوع کيفرخواست به شماره 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ، اين دادگاه با عنايت به 
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عليه و عدم دفاع شکايت آقای چنگيز و گواهی صادره از بانک محال

کاری  وی را محرز دانسته و بزه موجه و مستدل از سوی متهم

از قانون صدور چک به محکوميت مشاراليه  6و  50مستندًا به مواد 

دارد رأی صادره به تحمل يک سال حبس تعزيری صادر و اعالم می

غيابی و ظرف مهلت ده روز از پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 

دنظرخواهی دادگاه و سپس ظرف مهلت بيست روز پس از آن قابل تجدي

 در محاکم تجديدنظر استان خواهد بود . 

 تحليل و نظر كارآموز:

ـ به اعتقاد اينجانب در مرحله نخست صالحيت دادگاه عمومی در  5

قانون   57خصوص رسيدگی می بايست بررسی شود همانطور که ماده 

مواردی که چک نميتواند مورد تعقيب کيفری  6/6/06صدور چک مصوب 

بيان نموده پس وظيفه داديار محترم در پرونده فوق قرار گيرد را 

اين است که از شاکی اظهاراتی را بخواهد تا برای دادگاه محرز 

شود که آيا رسيدگی به مورد ، در صالحيت دادگاه کيفری بوده و يا 

از موارد رسيدگی حقوقی ميباشد که بررسی به اين مورد در 

 تحقيقات صورت نگرفته است .

ه فوق شاکی با تقديم دادخواست به عنوان مدعی خصوصی ـ در پروند6

قانون آئين دادرسی کيفری  55و  0وارد شده و به موجب ماده 

دادگاه جزايی ميبايست به ضررو زيان ناشی از جرم رسيدگی می 

 نمود که در حکم صادره هيچگونه اشاره ای به آن نشد .

 

 67گزارش 

 اداره مسکن و شهرسازی  شاكي :

 جهانبخش... نه:مشتکي ع
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 تصرف عدوانی موضوع اتهام:

 دادگاه جزايی  505شعبه  شعبه رسيدگي:

  حکم به برائت مشتکی عنهتصميم دادگاه : 

از قانون اصالح قانون تشکيل  7و بند ک از ماده مواد استنادي دادگاه : 

اصل  –قانون مجازات اسالمی  600ماده -دادگاههای عمومی و انقالب 

 ی قانون اساس 76

 شرح شکايت:

احترامًا به استحضار ميرساند حسب گزارش واصله بعمل آمده از 

اصلی همت آباد مالحظه  6،6فرعی از  6اراضی دولت تحت پالک ثبتی 

گرديد اخيرًا فردی بنام جهانبخش برخالف قوانين موضوعه کشوری، 

خودسرانه بدون هيچگونه مجوز قانونی اقدام به تصرف بخشی از 

 700مترمربع به ارزش تقريبی  610الذکر به مساحت ی فوقاراضی دولت

المال را مورد تعرض ميليون لاير نموده و آشکارا حقوق دولت و بيت

شرکت  66/50/05مورخ  506/00قرار  داده است که طی اخطاريه شماره 

المللی حفاظتی نگار نصير) پيمانکار حفاظتی( که به نامبرده بين

ده متعهد گرديده تا تعيين و تکليف قانونی ابالغ گرديد. که نامبر

ملک مورد  نظر از هرگونه اقدام مبنی بر ادامه ساخت و ساز 

خودداری بمل آورد که با توجه به بازديد های مجدد، نامبرده 

اند. لذا از آنجاييکه اقدام شروع به ادامه ساخت و ساز نموده

م و قابل قانون مجازات اسالمی جر 600نامبرده بر اساس ماده 

مجازات مقرر قانونی است از محضر آن دادستان محترم استدعا دارد 

ضمن دستور توقف عمليات و اعاده وضع به حالت سابق. فرد خاطی را 

تحت پيگرد قرار داده و عالوه بر تعقيب و صدور حکم بر محکوميت 

کيفری و مجازات متهم نسبت به جبران خسارت ناشی از جرم، حکم 

فرماييد. ضمنًا خانم قاسمی و آقای نامی به عنوان  شايسته صادر
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نماينده اين سازمان جهت ثبت شکواييه و هر گونه اقدام مقتضی 

 بحضور معرفی ميگردد.

عنه در دستور دادستان به کالنتری مربوطه نسبت به ابالغ مشتکی

 خصوص تصرفات غيرقانونی

 گزارش كالنتري:

فوق حسب دستور مقام محترم  مورخه يوم 50370احترامًا مقارن ساعت 

 ....در معيت آقای حميد  ....قضايی، اينجانب گروهبانيکم بهمن 

به آدرس اعالمی اعزام و دستور مقام محترم قضايی مبنی بر توقف 

حسين قرائت و تفهيم ـ سيد محمد6ـ جهانبخش 5ساخت و ساز به آقای 

يد در شد ضمنًا ساختمان در چهار طبقه است. و متهم متعهدگرد

در يگان حاضر و به دادگستری معرفی گردد. لذا  6/0/00تاريخ 

 مراتب صورتجلسه گرديد.

 6/0/00حضور متهم در شعبه اول بازپرسي در تاريخ  

 اظهارات متهم آقای جهانبخش

شود سؤال: مفاد شکايت اداره مسکن و شهرسازی برايتان قرائت می

 چه توضيحی داريد؟

قطعه زمين را از متصرف قديمی آن آقای  60/5/06جواب : در مورخه 

لاير و با قولنامه عادی  ،000/000/50کاظم... خريداری نمودم به مبلغ 

 شروع به ساخت نمودم 56/6/00خريداری نمودم و در تاريخ 

 سؤال: ميزان ملکی که در تصرف شما قرار دارد را اعالم نماييد.

مربع از آقای جواب: بنده طبق قولنامه تنظيمی يکصد و ده متر

 ام.مترمربع را تصرف نکرده 610کاظم... خريداری نمودم و 

سؤال: با توجه به اقرار خودتان که يکصد و ده مترمربع تصرف 

 ايد چه اظهاری داريد؟کرده

من از مالکيت اداره مسکن و شهرسازی اطالعی ندارم و تصرف من 

 غيرقانونی نيست 

سوی شهرداری به تاريخ  در  ادامه ، پروانه ساخت اخذ شده از

به دادگاه احراز نموده است و  0607به شماره پروانه  66/50/00
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بين فروششنده آقای کاظم... و متهم که مانامه فیهمچنين مبايعه

 باشد.پيوست پرونده می

ـ از سوی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و  سپس صدور قرار تأمين كفالت

ميليون لاير و تکميل فرم پايندان کيفری الکفاله چهل انقالب با وجه

توسط آقای سيد محمد به موجب پروانه کسب تراشکاری متعهد گرديد 

مکرر آئين دادرسی کيفری متهم را در هر زمان که  576که طبق ماده 

مقام قضايی بخواهد وی را حاضر نمايد و در صورت عدم معرفی مبلغ 

 مايد.الکفاله را به صندوق دولت کارسازی نوجه

 قرار قبولي كفالت

 ب الاز سوی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انق 7/55/00مورخ 

دادگاه: چون مالئت کفيل محرز است لذا قبولی کفالت نامبرده از 

-تن متهم جهانبخش تا خاتمه رسيدگی و اجرای دادنامه را صادر می

 نمايد مفاد قرار حضورًا  به کفيل ابالغ گرديد.

العاده متهم به موجب قرار صادره و تشکيل جلسه فوقسپس آزادی 

  60/55/00بازپرسی مورخ 

 صدور قرار ارجاع كارشناسي 

تا کارشناس منتخب ضمن استماع اظهارات طرفين و مالحظه اصول 

سند  فيه و تطبيق مدلولاسناد ايشان و بازديد از محل متنازع

تزاحم و تعارض  نامبردگان با طبيعت ملک و با احتساب ميزان دقيق

تصرفات متهم بطور واضح و روشن اعالم دارند که اقدامات و فعاليت 

عنه در محدوده ملک خويش بوده يا خير؟ تخريب و تجاوز به مشتکی

عنه صورت پذيرفته است يا خير؟ و ميزان ملک شاکی از سوی مشتکی

 عنه محاسبه شود.دقيق تصرف و تجاوز

 ط شاکی) اداره مسکن و شهرسازی(الزحمه کارشناس توسپرداخت حق

 نظريه كارشناس رسمي دادگستري

 کارشناس رسمی قوه قضاييه......محمد
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سند  10دفتر اول جلد  617صفحه  0767ذيل ثبت  0/0/65ـ در تاريخ 5

مالکيت ششدانگ يک قطعه زمين موات به استثناء اعيانی احداث شده 

محدوده مورد ثبت پالک فرعی که داخل در  16در آن و به استثناء 

 7500و  6706الی  6606و  6661الی  6610های باشدبه شمارهواقع می

اصلی به  1فرعيات از سنگ  615الی  660فرعيات از سنگ يک اصلی و 

مترمربع تحت پالک  1/617106انضمام مساحت پالکهای يادشده به مساحت 

بقت اصلی با حدود مشخصاتی که با مشاهده ملک مطا 6،6فرعی از  6

 دارد.

آقای کاظم... فروشنده ششدانگ  60/5/06ـ به موجب سند عادی مورخ 6

اصلی  6،6فرعی از  6يک قطعه زمين واقع در پشت آسياب قديم پالک 

مترمربع با حدود تعريف شده در سند عادی مرقوم به  550به مساحت 

آقای جهانبخش واگذار نموه است که فعالً به صورت ساختمان سه طبقه 

طبقه همکف کارگاه توليدی صنعتی و در طبقه فوقانی آن اسکلت که 

 فلزی ساخته شده ولی ديوارچينی نشده است.

 نظريه کارشناس :

ـ ساختمان احداثی در عرصه قطعه زمين مورد تنازع طبق پرونده 5

شهرداری ساخته شده و قدمت آن  66/50/05مورخ  0607ساختمان شماره 

 باشد .ه ساختمان میمربوط به بعد از صدور پروان

احداث  05ـ چون ساختمان احداثی با وضعی که توصيف شده در سال 6

تواند از جمله القاعده مادام که خالف آن اثبات نشود نمیشده علی

 6،6فرعی از  6های احداثی استثناء شده از محدوده پالک اعيانی

دولت  که بنام سازمان زمين شهری بنمايندگی 0/0/66اصلی در تاريخ 

 جمهوری اسالمی ايران سند مالکيت صادر شده تلقی گردد .

 6،6فرعی از  6ـ لذا با توجه به حدود مندرج در سند مالکيت پالک 7

مترمربع از محدوده پالک  550آباد مقدار اصلی مربوط به اراضی مفت

مذکور ملکی سازمان زمين شهری بنمايندگی دولت جمهوری اسالمی با 

 وسط خوانده تصرف شده است .احداث اعيانی ت
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العاده در شعبه بازپرسی با حضور متهم جلسه فوق 00/،/66در تاريخ 

و نماينده حقوقی شاکی تشکيل است پس از تفهيم مجدد اتهام، متهم 

از آقای کاظم... خريداری نموده  06اظهار داشت ملک را در سال 

صادر  است و بعدًا متوجه شدم که سند مالکيت بنام زمين شهری

 گرديده است

 صدور قرار مجرميت

  00/،/70مورخ  56500701 شماره قرار:

 بازپرس دادسرای عمومی وانقالب صادره از سوي :

 رياست محترم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

در خصوص اتهام جهانبخش... دائر بر تصرف عدوانی اراضی ملی به 

صلی و شکايت اداره ا 6،6فرعی از  6مترمربع به پالک  550ميزان 

مسکن و شهرسازی و نظريه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از 

 اعتراض واقع شده 

و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم 

محرز و مسلم بوده و عقيده بر وقوع آن داشته و مستندًا به ماده 

ون اصالح قانون از قان 7قانون مجازات اسالمی و بند کاف ماده  600

تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب قرار مجرميت مشاراليه را صادر 

نمايد مقررات دفتر پرونده به استحضار دادستان محترم و اعالم می

برسد. در صورت موافقت با قرار صادره کيفرخواست تنظيم و پرونده 

شماری و منگنه و از آمار موجودی کسر و جهت رسيدگی برگ 

 ست صادره به دادگاه عمومی جزايی ارسال گردد.کيفرخوا

موافقت دادستان دادگاه عمومی و انقالب و صدور کيفرخواست به 

 به شرح ذيل ؛ 1/1/00مورخ  766شماره 

 كيفر خواست 

 دادگاه جزايی ؛ 505شعبه 
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ساله آزاد تحت کفالت متهم به تصرف  0،جهانبخش فرزند امام قلی 

 6،6فرعی از  6مترمربع) پالک  550عدوانی اراضی ملی به ميزان 

 اصلی( نظر به دالئل زير؛

 ـ اوراق و محتويات پرونده و شکايت اداره مسکن و شهرسازی 5

 ـ گزارش مرجع انتظامی6

 ـ نظريه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض واقع شده.7

 ـ ساير قوانين و امارات موجود در پرونده،

قانون  600گرديده طبق ماده  55/0/5700مرتکب بزه فوق در تاريخ 

از قانون اصالح قانون تشکيل  7مجازات اسالمی و بند ک از ماده 

-دادگاههای عمومی و انقالب گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می

 شود.

و با حضور طرفين پرونده در جزايی  505ارجاع پرونده به شعبه 

ده اداره مسکن و جلسه رسيدگی تشکيل است نماين 60/6/00تاريخ 

شهرسازی مجازات متهم را خواستار شده و با تفهيم اتهام، متهم 

دليل قانع کننده ای در توجيه اظهارات خود  اقامه ننمود و در 

 آخرين دفاع نيز اظهار داشت  تصرفات خود را قبول دارم .

دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و 

 نمايد.مبادرت بصدور رأی می به شرح آتی

 ))رأي دادگاه((

ساله ، آزاد  0،در خصوص اتهام آقای جهانبخش... فرزند امام قلی 

با صدور قرار قبولی کفالت دائر بر تصرف عدوانی يکصد و ده 

اصلی متعلق به  6،6فرعی از  6مترمربع از اراضی ملی واقع در پالک 

مورخ  766ت به شماره اداره مسکن و شهرسازی، موضوع کيفرخواس

دادسرای عمومی انقالب شهرستان ، اين دادگاه با عنايت به  1/1/00

دفاعيات متهم و خريد ملک موضوع شکايت توسط وی از آقای کاظم... 

و تأييد مراتب مذکور از سوی فروشنده در مجموع  60/5/06در مورخه 

نون از قا 76به لحاظ عدم احراز سوء نيت متهم مستندًا به اصل 

دارد اساسی جمهوری اسالمی ايران حکم به برائت صادر و اعالم می
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گردد. رأی صادره حضوری اداره شاکی جهت طرح دعوی حقوقی ارشاد می

و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهی در محاکم 

 تجديدنظر استان خواهد بود.

 نظر و تحليل كارآموز:

ه رسيدگی در شعبه اول بازپرسی مورخ با توجه به اينکه در جلس

فيه را ملک متنازع 06متهم اقرار نموده است که در سال  00/،/66

خريداری نموده و بعدًا متوجه شده است که متعلق به اداره مسکن و 

نسبت به احداث آن اقدام نموده و  00باشد و در سال زمين شهری می

علم به آنکه ملک در  عنصر معنوی جرم محرز و مسلم است چرا که با

 600باشد مبادرت به ساخت نموده و نظريه ماده مالکيت شاکی می

قانون مجازات اسالمی که مقرر داشته احداث هر گونه ديوار و .... 

در اراضی موات و باير و ساير اراضی و امالک متعلق به دولت  

گردد لذا عنصر مادی جرم بدون اذن ذيحق تصرف عدوانی محسوب می

ز تحقق يافته و حکمی که شايسته بود محکوميت متهم به موجب ني

 باشد.قانون مجازات اسالمی می 600ماده 

 

 ،6گزارش 

به لحاظ اينكه جرم از دسته جرائم عمومي است مدعي العموم و شاكي: 

 گزارش پليس

 توكل ... مشتکي عنه:

استفاده از موسيقي غيرمجاز و نگهداري و خريد و فروش سي  موضوع:

 دي هاي غيرمجاز

 صدور حکم به برائت مشتکی عنه  تصميم دادگاه :
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 7قانون مجازات اسالمی و بند ک از ماده  670ماده مواد استنادي دادگاه: 

 76از قانون اصالح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب ـ اصل 

 قانون آئين دادرسی کيفری  51ـ تبصره ماده  از قانون اساسی

 يس:شرح گزارش پل

 از پليس امنيت عمومي شهرستان ؛

 به: دادستان محترم دادسراي عمومي و انقالب شهرستان

 موضوع: كشف سي دي هاي غيرمجاز و مبتذل

 سالم عليكم؛

در  60/50/00مورخ  55با احترام به استحضار مي رساند مقارن ساعت 

اجراي طرح كنترل و نظارت بر چايخانه هاي سنتي و كافي شاپ ها 

پليس اطالعات جهت انجام بازديد از امكنه عمومي و چايخانه  عوامل

سنتي پدرساالر به تصدي آقاي توكل ... )متهم( اعزام در حضور 

شخصي به هويت رامين كه قانونًا هيچگونه مسئوليتي در واحد صنفي 

 نداشته است بازديد انجام شدكه نتيجه آن به شرح ذيل ميباشد ؛

ـ نگهداري سي  6 مجاز با صداي بلندـ استفاده از موسيقي غير 5

دي هاي غيرمجاز به تعداد سي حلقه كه طي بازجويي بعمل آمده 

اظهار داشت سي دي هاي مزبور متعلق به شاگردش به هويت شهاب مي 

 باشد.

در  6/1/05ـ در مورخه  5شايان ذكر است سفره خانه پدر ساالر: 

دي مبتذل بوده و بازديد بعمل آمده مشاهده گرديد در حال پخش سي 

به علت عدم رعايت  70/50/00ـ در تاريخ  6 در نتيجه پلمپ گرديد.

قوانين اماكن عمومي و چندين مرحله تذكر و فراهم نمودن مكان 

در حال كشيدن قليان مي  00360براي افراد سابقه دار تا ساعت 

باشند و پس از اخذ چندين مرحله تعهد نهايتًا پلمپ گرديد. مراتب 
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لسه و متهمين جهت سير مراحل دادرسي به حضور اعالم مي صورتج

 گردد.

 رئيس پليس امنيت اطالعات و امنيت عمومي فاش 

 دستور پليس اطالعات و امنيت به اداره فرهنگ و ارشاد

 موضوع بازبيني محتواي سي دي هاي اخذ شده از متهمان 

 و گزارش اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي به شرح ذيل ؛

 55/00/،5مورخ  5716/،05/151/5ـ  60عطف به نامه شماره  احتراماً 

حلق سي دي و يك عدد فلش پيوستي به  60بدينوسيله نتيجه بازبيني 

 شرح ذيل حضورتان اعالم مي گردد.

 حلقه 56 مجاز  CDـ  5

 حلقه 7غيرمجاز  CDـ  6

 حلقه 1مبتذل    CDـ  7

 حلقه 5مستهجن  CDـ  ،

 حلقه 0 ناخوانا CDـ  1

 عدد 5 فلش ناخواناـ  6

 ارجاع پرونده به شعبه يکم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهرستان 

 اظهارات متهم :

 ساله كارگر سفره خانه 65ـ شهاب فرزند خسرو  5

سؤال  :گزارش مرجع انتظامي به شما قرائت مي شود چه توضيحي 

 داريد؟
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و از  پاسخ: نگهداري سي دي هاي مبتذل و مستهجن را قبول دارم

فرد دستفروش در تهران خريداري نموده ام و براي استفاده شخصي 

 ام بوده و هيچ وقت خريد و فروش نمي كرده ام.

( در سفره خانه حضور داشتيد؟ خير آن  60/50/00سؤال: آيا آن روز )

 روز آنجا نبوده ام.

 ساله متصدي سفره خانه ،6ـ رامين  6

سي دي هاي مبتذل و مستهجن سؤال: از آن سي دي ها چندتا غير از 

 متعلق به من است .

سؤال: آيا از سي دي هاي مستهجن در سفره خانه استفاده مي كرديد 

 يا نه؟ خير

بنا به گزارش پليس شمار در حال پخش  6/1/00سؤال: در تاريخ 

 موسقي مبتذل بوده ايد چه اظهاري داريد؟

 كردم.پاسخ: قبول ندارم من هيچ وقت موسيقي حرام پخش نمي 

 در آخرين دفاع: اتهام وارده را قبول ندارم.

 

 «قرار كفالت»

از سوي بازپرس دادسراي عمومي و  66/55/00صدور قرار كفالت مورخ 

انقالب قرار آزادي رامين ... به اتهام تظاهر به عمل حرام در 

مالء عام با پخش موسيقي حرام منجر به جريحه دار شدن عفت عمومي 

ي كفيل با وجه الكفاله به ميزان بيست ميليون مقيد است به معرف

لاير از حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي حكم كه در صورت معرفي 

كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد و اال در بازداشت باشد مفاد 

 قرار به متهم ابالغ شد .
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فروشندگي  575/106/151آقاي قاسم ... با ارائه جواز كسب به شماره 

ه كفالت آقاي رامين را برعهده گرفته و قرار قبولي تلفن همرا

كفالت از سوي بازپرس شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب صادر 

 گرديد.

 «قرار قبولي كفالت»

آقاي قاسم ... در شعبه اول بازپرسي حاضر و با  66/55/00به تارخ 

تسليم برگ كفالت نامه و ارائه جواز كسب بنام خود به ارزش بيست 

ون لاير مي باشد اظهار داشت از تن رامين تا خاتمه رسيدگي و ميلي

صدور و اجراي حكم كه هر وقت متهم را از طرف مراجع قضايي 

احضاركردند در موعد قانوني مشاراليه را معرفي و در غير 

 اينصورت وجه الكفاله را به صندوق دولت پرداخت نمايم.

فالت نامبرده را از دادگاه: چون مالنت كفيل محرزات لذا قبولي ك

تن متهم رامين تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي 

 نمايد. مفاد قرار حضورًا به كفيل ابالغ شد .

 حسينی ـ بازپرسي شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب

مورخ  56500،67ـ از سوي بازپرس شعبه اول به شماره صدور قرار مجرميت 

66/1/00  

 متن قرار

 محترم دادسراي عمومي و انقالب شهرستان رياست 

درخصوص اتهام آقای رامين دائر بر تظاهر به عمل حرام با پخش 

موسيقی حرام در مالء عام و جريحه دارشدن عفت عمومی باتوجه به 

اوراق و محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و ساير قرائن و 

ه متهم محرز و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه انتسابی ب

 670مسلم بوده و عقيده بر وقوع آن داشته و مستندًا به ماده 
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قانون اصالح تشکيل دادگاههای  7قانون مجازات اسالمی و بند ک ماده 

عمومی و انقالب قرار مجرميت مشار اليه را صادر و اعالم می نمايد 

و اما در خصوص آقای شهاب دائر بر مشارکت يا معاونت در بزه فوق 

الذکر باتوجه به اوراق و محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامی 

و اظهارات و مدافعات موجه و مقرون به جهت متهم و فقدان ادله 

متقينه مکفی و قانع کننده ارتکاب بزه انتسابی از سوی ايشان 

محرز و مسلم نبوده و عقيده بر عدم وقوع آن داشته است و با 

رعايه برانت و مستندًا به بند کاف تمسک به اصل کلی و الزم ال

ماده فوق الذکر قرار منع تعقيب صادر و اعالم می گردد اين قرار 

ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محکمه است. دفتر پرونده 

به استحضار دادستان برسد در صورت موافقت با قرارهای صادره 

ده برگ شماره و برای قرار اول کيفر خواست و قرار دوم ابالغ پرون

منگنه و از آمار موجودی کسر رسيدگی به کيفرخواست صادره به 

 دادگاه صالح جزايی ارسال گردد.

موافقت دادستان با قرار مجرميت منجربه  صدور کيفرخواست از سوی 

  دادستان عمومی و انقالب

  6/6/00مورخ  6،،به شماره 

 كيفرخواست 

 جزائی 505دادگاه شعبه 

ساله آزاد تحت قرار کفالت  ،6حسين ساکن فيروزکوه رامين فرزند 

متهم به تظاهر به عمل حرام با پخش موسيقی حرام در مالء عام 

 منجر به جريحه دار شدن عفت عمومی نظر به الئل زير:

 ـ اوراق و محتويات پرونده 5

 ـ گزارش مرجع انتظامی 6

 ـ اقرار متهم 7
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 هـ ساير قرائن و امارات موجود در پروند ،

  60/50/00مرتکب بزه فوق در تاريخ 

از قانون  7قانون مجازات اسالمی و بند ک از ماده  670طبق ماده 

اصالح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب گناهکار بوده و 

 تقاضای  مجازاتش را دارد.

 دادگاه جزائی  505ارجاع پرونده به شعبه 

حضور متهم دادگاه در وقت فوق العاده با  60/6/00در تاريخ  

تشکيل است و همچنين نماينده دادستان نيز حضور داشته و مجازات 

 متهم را خواستار شده.

سؤال خطاب به متهم: حسب کيفرخواست صادره متهم هستيد به تظاهر 

به عمل حرام از طريق پخش موسيقی حرام و جريحه دار کردن عفت 

 عمومی چه دفاعی داريد؟ قبول دارم

 آخرين دفاع:

 جواب: قبول دارم ولی سی دی های مجاز پخش می شد نه غيرمجاز

 صدور رأي 

دادگاه با بررسی اوراق و محتوای پرونده ختم رسيدگی را اعالم و 

 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمايد.

 رامين ... متهم :

 نگهداری نوارها و ديسکتهای مستهجن و مبتذل اتهام :

 «رأي دادگاه»
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ساله آزاد با صدور  ،6ام آقای رامين فرزند حسينعلی درخصوص اته

قرار قبولی کفالت داير بر تظاهر به فعل حرام از طريق پخش 

دادسرای  6/6/00مورخ  6،،موسيقی حرام موضوع کيفرخواست به شماره 

عمومی و انقالب شهرستان ، اين دادگاه با عنايت به مفاد گزارش 

سوء نيت متهم مستندًا به اصل مرجع انتظامی و نظر به عدم احراز 

از قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران حکم به برائت صادر و  76

اعالم می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 

قابل تجديد نظرخواهی در محاکم تجديدنظر استان خواهد بود و 

ر نظر درخصوص نگهداری سی دی های غيرمجاز نيز نظر به عدم اظها

 دادسرا  ، دادگاه در اين خصوص با تکليفی مواجه نيست.

 تحليل و نظر كارآموز:

ـ با توجه به اينکه تشريفات رسيدگی ايجاب ميکند دادستان به 5

عنوان مدعی العموم خواستار مجازات متهم از دادگاه جزايی باشد 

و در پرونده فوق در قرار مجرميت و کيفرخواست فقط به ارتکاب 

موسيقی غير مجاز اشاره شده لذا دادگاه خود را مکلف به  پخش 

رسيدگی به جرم نگهداری  از سی دی های غير مجاز و مستهجن 

 ندانسته است .

ـ قاضی محترم به جهت عدم احراز عنصر مادی جرم ،حکم به برائت 6

متهم صادر نموده است وبه نظر ميرسد که قاضی محترم  از تبصره 

دادرسی کيفری  استفاده  نموده چرا که گزارش  قانون آئين 51ماده 

ضابطين دادگستری در صورتی معتبر است که مورد وثوق و اعتماد 

قاضی باشد  مقصود قانونگذار از قاضی همان دادستان است که 

گزارش موجود در پرونده مورد وثوق دادستان قرار گرفته و منجر 

رم تحقق يافته به صدور کيفر خواست شده در نتيجه عنصر مادی ج

 است در نتيجه حکم ميتوانسته به محکوميت مشتکی عنه صادر گردد.
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 61گزارش 

  

 جرائم عمومي شاكي :

 ـ صابر،ـ عليرضا         7ـ مژده      6ـ بهاره    5 مشتکي عنه :

 رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت )غير از زنا( موضوع :

 تصميم دادگاه : 

 از قانون مجازات اسالمی 61و  676مواد  مواد استنادي دادگاه :

 گزارش پليس:

پي گزارشات مردمي و اعالم مركز پيام  0/00/،مورخ  67300در ساعت 

مبني بر يك مورد تجمع پسر و دختر دانشجو در اين راستا يك اكيپ 

از عوامل اين پليس به محل اعزام و پس از بررسي و صحت و سقم 

 ......حترم در وقت كشيك ستواندومموضوع و هماهنگي با دادستان م

پس از دق الباب و رعايت حقوق شهروندي  ....در معيت گروهبانيكم

وارد منزل فوق شده كه مشاهده گرديد دو نفر دانشجوي دانشگاه 

شهر و دو نفر دختر به هويت آزاد واحد بابل و قائم

مژده............ و بهار........... با وضع نامناسبي در محل 

بدون هيچ گونه خسارت  67370ور داشتند بازرسي منزل در ساعت حض

 جاني و مالي به پايان رسد.

ساعت تحت  ،6متهمين به پاسگاه انتظامي انتقال يافتند و کمتر از 

نظر گرفته شدند. سپس با تماس با خانواده آنها و حضور آنها با 

 تعهد و اخذ مدارك كافي از يگان انتظامي خارج شدند.

 ات متهمين در شعبه اول بازپرسياظهار

 ساله مجرد دانشجو 66ـ صابر 5
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سوال : شما به اتهام ايجاد روابط نامشروع دستگير شده ايد چه 

 دفاعی داريد؟

جواب : ما هيچ رابطه ای با هم نداشته ايم و خانمها فقط از 

 سوپر مارکت برای ما خريد کردند وبرايمان آوردند

 نسبيتی داريد؟سوال : آيا شما با خانمها 

 جواب : خير

 سوال : آخرين دفاع شما چيست ؟

 پاسخ : ما رابطه ای نداشتيم 

 ساله دانشجو   60ـ علی رضا 6

سوال : شما به اتهام ايجاد روابط نامشروع دستگير شده ايد چه 

 دفاعی داريد؟

جواب : ما هيچ رابطه ای با هم نداشته ايم و چون بيرون خانمها 

ط از سوپر مارکت برای ما خريد کردند وبرايمان بودند برای ما فق

 آوردند

 سوال : آيا شما با خانمها نسبيتی داريد؟

 جواب : خير

 سوال : آخرين دفاع شما چيست ؟

 پاسخ : ما رابطه ای نداشتيم

 ساله دانشجو   ،6ـ خانم بهاره 7

سوال : شما به اتهام ايجاد روابط نامشروع دستگير شده ايد چه 

 د؟دفاعی داري

جواب : ما با هم رابطه خويشاوندی داريم و فقط آمديم که وسايل 

 برای آنها بياوريم

 سوال : آخرين دفاع شما چيست ؟

 پاسخ : ما رابطه ای نداشتيم ولی از ارتباطمان پشيمان هستم 

 ساله دانشجو  61ـ خانم مژده ،

سوال : شما به اتهام ايجاد روابط نامشروع دستگير شده ايد چه 

 عی داريد؟دفا
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جواب : ما با هم نداشتيم و فقط آمديم که وسايل برای آنها 

 بياوريم

 سوال : آخرين دفاع شما چيست ؟

 پاسخ : ما رابطه ای نداشتيم و حتی حجاب هم داشتيم 

 ـ از سوی  شعبه اول بازپرسی  صدور قرار كفالت

بازپرس دادسراي  .....از سوي آقاي  6/0/00صدور قرار كفالت مورخ 

ـ عليرضا         7ـ مژده      6ـ بهاره    5عمومي و انقالب قرار آزادي 

به اتهام ايجاد روابط نا مشروع مادون زنا  مقيد است   ـ صابر،

به معرفي كفيل با وجه الكفاله به ميزان هر کدام پانزده  

ميليون لاير از حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي حكم كه در صورت 

صدور قرار قبولي آن آزاد و اال در بازداشت باشند معرفي كفيل و 

 مفاد قرار به متهمين ابالغ شد .

 قرار قبولي كفالت

نام: سميه...... ساكن: قائمشهر در شعبه اول  6/0/00در تاريخ 

بازپرسی  حاضر و با تسليم برگه كفالت نامه با فيش حقوقي بنام 

ر.......... خود اظهار داشت حاضرم از تن علي رضا...... صاب

مژده و بهار................ به وجه الكفاله هر كدام پانزده 

ميليون لاير تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه كفالت نمايم كه هر 

وقت متهم را از طرف مراجع قضائي احضار كردند در موعد مقرر 

قانوني مشاراليه را معرفي و در غير اينصورت وجه الكفاله را به 

 لت پرداخت نمايم.صندوق دو

دادگاه: چون مالئت كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت نامبرده 

-از تن متهمين تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي

 نمايد. مفاد قرار حضورًا به كفيل ابالغ گرديد.
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 ـ از سوي دادستان صدور كيفر خواست 

 كيفرخواست 

 ؛ 505رياست محترم دادگاه جزايي شعبه 

متهمين بهار............. مژده 

..............صابر............. و عليرضا همگي محصل آزاد با 

 قيد معرفي كفيل متهم به رابطه نامشروع و منافي عفت

 نظر به داليل زير:

ـ ساير 7ـ اقرار اعتراف متهمين   6ـ گزارش اوليه مراج قضائي 5

در فيروزكوه  1/0/00يخ قرائن و امارات موجود مرتكب بزه در تار

 50قانون مجازات اسالمي با رعايت ماده  676گرديده طبق ماده 

 شود.گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش مي

 دادستان عمومي و انقالب 0/0/00تاريخ 

 دادگاه جزائي 505جلسه رسيدگي در شعبه 

 60/55/00 مورخ:

ا دارند و نماينده محترم دادستان حضورًا تقاضاي مجازات متهمان ر

از قانون  560متهمين نيز همگي حضور دارند و پس از تفهيم ماده 

آئين دادرسي كيفري طرفين خطاب به آقاي صابر حسب كيفرخواست 

صادره متهم هستيد به رابطه نامشروع بدون زنا از خود دفاع 

 نماييد.

اي نداشتيم و قبول دارم كه ما را با هم گرفتند پاسخ( ما رابطه

فقط براي ما وسايل آوردند وسايلي كه از سوپر ماركت  ولي آنها

 آورده بودند

 آخرين دفاع شما چيست؟ پاسخ( همان كه گفتم
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خطاب به آقاي عليرضا............ حسب كيفرخواست صادره شما 

 متهم هستيد به رابطه نامشروع 

پاسخ( قبول دارم كه با هم بوديم ولي اين خانمها براي ما وسيله 

 اي در بين نبوده است.و رابطه اندآورده

خطاب به خانم بهار............. شما حسب كيفرخواست متهم هستيد 

 به رابطه نامشروع غير زنا چه دفاعي داريد؟

پاسخ( ما با هم رابطه خانوادگي داريم و آمديم كه وسايل 

 برايشان بياوريم.

خطاب به خانم مژده......... حسب كيفرخواست متهم هستيد به 

 رابطه نامشروع غير از زنا از خود دفاع كنيد. 

 اي در بين نبودهپاسخ( رابطه

 صدور رأي 

 61/55/00مورخ  5576شماره دادنامه  :    

ـ 7ـ مژده...................6ـ بهار............ 5 متهمين :

 ـ صابر،عليرضا....................

 نا(رابطه نامشروع و يا منافي عفت )غير ز اتهام :

دادگاه با بررسي در اوراق و محتواي پرونده ختم رسيدگي  گردشکار:

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

 ))رأي دادگاه((

ها صابر............. مجرد و در خصوص اتهام آقايان و خانم

عليرضا..............  و مژده............ و بهار 

با صدور قرار تأمين كيفري و فاقد  ............ همگي آزاد

نامشروع مادون زنا موضوع  سابقه كيفري و مجرد داير بر رابطه

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان  0/0/00ـ  600كيفرخواست به شماره 
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اين دادگاه با عنايت به گزارش مرجع انتظامي و نحوه دستگيري 

گان را محرز كاري نامبردمتهمان و دفاعيات بالوجه ايشان بزه

از قانون مجازات اسالمي حكم به  676دانسته و مستندًا به ماده 

محكوميت هر يك از آنها به تحمل سي و پنج ضربه شالق تعزيري صادر 

دارد. اجراي مجازات مورد حكم در خصوص متهمين زن با و اعالم مي

از قانون مجازات  61توجه به وضعيت خاص آنها و در اجراي ماده 

گردد تا در صورت ارتكاب بزه براي مدت پنج سال معلق مي اسالمي

از سوابق كيفري آنها  61هاي موضوع ماده عمدي ديگر از جمله بزه

حذف و بالاثر واال به همراه مجازات بزه اخير اجرا گردد. رأي 

صادره حضوري محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد 

 استان خواهد بود.نظرخواهي در محاكمه تجديد نظر 

 تحليل كارآموز :

از قانون مجازات اسالمي مورد استناد قاضی محترم قرار  676ماده  

گرفته که در ماده مذکور مجازات روابط غير از زنا زن و مردی که 

ضربه شالق تعزيری  00با يکديگر علقه زوجيت نداشته باشند را تا 

عزيری ميباشد و تصريح نموده است که جزء مجازات بازدارنده وت

از قانون مذکور نسبت به متهمين  61قاضی محترم به استناد ماده 

خانم به جهت وضعيت خاص آنان مجازات آنها را معلق نموده که وفق  

 موازين قانونی و شرعی صادر گرديده است .

 

 پيش گفتار فصل مربوط به دادگاه اطفال

ائم اطفال دادگستری دارای فاقد شعبه اختصاصی رسيدگی به جر

ميباشد از اين رو رسيدگی به کليه جرائم که از سوی اطفال رخ 

جزايی  505ميدهد پس از ارجاع از سوی دادستان محترم در   شعبه 

فيروزکوه به مرحله دادرسی می رسد ، شايان ذکر است در طی اين 

فقره پرونده مربوط به اطفال در اين شعبه مورد  1چند سال اخير 

رفته که با استخراج از بايگانی راکد توسط رسيدگی قرار گ
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کارکنان دادگستری اينجانب موفق به مطالعه آنها شده ام و از 

 به شرح آتی تنظيم ميگردد . 60الی  66گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66گزارش 

 ...عباس  شاكي :

    ... یمصطف : مشتکي عنه 

 توهين وافتراموضوع شکايت : 

  بيقرار منع تعق صدورتصميم دادگاه :

دادگاه  یدادرس نيقانون آئ 566بند الف از ماده  مواد استنادي دادگاه :

   یفريو انقالب در امور ک یعموم یها

 : خالصه پرونده

 نجانبيا نکهيبر ا یشروع شد مبن ی عباس آقا تيپرونده با شکا

که از مسافرت برگشتم و به منزل مراجعت کردم متوجه شدم  یزمان

درج شده  واريد یو خانواده ام رو نجانبيانسبت به  یکيالفاظ رک

         مظنون هستم زين یشدم و به و ريدرگ یاست.چند روز قبل با شخص

       .  
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وانقالب ارجاع  یدادستان عموم ..... یپس از ثبت خدمت آقا پرونده

 . شوديم

 یبه کالنتر شتريب قاتيپرونده جهت تحق  دهديدستور م یو سپس

 .اده گرددگزارش اعوده افرست

"ساله است ،5کند.متهم" یمتهم را احضار م ی"کالنتر56/1/00" خيدرتار

اتهام وارده را  شوديم یکه به و یاتهام ميتفه یط نيو هم چن

  .                                                             .کنديانکار م

 یرادر دادس ...... یخدمت آقا یاريداداول به شعبه  پرونده

 .شود ی" ارجاع م56/1/00انقالب در مورخه "  یعموم

عودت شود  و پس از مطالعه گزارش  ناً يپرونده  ع  دهديدستور م یو

 ريشناسنامه متهم اخذ شود وچنان چه سن متهم ز یدهد کپ یدستور م

اطفال ارسال جزايی به جانشينی از دادگاه سال است به دادگاه  51"

   .شود

 قرار عدم صالحيت به دادگاه جزايی ارسال ميشود  پرونده بدون صدور

 اي یو یدستور ثبت و احضار متهم به همراه سرپرست  قانون یقاض

 .دينمايرا  انشاء م یقهر یول

در  یو یقهر یو متهم و ول شودي"متهم احضار م66/1/00مورخه " در

 نييقانون آ 560و  ماده   اتهامموضوع جلسه دادگاه حضور دارند

))  داردياعالم م یاما پدر و شوديم ميبه متهم تفه یفريک یدادرس

در سال قبل هم تکرار  یموضوع نيچن نيگناه است و ا یفرزندم ب

 ((شده است

 یو قاض دينما یرا م نيمتهم ايمتهم   يیشناسا یتقاضا  یشاک 

  زيمجدد ن قاتيکه تحق ديايبه عمل ب قاتيتحق "امجدد دهديدستور م

  .رددر بر ندا یا جهينت

 ليذ أیر  .....ی" جناب قاض56/6/00در مورخ " تيالوصف در نها مع

 ؛دينمايرا صادر م

 

 ))رأي دادگاه ((
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  (ی)جزائیدادگاه عموم 505در وقت فوق العاده شعبه  56/6/00خيبتار

تحت    000،56505است پرونده کالسه  ليتشک ليامضاء کنندگان ذ یبتصد

پرونده و پس از مشاوره و با  اتيمحتو ینظر است دادگاه با بررس

مبادرت  یرا اعالم و به شرح آت یدگيمنان ختم رس زدياستعانت از ا

 .دينما یم أیر وربه صد

و سن،محل سکونت ، شغل ،  ليگردد اسم فام یم یمتهم معرف ابتدا

سپس  به استناد فقدان   ،یفري، سابقه ک تي، تابع نيد الت،يتحص

 یدادرس نيقانون آئ 566ف از ماده مستندأ به بند "ال یادله اثبات

صادر  بيقرار منع تعق یفريو انقالب در امور ک یعموم یدادگاه ها

ابالغ قابل  خيروز از تار 60و ظرف مدت  یحضورصادره  أیر دينمايم

 .باشدينظر استان م ديدر محاکم تجد یخواه دنظريتجد

 

 زين یأر جتاً ينت کنندياعتراض نم یدو طرف دعوا نسبت به را هر

  ابدي یم تيقطع

                                                                                        

 تحليل كار آموز :

به عنوان مدعی در جهت اثبات ادعای خود ميبايست گواه خود  یشاک

اثبات  یبرا یشاهددليل و را معرفی مينمود و از آنجايی که 

 .صادر شده است یبه درست یأرت نداش شيخو یادعا

 

 66گزارش 

 مهران س شاكي:

 ( اسماعيل  ع 6( رضا  ف )5) مشتکي عنه:

 لواط موضوع :
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 ـ برائت متهمين6ـ موقوفی تعقيب 5صدور حکم به  تصميم دادگاه:

از قانون آئين دادرسی کيفری و  6از ماده  6به بند مواد استنادي دادگاه : 

، 606، ،60، 601، 6،مواد  ـ ی اسالمیاز قانون اساسی جمهور 76اصل 

قانون اصالح قانون  7قانون مجازات اسالمی ـ ماده  665، 05،، 706

 تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب 

 گزارش كالنتري مركزي:

در پی مراجعه حضوری 00/ 55/1مورخه  67: 70احترامًا مقارن ساعت 

پسرش به هويت شخصی به هويت جعفر ... به کالنتری اظهار داشت که 

مهران ... برای تماشای فوتبال به سالن ورزشی شهداء رفته که پس 

 -6اسماعيل ...  -5از اتمام مسابقه دونفر پسر به هويت های 

آرمان ... برای وی مزاحمت ايجاد کرده و وی را با موتورسيکلت 

به باغی در نزديکی مزرعه ميالد برده که طبق اظهارات مهران با 

ف ، لواط را انجام داده اند که در اين مورد فردی وی عمل خال

افغانی در محل با داد و فرياد شاکی به محل مراجعه که اين 

دونفر وی را هم مورد ضرب و شتم قرار دادند که طبق اظهارات فرد 

 آن دو نفر سوار موتور متواری شده اند. 

 اظهارات و شکوائيه شاكي )مجني عليه( مهران ... 

ماشای فوتبال به سالن شهرداری رفتم که پس از مسابقه بنده جهت ت

آرمان  -6از سالن بيرون آمدم که دو نفر به هويت اسماعيل ... 

... مرا سوار موتورسيکلت نموده و به باغ اطراف مزرعه ميالد 

بردند و با بنده عمل خالف لواط را انجام دادند که من داد و 

من آمد و مرا نجات داد  فرياد کردم که يک شخص افغانی به کمک

سپس آن دونفر با چندنفر ديگر که همگی را از نظر چهره می شناسم 

فرد افغانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با موتورسيکلت 

 فرار کردند. 

 سئوال آيا آن دونفر را می شناسی؟ و آدرسی از آنان داری؟
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 نمی دانمج: بله هردو همکالس من بودند ولی محل سکونت آنها را 

 اظهارات شاهد و شاكي ضرب و جرح وارد شده بر وي )هويت افغاني( كمال ...

بنده کارگر کشاورز هستم که در اتاق باغ در حال استراحت بودم 

که سروصدای پسربچه را شنيدم که از اتاق بيرون رفته و به باغ 

که رفتم ديدم شلوار پسربچه پايين بوده و عمل لواط را بر روی 

 جام وی ان

می دهند که به آنها گفتم اين چه کاری است انجام می دهيد معترض 

شدم که همراه چند نفر مرا مورد ضرب و شتم قراردادند کليد 

موتور آنها را برداشتم وليکن مرا زدند و کليد را از من گرفتند 

:  .....دستور دادستان جناب آقایو با موتور خود متواری شدند 

نتری و پليس امنيت نسبت به دستگيری متهمان به کال 56/1/00مورخ 

اقدام شود و بررسی صحت امر بر شاکی به پزشکی قانونی معرفی 

 . گردد

 گزارش پزشکي قانوني

  56/1/00مورخ  5716/،607/05/151/5احترامًا عطف به نامه شماره 

 آقای مهران معاينه و به شرح زير اظهار نظر می گردد ؛

ثار خراشيدگی روی باسن چپ و مختصری در معاينه انجام شده آ

قرمزی در ناحيه دور مقعد وجود دارد که جهت بررسی قطعی تر و 

اظهارنظر و اثبات و احراز نياز به معاينه نامبرده توسط پزشکان 

پزشکی قانونی استان وجود دارد. ضمنًا نامبرده اظهار تأّلم از 

مت ميانی ران ناحيه گيجگاهی چپ و قسمت فوقانی بازوی راست و قس

 راست دارد که در حال حاضر فاقد عالئم ظاهری است.

در شعبه اول بازپرسی به رياست آقای  57/1/00مورخ اظهارات متهمان 

...... 

 شغل: محصل  ساله  51اسماعيل سن  -5

سؤال: مفاد شکايت شاکی و گزارش مرجع انتظامی برای شما قرائت و 

 چه توضيحی داريد؟ 
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اينجانب به  55/1/00که در روز سه شنبه در مورخ  جواب: عرض ميشود

اتفاق رضا و مهران .. که برای دور زدن به سمت مزرعه ميالد 

رفتيم و در حين برگشت چند افغانی ناشناس جلوی ما را گرفتند و 

ما از موتور پياده شديم و ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند و 

د موتورسوار به ما موتور را از ما گرفتند و همان لحظه چن

رسيدند و با افغانی ها درگير شده پس اينجانب به همراه رضا ... 

از محل فرار کرده و مهران ... جا مانده بود و ديگر از موضوع 

 اطالعی ندارم و اتهام وارده را قبول ندارم 

 سؤال: اتهام در خصوص ضرب و جرح وارده به مهران را قبول داريد؟

              ج: نه قبول ندارم  

 شغل: محصل  ساله 51سن:  رضا ...  -6

سؤال: مفاد گزارش مرجع انتظامی و شکايت شاکی برای شما قرائت 

 شد دفاعی داريد. 

اينجانب به همراه مهران و  55/1/00پاسخ: در روز سه شنبه تاريخ 

اسماعيل برای دور زدن با موتور به باغهای ميالد رفتيم که چند 

وی ما را گرفتند و ما را مورد ضرب و جرح قرار نفر افغانی جل

دادند سپس چند موتورسوار به کمک ما آمدند و با افغانيها درگير 

شدند و ما فرار کرديم و مهران جاماند ديگر از موضوع اطالعی 

 نداريم .

سؤال: اتهام شما دائر بر ربودن مهران و ايراد ضرب و جرح عمدی 

 د؟نسبت به مهران چه دفاعی داري

جواب: در خصوص لواط و ضرب و جرح قبول نداشته و شاکی از شکايت 

 خود عليه ما صرف نظر نموده است .

 «قرار كفالت»

 57/1/00 .........جناب آقای -بازپرس دادسرای عمومی و انقالب 

رضا به اتهام ايراد ضرب و جرح  -6اسماعيل  -5قرار آزادی آقای 

رکت در ربودن شاکی از سوی هر عمدی از سوی متهم رديف اول و مشا

دو متهم مقيد است به معرفی کفيل با وجه الکفاله به ميزان هر 
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يک به مبلغ يکصدو پنجاه ميليون لاير از حال تا ختم رسيدگی و شروع 

اجرای حکم که در صورت معرفی کفيل و صدور قرار قبولی آن آزاد 

 واال دربازداشت باشد مفاد قرار به متهم ابالغ شد . 

 جلسه رسيدگي در شعبه اول بازپرسي؛  51/1/00در تاريخ 

 شاكي و متهمان حضور داشتند اظهارات شاكي به شرح ذيل است؛ 

من و برادرم پس از تمام شدن مسابقات فوتبال در ورزشگاه 

شهرداری به جلوی درب خروجی آمديم که اسماعيل با آرمان 

م را به درب خانه سوارموتور بود رضا را پياده کرد و من و برادر

رساند برادرم به خانه رفت سپس مرا با چوب زد و سوارموتور شدم 

و مرا به مزرعه ميالد برد بعد به رضا زنگ زد گفت بيا بعد به من 

تجاوز کردند که نگهبان باغ جلو آمد و بعد اسماعيل زنگ به 

برادرش زد و او با موتور به آنجا آمد و افغانی را با چوب زدند 

 صدای پليس آمد همه فرار کردند.  و تا

قانون آئين دادرسی  560سپس ضمن تفهميم مفاد تبصره و ماده 

کيفری، در خصوص اظهارات آقای مهران توضيحات متهمان به شرح ذيل 

 است ؛

اسماعيل: من با رضا و مهران پس از ورزشگاه به مزرعه ميالد 

درگير شديم  رفتيم که چند افغانی جلوی ما را گرفته ما با آنها

سپس فرار کرديم و مهران آنجا ماند و اطالعی از بقيه ماجرا 

 ندارم.

خطاب به رضا و اظهار داشت؛ من و اسماعيل و مهران پس از 

مسابقات فوتبال به مزرعه مذکور رفتيم که چند نفر افغانی با 

چراغ قوه جلوی ما را گرفتند و ما را مورد ضرب و جرح قرار 

کرديم مهران جاماند و ديگر از موضوع اطالعی  دادند پس ما فرار

 نداريم. 

سؤال : خطاب به اسماعيل آخرين دفاع شما چيست؟ من مهران را به 

 زور نبردم بلکه خودش باما آمد 
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سؤال خطاب به رضا آخرين دفاع شما چيست؟ من دخالتی در اين کار 

 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول 51/1/00نداشتم، به تاريخ 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بتصدی امضاء کننده ذيل 

تحت نظر قراردارد با مالحظه جامع  6،،00/6500تشکيل و پرونده کالسه 

اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی تحقيقاتی را اعالم و بشرح 

 ذيل اقدام به صدور قرار می گردد ؛

 « قرار دادسرا» 

 ومی و انقالب شهرستان با سالم؛ رياست محترم دادسرای عم

رضا ف دائر بر مشارکت در  -6اسماعيل ع  -5در خصوص اتهام آقای 

ربودن شاکی آقای مهران س از سوی دو متهم و ايراد ضرب و جرح 

عمدی از سوی متهم رديف اول با توجه به اوراق و محتويات پرونده 

ات معموله و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و تحقيق

و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه انتسابی به 

و  6،متهم محرز بوده و عقيده بر وقوع آن داشته مستندًا به مواد 

همگی از قانون مجازات اسالمی و بند  665، 05،، 706،  606، ،60، 601

ب از قانون اصالح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقال 6کاف ماده 

قرار مجرميت مشاراليهما را صادر و اعالم می نمايد و اما در 

خصوص آقای رضا ف دائر بر مشارکت در ايراد ضرب و جرح عمدی شاکی 

با توجه به اوراق و محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و 

اظهارات شاکی فقدان ادله مثبته مکفی و قانع کننده و صرف نظر 

دم بلوغ شاکی ارتکاب بزه انتسابی از از رضايت ولی به لحاظ ع

سوی ايشان محرز و مسلم نبوده و عقيده بر عدم وقوع آن داشته و 

با تمسک به اصل کلی و الزم الرعايه برائت و مستندًا به بند کاف 

ماده فوق الذکر قرار منع تعقيب صادر و اعالم می گردد اين قرار 

مه صالحه است. دفتر ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محک

پرونده به استحضار دادستان محترم برسد در صورت موافقت با 

قرارهای صادره برای قرار اول کيفر خواست تنظيم و قرار دوم 

ابالغ و پرونده برگ شماری و منگنه و از آمار موجود کسر و جهت 
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رسيدگی به کيفرخواست صادره به دادگاه جزائی ارسال گردد. ضمنًا 

بزه لواط با توجه به اظهارات طرفين دعوی و انکار آن و  در خصوص

نظر به پزشکی قانونی که حکايت از عدم دخول و عدم لواط القابی 

دارد بلکه درحد تفخيذ می باشد وحسب قوانين و مقررات جاريه 

قانون اصالح  7ماده  7قانون مجازات اسالمی و تبصره  565ماده 

انقالب دادسرا اين شعبه صالح به قانون تشکيل دادگاههای عمومی و 

رسيدگی نبوده و در صالحيت دادگاه است لذا در راستای اعمال 

قانون فوق الذکر برای رسيدگی به دادگاه ارسال  7ماده  7تبصره 

 می گردد. 

 موافقت دادستان محترم دادگاه عمومی و انقالب به قرار صادره

 « كيفر خواست»

 جزايی ؛  505دادگاه شعبه 

ساکن فيروزکوه متهم به مشارکت در  رضا ف  -6سماعيل ع ا -5

ربودن شاکی آقای مهران  س  از سويی هر دو متهم و ايراد ضرب و 

 جرح عمدی از سوی متهم رديف اول ناظر به داليل زير؛ 

 اوراق و محتويات پرونده -5

 گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و تحقيقات معموله  -6

 متهماقرار  -7

 ساير قرائن و امارات موجود در پرونده. -،

، ،60، 601، 6،گرديده طبق مواد  55/1/00مرتکب بزه فوق در تاريخ 

همگی از قانون مجازات اسالمی و بند ک از ماده  665، 05،، 706، 606

از قانون اصالح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب گناهکار  7

 ود .بوده و تقاضای مجازات می ش

 دادگاه جزائی ارسال شد . 505پرونده جهت ادامه رسيدگی به شعبه 

 جلسه رسيدگي ؛

دادگاه جزايی  505در وقت فوق العاده شعبه  51/1/00در تاريخ 

 بتصدی امضاء کنندگان ذيل تشکيل است ؛
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در پرونده کالسه فوق تحت نظر است و نماينده محترم دادستان 

ساله  51دارند و متهمين اسماعيل ع  حضورًا تقاضای مجازات متهم را

 51که بعلت آنکه پدرش فوت کرده مادرش حاضر گرديده و رضا ف ) 5

ساله( با حضور پدرش با احراز هويت حضور دارند و پس از تفهيم 

از قانون آئين دادرسی کيفری ، ولی شاکی اظهار داشته  560ماده 

ده اند ولی من است که ايشان پسر مرا کتک زده و به او تجاوز نمو

 از هر دو آنها رضايت خود را اعالم می دارم .

پس از متهم اسماعيل سؤال شد که با توجه به کيفرخواست متهم 

هستيد به ضرب و جرح عمدی و تفخيذ چه دفاعی داريد؟ پاسخ: ما او 

را سوار کرديم که گشتی بزنيم و هيچ يک از اتهامات را قبول 

 نداريم .

 چيست؟سؤال: آخرين دفاعت 

 من هيچ کاری نکردم و اتهامات وارده را قبول ندارم .

سؤال از متهم رضا ف شما به موجب کيفرخواست متهم هستيد به 

 تفخيذ از خود دفاع کنيد.

پاسخ: ما برای گردش به آنجا رفته بوديم که افغانيها به ما 

 حمله ور  شدند و ماکاری نکرديم .

 ه را قبول ندارم. آخرين دفاعت چيست؟ من اتهامات وارد

در اين حين اولياء متهمين اظهار داشتند که ما خود اينها را 

تربيت می کنيم و تقاضای عفو از محضر دادگاه داريم و شاکی نيز 

مجددًا رضايت خود را اعالم و والدين تعهد به تربيت اطفال خود 

 دارند . 

 صدور رأي 

  0000066657،00،16  به شماره دادنامه :

  56/1/00 صدور:تاريخ 

 رئيس دادگاه جزائی به جانشينی از دادگاه اطفال  مرجع صادركننده :
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 مهران شاكي :

 ( رضا ف 6( اسماعيل ع )5) متهمين :

 لواط اتهام :

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی 

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

 «دگاهرأي دا»

ساله و  51در خصوص اتهام آقايان اسماعيل ع و رضا  ف هر دو 

بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفيل دائر بر شرکت در آدم ربايی 

و نيز تفخيذ و اتهام ديگر آقای اسماعيل دائر بر ايراد ضرب و 

 00701جرح عمدی نسبت به آقای مهران موضوع کيفر خواست به شماره 

سرای عمومی و انقالب شهرستان و شکايت آقای داد 51/1/00مورخ 

مهران  س  و ولی وی آقای جعفر اين دادگاه نظر به اعالم گذشت 

بدون قيد و شرط شاکی و پدر وی و عدم وجود ادله کافی بر توجه 

اتهامات وارده مبنی بر آدم ربايی و تفخيذ به متهمين مستندًا به 

از قانون  76يفری و اصل از قانون آئين دادرسی ک 6از ماده  6بند 

اساسی جمهوری اسالمی ايران ضمن صدور حکم به برائت متهمين در 

خصوص بزه تفخيذ و شرکت در آدم ربايی در خصوص اتهام وارده بر 

اسماعيل  ع داير بر ايراد ضرب عمدی نيز قرار موقوفی تعقيب 

 صادر و اعالم می دارد. والدين متهمين می بايستی تالش الزم را در

تربيت آنان به عمل آورند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بيست 

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهی در محاکم تجديدنظر خواهی 

 استان خواهد بود. 

 تحليل كار آموز ؛

قانون اصالح قانون تشکيل دادگاههای  7از ماده  7نظر به تبصره 

ه جزايی رسيدگی عمومی و انقالب جرائم مربوط به اطفال در دادگا

ميشود و در شعبه بازپرسی ميبايست قرار عدم صالحيت صادر و 
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پرونده به شعبه دادگاه جزايی ارسال ميشد در صورتيکه قرار 

مجرميت از بازپرسی صادر و کبفرخواست توسط دادستان محترم صادر 

گرديده که در خصوص اطفال قرار مجرميت و کيفرخواست صادر 

 نميشود.

گذشت شاکی خصوصی نسبت به ارتکاب ضرب وجرح ، دادگاه با توجه به 

محترم مبادرت به صدور حکم به موقوفی تعقيب صادر نموده است  که 

 وفق موازين شرعی و قانونی ميباشد .

 

 60گزارش 

 گزارش نيروی انتظامی  شاكي:

 امين ع.  متهم:

 رانندگی بدون گواهينامه موضوع:

 صدور حکم به محکوميت متهم  تصميم دادگاه:

قانون  667ماده  -قانون آئين دادرسی کيفری 7ماده  مواد استنادي  دادگاه :

 مجازات اسالمی 

 مرجع انتظامی ؛ شرح گزارش:

به دستور مقام محترم قضايی مبنی بر اعالم نظر و ترسيم کروکی 

فرضی يک دستگاه موتورسيکلت فاقد پالک که شخصی به هويت امين ع 

اقد گواهينامه از سمت جنوب به شمال در خيابان پاسداران در ف

حرکت بوده که بعلت عدم توانايی در کنترل وسيله نقليه در منطقه 

مسکونی با گاردريل وسط خيابان پاسداران برخورد و موتورسيکلت 

کيلومتر آسيب ديده و راننده نيز مصدوم و  -از قسمت جلو  فرمان

منتقل وسپس به سمنان اعزام گرديده  به بيمارستان امام خمينی

است تاکنون مدارکی از موتورسيکلت و راکب رؤيت نگرديده است 

 راکب از سوی شکم و اعضای بدن آسيب ديده . 
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پرونده با دستور دادستان محترم به شعبه اول دادياری دادسرای 

 عمومی و انقالب ارجاع شد 

 اظهارات متهم در شعبه اول دادياري : 

 ساله  56سن    امين ع

اينجانب با موتورسيکلت در مسير ميدان سپاه در حال حرکت بودم 

که آقای امير با موتور از پشت به من برخورد کرد و من تعادل 

خود را از دست دادم و به زمين خوردم آقای امير متواری شد و من 

 به بيمارستان منتقل شدم . 

 سؤال: آيا مصدوم شده ايد؟ 

 جواب: بله 

ل: آيا در خصوص برخورد آقای امير با موتور شما از پشت سؤا

 شاهدی داريد؟ 

 دهخدا  -مهدی -جواب: بله آقای محمود

 سؤال: آيا به پزشکی قانونی معرفی می شويد؟ 

 جواب: بله 

سؤال: طی گزارش مراجع انتظامی شما موتورسيکلت را سرقت نموده 

 ايد چه پاسخی داريد؟ 

نبوده موتور صاحب کارم بوده که برای جواب: خير سرقتی در کار 

 صرف ناهار با اجازه از ايشان گرفته ام

 سؤال: آيا گواهينامه داريد؟ 

 جواب: نخير ندارم 

جزائی در اعمال  505ارسال پرونده از سوی شعبه دادياری به شعبه 

قانون اسالمی قانون آئين دادرسی کيفری مورخ  7از ماده  7تبصره 

1/6/06  

با حضور متهم آقای امين ...شغل:  جلسه دادگاه تشکيل است 1/6/06در جلسه 

اسالمی آئين دادرسی  560کارگر موتورسازی از مفاد ماده و تبصره 

کيفری مطلع شدم هر وقت اقامتگاه خود را تغيير دادم اطالع می 

 دهم.
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سؤال: اتهام شما داير بر رانندگی بدون گواهينامه قرائت می 

 سابی خود دفاع کنيد. گردد و از اتهام انت

 جواب: قبول دارم اشتباه کردم

 سؤال: موتورسيکلت متعلق به چه کسی است؟

جواب: متعلق به مشتری مغازه بوده که جهت تعميرات آورده شده 

 بود. 

سؤال: اتهام و داليل آن مجددًا تفهيم می شود و بعنوان آخرين 

 دفاع هر مطلبی داريد بيان کنيد.

 عرضی ندارم.  جواب: اشتباه کردم

 «رأي دادگاه»

در خصوص اتهام آقای امين  ع فرزند غالمعلی داير بر رانندگی 

بدون گواهينامه نظر به گزارش نيروی انتظامی و اقرار مقرون 

بواقع متهم، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است و عملش منطبق به 

ار لاير قانون مجازات اسالمی که مشاراليه را بپرداخت صدهز 667ماده 

 جزای نقدی محکوم می نمايد. رأی صادره حضوری و قطعی است . 

پس از ابالغ رأی به محکوم عليه پرونده به اجرای احکام کيفری 

مبلغ  0/6/06در تاريخ  "ارجاع شده و طی اخطاريه به متهم نهايتا

به حساب دادگاه واريز گرديده و  ،،66،6يکصدهزار لاير طی فيش شماره 

 وحه از آمار دعاوی کسر و مختومه شد .پرونده مطر

 تحليل كار آموز :

قانون مجازات اسالمی در صورت رانندگی با وسايل  667به موجب ماده 

موتوری بدون داشتن گواهينامه جرم محسوب و مجازات آن نيز شامل 

تا دو ماه حبس تعزيری ويا تا يکصد ميليون لاير جزای نقدی تعيين 

ترم رأی مطابق با موازين قانونی صادر گرديده است که قاضی مح

 نموده است .

 

60گزارش   



 Vaghf.comسایت های کیفری، وبپرونده

 

 باشد.می Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

 گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر شاكي:

 فريد مشتکي عنه:

 حمل يک گرم ترياک و استعمال آن  موضوع اتهام:

 صدور رأی محکوميت متهم  تصميم دادگاه:

 یدادرس نيقانون آئ 660و تبصره ماده  650مواد مواد استنادي دادگاه: 

قانون اصالح قانون مبارزه با  66و56و  51و  1و  ،ـ مواد  یفريک

 مواد مخدر

 شرح گزارش مرجع انتظامي: 

با احترام به استحضار ميرساند مأموريت اين يگان در مورخه 

در حين گشت زنی در منطقه جمشيدآباد فردی به نام محمد ج  01/،/57

اد مخدر از نوع گرم مو 56مشکوک و در بازرسی بدنی از وی مقدار 

ترياک کشف گرديده سپس در پی اعتراف وی مبنی بر اينکه چند 

دقيقه بپش مواد را از منزلی که به تعدادی از کارگران اجاره 

داده شده است و خانه مجردی می باشد خريداری نموده است سپس وفق 

 موازين شرعی و قانونی وارد منزل فوق شده که در نتيجه .

 -6همراه يک گرم ترياک و همچنين حين استعمال ابراهيم ع به  -5

گرم ترياک که در منزل جاسازی نموده بود کشف  50علی ص همراه با 

فريد  با کشف يک گرم و  -،گرم ترياک 60قربان با کشف  -7گرديد 

افراد نامبرده دستگير و با مواد مکشوفه به يگان انتظامی داللت 

 داده شدند. 

 اظهارات متهم 

 ساله 56 سن فريد 

سؤال: گزارش مراجع انتظامی عليه شما قرائت می شود چه دفاعی در 

 خصوص حمل يک گرم ترياک و استفاده از آن را داريد؟ 
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پاسخ: قبول دارم که مواد از آنجا خريداری نمودم و همانجا مصرف 

 کردم وليکن اعتياد ندارم 

 سؤال: در آخرين دفاع چه اظهاری داريد؟

 دفاعی ندارم پاسخ: قبول دارم.

 در وقت فوق العاده جلسه رسيدگي تشکيل است. 01/،/50تاريخ 

 قرار مجرميت

ساله  56فريد  -5با سالم در پرونده فوق با تحقيق بعمل آمده از 

علی ص  -6فاقد پيشينه کيفری بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفيل 

ه ساله متأهل متهم فيروزکوه فاقد پيشينه کيفری بازداشت ب 61

ساله حمل يک گرم ترياک  71حميد  -7لحاظ عجز از معرفی کفيل 

ساله مجرد اهل شيروان  66اميد ع  -،دارای يک فقره پيشينة کيفری 

آزاد با معرفی کفيل متهم است به محل يک گرم ترياک و داشتن 

گرم  60ساله آزاد با معرفی کفيل خريد و حمل  60قربان  -1اعتياد 

رم دائر بر حمل مواد مخدر و استفاده از ترياک نامبردگان به ج

آن با عنايت به گزارش مرجع انتظامی و اقرار صريح متهمين بزه 

و 1و ،انتسابی به نامبردگان را محرز دانسته و مستندًا به مواد 

از قانون  0،و  6،از قانون مجازات اسالمی و در اعمال ماده  50و 51

 ردگان صادر می گردد. مذکور گناهکار بوده و قرار مجرميت نامب

 صدور كيفرخواست

 606 به شماره:  01/،/60 به تاريخ

 جانشين دادستان صادركننده:

 از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

 دادگاه انقالب اسالمی  71به رياست محترم شعبه 

ساله بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفيل متهم  56آقای فريد  -5

 ک و استعمال آن است به حمل يک گرم تريا
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ساله اهل شيروان آزاد با قيد معرفی کفيل متهم است  71محمد ج  -6

 به حمل و خريد دوازده گرم ترياک و داشتن اعتياد 

ساله اهل شيروان بازداشت به لحاظ عدم معرفی کفيل  61علی ص  -7

 متهم است به نگهداری ده گرم ترياک 

فی کفيل متهم است به ساله اهل شيروان آزاد با معر 60قربان  -،

 خريد و حمل بيست گرم ترياک و داشتن اعتياد 

ساله مجرد اهل شيروان آزاد با معرفی کفيل متهم است  66اميد  -1

 به حمل يک گرم ترياک و داشتن اعتياد 

 نظر به دالئل زير، 

 گزارش مرجع انتظامی  -5

ات اقرار صريح متهمين در جلسه دادياری بزه انتسابی و دفاعي -6

 غير موجهشان 

ساير امارات و قرائن موجود در پرونده که با اوضاع و احوال  -7

در شهرستان گرديده  01/،/57مطابقت داشته ،مرتکب بزه در تاريخ 

از قانون مجازات اسالمی و در اعمال  50و  51و  1و  ،طبق ماده 

از قانون مذکور گناهکار بوده و تقاضای مجازاتشان  0،و  6،ماده 

 شود. می 

 ارسال پرونده به دادگاه انقالب

 دادگاه انقالب اسالمي ؛  71صدور قرار از شعبه 

دادگاه انقالب  71در جلسه فوق العاده شعبه  01/،/65پرونده بتاريخ 

بتصدی اينجانب امضاء کننده ذيل تشکيل است در پرونده کالسه ش 

ام با عنايت به استحضار ميرساند که از متهمين شخصی بن 556،/

فريد که در دادسرا رسيدگی گرديده و کيفرخواست صادر گرده است 

ساله می باشد لذا با  56به استحضار ميرساند نامبرده کيفرخواست 

توجه به اينکه رسيدگی به جرائم اينگونه اشخاص در صالحيت محاکم 

قانون  660و تبصره ماده  650عمومی نيست لذا مستندًا به مواد 

و به لحاظ محل وقوع جرم ،قرار عدم صالحيت  آئين دادرسی کيفری
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رسيدگی صادر و به شايستگی محاکم عمومی شهرستان فيروزکوه ارسال 

 می گردد. 

سپس پرونده بدل در خصوص متهم فريد تشکيل وبه دادگاه جزايی 

 ارسال گرديد و با تعيين وقت رسيدگی جلسه رسيدگی تشکيل گرديد .

 «جلسه رسيدگي»

دادگاه عمومی  505در وقت فوق العاده در شعبه  01/،/66در تاريخ 

ساله پس از  56جزائی جلسه رسيدگی تشکيل است با حضور متهم فريد 

قانون آئين دادرسی کيفری پس دادگاه با توجه به  560تفهيم ماده 

نظر دادستان که مجازاتش را خواستار شده است و کيفرخواست صادر 

وده مبنی بر آنکه شما متهم نموده است به متهم تفهيم اتهام نم

 هستيد به حمل يک گرم ترياک و استعمال از آن چه دفاعی داريد؟

 جواب: قبول دارم اشتباه کردم

و در آخرين دفاع نيز اظهار داشته که عرضی ندارم و تقاضای عفو 

 دارم. 

دادگاه عمومی جزائی به جانشينی از  505شعبه  مرجع صادركننده رأي:

 دادگاه اطفال 

 « ي دادگاهرأ» 

ساله بازداشت به  56در خصوص اتهام آقای فريد ک فرزند خداداد 

دليل عجز از معرفی کفيل متهم به جرم دائر بر حمل يک گرم مواد 

مخدر از نوع ترياک و استعمال آن که توسط مقام انتظامی دستگير 

گرديده و کشف گرديده و با عنايت به گزارش مراجع انتظامی و 

ادره و اقرار صريح متهم و ساير قرائن و امارات کيفرخواست ص

موجود در پرونده بزه انتسابی نامبرده محرز و با استناد به 

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و  56و  51و  1و  ،مواد 

از همان قانون حکم به محکوميت مشاراليه به  66با رعايت ماده 

بدل از حبس با احتساب ايام  پرداخت مبلغ يک ميليون لاير جزای نقدی

 بازداشت در حق دولت صادر می گردد. رأی صادره قطعی است. 
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سپس پرونده به اجرای احکام کيفری ارسال شده و با احتساب ايام 

به حساب جاری شماره  ،66766لاير طی قبض شماره  000/110بازداشت مبلغ 

مختومه  واريز شده و پرونده مطروحه از آمار دعاوی کسر و ،0051

 شد. 

 تحليل و نظركارآموز:

پرونده مطروحه در جريان رسيدگی می بايست پس از مرحله تحقيقات 

و بازجويی به موجب کيفرخواست صادره با توجه به اينکه متهم فوق 

سال می باشد پرونده ای جداگانه تشکيل و به جهت صالحيت  50زير 

از  660ره ماده دادگاه جزائی به استناد تبص 505رسيدگی در شعبه 

قانون آئين دادرسی کيفری ارسال می نموده و که اين ايراد بر 

عملکرد دادستان محترم وقت ، وارد است و قرار عدم صالحيت دادگاه 

انقالب اسالمی به حق بوده و در ادامه روند رسيدگی به پرونده 

ايرادی به چشم نمی خورد مگر آنکه قاضی محترم در رذی صادره به 

خواست در خصوص متهم اين است اشاره داشته که صدور کيفر کيفرخو

 صادر شده است . "واپرونده سه

 

  60گزارش 

 ساله  56( صفرعلی ب ولی دم محمد 5) شاكي:

 آرش متهم:

 رانندگی بدون گواهينامه -تصادف منجربه جرح موضوع:

دادگاه جزائی شهرستان به جانشين از دادگاه  505شعبه  مرجع رسيدگي:

 ل اطفا

 محکوميت مشتکی عنه  تصميم دادگاه:
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)مهلت دوساله در پرداخت  706، بند ب ماده ،60مواد  مواد استنادي دادگاه :

و تبصره  0، موادی ـقانون مجازات اسالم 650، 05،، 00،، 766( هيد

از  66 مادهی ـ از قانون مجازات اسالم 10و دو و ماده  کي یها

 616و ماده  05انقالب  مصوب  سال و  یعموم یدادگاهها ليقانون تشک

 یفريک یدادرس نياز قانون آئ

 متن شکوائيه:

 دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان ؛ 

 0/6/01ساله در تاريخ  56با سالم و احترام؛ فرزندم بنام محمد ب 

که بر ترک موتورسيکلت متهم آرش بوده در اثر تصادف در خيابان 

دوم و اکنون تحت درمان پزشکی است با برخورد با فرد ديگری مص

چون حسب تشخيص افسران فنی مقصر حادثه راننده موتورسيکلت مذکور 

بنام آرش ت بوده است لذا با اعالم مراتب تقاضای تعقيب کيفری 

موضوع را دارم فعالً مصدوم در منزل است و اقدامات پزشکی نامبرده 

تعقيب کيفری را  را دارد اينجانب به عنوان ولی دم مصدوم تقاضای

جانشين دادستان آقای يوسفی به جهت صغر  56/6/01دارم در تاريخ 

سن متهم که در صالحيت دادگاه اطفال می باشد به رئيس دادگستری 

 505ارجاع تا دستور مقتضی در جهت رسيدگی پرونده مطروحه در شعبه 

دادگاه جزائی خاص ارجاع شود که رئيس دادگستری نيز در تاريخ 

 دادگاه جزائی صادر نموده. 505دستور ارجاع پرونده به شعبه فوق 

 معرفی مصدوم )محمد ب( به پزشکی قانونی جهت معاينه 

 «گواهي پزشکي قانوني» 

 محاکم عمومی فيروزکوه ؛ 505رياست محترم شعبه 

از آقای محمد ب فرزند  56/6/01مورخ  01/670/505عطف به نامه 

 ارنظر ميگردد ؛ صفرعلی معاينه و بشرح زير اظه

 نياز به معاينه مجدد ندارد. 

( ارش کوفتگی ناحيه زانوی چپ نيم درصد ديه کامل انسان تعيين 5

 می گردد . 
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( دو جراحت بخيه بنداول دست چپ )در حد داميه( توأم با شش 6

 خراشيدگی روی اين ناحيه ) درحد حارصه(

احت بخيه ( جر،( دو خراشيدگی روی ساعد دست چپ )درحد داميه( 7

 شده روی زانی چپ )درحد داميه(

( 6( خراشيدگی در انتهای تحتانی ساق پای چپ )درحد حارصه( 1

کوفتگی ناحيه پشت زانوی چپ، ضايعات فوق در اثر اصابت جسم سخت 

)تاريخ پذيرش بيمارستان حادث  0/6/01يا بالعکس در طی مورخه 

نده درحدود شده( و در صورت عدم بروز عوارض تاريخ اختتام پرو

 يکماه پس از حدوث ضايعات خواهد بود. 

 505احضاريه جهت توضيحات به ولی مصدوم )شاکی( از سوی شعبه 

 دادگاه جزائی 

  1/50/01جلسه رسيدگي در تاريخ 

جزائی به تصدی اينجانب با  505در وقت حضور شعبه  1/50/01بتاريخ 

... بعنوان  امضاء کنندگان ذيل تشکيل است آقای صفرعلی ولی محمد

شاکی و آقای آرش ت به همراه پدرش )به عنوان متهم( حاضر است پس 

از قانون آئين دادرسی کيفری اظهار می 560بعد از تفهيم ماده 

دارند آدرس و مشخصات در پرونده حاضر است  نماينده  دادستان 

تقاضای رسيدگی وفق مقررات با توجه به طفل بودن متهم دارد آقای 

ار می دارد که آقای آرش شکايت دارم سپس خطاب به صفرعلی اظه

متهم اتهام شما دائر بر رانندگی منجربه ايراد صدمات بدنی غير 

عمدی  و نداشتن گواهينامه طبق گزارش مرجع انتظامی می باشد چه 

 دفاعی داريد؟

 پاسخ: قبول دارم و تقاضای عفو دارم. 

قانونی مبنی بر دادگاه جزائی به پزشکی  505نامه از سوی شعبه 

 اينکه ارش جراحات وارده به دست مصدوم را اعالم نمائيد. 

 « گزارش پزشکي قانوني» 

ارش داميه دست چپ يک درصد ديه کامل انسان و ارش حارصه دست چپ 

 نيم درصد ديه کامل انسان تعيين می گردد. 
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 صدور رأي 

  50/50/01مورخ  5055  به شماره دادنامه :

 علیآقای صفر شاكي :

 آقای آرش ت متهم:

 تصادف اتهام:

 «رأي دادگاه»

ساله، دائر بر بی  ،5در خصوص اتهام آقای آرش  ت فرزند فيض اله 

احتياطی در رانندگی منجربه ايراد صدمات شبه عمدی همراه با 

نداشتن گواهينامه با التفات به جامع محتويات پرونده تحقيقات و 

که حکايت  0/6/01ظامی مورخه اقدامات معموله، گزارش مأمورين انت

از وقوع تصادف بين وسيله نقليه مزدا به رانندگی آقای يوسف 

اسفنديار و موتورسيکلت به رانندگی متهم می نمايد که منجربه 

مصدوميت ترک نشين موتورسيکلت به نام محمد ب شده است و با توجه 

ی به نظريه افسرکاردان فنی و شکايت مصدوم حادثه و گواهی پزشک

قانونی و اقرار متهم و ساير امارات و قراين موجود در پرونده 

بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و موضوع منطبق است 

، 766)مهلت دوساله در پرداخت ديه(  706، بند ب ماده ،60با مواد 

قانون  66قانون مجازات اسالمی که با رعايت ماده  650، 05،، 00،

عيت خاص متهم و اينکه طفل می باشد و مجازات مذکور از باب وض

زندان اثر تخريبی داشته و به نظر دادگاه مناسب به حال ايشان 

نمی باشد و اينکه راجع به رانندگی بدون پروانه نيز طی پرونده 

مجازات شده است علی ای حال با اعمال تخفيف حکم  01/666/505کالسه 

پانصدهزار لاير جزای نقدی به محکوميت مشاراليه با پرداخت مبلغ 

بدل از حبس در حق دولت و نيز به پرداخت دو صدم ديه کامله بابت 

ارش داميه و حارصه در روی دست و کوفتگی زانو + دو و نيم صدم 

ديه کامله بابت دو حارصه ساعد و داميه زانو و حارصه ساق پا در 
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فرجه  حق مصدوم حادثه آقای محمد ب صادر می گردد. رأی صادره در

بيست روز مقرر در قانون قابل تجديدنظر خواهی در محاکم 

 تجديدنظر استان است. 

سپس محکوم عليه تقاضای رسيدگی مجدد به پرونده مطروحه را در 

 دادگاه تجديدنظر خواستار شده و به شرح ذيل رأی صادر می گردد. 

  50/6/06مورخ  506 شماره دادنامه:

 ه تجديدنظر استاندادگا 7،شعبه  مرجع رسيدگي :

 آقای آرش ت  تجديدنظر خوا ه:

 آقای صفرعلی ب  تجديدنظر خوانده:

صادره از شعبه  50/50/01مورخ  5055از دادنامه شماره  تجديدنظر خواسته:

 دادگاه عمومی  505

تجديدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقديم داشته که  گردشکار:

کالسه فوق انجام تشريفات به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت به 

قانونی مورد رسيدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه 

تشکيل و با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم 

 و به شرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد. 

 « رأي دادگاه» 

در خصوص تجديدنظر خواهی آقای آرش ت چهارده ساله نسبت به 

دادگاه  505صادره از شعبه  50/50/01مورخه  5055ادنامه شماره د

عمومی که به موجب آن مشاراليه به اتهام ايراد صدمه بدنی غير 

عمدی در حين رانندگی بدون داشتن گواهينامه به ديه و جزای نقدی 

محکوم شده است. اين دادگاه با توجه به اينکه نظر به کاردان 

اخذ نشده بود با اعاده پرونده به فنی تصادفات و کارشناسی 

دادگاه محترم بدوی نظريه در خصوص تقصير اخذ و پيوست گرديده که 

بيانگر تقصير راکب موتورسيکلت صغير احراز گرديده است صرفنظر 
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از اينکه محکوميت از حيث ميزان محکوميت درست است يا خير توجهًا 

انون مجازات از ق 10و تبصره های يک و دو و ماده  0،به مواد 

اسالمی طفل و نابالغ از مسئوليت کيفری در صورت ارتکاب جرم مبرا 

می باشد و در صورت ضامن عاقله ضامن باشد. تعقيب و مجازات 

معترض مطابق مقررات و موازين قانونی نمی باشد عليهذا اعتراض و 

تجديدنظر خواهی را وارد تشخيص داده با استناد تبصره اول از 

 05قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب  مصوب  سال از  66ماده 

از قانون آئين دادرسی کيفری قرار منع پيگرد صادر و  616و ماده 

اعالم می گردد. و در خصوص محکوميت عاقله به پرداخت ديه دادگاه 

محترم بدوی اظهارنظر نکرده است جهت هرگونه اقدام پرونده به 

 أی صادره قطعیدادگاه بدوی اعاده می گردد. ر

 دادگاه تجديدنظر استان  7،مستشاران شعبه 

 505ارسال پرونده به دادگاه بدوی و صدور رأی جديد از سوی شعبه 

  66/1/06مورخ  71،دادگاه جزائی به شماره دادنامه 

 آقای محمد بشاكي: 

 آقای فيض اله ت  متهم:

ات شبه دائر بر بی احتياطی در امور رانندگی و منجربه صدم اتهام:

 عمدی 

 جزائی  505رئيس شعبه  مرجع صادركننده:

 « رأي دادگاه»

دادگاه  7،در پرونده شعبه  50/6/06 -506عطف به دادنامه شماره 

تجديدنظر استان که آقای آرش ت بعلت طفل بودن مبری از مسئوليت 

کيفری تشخيص و در رابطه با اتهام بی احتياطی در امر رانندگی 

و جرح شبه عمدی پرونده امر منتهی به قرار  منجربه ايراد ضرب

قانون مجازات اسالمی که  10منع تعقيب شده است و با توجه به ماده 



 Vaghf.comسایت های کیفری، وبپرونده

 

 باشد.می Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

اشعار ميدارد چنانچه غير بالغ مرتکب جرح و ضرب شود عاقله ضامن 

است و با عنايت به عدم ارائه دفاعيات مؤثر از ناحيه عاقله 

دادگاه با استناد به  متهم آقای فيض اله ت و اقرار ضمن ايشان

)مهلت دوساله در پرداخت  706بند ب ماده  ،60ماده مرقوم و مواد

قانون مجازات اسالمی حکم به محکوميت عاقله   05،، 00،، 766ديه( 

متهم آقای فيض اله ت به پرداخت پنج و نيم صدم ديه کامله بابت 

اعد ارثی داميه ابرو حارصه روی دست و کوفتگی زانو و دو حارصه س

و داميه زانو و حارصه ساق پا در حق محکوم له  آقای محمد ب 

فرزند صفرعلی صادر ميگردد. رأی صادره در فرجه بيست روز مقرر 

 در قانون قابل تجديدنظرخواهی در محاکم تجديدنظر استان است. 

سپس با تجديدنظر خواهی از سوی محکوم عليه پرونده مجددًا به 

هران اعاده شد و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجديدنظر استان ت

 دادگاه تجديدنظر استان  7،

 صفرعلی ت تجديدنظرخواه:

 آقای محمد ب  تجديدنظر خوانده:

 505صادره از شعبه  66/1/06مورخ  71،دادنامه شماره  تجديدنظر خواسته:

 دادگاه جزائی 

 « رأي دادگاه»

از دادنامه در خصوص اعتراض و تجديدنظرخواهی آقای فيض اله ت 

دادگاه عمومی که به  505صادره از شعبه  66/1/06مورخ  71،شماره 

موجب آن مشاراليه من باب عاقله بابت صدمات بدنی وارده از 

ناحيه فرزند خود به ديه محکوم شده است با عنايت به مندرجات و 

محتويات پرونده و مالحظه دادنامه صادره و ميزان ديه که کمتر از 

مل و از حد نصاب قانونی کمتر است با اذعان به اينکه خمس ديه کا

در اين خصوص دادنامه تجديدنظر خواسته قطعی است با استناد به 

از قانون آئين دادرسی کيفری قرار رد  676بند دال از ماده 

 تجديدنظرخواهی با رد اعتراض صادر و اعالم می گردد. 
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در نهايت در سپس پرونده به اجرای احکام کيفری ارسال شد و 

شاکی رضايت خود را در پرونده مطرح داشته و  66/50/06تاريخ 

 پرونده از آمار دعاوی کسر و مختومه شد. 

 

 نظر و تحليل كارآموز: 

پرونده مطروحه در مرحله بدوی نسبت به دادنامه اول که عليه طفل 

قانون  10صادر گرديده قانونی نبوده و با استناد به  ماده 

می طفل مبری از مسوليت کيفری بوده و می بايست عليه مجازات اسال

عاقله ی طفل دعوی مطرح می گرديد لذا رأی دادگاه تجديدنظر کامالً 

وفق موازين شرعی و قانونی صادر گرديده و پرونده در مراحل بعدی 

کاماًل وفق موازين شرعی و قانونی طی شده و ايرادی بر آن وارد 

 نيست. 

 

 11گزارش 

ئم مشهود و جزء جرائم عمومي و با گزارش پليس تعقيب جرا شاكي:

 شود.كيفري آغاز مي

 عزيز الهمشتکي عنه: 

 حمل مواد مخدر موضوع:

 محكوميت متهمتصميم دادگاه: 

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد  0ـ 51ـ 56مواد  مواد استنادي:

اد قانون اصالح قانون مبارزه با مو 1ماده  5وبند 76ماده   -مخدر

 مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت  نظام 

 گزارش كالنتري
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اعالم منابع و مخبرين  66/6/00مورخه  57370احترامًا مقارن ساعت 

مبني بر استعمال مواد مخدر به آدرس جمشيد آباد داخل اتاقك 

مخروبه كه در اين هنگام عوامل يگان مبارزه با مواد مخدردر 

و پس از بررسي محل مشاهده  معيت عوامل آگاهي به موقعيت اعزام

ـ عزيز اله در محل 7ـ احسان 6ـ ولي اله5گرديد سه نفر به نامهاي 

گرم و  1حضور داشته كه پس از بررسي داخل كمد چوبي شكسته مقدار 

سوت سوخته  70گرم و  5سوت مواد مخدر از نوع ترياك و مقدار  70

مقدار  اظهار داشته ( ي)ترياك كشف گرديده كه آقاي عزيز اله 

باشد كه هر سه نفر به همراه مواد مكشوفه متعلق به نامبرده مي

مكشوفه به پليس مبارزه با مواد مخدر انتقال داده و تحويل آن 

 معاونت گرديد مراتب صورتجلسه و به امضاء حاضرين رسيد.

پرونده مطروحه از سوی دادستان جهت رسيدگی به شعبه اول دادياری 

 ارجاع شد .

 تهم آقاي عزيز الهاظهارات م

گردد چه سؤال: مفاد گزارش مأمورين براي شما قرائت و تفهيم مي

 اظهاراتي داريد؟

باشد دو نفر ديگر پاسخ: قبول دارم مواد مكشوفه براي بنده مي

بنامهاي احسان و ولي هللا هيچ گناهي ندارند و مواد را از شخص 

بيماري كه  ام و جهت معرفي با توجه بهناشناسي خريداري كرده

سال است اعتياد به مواد مخدر از  50ام و مدت دارم خريداري كرده

 نوع ترياك دارم.

 گزارش انبار نگهداري مواد مخدر

 گرم 1سانت و  70ترياك بدون لفاف 

 سانت و يك گرم 70 سوخته ترياك بدون لفاف

 صدور قرار كفالت از سوي شعبه اول دادياري 

ام كشف مواد مخدر از نوع ترياك به قرار آزادي عزيز اله به اته

ميزان پنج گرم و سي سانت و مقدار يك گرم و سي سانت سوخته 
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ترياك مقيد است به معرفي كفيل با وجه الكفاله به ميزان سه 

ميليون تومان از حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي احكام كه در 

ازداشت صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد و واال در ب

 باشد مفاد قرار به متهم ابالغ شد.

درخواست قبول قرار قبولي كفالت به كفالت آقاي حسين.... با 

 ارائه فيش حقوقي

 قبولي كفالت قرار

آقاي حسين.... با تسليم فيش حقوقي بنام خود  66/6/00به تاريخ 

ميليون  7وجه الكفاله مبلغ ه اظهار داشت حاضرم از تن عزيز اله ب

ا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه كفالت نمايم كه هر وقت تومان ت

متهم را از طرف مراجع قضايي احضار كردند در موعد مقرر و 

قانوني مشار اليه را معرفي و در غير اينصورت وجه الكفاله را 

 به صندوق دولت پرداخت نمايم.

دادگاه: چون مالئت كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت نامبرده 

-تن متهم فوق تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي از

 نمايد.

صدور قرار مجرميت از سوی داديار شعبه اول دادگاه عمومی و 

 انقالب 

 قرار مجرميت

در وقت فوق العاده پرونده كالسه  66/6/00بسمه تعالي به تاريخ 

فوق تحت نظر است دادسرا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم 

تحقيقات را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذيل 

 نمايد.مبادرت در صدور قرار مي

در خصوص اتهام آقاي عزيزاله دائر بر حمل ونگهداری مواد مخدر 

گرم وسوخته ترياك بدون  1سانت و  70به مقدار ترياك بدون لفاف 

بارزه با سانت و يك گرم به گزارش پليس وگزارش ستاد م 70لفاف

مواد مخدر؛ دادسرا با عنايت به محتويات پرونده و تحقيقات بعمل 

آمده و اعتراف صريح متهمان بزه انتسابي به نامبرده را محرز 
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قانون اصالح قانون مبارزه با  0ـ 51ـ 56دانسته و مستند به مواد 

 مواد مخدر

 دارد.قرار مجرميت نامبرده را صادر و اعالم مي

 60/6/00ار: داديار شعبه اول صادر کننده قر 

 تأييد دادستان و صدور کيفر خواست از سوی دادستان 

 

 كيفرخواست

 صادركننده دادستان دادگاه عمومي و انقالب شهرستان 

عزيزاله... آزاد با قيد معرفي كفيل متهم به حمل  66/6/00تاريخ 

 ونگهداری مواد مخدر به مقدار  نظر به داليل زير؛

ـ اعتراف 7ـ تحقيقات بعمل آمده  6ه مراجع انتظامي ـ گزارش اولي5

در فيروزكوه گرديده و  66/6/00صريح متهم  مرتكب بزه در تاريخ 

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر  0ـ 51ـ 56طبق مواد 

 گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش ميشود.

 دادگاه انقالب اسالمي  56ارجاع پرونده به شعبه 

دادگاه انقالب اسالمي  56و در وقت مقرر شعبه  70/6/00 در تاريخ 

متصدي امضاء كننده زير با حضور نماينده دادستان جهت رسيدگي به 

 پرونده تشكيل است.

ئين قانون آ 560حاضر مفاد ماده  متهم عزيز اله در جلسه دادرسي

دادرسی كيفري و تبصره آن وتعيين وکيل به نامبرده تفهيم، متهم 

 خواهم.دارد فهميدم و مواظب اظهارات خود هستم وكيل نمياظهار مي

دادگاه: با توجه به كيفر خواست اصداري شما متهم هستيد به كشف 

پنج گرم و سي سانتي گرم ترياك و سي سانت و يك گرم ترياك سوخته 

 چنانچه دفاعي داريد اظهار نمائيد.

 جواب: بله قبول دارم

گردد بعنوان آخرين دفاع اگر دادگاه: اتهام مجددًا تفهيم مي

 مطلبي داريد بفرماييد.

 جواب: تقاضاي عفو دارم.
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 دادگاه انقالب اسالمي 56شعبه  مرجع صادر كننده رأي:

 رأي دادگاه

گرم وسي سانت ترياك و يك  1در خصوص اتهام عزيز اله دائر بر كشف 

گرم و سي سانت ترياك سوخته با توجه به محتويات پرونده و اقرار 

مبرده و ساير قرائن و شواهد مجرميت نامبرده در حد مراتب فوق نا

قانون اصالح قانون مبارزه  1ماده  5محرز و مستندًا بر اساس بند 

با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت  نظام وي را به پرداخت 

-سيصد هزار لاير جزايي نقدي و تحمل سه ضربه شالق تعزيري محكوم مي

 نمايد.

 ت قبلي محاسبه و كسر گردد.ايام بازداش

قانون صدر الذكر قطعي و  76ي صادره حضوري و در اجراي ماده رأ

 باشد.الزم االجرا مي

 شهرستان  ارجاع پرونده به شعبه اجراي احكام كيفري

سپس پرداخت مبلغ سيصد هزار لاير توسط محكوم عليه طي فيش شماره 

 1/0/00مورخ  71،000

 صورتجلسه اجراي حکم شالق

اجرايي كه آقاي عزيز اله  50/050،7نظر به اينكه در پرونده كالسه 

دادگاه  56صادره از سوي شعبه  00/05606بموجب دادنامه شماره 

عمومي به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل سه ضربه شالق تعزيري 

به نامبرده تفهيم  1/0/00محكوم گرديده مفاد حكم در مورخه 

در صحت كامل حاضر به اجراي حكم شالق واظهار داشت قبول دارم  و 

 باشم.مي

در وقت فوق العاده اجراي احكام كيفري حسب  1/0/00به تاريخ 

دستور قاضي محترم اجراي احكام كيفري اجراي حكم شالق به تعداد 

سه ضربه تعزيري درباره محكوم عليه اجرا و صورتجلسه تنظيمي 

خسارت جاني پايان  امضاء گرديد. مراتب اجراي حكم بدون هيچگونه
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پذيرفت ـ امضاء دفتر اجراي احكام و مأمور اجراي شالق به تأييد 

 . دادستان دادگاه عمومي و انقالب شهرستان رسيد

 وپرونده از آمار دعاوی کسر و بايگانی گرديد.

 تحليل و نظر كار آموز: 

قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب  1ماده  1به موجب بند 

وط به مواد مخدر در صالحيت دادگاه انقالب استان ميباشد جرايم مرب

قرارهای صادر شده در مرحله دادرسی کامال مطابق موازين در نتيجه 

قانون اصالح   0ماده  5به موجب  بند شرعی و قانونی صادر شده و 

سانتی گرم مواد مخدر از نوع  1تا  قانون مبارزه با مواد مخدر

، از پانصدهزار لاير تا يك ميليون لاير گرم. تا پنج سانتيترياک 

تعيين گرديده که قاضی  جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شالق

محترم از مجازات مقرر در ماده فوق الذکر کمتر تعيين نموده است 

. 

 

 12گزارش 

به جهت اينکه جرم جزء جرائم عمومی است با گزارش نيروی شاكي:

 .انتظامی تعقيب کيفری آغاز ميگردد

 ـ فرزانه.....6ـ امير احسان... 5 مشتکي عنه:

 فعل حرام مادون زنا موضوع:

 صدور حکم به محکوميت متهمينتصميم دادگاه: 

بند پنج از  -از قانون مجازات اسالمي  676و 61ماده مواد استنادي دادگاه:

 از قانون مجازات اسالمي  66ماده 

 صورتجلسه رئيس پليس امنيت:

 66/5/00صورتجلسه مورخه 
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 ....مورخه يوم مذكور اينجانب ستوانيكم مصطفي 50370مقارن ساعت 

رئيس پليس امنيت اطالعات و امنيت در حين گشت زني و كنترل 

واحدهاي صنفي در سطح شهر هنگامي كه براي بازديد اغذيه پستو 

مراجعه نمودم مشاهده گرديد كه در داخل واحد صنفي سه نفر دختر 

ها از مغازه شخصي به اشته و زمان خروج خانمو دو نفر پسر حضور د

هويت خانم فرزانه اقدام به انجام فعل حرام )دست دادن با 

نامحرم( با آقايان علي و امير احسان نموده كه مراتب صورتجلسه 

 و به امضاء رسيد.

پرونده مطروحه با صدور دستور از سوی دادستان محترم دادسرای 

 دادياری ارجاع شد .عمومی و انقالب به شعبه اول 

 اظهارات  متهمين؛

 1698خانم مهيا متولد -1

سؤال: حسب گزارش پليس امنيت در هنگام ورود شما و دوستانتان 

بداخل واحد صنفي ساندويچي و با متصدي واحد صنفي نامحرم هستيد 

 دست داده ايد توضيح دهيد.

 جواب: ما سه نفر بوديم براي خوردن غذا به داخل مغازه رفتيم

 ....آمديم بيرون آقاي شناسم وقتي داشتيم ميهيچكدام را نمي

 گفتند كه برويد داخل، من پشتم به آنها بود و هيچكدام را نديدم

 خانم الهه...-2

ه سوال: حسب گزارش پليس امنيت در هنگام ورود شما و دوستانتان ب

داخل واحد صنفي ساندويچي و با متصدي واحد صنفي نامحرم هستيد 

 داده ايد توضيح دهيد.دست 

شناسم و براي خوردن پاسخ: من هيچكدام از صاحبان مغازه را نمي

 غذا رفتيم.

 خانم فرزانه -6

سؤال: حسب گزارش پليس امنيت در هنگام ورود شما و دوستانتان 

بداخل واحد صنفي ساندويچي و با متصدي واحد صنفي نامحرم هستيد 

 دست داده ايد توضيح دهيد.
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ه با هيچكدام از متصديان مغازه دست ندادم فقط در حال پاسخ: بند

خروج از مغازه آقاي امير حسين دستش را به سوي من دراز كرد و 

 من هم دست دادم و اشتباه كردم.

 سوال: آيا شما نسبتي با آقاي امير احسان... و علي ... داريد؟

خير من فقط به دليل اينكه دانشجو هستم همه روزه از آنها غذا 

 گيرممي

 آقاي علي-4

سوال: حسب گزارش پليس امنيت در هنگام ورود شما و دوستانتان 

بداخل واحد صنفي ساندويچي و با متصدي واحد صنفي نامحرم هستيد 

 دست داده ايد توضيح دهيد.

 پاسخ: من دست به شخصي ندادم فقط پول بين ما رد و بدل شد.

 سوال: آيا شما با خانم فرزانه نسبتي داريد؟

 پاسخ: نخير فقط ايشان مشتري من هستند.

 امير احسان -5

ه سؤال: برابر گزارش مأمورين در هنگام ورود شما و دوستانتان ب

داخل واحد صنفي ساندويچي و با متصدي واحد صنفي نامحرم هستيد 

 دست داده ايد توضيح دهيد.

 پاسخ: اينجانب عمل حرام انجام داده ام پشيمان هستم.

 ا خانم فرزانه عباس زاده نسبتي داريد؟ آيا بسوال : 

 خير ايشان فقط مشتري هستند.پاسخ : 

با گزارش پليس امنيت و آزادي متهمان به قيد اخذ مدارك معتبر و 

تعهدالزام به حضور، پرونده به دادسراي دادگاه عمومي و انقالب 

 شهرستان ارسال گرديد.

ري قابل ذكر اظهارات متهمين به مراتب فوق بوده و موضوع ديگ

 نبوده است.

 از سوي داديار شعبه اول دادسراي 60/5/00قرار كفالت مورخ 

  بدون تأييد دادستان 

 ـ فرزانه2امير احسان      -1قرار آزادي
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به اتهام ايجاد رابطه نامشروع مادون زنا مقيد به معرفي كفيل 

 يا وجه الكفاله به ميزان سي ميليون لاير

كفالت و درخواست پس از قرار قبول  آقاي سيد نعمت اله قبول

 60/5/00كفالت از سوي شعبه اول داديار مورخ 

 قرار مجرميت صادره از سوي شعبه اول دادياري و تأييد دادستان دادگاه عمومي و انقالب 

 به شرح ذيل؛

در وقت فوق العاده پرونده كالسه  60/5/00بسمه تعالي به تاريخ 

سي اوراق و محتويات پرونده ختم فوق تحت نظر است دادسرا با برر

تحقيقات را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذيل 

 نمايد.مبادرت در صدور قرار مي

در خصوص اتهام آقاي امير.... و فرزانه..... دائر بر تظاهر به 

عمل حرام موضوع گزارش پليس امنيت دادسرا با عنايت به محتويات 

بعمل آمده و اعتراف صريح متهمان بزه انتسابي پرونده و تحقيقات 

قانون مجازات  676به نامبرده را محرز دانسته و مستندًا به ماده 

 دارد.اسالمي قرار مجرميت نامبردگان را صادر و اعالم مي

از سوي دادستان عمومي و  51/6/00مورخ  555به شماره  صدور كيفرخواست

 انقالب شهرستان 

 كيفرخواست

ان و فرزانه ... آزاد با قيد معرفي كفيل متهم به امير احس

 ايجاد رابطه نامشروع مادون زنا نظر به داليل زير؛

ـ اعتراف 7ـ تحقيقات بعمل آمده  6ـ گزارش اوليه مراجع انتظامي 5

 676گرديده و طبق ماده  66/5/00صريح متهمان مرتكب بزه در تاريخ 

 اي مجازاتش ميشود.قانون مجازات اسالمي گناهكار بوده و تقاض

دادگاه جزائی و تشکيل دادگاه با حضور  505ارسال پرونده به شعبه 

تشکيل است  51/6/00نماينده محترم دادستان و متهمين در تاريخ 

 نماينده دادستان تقاضای مجازات متهمين را دارد.
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انجام شده و متهمين همچون   560وبا تفهيم اتهام به موجب ماده 

فوق اقرار به جرم ارتکابی نموده و در آخرين موارد ياد شده 

 دفاع نيز اظهار پشيمانی نمودند. 

ی محتويات پرونده مبادرت به صدور رأدادگاه با بررسی اوراق و

 مينمايد؛

 ((رأي دادگاه))

 50/6/00مورخ  ،1 5شماره دادنامه: 

 ـ فرزانه6ـ امير احسان..... 5 متهمان:

 تظاهر به عمل حرام اتهام:

ساله، اهل تهران و خانم  60ص اتهام آقاي امير احسان..... در خصو

ساله، اهل كرج هر دو فاقد سابقه كيفري و آزاد با  65فرزانه ، 

صدور قرار قبولي كفالت داير بر ايجاد رابطه نامشروع مادون زنا 

)دست دادن با نامحرم در اماكن عمومي( موضوع كيفرخواست به 

دسراي عمومي و انقالب شهرستان ، اين دا 51/6/00ـ مورخ  555شماره 

دادگاه با عنايت به مفاد گزارش مرجع انتظامي و اظهارات متهمين 

ضمن اصالح عنوان اتهامي آنها به تظاهر به عمل حرام در مالء عام 

از قانون  676بزهكاري ايشان را محرز دانسته و مستندًا به ماده 

از قانون مرقوم  66 مجازات اسالمي و با رعايت بند پنج از ماده

حكم به محكوميت هر يك از آنها به تحمل ده ضربه شالق تعزيري 

دارد اجراي مجازات مذكور با توجه به وضعيت خاص صادر و اعالم مي

از قانون مجازات اسالمي براي  61مشار اليهم و مستندًا به ماده 

گردد. تا در صورت عدم ارتكاب بزه عمدي مدت دو سال تعليق مي

بال اثر و   از سوابق كيفري 61گر از جمله بزه هاي موضوع ماده دي

اال به همراه مجازات بزه اخير اجرا گردد رأي صادره غيابي و ظرف 

مهلت ده روز پس از ابالغ قابل وا خواهي در اين دادگاه و سپس 
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ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد 

 نظر استان خواهد بود.

 اجراي حکم

 ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام کيفری 

محكوم عليه آقاي امير  00/556بموجب پرونده كالسه  6/0/00بتاريخ 

احسان و خانم فرزانه در دفتر اجرای احکام کيفری دادگاه حضور 

داشته و پس از احراز هويت ايشان در پرونده مراتب مجازات تعليق 

) كه به مدت دو سال  505ه از شعبه صادر 00/01،5دادنامه شماره 

شالق تعزيري نامبرده تعليق گرديده( مطلع شده و سعي در اجراي آن 

دارم. به امضاء رئيس اجراي احكام و امضاء متهمان رسيده 

 است.وپرونده از آمار دعاوی کسر ومختومه شد.

 

 

 

 تحليل و نظر كار آموز: 

های عمومی وانقالب  قانون تشکيل دادگاه 7به موجب بند )ز( ماده 

کليه قرارهای داديار بايستی به تأييد دادستان 5705مصوب سال 

برسد که متأسفانه در پرونده فوق در قرار قبولی کفالت تذييد 

قرارهای صادر شده در دادستان محترم رؤيت نشد . به طور کلی 

مرحله دادرسی کامال مطابق موازين شرعی و قانونی صادر شده و 

همچنين در صدور حکم و نحوه اجرای آن  آن وارد نيستايرادی بر 

 از قانون مجازات اسالمی  معلق بوده . 61که به استناد ماده 

 

 67گزارش 
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 گزارش مرجع قضاييشاكي: 

 موسي.... مشتکي عنه:

 : استفاده از تجهيزات دريافت از ماهوارهموضوع

 صدور حکم به محکوميت مشتکی عنه تصميم دادگاه:

قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت  9ماده  ادي دادگاه:مواد استن

از قانون تشکيل دادگاههای عمومی  3بند ك از ماده  -ماهواره

 3333وانقالب مصوب 

 شرح گزارش:

در حين انجام  56/56/00مورخه  56300احترامًا عوامل كالنتري در ساعت 

هواره به ما رمأموريت فردي به نام موسي... را با يك عدد ريسو

دستگير كه در بررسي بعمل آمده مشخص شده سرقتي  0750050560شماره 

باشد. حسب دستور تلفني با دادستان محترم جهت هر گونه اقدام نمي

 گردد.در خصوص نگهداري بحضور اعالم مي

با صدور دستور از سوی دادستان پرونده مطروحه جهت رسيدگی به 

 شعبه اول بازپرسی ارجاع شد .

 ارات متهم:اظه

 ساله    شغل: كارگر    66نام: موسي   فرزند: محمد   سن: 

ور و نوارهاي ويديويي هر يسوال: در خصوص كشف يك دستگاه ريس

 توضيحي داريد بفرماييد.

جواب: من شغلم اين است كه ضايعات جمع كنم در كنار پاساژ توحيد 

كه فكر  باشد. كه كارتون آبي رنگ ديدمنو يك عدد سطل آشغال مي

باشد و آن را به سمت همسرم پرتاب كردم و مي CDكردم دستگاه 

از  CDودستگاه ريسيور را داخل گوني گذاشتم و بردم كه به عنوان 

آن استفاده كنم و فيلم هاي مكشوفه را شب بعدي با همسرم به سمت 

و من در  فيلم ويديو را بردم خانه 50ريبًا آن سطل آشغالي و تق
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يد بودم كه مأمورين به منزل وارد شدند و يك منزل آقاي ام

هايي از آنجا برداشتم نيز دستگاه ريسيور را كشف كردند و فيلم

 باشد.در منزل من مي

 سؤال: دستگاه ريسيور متعلق به چه كسي است؟

 جواب: من ريسيور را از داخل سطل آشغال پيدا كردم

 نقالب صدور قرار كفالت از سوي بازپرس دادسراي عمومي و ا

 56/56/00مورخ  

قرار آزادي آقاي موسي فرزند محمد به اتهام نگهداري تجهيزات 

دريافت از ماهواره مقيد است به معرفي كفيل با وجه الكفاله به 

ميزان يك ميليون تومان از حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي حكم 

كه در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد واال در 

 زداشت باشد. مفاد قرار به متهم ابالغ شد اظهار شد مطلع شدم.با

 56/56/00دستور بازپرس به يگان انتظامي مورخ 

ـ به علت عدم معرفي كفيل از سوي متهم وي در بازداشتگاه به سر 5

 برد.

 ايـ تحقيقات در خصوص چگونگي يافتن وسيله ماهواره6

وي اخذ شود و  ـ به علت احتمال سابقه كيفري اثر انگشت از7

 استعالم شود.

ـ به علت ظن به سارق بودن وي به اذن يك دفعه به منزل وي وارد ،

 شده و تحقيقات بعمل آمد.

 ـ پرونده تكميل و به اين شعبه به همراه متهم عودت داده شود.1

گزارش پليس آگاهي حاكي از آنست كه نسبت به بازرسي به منزل 

نگرديد و همچنين تحقيقات جهت اقدام بعمل آمد و چيز خاصي كشف 

مسروقه بودن ريسور بعمل آمد ولي هيچ گزارشي از سرقت تجهيزات 

 مذكور در يگانهاي انتظامي ارائه نگرديده است..

با حضور متهم  50/56/00در شعبه اول بازپرسي مورخ  جلسه رسيدگي

قانون آئين دادرسي كيفري  560تشكيل است و با توجه به ماده 

 گردد.هيم ميقرائت و تف
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دانستم ريسيور است گمان كردم متهم اظهار داشته كه من نمي

دستگاه پخش سي دي است و به عنوان جمع آوري ضايعات آن را پيدا 

كردم و در آخرين دفاع اظهار داشت اشتباه كردم و تقاضاي عفو 

 نمود.

آقاي محمد..... فرزند صفر با ارائه فيش حقوقي كفالت متهم را 

گرفته و قرار قبولي كفالت از سوي شعبه اول بازپرسي بر عهده 

 صادر گرديد.

 قرار قبولي كفالت

نام  محمد   در شعبه اول بازپرسي دادگاه   50/56/00به تاريخ 

عمومي حاضر و با تسليم برگه كفالت نامه و فيش حقوقي بنام خود 

به  لاير مي باشد اظهار داشت حاضرم از تن  موسي  000/000/50به ارزش 

وجه الكفاله مبلغ ده ميليون لاير تا خاتم رسيدگي و اجراي دادنامه 

كفالت نمايم كه هر وقت متهم را از طرف مراجع قضاي احضار كردند 

در موعد مقرر قانوني مشاراليه را معرفي و در غير اينصورت وجه 

 كفاله را به صندوق دولت پرداخت نمايم.

ذا قرار قبولي كفالت نامبرده دادگاه: چون مالئت كفيل محرز است ل

 نمايداز تن متهم تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي

. 

سپس از آزادي متهم از بازداشتگاه و صدور قرار مجرميت از سوي 

 بازپرسي

 صدور قرار مجرميت از سوي شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب 

 56/00/،6تاريخ: 

 مجرميت قرار

در وقت فوق العاده پرونده      56/00/،6الي به تاريخ  بسمه تع

كالسه فوق تحت نظر است دادسرا با بررسي اوراق و محتويات پرونده 

ختم تحقيقات را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح 

 نمايد.ذيل مبادرت به صدور قرار مي
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ي تجهيزات در خصوص اتهام آقاي موسي فرزندمحمد دائر بر نگهدار

 ماهواره اي موضوع شكايت ـ گزارش

دادسرا با عنايت به محتويات پرونده ـ شكايت شاكي ـ تحقيقات به 

عمل آمده ـ اعتراف صريح متهم ـ گزارش پليس بزه انتسابي به 

ممنوعيت  قانون 0نامبرده را محرز دانسته و مستندًا به ماده 

ميت نامبرده را بكارگيري تجهيزات دريافت ماهواره   قرار مجر

 دارد.صادر و اعالم مي

 50دادستان دادسراي عمومي و انقالب با قبولي قرار مجرميت مبادرت به صدور كيفرخواست به شماره 

 نمايد.مي 56/5/00مورخ 

 دادسراي عمومي و انقالب 

 رياست محترم دادگاه جزايي

م ساله اهل گنبد   آزاد تحت قرار كفالت مته 61موسي   فرزند    

 به نگهداري دريافت از ماهواره )يك دستگاه ريسيور ـ كنترل(

 نظر به دالئل زير:

ـ گزارش مرجع انتظامي و صورتجلسه  6 ـ اوراق و محتويات پرونده5

 بازرسي و كشف تجهيزات

 ـ ساير قرائن و امارات موجود در پرونده،ـ اقرار متهم7

بند الف ماده  گرديده طبق ماده 56/56/00مرتكب بزه فوق در تاريخ 

و بند ك از  قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

 5767از قانون تشکيل دادگاههای عمومی وانقالب مصوب  7ماده 

 شود.گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش مي

 66/6/00و در تاريخ  دادگاه جزايي ارسال شده 505پرونده به شعبه 

دادستان تشكيل است متهم حضور  صبح با حضور نماينده 50ساعت 

 ندارد. و نماينده محترم دادستان مجازات متهم را خواستار شده.

 60/6/00مورخ  0000066657،00516 صدور حکم به شماره دادنامه:

 ))رأي دادگاه (( 
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ساله، اهل گنبد،  71در خصوص اتهام آقاي موسي ..... فرزند محمد، 

الت و فاقد سابقه كيفري كارگر، آزاد با صدور قرار قبولي كف

اي موضوع كيفرخواست به شماره داير بر نگهداري تجهيزات ماهواره

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان اين دادگاه با  56/5/00مورخ  50

رعايت به گزارش مرجع انتظامي و اقرار صريح متهم بزه كاري وي 

به  را محرز دانسته و با در نظر گرفتن وضع خاص متهم، مستنداً 

ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از  قانون 0بند الف از ماده

از قانون مجازات اسالمي  66از ماده  ماهواره و با عنايت به بند ه

حكم به محكوميت نامبرده به پرداخت مبلغ نهصد هزار لاير جزاي نقدي 

در حق صندوق دولت با احتساب ايام بازداشت قبلي و ضبط تجهيزات 

ي دارد رأكز تهران صادر و اعالم مينفع صدا و سيما مر مكشوفه به

صادره و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم 

 تجديد نظر استان خواهد بود.

دادنامه به جهت عدم تجديد خواهي از سوي محكوم عليه قطعيت 

يافته و با ارجاع پرونده به شعبه اجراي احكام كيفري در مرحله 

  را قرار گرفت.اج

ابالغ مكرر به متهم و عدم حضور وي سپس اخطاريه به كفيل وي ابالغ 

شد تا در صورت عدم معرفي متهم از سوي وي مبلغ وجه الكفاله به 

گزارش پليس  55نفع دولت ضبط خواهد شد دستور جلب متهم به كالنتري 

حاكي از آنست كه متهم از محل مورد سكونت عزيمت نموده و با 

لاير به حساب تمركز وجوه درآمد  00/000 0داخت محكوم به مبلغپر

پرونده از آمار  717060جرايم و نيم عشر دولتي طي فيش شماره 

 دعاوي خارج شده و مختومه گرديد.

 تحليل و نظر آموز:

قرارها و رأي صادره طبق موزاين شرعي و قانون صادر شده و 

 ايرادي به آن وارد نيست.

 ،6گزارش 
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 اکبر شاكي:

 مهدی مشتکي عنه:

 تهديد به قتل  -فحاشی و ضرب و جرح موضوع:

برائت در خصوص اتهام ضرب و شتم و محکوميت در خصوص  تصميم دادگاه:

 تهديد

قانون  889و  808و مواد  484ماده  3ماده بند  مواد استنادي دادگاه:

 33اصل ـ  قانون آيين دادرسی کيفری 740و 753موادـ  مجازات اسالمی

از قانون  3انون اساسی جمهوری اسالمی و رعايت بند دوم از ماده ق

 وصول برخی درآمدهای دولت

 خالصه جريان شکايت ؛

آقای اکبر که کارگر نقاش ساختمان ميباشد برای گرفتن حق الزحمه 

خود   به جلوی درب مغازه مشتکی عنه رفته و پس از فحاشی و 

نيرو به محل شاکی و  درگيری با تماس تلفنی  به پليس و اعزام

مشنکی عنه به پايگاه پليس انتقال داده شدند به طوريکه آقای 

اکبر ... از آقای مهدی شاکی بوده و صورتجلسه بازپرسی به شرح 

 ذيل می باشد ؛

 سوال: در خصوص درگيری با آقای مهدی... چه صحبتی داريد:

ردادی آقای مهدی پسر آقای کرمعلی در جريان هيچ کاری نبود و قرا

که بين من و پدر آقای مهدی داشتم بابت نقاشی ساختمان مورد ضرب 

عام قرار گرفته که پدرم در آنجا بود و ءو شتم و فحاشی در مال

شاهد اين قضيه بود و مردم جمع شدند و جدا کردند و تقاضا دارم 

به پزشکی قانونی معرفی شوم ايشان با مشت به سينه بنده زده و 

در ايشان و پدر ايشان هستند ايشان برای ندادن شاهد اصال من ما

 بقيه پول من دعوا کردند.

 اظهارات آقاي مهدي...:
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در محل کارم مشغول به انجام کار بودم که آقای  0،.50در ساعت 

اکبر به درب آژانس من آمد و فرياد زد و شروع به فحاشی کرده 

انب طی است و در محيط کسب و کار من مشکل ايجاد کرده است اينج

تماس با فوريت پليس درخواست نيرو کردم و ما را به کالنتری 

بردند بنده به دليل فحاشی و فرياد زدن در محل کسب از ايشان 

 شکايت دارم.

 روند دادرسي پرونده:

پرونده به شعبه اول دادياری ارجاع شد پس معرفی شاکی، آقای 

 اکبر... به پزشکی قانونی  معرفی می شود

  ي قانونيگزارش پزشک

 معاينه شد 67/7/00در مورخه  

 کبودی قسمت ميانی فوقانی قفسه سينه  -5

کبودی قسمت ميانی بازوی راست ضايعات در اثر اصابت جسم سخت  -6

روز قبل حادث شده و ضايعه شماره  50الی  6يا بالعکس در طی حدود 

در صورت اثبات حدوث  6در صورت اثبات منازعه و ضايعه شماره  5

يعه در طی منازعه مورد ادعا توسط مقام محترم قضايی مورد ضا

 توجه خواهد بود نياز به معاينه مجدد ندارد.

در شعبه اول دادياري تشکيل و صورتجلسه  به شرح  00/،/70با ابالغ به طرفين جلسه رسيدگي در تاريخ 

 ذيل تنظيم گرديد.

 اظهارات آقای مهدی ... )متهم(

 -فحاشی -ائر بر ايراد ضرب و جرح عمدیسوال: شکايت عليه شما د

 تهديد چه اظهاراتی داريد؟

پاسخ: قبول ندارم، اينجانب به اتفاق کارمندم و رانندگان آژانس 

در محيط کارم مشغول به کار بودم که آقای اکبر به مغازه آمد و 

 تماس گرفتم  550من با پليس 

بعنوان   ييد دادستانقرارداد از سوی داديار محترم و تأصدور 

پس آقای خليل با ارائه جواز کسب سوجدالکفاله پنجاه ميليون لاير 
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خواربار فروشی درخواست قبول کفالت به شعبه مذکور تقديم کرده و 

 سوی شعبه اول دادياری به شرح ذيل ؛قرار قبولی کفالت از 

 قرار قبولي  كفالت

عمومی خليل در شعبه اول دادياری دادگاه : نام  00/،/70به تاريخ 

و جواز کسب شماره  حاضر و با تسليم برگه کفالت نامه

اظهار داشت از تن مهدی... بوجه اکفاله پنجاه  106/605/الف/151

ميليون لاير تا خاتمه رسيدگی و اجرای دادنامه کفالت می نمايم که 

هر وقت متهم از طرف مراجع قضايی احضار کردند در موعد مقرر 

ی و در غير اينصورت وجه الکفاله را قانونی مشار اليه را معرف

کفيل محرز است دوق دولت پرداخت نمايم. دادگاه: چون مالئت به صند

متهم فوق تا خاتمه رسيدگی  تن لذا قرار قبولی کفالت نامبرده از

 و اجرای دادنامه را صادر می نمايد.

 ان دادست با تائيد 7/1/00مورخ  صدور قرار مجرميت از سوي شعبه اول دادياري

 ))قرار دادسرا((

در خصوص اتهام آقای مهدی فرزند کرم علی دائر بر ايراد ضرب و 

جرح عمدی فحاشی تهديد به قتل موضوع شکايت آقای اکبر... 

قدماتی اظهارات متهم در مرحله تحقيق م –تحقيقات بعمل آمده 

به نامبرده را محرز دانسته و  گواهی پزشکی قانونی بزه انتسابی

قانون مجازات  660و  600و مواد  ،0،ماده  5ماده بند  به "مستندا

 اسالمی نامبرده را صادر و اعالم می نمايد.

 707صدور کيفر خواست از سوی دادگاه عمومی و انقالب شماره قرار: 

 50/1/00مورخ 

 كيفرخواست

  505رياست محترم دادگاه جزايی شعبه 

تهم به ايراد مهدی... فرزند کرمعلی آزاد با قيد معرفی کفيل م

 تهديد به قتل -فحاشی -ضرب و جرح عمدی

 نظر به داليل زير :
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دفاعيات بالوجه متهم ساير -7گواهی پزشکی قانونی -6شکايت شاکی  -5

در  65/7/00قراين و امارات موجود در پروتده مرتکب بزه در تاريخ 

از قانون مجازات اسالمی گناهکار  660-600-،0،گرديده طبق ماده 

 تقاضای مجازاتش ميشود. بوده و

دادگاه جزايی و تشکيل جلسه با ابالغ  505ارجاع پرونده به شعبه 

متهم حضور يافته ولی  55ساعت  6/6/00به طرفين دعوی در تاريخ 

شاکی در نشانی اعالمی شناخته نشده است و در جلسه دادگا ه حاضر 

آيين  قانون 560نبوده سپس اتهام به متهم تفهيم شد به موجب ماده 

داوری مدنی در پاسخ متهم اظهار داشت اتهام را قبول ندارم سپس 

در ذيل صورتجلسه قاضی رسيدگی کننده دستور احضار شاهدان شاکی 

دادگاه تشکيل است همچنين  66/0/00را صادر می نمايد و در جلسه 

نماينده دادستان حضور داشته و مجازات متهم را خواستار شده و 

تهم دادگاه تشکيل است و اظهار داشت من برای با حضور شاکی و م

پدر متهم نقاشی ساختمان کرده ام و برای گرفتن پول به مغازه 

ايشان مراجعه نمودم که ايشان مرا زدند و مورد ضرب و شتم قرار 

شاکی را قبول تدادند و در پاسخ متهم اظهار داشت من اظهارات م

دگاه معرفی ننموده و ندارم و با توجه به اينکه شاکی گواه به دا

نظر به اينکه ادله کافی وجود ندارد با استناد به قائده البينه 

علی المدعی و اليمين علی من انکر متهم سوگند ياد کرده و اظهار 

داشت به وهللا سوگند ياد می کنم نه ايشان را زدم و نه ايشان را 

 تهديد کردم.

 صدور رأي

 اکبر... شاكي:

 مهدی... متهم:

 جزايی 505شعبه  سيدگي كننده:شعبه ر

 66/0/00 تاريخ صدور:
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 اکبر... شاكي:

 مهدی... متهم:

 ضرب و جرح اتهام:

 ي دادگاهرأ

ساله فاقد سابقه  70در خصوص اتهام آقای مهدی ... فرزند کرمعلی 

و آزاد با صدور قبولی کفالت داير بر ايراد ضرب و جرح عمدی و 

موضوع کيفر خواست به شماره فحاشی و تهديد نسبت به آقای اکبر.. 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اين دادگاه با  50/1/00مورخ  707

عنايت به مجموع تحقيقات صورت گرفته در مراحل مختلف دادرسی و 

اظهارات طرفين و نظر به عدم وجود ادله کافی راجع به اتهامات 

اليمين وارده به متهم براساس قائده فقهی البينه علی المدعی و 

علی المنکر و تقاضای شاکی برائت متهم را منوط به سوگند وی 

دانسته و با توجه به سوگند نامبرده مبنی بر عدم ارتکاب بزه 

ضرب و جرح عمدی و توهين و استنکاف از ادای سوگند راجع به عدم 

از  660ارتکاب بزه تهديد را محرز دانسته و مستندا به ماده 

قانون اساسی جمهوری اسالمی و  76ه اصل قانون مجازات اسالمی ب

از قانون وصول برخی درآمدهای دولت و  7رعايت بند دوم از ماده 

مصرف آن در موارد معين ضمن صدور حکم به برائت مشاراليه راجع 

به اتهامات ايراد ضرب عمومی و فحاشی، حکم به محکوميت ايشان به 

 صندوق دولت بدل از حبسميليون لاير جزای نقدی در حق  1پرداخت مبلغ 

ابالغ  تاريخی صادره حضوری و در مدت بيست روز ازصادر ميدارد رأ

 قابل تجديد نظر خواهی در محاکم تجديد نظر می باشد.

اعتراض به رأی صادره از سوی محکوم عليه و صدور رای از سوی 

دادگاه تجديد نظر استان اليحه ای به دادگاه ارائه نموده  16شعبه 

 يحه مبنی بر اعتراض بوده است. و فقط ال

 .....و عليرضا...... محمد جعفر نام مستشاران شعبه:
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 60/55/00مورخ  606 شماره دادنامه:

 00/16/000617 كالسه پرونده:

 مهدی... تجديد نظر خواهي:

 اکبر... تجديد نظر خوانده:

ه صادره از شعب 66/0/00مورخ  7،00051دادنامه شماره  تجديد نظر خواسته:

 دادگاه جزايی  505

 ((ي دادگاه))رأ

صادره از  66/0/00مورخ  7،00051آقای مهدی نسبت به دادنامه شماره 

دادگاه عمومی جزايی تجديد نظر خواهی نموده اند،  505شعبه 

دادگاه مذکور به موجب دادنامه موصوف در خصوص شکايت اکبر عليه 

ا و ساير قراين مهدی داير بر تهديد با توجه به کيفرخواست دادسر

موجود به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است اينکه با بررسی 

محتويات و مستندات پرونده و مطالعه آن اوال در اين مرحله 

اعتراض موجهی که موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه 

باشد بعمل نيامده ثانيا رای بدوی با توجه به مبانی حقوق و 

الل منعکس و مندرج در پرونده وفق موازين قانون مستندات و استد

مندرج در  موارداصرار يافته و جهات تجديد نظر با هيچ يک از 

قانون آيين دادرسی کيفری انطباق نداشته لذا مستند به  6،0ماده 

ض دادنامه تجديد نظر قانون مذکور ضمن رد اعترا 616بند الف ماده 

  . قطعی استصادره ی . رأايدييد و استوار می نمخواسته را تأ

  ارجاع پرونده به اجرای حکام

دستور به کالنتری جهت تا به متهم اعالم شود ظرف مهلت سه روز  

نسبت به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج ميليون لاير اقدام و رسيد 

آن را تحويل نمايد. و در صورت پرداخت جزای نقدی در مهلت مقرر 

 م شود.جلب و به اين دادسرا اعزا
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 طی فيش شمارهپس با پرداخت مبلغ محکوم به صندوق دادگستری 

به شعبه اجرای احکام مراجعه نموده و پرونده  56/6/00مورخ  717076

 مختومه شد.

 تحليل و نظر كارآموز:

آنچه قابل بررسی است در صدور کيفر خواست دادستان محترم ضرب  -5

ارش پزشکی قانونی و جرح را بيان داشته در حالی که نظر به گز

جراحتی اعالم نشده و ضرب و شتم بوده است که عنوان فحاشی را در 

در نگارش رخ داده و در روند  "اشتباه سهوا "بر ميگيرد و ظاهرا

دادرسی ايرادی به چشم نميخورد و رای نيز در موازين شرعی و 

 قانونی صادر گرديده است.

البنيه قائده فقهی در دادنامه بدوی استناد قاضی محترم به  -6

من انکر در چهارچوب موازين فقهی و علی المدعی و اليمين علی 

شرعی بيان شده و نظر به محتويات پرونده و جلسه رسيدگی که متهم 

سوگند ياد نموده که اتهام وارده را رد کرده و ضرب و شتم و 

تهديد را قبول ننموده است لذا با توجه به قائده مذکور برائت 

در و اعالم ميگردد و شايسته بود که اين برائت ديگر متهم صا

مجازاتی تعيين نگردد چرا که در صورت برائت مجازات شرعی و 

قانونی نيست و دادگاه تجديد نظر نيز به اين موضوع توجهی 

 ننموده است.  

                                                                                                                                                                                                 

 

 61گزارش 

 رابطه نامشروعموضوع: 

 گزارش پليس شاكي:

ـ 1ـ سمانه   ،ـ خانم سعيده   7ـ ناصر   6ـ كامبيز  5 متهم:

 ـ آريا6ـ مهدي    6نازنين   
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 صدور حکم به محکوميت متهمينتصميم دادگاه :

قانون مجازات اسالمي و  61و 606و  676و  6،مواد  مواد استنادي دادگاه :

 از قانون اصالح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب 7بند كاف ماده 

 گزارش پليس:

 51/5/00صورتجلسه مورخ 

مورخه يوم جاري در پي تماس تلفني، موردي اعالم  00370مقارن ساعت 

مركز پيام مبني بر يك مورد تجمع دختر و پسر و برقراري  داشت

پيام مبني بر يك مورد ،رابطه نامشروع به آدرس كيلومتر يك جاده 

تجمع دختر و پسر و برقراري رابطه نامشروع به آدرس كيلومتر يك 

 .....جاده كارخانه سيمان فراز منزل استيجاري آقاي ناصر

امنيت در معيت عوامل يگان بالفاصله يك اكيپ از عوامل پليس 

امداد به محل مورد نظر اعزام و پس از بررسي و صحت و سقم موضوع 

و طي هماهنگي با دادستان محترم و اذن ورود به منزل عوامل با 

رعايت حقوق شهروندي و دق الباب وارد منزل فوق شده كه مشاهده 

ي، و نفر به هويت ناصر فرزند علي، آريان، كامبيز، مهد ،گرديده 

سه نفر دختر با نامهاي سمانه، سعيده ، نازنين پشت آينه ديواري 

مخفي شده و از وضعيت نامناسبي برخوردار بودند و با لباس 

نامرتب حضور داشتند و همچنين چهل سي دي و يك دست پاسور و دو 

عدد پوستر مستجهن كشف و ضبط گرديد و در اين راستا با رعايت 

ن به ستاد فرماندهي انتقال و صحيح و موازين شرعي كليه متهمي

 سالم تحويل افسر نگهبان گرديد.

 دستور از سوی دادستان پرونده مطروحه به شعبه اول صدور با

 ارجاع شد . دادسراي عمومي و انقالب ی بازپرس

 

 «اظهارات متهمين»

 ساله 66ـ نازنين فرزند نادر دانشجو 5
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قرائت و تفهيم چه سوال: مفاد گزارش مرجع انتظامي براي شما 

 توضيحي داريد؟

ما جهت اسباب كشي و كمك به منزل آقايان رفتيم و پاسورها براي 

 آقايان است. 

 سوال: آيا رابطه خويشاوندي و محرميت داريد؟ خير همكالسي هستيم.

 سوال: در خصوص رابطه نامشروع خود با آقايان چه دفاعي داريد؟

 كمك به منزل آنها رفتيم.اي نداريم و فقط براي ما هيچ رابطه

 ساله 65ـ سمانه فرزند نعمت اله 6

سوال: مفاد گزارش مرجع انتظامي براي شما قرائت و تفهيم چه 

 توضيحي داريد؟

پاسخ: ما به فيروزكوه آمديم كليد منزل خود را جا گذاشته بوديم 

 شناختيم به آنجا رفتيم.و جايي را نمي

 سي است؟سوال: سي دي و پاسور متعلق به چه ك

 پاسخ: متعلق به من نيست. اطالعي ندارم.

 سوال: در خصوص رابطه نامشروع خود با آقايان چه دفاعي داريد؟

 اي نداشتيم و فقط براي اسكان به آنجا رفتيم.پاسخ: رابطه

 ساله  60ـ سعيده   7

سوال: مفاد گزارش مرجع انتظامي براي شما قرائت و تفهيم چه 

 توضيحي داريد؟

آوري وسايل به آنجا رفتيم و محرميتي ا براي كمك به جمعپاسخ: م

 باشد.با آقايان ندارم و سي دي ها و آالت قمار متعلق به من نمي

 سوال: در خصوص رابطه نامشروع خود با آقايان چه دفاعي داريد؟

 اي نداشتيم.قبول ندارم ما هيچ رابطه

 ساله شغل آزاد 70ـ كامبيز  ،

نتظامي براي شما قرائت و تفهيم چه توضيحي مفاد گزارش مرجع ا س:

 داريد؟

ما در حال اسباب كشي بوديم كه دختران براي كمك به ما آمدند و 

 شناسم.دختران را نمي

 وسايل قمار متعلق به کيست؟س:
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اسباب قمار و سي دي ها براي صاحب خانه است و براي من ج : 

 نيست.

 اطالعي نداشتم.اين منزل براي من نبوده و از حضور دختران 

 ساله دانشجو 67ـ آرين   1

مفاد گزارش مرجع انتظامي براي شما قرائت و تفهيم چه توضيحي  س:

 داريد؟

ي با خانم ها به خاطر اينكه همكالسي هستم جزئمن به دليل آشنايي 

متوجه شديم كه كليد منزل خود را جا گذاشتند و براي امشب به 

 آنها جا داديم تا استراحت كنند.

سوال: در خصوص رابطه نامشروع در حد مصاحبت و مجالست چه اظهاري 

 داريد؟

 قبول دارم و تقاضاي عفو دارم.

 ساله دانشجو 66ـ ناصر   6

مفاد گزارش مرجع انتظامي براي شما قرائت و تفهيم چه  سوال:

 توضيحي داريد؟

كنيم و همكالسي ما فقط در محيط دانشگاه با هم مصاحبت ميج : 

ا براي اسباب كشي به منزل دوستمان رفته بوديم براي كمك هستيم م

و در آنجا بوديم كه قرار بود برگرديم كه مأمورين پليس آمدند و 

 ما را دستگير كردند.

 سوال: سي دي ها و پاسورها براي كيست؟ 

 باشد.براي پيمان ميج :

در آخرين دفاع چه اظهار داريد؟ من نادم و پشيمان هستم و 

 و دارم.تقاضاي عف

 ساله دانشجو 61ـ مهدي   6

 سوال:

من با خانمها همكالسي هستم و چون آنها كليد منزل همراهشان نبود 

 آمدند آنجا بمانند كه مأمورين آمدند و ما را دستگير كردند.

سوال: سي دي ها متعلق به كيست؟ متعلق به همان سه نفر ، مهدي، 

 ناصر و آرين است.
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 بتذل هست ولي مستهجن نيست.سوال: محتواي آن چيست؟ م

س: در آخرين دفاع در خصوص رابطه نامشروع در حد مصاحبت با 

 نامحرم چه اظهاري داريد؟

 بله قبول دارم و نادم و پشيمان هستم و تقاضاي عفو دارم.

 صدور قرار كفالت از سوي بازپرس محترم دادسراي عمومي و انقالب

ـ كامبيز  ،ـ آرين   7   ـ ناصر6ـ مهدي   5قرار آزادي آقايان    

به اتهام ايجاد رابطه نامشروع در حد مجالست و مصاحبت با 

نامحرم مقيد است به معرفي كفيل با وجه الكفاله به ميزان شصت 

ميليون لاير از هر يك از متهمان از حال تا ختم رسيدگي و شروع 

اجراي حكم كه در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد 

  در بازداشت باشد.واال

 ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقالب یحسين

بعلت عدم معرفي كفيل از سوي متهمان به بازداشتگاه اعالم داشته 

 شدند.

پس خانم معصومه با ارائه فيش حقوقي درخواست ضمانت متهمان س

قبولي صدور سعيده، نازنين و سمانه را ارائه كرده است و قرار 

 س شعبه اول صادر گرديد.كفالت، از سوي بازپر

 قرار قبولي كفالت

صادره از تهران در شعبه   نام  معصومه    1/56/00به تاريخ    

اول بازپرسي حاضر و با تسليم برگه كفالت نامه و ارائه فيش 

ـ 5لاير مي باشد اظهار داشت حاضرم از تن  0،/000/000حقوقي به ارزش 

فاله هر كدام مبلغ  چهل ـ سمانه به وجه الك7ـ سعيده  6نازنين  

ميليون لاير تا خاتم رسيدگي و اجراي دادنامه كفالت نمايم كه هر 

وقت متهم را از طرف مراجع قضاي احضار كردند در موعد مقرر 

قانوني مشاراليه را معرفي و در غير اينصورت وجه كفاله را به 

 صندوق دولت پرداخت نمايم.

ا قرار قبولي كفالت نامبرده دادگاه: چون مالئت كفيل محرز است لذ

 نمايداز تن متهم تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي
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سپس آقاي علي با ارائه سند مالكيت از تن متهمان آقايان كفالت 

 آنان را پذيرفته و به دادگاه تقديم نموده است.

صادر كننده قرار: بازپرس دادسراي عمومي و انقالب شهرستان پس 

 تهمانآزادي م

صدور قرار مجرميت از سوي بازپرس شعبه اول دادگاه هاي عمومي و 

 انقالب به تأييد و موافقت دادستان

 61/56/00مورخ  56505،00به شماره 

 مجرميتقرار 

 رياست محترم دادسراي عمومي و انقالب شهرستان با سالم:

ـ كامبيز ،ـ مهدي  7ـ ناصر   6ـ آرين   5در خصوص اتهام آقايان 

ـ سعيده دائر بر ايجاد 7ـ سمانه  6ـ نازنين   5خانم ها   و 

رابطه نامشروع در حد مجالست و مصاحبت با نامحرم از سوي همه 

دست ورق پاسور( از سوي  6متهمان مشاركت در نگهداري آلت قمار )

متهمان رديف اول تا سوم با توجه به اوراق و محتويات پرونده و 

لسه تنظيمي و اظهارات و اقرار گزارش مرجع انتظامي و صورتج

متهمان و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده ارتكاب بزه 

انتسابي به متهمان محرز و مسلم بوده و عقيده بر وقوع آن داشته 

قانون مجازات اسالمي و بند كاف  606و  676و  6،و مستندًا به مواد 

قالب قرار از قانون اصالح تشكيل دادگاههاي عمومي و ان 7ماده 

نمايد مقرر است دفتر پرونده مجرميت مشاراليه را صادر و اعالم مي

به استحضار دادستان محترم برسد. در صورت موافقت با قرار صادره 

كيفرخواست تنظيم و پرونده برگه شماري و منگنه و از آمار 

موجودي كسر و جهت رسيدگي به كيفرخواست صادره به دادگاه عمومي 

گردد. اما در خصوص نگهداري عكس و سي دي با توجه  جزايي ارسال

به اينكه براي تكثير و توزيع اقدام به نگهداري نشده، بلكه 

صرفًا براي استفاده شخصي بوده واجد خصيصه جزايي نبوده و فاقد 

وصف جزايي است لذا در اين خصوص متهمان رديف اول تا سوم با 

 7مستندًا به بند ك ماده  تمسك به اصل كلي و الزم الرعايه برائت و
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نمايد قرار تعقيب صادر و اعالم مي قرار منعقانون فوق الذكر 

 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محكمه صالحه است. 50صادره 

 5065دادستان دادسراي عمومي و انقالب با قبولي قرار مجرميت مبادرت به صدور كيفرخواست به شماره 

 نمايد.مي 60/56/00مورخ 

 يفرخواستك

 دادسراي عمومي و انقالب 

 رياست محترم دادگاه جزايي 

ـ سمانه   6ـ نازنين    1ـ كامبيز   ،ـ مهدي  7ـ ناصر  6ـ آرين  5

ـ سعيده   اهل تهران آزاد با صدور قرار قبولي كفالت متهم به 6

ايجاد روابط نامشروع مادون زنا و رديف اول تا سوم نگهداري آالت 

 قمار

 ئل زير:نظر به دال

 ـ گزارش پليس امنيت5

 ـ تحقيقات بعمل آمده6

 ـ اظهارات و اقرارات متهمين7

 606، 676، 6،گرديده طبق مواد  1/5/00مرتكب بزه فوق در تاريخ 

 شود.قانون مجازات اسالمي گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش مي

 ساعت 66/6/00و در تاريخ  دادگاه جزائي ارجاع 505پرونده به شعبه 

 صبح جلسه رسيدگي تشكيل است با حضور طرفين دعوي 0

تفهيم اتهام انجام شد و اظهارات متهمان  560با توجه به ماده 

 بدين شرح است:

ـ كامبيز: من هيچ ارتباطي ندارم با خانمها و آنجا منزل دوستان 5

من بود و من اطالعي از حضور خانمها نداشتم در آخرين دفاع: من 

 انمها نداشتم.هيچ ارتباطي با خ

كنم پاسور متعلق به ـ مهدي: من با ناصر و آرين آنجا زندگي مي6

هر سه نفر ما است و من تازه از تهران رسيده بودم و قصد داشتيم 

 آنها را به هتل خواستيم برسانيم كه دستگير شديم 
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آخرين دفاع: ما اشتباه كرديم و پاسور متعلق به هر سه نفرمان 

 است.

 ارم.تقاضاي عفو د

ـ سعيده: ما به فيروزكوه آمديم متوجه شديم كه كليد نياورديم و 7

 اي هم نداشتيم.به منزل آقايان رفتيم رابطه

 آخرين دفاع: تقاضاي عفو دارم.

منزل نداشتيم و حرف خاصي نداريم و  کليد ـ ناصر: ما در آن زمان،

اي هم نداشتيم. آخرين دفاع: تقاضاي عفو دارم و عرضي رابطه

 ارم.ند

 صدور رأي 

 60/6/00مورخ ـ     0000066657،00566 : شماره دادنامه

 ((ي دادگاه))رأ

در خصوص اتهام آقايان آرين ـ ناصر ـ مهدي همگي فاقد سابقه 

كيفري و آزاد با صدور قرار قبولي كفالت داير بر رابطه نامشروع 

 ما دون زنا و نگهداري سه دست پاسور از آالت قمار و اتهام آقاي

كامبيز فاقد سابقه كيفري و آزاد با قرار قبولي كفالت داير بر 

مورخ  5065روابط نامشروع ما دون زنا موضوع كيفرخواست شماره 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ، اين دادگاه با عنايت  60/56/00

وجه حوه دستگيري متهمين و دفاعيات بالبه گزارش مرجع انتظامي و ن

ان را محرز دانسته و با در نظر گرفتن وضعيت آنها بزهكاري ايش

 606و  676و  6،خاص ايشان و فقدان سابقه كيفري مستندًا به ماده 

از قانون  66از ماده  1از قانون مجازات اسالمي و با رعايت بند 

مرقوم حكم به محكوميت هر يك از آقايان آرين، ناصر، مهدي به 

ي در حق صندوق دولت با پرداخت مبلغ پنج ميليون لاير جزاي نقد

به لحاظ ارتكاب بزه بلی و يکصدهزار لاير احتساب ايام بازداشت ق

سی  نگهداري آالت قمار و محكوميت ديگر متهمين به تحمل هر يك

دارد اجراي مجازات شالق صادر و اعالم ميوپنج ضربه شالق تعزيری 
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از  61مورد حكم با توجه به وضعيت خاص متهمان و در اجراي ماده 

گردد تا در صورت قانون مجازات اسالمي براي مدت سه سال معلق مي

از  61هاي موضوع ماده عدم ارتكاب بزه عمدي ديگر از جمله بزه

سوابق كيفري آنها حذف و بالاثر واال به همراه مجازات بزه اخيرًا 

اجرا گردد. رأي صادره نسبت به خانمها نازنين، سمانه، غيابي و 

تهمين حضوري ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل نسبت به ديگر م

پس ظرف مهلت بيست روز پس از آن قابل سواخواهي در اين دادگاه و 

 باشد.تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان مي

به دليل عدم تجديد نظر خواهي محكوم عليهم حكم قطعيت يافته و 

 به اجراي احكام ارسال شد

 مهدي و ناصر 717166لاير طي فيش شماره  000/000/0پرداخت مبلغ 

 آرين ،51700لاير طي فيش شماره  ،/000/100پرداخت مبلغ 

 تحليل كارآموز :

لاير  000/000/1در رأی صادره محکوميت جزای نقدی متهمين مذکر مبلغ 

لاير صادر گرديده است که در مرحله اجرای حکم  000/500همراه با 

پرداخت نموده اند که ظاهرا با احتساب  لاير ،/000/100هريک مبلغ 

بازداشت متهمين از مبلغ محکوم به کسر گرديده است ولی در 

 پرونده به آن اشاره ای نشده است .

پرونده فوق در صدور قرار و رأی وفق موازين شرعی و قانونی بوده 

 وايرادی بر آن وارد نيست .

 

 66گزارش 

 گزارش پليس شاكي:

 شهروز متهم:

 گرم شيره ترياك 0/5كيسه آرد و  60كشف موضوع: 

  صدور رأی مبنی برمحکوميت متهمتصميم دادگاه:
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 1قانون مبارزه با مواد مخدر ـ ماده  1و ،مواد  مواد استنادي دادگاه:

 قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب 

 ؛ شرح گزارش پليس

 60/5/00صورتجلسه مورخ 

 .....ينجانب گروهبانيكم مورخه يوم جاري ا 00360مقارن ساعت 

افسرگشت يگان امداد به همراه اكيپ گشت در سطح حوزه مشغول گشت 

زني بوديم كه پس از مشكوك شدن به يكدستگاه خودرو نيسان به 

و  ...به رانندگي آقاي شهروز  65م  051-60شماره انتظامي ايران 

د كيسه آر 60متوقف نمودن خودرو بازرسي از بار عقب وانت تعداد 

اي مبني بر عدم قاچاق آردهاي مذكور به كه هيچگونه بارنامه

همراه نداشته كه پس از بازرسي از داخل خودرو مقدار حدودًا دو 

نيم كيلوگرم مواد مخدر شيره ترياك كشف گرديد مراتب صورتجلسه و 

خودرو به پاركينگ داللت و آردها به همراه صورتجلسه و مواد 

 لم تحويل افسر نگهبان وقت كالنتري شد.مكشوفه و متهم صحيح و سا

 اظهارات متهم

 سال شغل آزاد 60شهروز فرزند جواد  سن 

سوال: گزارش مأمورين براي شما قرائت شد اظهارات خود را بيان 

 كنيد.

كيسه آرد را از شخصي ناشناس در محله تهران  60جواب: بنده تعداد 

 باشد.آزاد ميبار خريداري كردم و اين آردها فروش ميدان تره

 سوال: در مورد مواد مخدر كشف شده اظهارات خود را بفرماييد.

 ج: بنده اعتياد دارم و مواد براي مصرف خودم است.

شيره  سانت 00و گرم 5گزارش معاونت مبارزه با مواد مخدر حاكي 

 باشد.ترياك مي

 پرونده به شعبه اول دادياري ارجاع شد.

 اظهارات متهم
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ارم من دوازده سال است كه اعتياد دارم و مواد اتهام را قبول د

باشد آردها را از تهران از شخص ناشناس حمل شده براي مصرف من مي

 شود.خريدم و آردها آزاد خريد و فروش مي

 در آخرين دفاع: اولين بار است كه دستگير شدم تقاضاي عفو دارم.
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 دستور داديار محترم:

ور با وجه التزام تعيين شد به متهم آزاد با قرار التزام به حض

ميزان پنجاه ميليون لاير پس مراتب به نزديكترين سازمان تعزيرات 

حكومتي دماوند اعالم گردد. خودرو تا تعيين تكليف موضوع آرد در 

 توقيف باشد.

 66/5/00مورخ  566،00006ه :صدور قرار مجرميت به شمار

د مخدر از نوع ر بر نگهداري موادر خصوص اتهام آقاي شهروز دائ

شيره ترياك به ميزان يك گرم هشتاد سانت و اعتياد به مواد مخدر 

موضوع شكايت گزارش مرجع محترم انتظامي دادسرا با عنايت به 

محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي ـ كشف مواد مخدر از يه 

متهم ـ اعتراف صريح متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي بزه 

و  ،ناظر به ماده  5 بنددانسته و مستندًا به  انتسابي را محرز

از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و در خصوص  6ماده 

گزارش قاچاق آرد مراتب با حفظ مقيد است به گزارش سازمان 

حكومتي تعزيرات مستقر در فرمانداري اعالم گرديده است قرار 

 نمايد.مجرميت نامبرده را صادر و اعالم مي

 پرس ـ با تأييد دادستانباز
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دادستان دادسراي عمومي و انقالب با قبولي قرار مجرميت مبادرت 

 نمايد.مي 5/00/،6مورخ  ،60به صدور كيفرخواست به شماره 

 دادسراي عمومي و انقالب

 رياست محترم دادگاه انقالب 

 شهروز   فرزند مراد ... ساله اهل آق كوتله 

آزاد

بازداشت
گرم و  5ام متهم به حمل مواد مخدر به مقدار با وجه التز 

 سانت شيره ترياك نظر به داليل زير: 00

 ـ گزارش مرجع انتظامي5

 ـ محتويات پرونده6

 ـ اظهارات متهم7

 ـ صورتجلسه كشف مواد،

گرديد طبق  60/5/00مرتكب بزه در تاريخ 
ماده

مواد
قانون  ،و  1و  60 

 شود.تقاضاي مجازاتش مي مبارزه با مواد مخدر گناهكار بوده و

 ارسال پرونده به دادگاه عمومي و انقالب

دادگاه انقالب و جلسه رسيدگي در تاريخ  70به شعبه  پروندهارجاع 

صبح تعيين وقت گرديد بدين توضيح كه متهم در  50300ساعت  51/7/00

از سوي  6/1/00جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و رأي غيابي به  مورخ 

 باشد.ادر گرديده و به شرح ذيل ميشعبه مذكور ص

 ي غيابيرأ

متهم آقاي شهروز فرزند مراد اهل آق كوتله فاقد پيشينه كيفري 

سانت شيره ترياك دادگاه با  00گرم و  5متأهل دائر بر نگهداري 

 ؛توجه به داليل 

 ـ گزارش مأمور5

 ـ محتويات پرونده6

 ـ اظهارات متهم7

 ـ صورتجلسه كشف مواد مخدر،

 حظه كيفرخواستـ مال1
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باشد. لذا و ساير قرائن مجرميت وي در حد بزه انتسابي محرز مي

 ،و  1قانون مجازات اسالمي و به استناد مواد  50با رعايت مواد 

از جهت  66از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 

 اعتياد به پرداخت سه ميليون لاير و تحمل بيست ضربه شالق و از جهت

نگهداري مواد فوق الذكر به پرداخت يكصد هزار لاير و تحمل دو ضربه 

گردد. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابالغ شالق محكوم مي

 باشد.در صورت اعتراض قابل واخواهي در دادگاه مي

 پرونده به دادگاه عمومي و انقالب اعاده شد.

تور به دادسراي و دادستان دادگاه عمومي و انقالب با صدور دس

نيابت داده تا با اعزام احدي از .....عمومي و انقالب شهرستان 

همكاران قضايي به متهم به آدرس مذكور به موجب رأي غيابي شماره 

دادگاه انقالب به اتهام نگهداري مواد  70صادره از شعبه  00/667

ضربه شالق و سه ميليون و يكصد هزار لاير جزاي نقدي  66مخدر به 

كوميت يافته و همچنين با اعطاي اذن ورود به مخفيگاه جلب و مح

بعد از حضور مفاد حكم غيابي به نامبرده تفهيم و در صورت 

واخواهي به شرح مفاد نيابت و دادنامه پيوستي اتهام مذكور 

تأمين مناسب از نوع  ویاز زومتفهيم و دفاعيات اخذ و عندال

ه بازداشت گرديد بهمراه وثيقه به ميزان صادر و چنانچه منتهي ب

پرونده نيابتي تحت الحفظ اعزام گردد. و در صورت قبول حكم 

غيابي، نسبت به اجراي آن اقدام و نتيجه را به اين شعبه ارسال 

 نماييد.

 56/56/00پس ابالغ به همسر متهم در تاريخ س

 صورتجلسه كالنتري منبي بر عدم حضور متهم 70/6/00

كم جلب از سوي داديار محترم اجراي صدور ح 70/6/00در تاريخ 

متهم دستگير  6/6/00و نهايتًا در تاريخ ...احكام كيفري شهرستان 

مبلغ سه  660،76و به اجراي احكام معرفي شد. پس طي فيش شماره 

ميليون و صد هزار لاير به حساب تمركز در آمد فروش اموال قاچاق از 

 سوي محكوم عليه پرداخت شد.
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ضربه شالق  66توسط مأمور اجراي احكام كيفري  6/6/00و در تاريخ 

 بر محكوم عليه اجرا گرديد و صورتجلسه شد.

 پرونده فوق مختومه گرديد.

 1از ماده  1مجازات مربوط مواد مخدر به موجب بند  تحليل و نظر كارآموز:

قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب در صالحيت دادگاه انقالب 

 استان ميباشد .

رأي قانون  مبارزه با مواد مخدر   ،ضی محترم به موجب ماده قا

فوق را صادر نموده است ونظر به اينکه هر بند از مواد فوق 

 10دارای يک نوع مجازات ميباشد و در بند يک مجازات مقدار تا 

گرم مواد مخدر تعيين گرديده لذا ميبايست به بند يک ماده فوق 

و رسيدگي ايرادي به آن وارد در مرحله صدور اشاره ميگرديد .

 موازين شرعي بوده. وفق نيست و 

 

 66گزارش 

 گزارش پليسشاكي: 

 سعيد... مشتکي عنه:

 حمل و نگهداري مشروب موضوع اتهام:

 صدور حکم مبنی بر محکوميت متهم تصميم دادگاه:

از ماده  1بند -از  قانون مجازات اسالمي  606ده ما مواد استنادي دادگاه:

 قانون آئين دادرسی کيفری 566ماده –ن مجازات اسالمی قانو 66

 گزارش كالنتري:

 00/،/66صورتجلسه مورخ 

 .......اينجانب گروهبانيكم  00/،/66صبح مورخ  50مقارن ساعت 

سراكيپ گشت مستقر در دوراهي ايست بازرسي شهرآباد به يك دستگاه 



 Vaghf.comسایت های کیفری، وبپرونده

 

 باشد.می Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

به رنگ  66ايران  6،ق  ،66خودروي سواري پرايد به شماره انتظامي 

و  اي به رانندگي شخصي به هويت ميثم و به سرنشينان حسين نقره

سعيد مشكوك كه پس از بررسي به عمل آمده از زير صندلي جلو سمت 

ليتر مشروبات الكلي از نوع خارجي كشف  1/5سرنشين مقدار تقريبي 

گرديد كه مراتب در حضور حاضرين صورتجلسه و تحويل پليس اطالعات 

 گرديد.شهرستان 

 اظهارات متهمان

 ساله شغل آزاد 66ـ سعيد   5

سوال: برابر گزارش مأمورين از داخل خودروي شما )جلوي صندلي 

ز نوع خارجي كشف سرنشين( مقدار تقريبي يك ليتر مشروبات الكلي ا

 ي داريد؟گرديده چه اظهار

اينجانب سعيد قبول دارم كه اين شيشه براي من است كه به سمت 

رفتم كه در ميدان سوار ماشين پرايد شدم و گفتم كه مي تنگه واشي

مرا هم ببريد بنده به عنوان مسافر سوار ماشين شدم و اين دو 

 نفر را قبالً نديده بودم.

 ساله بيكار 66ـ حسين  6

سوال: برابر گزارش مأمورين از داخل خودروي حامل شما مقدار يك 

 داريد؟ليتر مشروبات الكلي كشف گرديده چه اظهاري 

آقاي سعيد را به عنوان مسافر و راهنما در ميدان سوار  اجواب: م

كردم و از وجود مشروبات الكلي به همراه اين فرد اطالع نداشته و 

 شناسم.اين شخص را به هيچ عنوان نمي

 ساله حسابدار   )راننده اتومبيل( 61ـ ميثم   7

ا مقدار يك سوال: برابر گزارش مأمورين از داخل خودروي حامل شم

 ليتر مشروبات الكلي كشف گرديده چه اظهاري داريد؟

پاسخ: من به علت نا آشنايي با تنگه واشي فرد مسافر را به 

عنوان مسافر و راه بلد سوار ماشين خود كردم و از همراه داشتن 

 مشروبات الكلي اطالعي ندارم.
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و  ....در اين ارتباط تماس تلفني با بازپرسي محترم آقاي

هنگي با ايشان حسب دستور متهمان ميثم و حسين بالقيد آزاد و هما

 گردد.با پرونده به آن شعبه ارسال مي ... متهم سعيد

در تاريخ  ينارجاع پرونده به شعبه اول دادياري و حضور متهم

66/،/00 

سوال: گزارش مرجع انتظامي داير بر نگهداري يك بطري مشروبات 

رائت و تفهيم شد چه اظهاراي الكلي از نوع خارجي برايتان ق

 داريد؟

باشد كه يكي از دوستانم پاسخ: بله قبول دارم متعلق به بنده مي

به عنوان هديه به من داده بود كه به عنوان گياه رازيانه از 

باشد و تقاضا عفو و دانستم كه مشروب مينامبرده گرفتم و نمي

 بخشش دارم.

نادم و پشيمانم و تصور  آخرين دفاع: تقاضاي عفو و بخشش دارم و

 كردم مشروب باشد.نمي

 قرار تأمين

صدور كفالت به مبلغ پنجاه ميليون لاير از حال تا ختم رسيدگي و 

شروع اجراي احكام كه در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن 

 آزاد واال در بازداشت باشد مفاد قرار به متهم ابالغ شد.

ه اول دادسراي عمومي و انقالب درخواست داديار شعب صادر كننده قرار:

متهم به تبديل قرار از كفالت به قرار وثيقه و با موافقت 

داديار )بدون تأييد دادستان( و صدور قرار وثيقه به مبلغ دو 

 ميليون تومان

 قرار قبولي وثيقه

آقاي سعيد در شعبه اول دادگاه عمومي حاضر و  00/،/66به تاريخ 

اظهارداشت با ايداع وثيقه  0،0060شماره با تسليم قبض سپرده 

كنم تا ختم دادرسي و نقدي به مبلغ دو ميليون تومان قبول مي

اصدار حكم و اجراي دادنامه هر زمان مراجع قضايي اينجانب 
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حاضر نشدم وثيقه مذكور به  ی)متهم( را احضار و در مواعد قانون

 طالع دهم.نفع صندوق دولت ضبط شود و تغيير اقامتگاه خود را ا

 «قبولي وثيقهقرار»

دادگاه عمومي چون وثيقه ايداع شده است با احراز هويت وثيقه 

قرار قبولي  00/،/66مورخ  0،0060گذار و با توجه به نامه شماره 

وثيقه تا ختم دادرسي و اصدار حكم و اجراي دادنامه به مبلغ دو 

ورت احضار شود كه در صميليون تومان درباره متهم صادر و اعالم مي

متهم از طرف مقامات قضايي، حاضر شود و در صورت عدم حضور در 

مواعد قانوني وثيقه مذكور به نفع صندوق دولت ضبط شود. مفاد 

 قرار به وثيقه گذار ابالغ و تفهيم شد.

)بدون تأييد  00/،/66داديار شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب ـ 

 دادستان(

 ادي متهمپس دستور به كالنتري و آزس

 صدور قرار مجرميت از سوي شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقالب 

 «منع تعقيب  متن قرار»

در وقت فوق العاده پرونده كالسه  00/،/60بسمه تعالي به تاريخ: 

فوق تحت نظر است دادسرا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم 

اوند متعال به شرح تحقيقات را اعالم و با استعانت از درگاه خد

 نمايد.ذيل مبادرت به صدور قرار مي

در خصوص اتهام آقاي سعيد   فرزند احمد   دائر بر نگهداري 

 مشروبات الكلي موضوع شكايت ـ گزارش

دادسرا با عنايت به محتويات پرونده كشف مشروب در يد متهم ـ 

تحقيقات بعمل آمده ـ اعتراف صريح متهم ـ گزارش پليس بزه 

ابي به نامبرده را محرز دانسته و مستندًا به بند الف ماده انتس

-قانون آئين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب صادر و اعالم مي 566

گردد قرار مذكور ظرف ده روز پس از ابالغ از سوي شاكي قابل 

 باشد.اعتراض در محاكم محترم عمومي مربوطه مي
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قرار مجرميت مبادرت دادستان دادسراي عمومي و انقالب با قبولي 

 نمايد.مي 00/،/60مورخ   ،76به صدور كيفرخواست به شماره 

 و عمومی شهرستان رياست محترم دادگاه انقالب 

 ساله اهل تهران ساكن تهران 66سعيد   فرزند احمد  

آزاد

بازداشت
با توديع وثيقه متهم به نگهداري مشروبات الكلي از نوع  

 ظر به داليل زير:خارجي به ميزان يك ليتر ن

 ـ گزارش اوليه مراجع قضائي5

 ـ كشف مشروب از يد متهم6

 ـ اعتراف صريح متهم7

 ـ ساير قرائن و امارات موجود در پرونده،

گرديد طبق  00/،/66مرتكب بزه در تاريخ 
ماده

مواد
از قانون  50و  606 

 شود.مجازات اسالمي گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش مي

 

 دادگاه جزايي  505نده به شعبه ارجاع پرو

در وقت فوق العاده و حضور  56/1/00تشكيل جلسه رسيدگي در تاريخ 

سعيد... و نماينده دادستان كه مجازات متهم را خواستار شده و 

از قانون آئين دادرسي كيفري به متهم تفهيم  560به موجب ماده 

ين دفاع اتهام شد و مشار اليه اظهار داشت قبول دارم و در آخر

كردم دانستم مشروب الكلي است بلكه تصور مياظهار داشت من نمي

 مشروب گياهي است.

 دادگاه جزائي 505صدور رأي از سوي آقاي صالحي رئيس شعبه 

 61/1/00مورخ  156 : شماره دادنامه

 سعيد متهم:

 حمل مشروبات الكلي به مقدار يك ليترموضوع اتهام: 
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 «راي دادگاه»

اهل  5717آقاي سعيد فرزند احمد، متولد سال  در خصوص اتهام

تهران، فاقد سابقه كيفري و آزاد با صدور قرار قبولي وثيقه 

داير بر نگهداري مقدار يك ليتر مشروب الكلي خارجي، اين دادگاه 

دادسراي عمومي و 00/،/60مورخ  ،76با عنايت به كيفرخواست شماره 

نتظامي و اقرار صريح انقالب شهرستان فيروزكوه و گزارش مرجع ا

آقاي سعيد بزهكاري وي را محرز دانسته و توجهًا به فقدان سابقه 

از  قانون مجازات اسالمي و با رعايت  606كيفري و مستندًا به ماده 

از قانون مرقوم حكم به محكوميت نامبرده به  66از ماده  1بند 

دل از پرداخت مبلغ سه مليون لاير جزايي نقدي در حق صندوق دولت ب

حبس و بابت قيمت عرفي مشروب مكشوفه و مبلغ هفتصد هزار لاير جزاي 

نقدي در حق دولت بدل از شالق با احتساب ايام بازداشت قبلي و 

دارد رأي صادره معدوم نمودن مشروب كشف شده صادر و اعالم مي

حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در 

 نظر استان خواهد بود. دادگاه تجديد

 

به موجب عدم اعتراض از سوي محكوم عليه حكم قطعي شده و پرونده 

و با پرداخت مبلغ سه ميليون و هفتصد  به اجراي احكام ارسال شد.

هزار لاير بابت جزاي نقدي از محكوم عليه اخذ شد و مابقي مبلغ 

يدگي وثيقه )قرار تأمين( به محكوم عليه پرداخت گرديد. و ختم رس

 اعالم و پرونده مختومه شد.

شود آنكه آنچه در پرونده بعنوان ايراد تلقي ميـ 5 نظر و تحليل كارآموز:

در هيچ يك از قرارهاي صادره از سوي داديار محترم تأييد 

قانون تشكيل  7مادهبند )ز( از دادستان محرز نبوده و به موجب 

سط داديار قرار تودر صورت صدور قرار عمومی و انقالب، دادگاههاي

صادره بايد به تأييد دادستان برسد که در پرونده فوق قرار 

وثيقه صادره از سوی داديار به نظر دادستان محترم نرسيده 

 وتأييد ايشان در ذيل قرار ديده نشده است .
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نفر از متهمان)سعيد وميثم (  6ـ در قرار منع تعقيب صادره ذکر 6

 عيد ذکر شده است .الزامی بوده است که نام يک نفر س

پرونده در مرحله دادرسی در دادگاه و صدور رأی وفق موازين شرعی 

 وقانونی بوده است .

 

 60گزارش 

  اداره جهاد سازندگيشاكي: 

 رضا... مشتکي عنه:

 تغيير غير مجاز كاربري اراضي و زراعي و باغها موضوع اتهام:

 صدور حكم بر محكوميت متهمتصميم دادگاه: 

از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  7و  50مواد ادي دادگاه: مواد استن

 قانون مجازات اسالمي،  66از ماده  1بند  -باغها 

 شرح شکوائيه:

 دادستان محترم دادسراي عمومي و انقالب

اعضاء اكيپ گردشي  60/6/00احترامًا از آنجايي كه حسب گزارش مورخ 

پالك  5ربع )احداث بناء متر م 0،اين مديريت، قطعه زمين به مساحت 

از نوع اراضي زراعي و باغها واقع در  (اصلي از بخش مركزي 6

روستاي سرخدشت از سوي آقاي رضا... بدون اخذ مجوز از كميسيون 

 مصوبتبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها 

مجلس شوراي اسالمي مورد تغيير كاربري قرار گرفته است،  5/0/01

ذا بدينوسيله اين مديريت مراتب شكايت خود را عليه آقاي ل

رضا... دائر بر تغيير كاربري غير مجاز اعالم، ضمن تقاضاي تعقيب 

قانون ياد شده و تبصره  50و  7و پيگرد قانوني مستندًا به مواد 

هاي ذيل آن عالوه صدور حكم به قلع و قمع آثار تغيير كاربري غير 

، ضي ياد شده و اعاده وضع به حالت اوليهمجاز موجود در سطح ارا
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قانون مذكور  7ي نقدي وفق ماده محكوميت نامبرده به پرداخت جزا

باشد و آقاي علي اصغر ... بعنوان كارشناس حقوقي مورد خواسته مي

به نمايندگي از سوي اين مديريت به منظور تقديم شكوائيه و 

ي انتظامي بحضور تعقيب پرونده و پيگريهاي آن در دادسرا و نيرو

 گردد.معرفي مي

  55دستور دادستان به فرماندهي محترم كالنتري 

 سالم عليكم؛

به پيوست عين شكايت اداره جهاد كشاورزي فيروزكوه عليه آقاي 

شود مقتضي است دستورات ذيل انجام و پرونده رضا... ارسال مي

 تكميالً اعاده شود.

ي فيروزكوه از محل بازديد در معيت مأمورين جهاد كشاورز "ـ بدوا5

 و گزارش از مشاهدات خود و نيز وضعيت موجود تهيه نماييد.

اي به مالك تفهيم شود كه از ادامه عمليات ـ طي صورتجلسه6

ساختماني و تغيير كاربري خودداري نموده و در صورت گزارش مبني 

ام دستور قضايي با وي بر ادامه كار به عنوان تمرد از انج

قانون حفظ تغيير  50ود ضمنًا در صورت اجراي مفاد ماده شبرخورد 

كاربردي اراضي زراعي و باغات شخصًا به عنوان نماينده اينجانب 

در معيت مأمورين جهاد كشاورزي در محل حاضر و بر اجراي مقررات 

 نظارت نمائيد.

آوري ـ اظهارات و دفاعيات متهم اخذ و داليل و اسناد وي نيز جمع7

 ونده بشود. و ضميمه پر

ـ در صورت امتناع و عدم حضور متهم علي رغم احضار و اخطار ،

قانوني )دوباره كتبًا احظار شود( نسبت به جلب متهم اقدام و وفق 

دستور قبل اقدام شود. و نظريه كميسيون تقويم از جهاد كشاورزي 

 اخذ و ضميمه پرونده گردد.

رجاع در معيت شاكي ـ پرونده پس از تكميل ظرف يكهفته از تاريخ ا1

 و متهم به دادسرا ارسال شود.

 غيرمجازي صورتجلسه تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها
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و همچنين  56/0/01ي مصوب قانون حفظ كاربر 7ماده  7تبصره  بر اساس

امه آئين نامه اجرايي قانون مذكور وفق تصويب ن 0در اجراي ماده 

م وزيران و دستور العمل نحوه ت محتر، هيئ،0/،/50مورخ  0060شماره 

تشكيل و پس  61/0/00تقديم و ارزيابي شهرستان فيروزكوه در مورخه 

اصلي  6از بازديد از اراضي مورد نظر واقع در روستاي سرخدشت پالك 

چهل متر مربع كه توسط  0،بخش مركزي شهرستان فيروزكوه به ميزان 

يير يافته و احداث بنا تغآقاي رضا بصورت غيرمجاز به كاربري 

زمين پس از كاربري به اتفاق  اراضي با احتساب ارزش قيمت بهاء 

لاير تعيين كه جمعًا به  00،/000از قرار هر متر مربع معادل  آراء

 ت.سالاير تقديم و ارزيابي گرديده  000/000/56مبلغ 

آئين نامه اجرايي تصميم  0توضيح: براساس تبصره ذيل ماده 

ابي به مدت شش ماه پس از ابالغ اعتبار كميسيون تقويم و ارزي

 خواهد داشت.

 ي شهرستانهيئت تقويم و ارزيابي قانون حفظ كار بر

 نماينده سازمان جهاد كشاورزي  ... ـ روح اله5

 نماينده سازمان امور اقتصاد و دارايي ...ـ سيامك 6

 نماينده استاندار ـ سيد ابوالقاسم ...7

رم به شعبه اول دادياری ارجاع و سپس پرونده از سوی دادستان محت

 .رسيدگی در شعبه مذکور به جريان می افتد 

 اظهارات متهم

 ساله شغل راننده 60رضا 

شود چه سوال: شكايت اداره جهاد كشاورزي براي شما قرائت مي

 اظهاري داريد؟

باشم با سند مالكيت كه بر آن قيد پاسخ: اينجانب داراي ملكي مي

باشد و اينجانب با كه در حريم راه آهن مي شده بناي قديمي دارد

شهرداري هماهنگ كردم و قرار بوده كه شهرداري مجوز به ما بدهد 

گيريم و مجوز ساخت و اعالم داشتند كه از جهاد كشاورزي استعالم مي

دهيم و من بنا به اظهارات شهرداري اقدام به متر را به شما مي 0،
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عالم از شهرداري كه مجوز اخذ ساخت كردم. دستور داديار جهت است

 شده يا خير؟

ك متهم در داخل حريم شهر واقع *پاسخ شهرداري مبني بر اينكه مل

گرديده است. و پاسخ بنياد مسكن و انقالب اسالمي مبني بر آنكه 

 ملك نامبرده خارج از بافت روستاي مهاباد قرار دارد.

 واقع است  پاسخ بخشداري مبني بر اينكه ملك متهم در حريم شهر*

 صدور قرار كفالت

به وجه الكفاله به ميزان  .......از سوي دادستان محترم آقاي 

مبلغ بيست ميليون لاير و در صورت عدم معرفي كفيل در بازداشت باشد 

 و درخواست آقاي عبداله با ارائه فيش حقوقي

 قرار قبولي كفالت

شعبه اول وليعصر در  نام عبداله  ساكن شهرك 60/55/00به تاريخ 

حاضر و با تسليم برگه كفالت نامه و  دادياری
جواز كسب

فيش حقوقي
 به نام خود  

اظهار داشت حاضرم از تن رضا به وجه الكفاله مبلغ بيست ميليون 

لاير تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه كفالت نمايم كه هر وقت 

نوني متهم را از طرف مراجع قضائي احضار كردند در موعد مقرر قا

مشاراليه را معرفي و در غيراينصورت وجه الكفاله را به صندوق 

 دولت پرداخت نمايم.

دادگاه: چون مالئت كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت نامبرده 

 نمايد.از تن متهم تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي

 دادستان عمومي و انقالب

 اول دادياري دادسراي عمومي و انقالبصدور قرار مجرميت از سوي شعبه 

 «قرار مجرميت » 

در وقت فوق العاده پرونده كالسه  60/56/00بسمه تعالي به تاريخ 

فوق تحت نظر است دادسرا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم 

تحقيقات را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذيل 

 ايد.نممبادرت به صدور قرار مي
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فرزند رمضان  دائر بر تغيير  ...در خصوص اتهام آقاي رضا 

كاربري اراضي زراعي باغها موضوع شكايت ـ گزارش جهاد كشاورزي 

 شهرستان

دادسراي يا عنايت به محتويات پرونده ـ شكايت شاكي ـ تحقيقات 

بعمل آمده ـ پاسخ استعالم بعمل آمده بزه انتسابي به نامبرده را 

و مستندًا به محرز دانسته 
ماده

مواد
از قانون اصالح حفظ كاربري  7و  50 

-اراضي زراعي باغها قرار مجرميت نامبرده را صادر و اعالم مي

 دارد.

دادستان دادسراي عمومي و انقالب فيروزكوه با قبولي قرار مجرميت 

 نمايد .مي 70/55/00مورخ  مبادرت به صدور كيفر خواست به

 كيفرخواست

 م دادگاه انقالب رياست محتر

ساله  60رضا ... فرزند رمضان 
آزاد

بازداشت
به لحاظ معرفي كفيل متهم به  

متر مربع نظر به  0،تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها به ميزان 

 داليل زير:

 ـ گزارش مرجع انتظامي5

 ـ محتويات پرونده6

 ـ اظهارات متهم7

مرتكب بزه مذكور در فيروزكوه گرديد طبق 
ماده

مواد
قانون اصالح  7و  50

قانون حفظ كاربري اراضي باغها گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش 

 شود.مي

  دادگاه جزايي 505ختم تحقيقات وارسال پرونده به شعبه 

در وقت مقرر با حضور نماينده جهاد كشاورزي و  65/0/00در تاريخ 

 متهم و نماينده محترم دادستان تشكيل گرديد.

 قانون آئين دادرسي كيفري به متهم 560هيم ماده پس از تف
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 0، ه دليل ساخت و احداث بنا به مساحتنماينده جهاد كشاورزي ب

قانون حفظ كاربري  50و  7متر مربع مورد اراضي به استناد مواد 

اراضي زراعي درخواست مجازات متهم را نموده است و خطاب به 

و به يل راه آهن است متهم، وي اظهار داشت چون زمين من نزديك ر

متر آن طرف تر  0،دهيم ه بنا نميمن گفتند كه نزديك ريل اجاز

 احداث كن و اطالعي از قانون ندارم.

 آخرين دفاع: تقاضاي مساعدت دارم.

  دادگاه جزايي 505رئيس شعبه  صادر كننده رأي :

 اداره جهاد كشاورزي شهرستان : شاكي

 آقاي رضا... : متهم

 غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغهاتغيير  : اتهام

 ))رأي دادگاه((

ساله بازنشسته آزاد  60در خصوص اتهام آقاي رضا فرزند رمضان 

ر بر تغيير ولي كفالت و فاقد سابقه كيفري دائباصدور قرار قب

متر مربع موضوع  0،كاربري ارضي زراعي و باغها به ميزان 

ادسراي عمومي و انقالب د 70/55/00مورخ  166كيفرخواست به شماره 

شهرستان اين دادگاه با عنايب به گزارش اداره جهاد كشاورزي و 

اقرار صريح متهم بزهكاري وي را محرز دانسته و با توجه به 

از قانون حفظ  50و  7كيفري ايشان مستندًا به مواد  فقدان سابقه

از  66از ماده   1زراعي و باغها و با رعايت بند كاربري اراضي 

نون مجازات اسالمي حكم به محكوميت نامبرده به پرداخت مبلغ قا

پانصد هزار لاير جزاي نقدي در حق صندوق دولت و قلع و قمع تأسيسات 

دارد. رأي صادره حضوري و ظرف مهلت ساخته شده صادر و اعالم مي

بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر 

 باشد.استان مي
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لحاظ عدم تجديد نظرخواهي از سوي طرفين دعوي رأي قطعيت  به

يافته و پرونده به اجراي احكام كيفري ارسال شد و محكوم عليه 

مبلغ پانصد هزار لاير به حساب تمركز وجوه  716،06طي فيش شماره 

با  60/6/00درآمد جرايم و نيم عشر پرداخت نموده و در تاريخ 

جهت اجراي  .......اب آقاي علي نماينده اجراي احكام كيفري جن

قسمت دوم حكم )قلع و قمع بنا( تعيين وقت گرديده و در تاريخ 

مقرر صورتجلسه گرديده كه ده روز به محكوم عليه فرصت اعطاء شد 

تا به لحاظ آنكه به مصالح ساختماني بكار برده شده نياز دارد 

قمع  با قلع و 1/6/00خود اقدام به تخريب نمايد كه در تاريخ 

توسط خود محكوم عليه و ارسال عكس از قلع و قمع توسط محكوم 

 عليه به شعبه اجراي احكام ارسال شد و پرونده مختومه شد.

  تحليل و نظر كارآموز:

,مجازات  قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها 7به موجب ماده 

متخلف  احداث بناء غيرمجاز عالوه بر قلع و قمع بنا محکوم به 

برابر ارزش زمين خواهد شد که 7الی  5رداخت جزای نقدی معادل  پ

بنا بر نظر کميسيون سه نفره ارزيابی ارزش روز زمين احداثی 

لاير که به نظر ميرسد قاضی محترم در صدور  000/000/56برابر است با 

از قانون مجازات اسالمی تخفيف قابل توجه  66رأی با توجه به ماده 

 ست .ای اعطاء نموده ا
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 60گزارش 

 : محمد...شاكي

 حسينعلي... شتکي عنه :م

 : تصادف منجر به جرحموضوع اتهام

 جزايي ـ اجراي احكام كيفري 505: ـ شعبه شعبه رسيدگي

 : صدور حكم بر محكوميت متهمتصميم دادگاه

و  01، - ،0، - 05، - 766 - 706 -766ـ  01،ـ  656مواد مواد استنادي دادگاه:

از  7از قانون مجازات اسالمي و با رعايت بند يك از ماده  656

 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

 شرح گزارش نيروي انتظامي:

 ....اينجانب گروهبانيكم  550حسب گزارش واصله به فوريتهاي پليس 

به بيمارستان اعزام شده كه مشاهده  00/،/5مورخ  56310مقارن ساعت 

به شماره  606واد كه سرنشين يك پژو گرديده فردي به هويت ج

به رانندگي حسينعلي به سمت تهران  50ق  ،5،ـ  60انتظامي ايران 

در حركت بوده كه به دليل نامعلومي واژگون شده و فرد مذكور از 

باشد و ناحيه دست چپ و كتف چپ دچار مصدوميت شده و شاكي مي

 .راننده پژو نيز از ناحيه سر دچار مصدوميت شده است

 اظهارات شاكي:

 ساله  66جواد 

 سوال: علت مصدوميت خود را بيان كنيد.

ق  ،5،ـ  60به شماره انتظامي  606پاسخ: بنده سرنشين خودروي پژو 

ايم كه به رانندگي حسينعلي به سمت تهران در حال حركت بوده 50
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ناگهان خودرو واژگون شده و من از ناحيه دست چپ و كتف چپ دچار 

 پزشكي قانوني معرفي شدم. به باشم وام و شاكي ميمصدوميت شده

 ساله 70آقاي حسينعلي سن  اظهارات متهم:

بوده که با عدم رعايت قوانين  606شما راننده خودرو پژو سوال: 

رانندگی منجر به تصادف و جرح غير عمدی سرنشين خودرو مذکور 

 گرديده ايد چه اظهاراتی داريد ؟

 ،5،ـ  60به شماره انتظامي  606رو پژو پاسخ: اينجانب راننده خود

و سرنشين جواد در حال حركت به تهران بوديم كه بعد از شهرك  50ق 

صنعتي يكدفعه خودرو واژگون شده و بنده از ناحيه سر دچار 

 مصدوميت شدم و از كسي شاكي نيستم.

پيوست گزارش كروكي راهنمايي رانندگي دائر بر واژگوني خودرو و 

 ينعلي اعالم گرديد.مقصر آقاي حس

پرونده جهت رسيدگی با دستور دادستان جناب آقای عاليشاه  به 

 شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقالب ارجاع شد

 معرفي شاكي به پزشكي قانوني

 گزارش پزشکي 

از آقاي جواد  00/،/،مورخ  01/5107/5016=  60عطف به نامه شماره 

ـ تورم انتهاي 5عاينه شد. م 00/،/،معاينه و بشرح در مورخ 

ـ دو ساييدگي روي ناحيه شانه چپ توأم با 6. چپ خلف تنهتحتاني 

ـ سه ساييدگي ناحيه آرنج چپ )سه 7كبودي اين ناحيه )دو حارصه( 

ـ دست چپ از ناحيه 1ـ ساييدگي روي ساعد دست چپ )حارصه( ،حارصه( 

تصادف  مياني ساعد تا روي دست در گچ قرار دارد. ضايعات در اثر

)تاريخ پذيرش بيمارستان( حادث شده و نياز به  00/،/5مورخ 

دارد. )تاريخ پذيرش بيمارستان(  6/1/00معاينه مجدد در مورخ 

دارد. دكتر  6/1/00حادث شده و نياز به معاينه مجدد در مورخ 

 ـ سرپرست پزشكي قانوني .........
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باشد و وق ميدر شعبه اول دادياری اظهارات شاكي و متهم به شرح ف

 مطلب جديدي اظهار نشده است.

از سوي داديار شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب  صدور قرار كفالت

 و تأييد دادستان محترم 00/،/6مورخ 

 قرار كفالت

قرار آزادي آقاي حسينعلي به اتهام ايراد صدمه بدني غير عمدي 

كفيل با  ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي مقيد است به معرفي

وجه الكفاله به ميزان: يكصد ميليون لاير معادل ده ميليون تومان 

از حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي حكم كه در صورت معرفي كفيل 

و صدور قرار قبولي آن آزاد واال در بازداشت باشد مفاد قرار به 

 متهم ابالغ شد.

جواز كسب درخواست آقاي قاسم مبني بر قبول كفالت متهم با ارائه 

 و صدور قرار قبولي كفالت

 قرار قبولي كفالت

نام قاسم صادره از دماوند در شعبه اول دادياري  00/،/6به تاريخ 

دادگاه عمومي حاضر و با تسليم برگه كفالت نامه و 
جواز كسب

فيش حقوقي
 

باشد اظهار داشت حاضرم از تن حسينعلي به بنام خود مي 76/100/151

غ يكصد ميليون لاير تا خاتمه رسيدگي و اجراي وجه الكفاله مبل

دادنامه كفالت نمايم كه هر وقت متهم را از طرف مراجع قضايي 

احضار كردند در موعد مقرر قانوني مشاراليه را معرفي و در غير 

 اينصورت وجه الكفاله را به صندوق دولت پرداخت نمايم.

كفالت نامبرده  دادگاه: چون مالئت كفيل محرز است لذا قرار قبولي

-از تن متهم فوق تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي

 نمايد.

 داديار شعبه اول دادگاه عمومي 
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 گواهي دوم پزشکي قانوني

ـ آسيب به نسج استخواني كتف چپ )در ناحيه اتصال استخوان كتف 5

گردد ـ تورم ناحيه مچ دست چپ نيز اعالم مي6با استخوان بازو( 

 1/6/00اند و نياز به معاينه مجدد در مورخ عات بهبود نيافتهضاي

 دارد.

صدور قرار مجرميت از سوي شعبه اول دادياري در ادامه رسيدگی 

 دادسراي عمومي و انقالب

 «مجرميت قرار»

در وقت فوق العاده پرونده كالسه فوق  6/6/00بسمه تعالي به تاريخ 

محتويات پرونده ختم تحت نظر است دادسرا با بررسي اوراق و 

تحقيقات را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح 

 نمايد.ذيل مبادرت به صدور قرار مي

ر بر ايراد آقاي حسينعلي ... فرزند علي  دائ در خصوص اتهام

صدمه بدني ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي موضوع شكايت ـ 

 گزارش كارشناس تصادفات

ا عنايت به محتويات پرونده ـ شكايت شاكي ـ تحقيقات دادسرا ب

بعمل آمده ـ اعتراف صريح متهم ـ گزارش پليس و كارشناس تصادفات 

بزه انتسابي به نامبرده را محرز دانسته و مستندًا به 
ماده

مواد
ـ  ،65 

از قانون مجازات اسالمي قرار مجرميت نامبرده را  766ـ  01،ـ  656

 دارد.صادر و اعالم مي

دادستان داسراي عمومي و انقالب فيروزكوه با قبولي قرار مجرميت 

 نمايد .مي 56/6/00مبادرت به صدور كيفر خواست به مورخ 

 دادسراي عمومي و انقالب

 رياست محترم دادگاه جزايي
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ساله  70حسينعلي   فرزند علي   
آزاد

بازداشت
با توجه به معرفي كفيل  

ي غير عمدي ناشي از بي احتياطي در امر متهم به ايراد صدمه بدن

 رانندگي

 نظر به داليل زير:

 ـ گزارش مرجع انتظامي5

 ـ نظريه افسر كارشناسي تصادفات6

 ـ نظريه پزشكي قانوني7

 ـ اظهارات متهم،

گرديده طبق  00/،/5مرتكب بزه در تاريخ 
ماده

مواد
ـ  656 ناظر به ،65  

كار بوده و تقاضاي مجازاتش قانون مجازات اسالمي گناه 766ـ  01،

 شود.مي

 ارجاع شددادگاه جزايي  505وارسال پرونده به شعبه  تحقيقاتختم 

در وقت فوق العاده شعبه تشكيل گرديد. طرفين  66/6/00در تاريخ   

از قانون  560ه با احراز هويت حضور دارند و پس از تفهيم ماد

با توجه به  شاكي اظهار دارد , ي به ايشانآئين دادرسي كيفر

دارد و خطاب به متهم به موجب  یخسارت بدني وارده تقاضاي رسيدگ

كيفرخواست متهم هستيد به ايراد صدمه بدني غيرعمدي از خود دفاع 

كنيد؟ قبول دارم و  در آخرين دفاع: قبول دارم و تقاضاي مساعدت 

 دارم.

 و نماينده محترم دادستان نيز درخواست مجازات متهم را دارد.

 ور رأيصد

: دادگاه با بررسي اوراق و محتواي پرونده ختم رسيدگي را گردشکار

 نمايد.اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي

 جواد ي : شاك

 حسين م : مته
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 ))رأي دادگاه ((

زاد با صدور قرار قبولي ساله ، آ 70در خصوص اتهام آقاي حسينعلي 

گي منجر به ايراد صدمه ر بر بي احتياطي در امر رانندكفالت دائ

 06،بدني غير عمدي نسبت به آقاي جواد موضوع كيفرخواست به شماره 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ، دادگاه با عنايت  56/6/00مورخ 

به گزارش مرجع انتظامي و نظريه افسر كاردان فني تصادفات و 

هاي پزشكي قانوني و شكايت شاكي و اقرار صريح متهم گواهي

و  05،و  766و  706زهكاري وي را محرز دانسته و مستندًا به مواد ب

از قانون مجازات اسالمي و با رعايت بند يك از  656و  01،و  ،0،

از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواد  7ماده 

معين از لحاظ جنبه عمومي جرم حكم به محكوميت نامبرده به 

ن لاير جزاي نقدي در حق صندوق دولت و از پرداخت مبلغ يك ميليو

لحاظ جنبه خصوصي جرم حكم به محكوميت مشاراليه به پرداخت هفتاد 

و پنج صدم درصد ديه كامله بابت تورم در خلف تنه و يك درصد ديه 

كامله بابت دو حارصه در شانه چپ و سه هزارم ديه كامله بابت 

د ديه كامله بابت سه دوفقره كبوده در اين ناحيه و يك و نيم درص

حارصه در آرنج دست چپ و نيم درصد ديه كامله بابت حارصه در دست 

چپ و يك درصد ديه كامله بابت تورم در مچ دست چپ و چهاردرصد 

ديه كامله بابت آسيب به نسج استخواني كتف چپ و چهاردرصد ديه 

كامله بابت آسيب به نسج استخواني انتهاي استخوان زند اعلي 

دارد كه بايستي دست چپ در حق آقاي جواد صادر و اعالم ميساعد 

ظرف مهلت دو سال از وقوع حادثه پرداخت گردد. رأي صادره حضوري 

و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم 

 تجديد نظر استان خواهد بود.

 

طعيت دادنامه به لحاظ عدم تجديد نظر خواهي از سوي طرفين دعوي ق

 يافته و پرنده به اجراي احكام كيفري ارسال شد.
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به حساب تمركز وجوه  717611پرداخت يك ميليون لاير طي فيش شماره 

 درآمد جرايم و نيم عشر از سوي محكوم عليه منظور گرديده

-تحت نظر قرار دارد مالحضه مي 00/0،10اجرايي كالسه  56/6/00بتاريخ 

ي به ديد و جزاي نقدي محكوم گردد. محكوم عليه آقاي حسينعل

جزاي نقدي را پرداخت  717611گرديده است نامبرده طي فيش شماره 

كرده و در خصوص ديه با توجه به بيمه بودن وسيله نقليه مدارك 

الزم به شركت بيمه ارسال شد و شاكي خصوصي عليرغم احضاريه جهت 

گرديد اخذ توضيح در خصوص نحوه دريافت ديه، در اين مرجع حاضر ن

و تقاضاي ديه نكردند لذا مقرر است پرونده فعالً از آمار موجودي 

كسر و بايگاني گردد بديهي است در صورت مراجعه شاكي و اعالم عدم 

 وصول ديه با ثبت مجدد پرونده به جريان خواهد افتاد. 

 تحليل كارآموز :

 قانون مجازات اسالمی ديه در موارد شبه عمد ظرف 706به موجب ماده 

مهلت دوسال پرداخت ميگردد لذا نظر به اينکه پرداخت ديه از سوی 

بيمه انجام ميگيرد اجرای احکام ميبايست با احتساب محکوم به 

واعالم آن  به سازمان بيمه با پيگيری شاکی اقدام نمايد و بيمه 

 (ميبايست آن را پرداخت نمايد.00/،دو سال ازتاريخ ارتکاب جرم)

ين قانونی در جريان رسيدگی بوده وايرادی پرونده فوق وفق مواز

 بر آن وارد نيست .

 

 00گزارش 

 احمد... ي :شاك

 فرزانه... ه :مشتکي عن

 سرقت ع :موضو

 صدور حکم مبنی بر محکوميت متهمه  ه :تصميم دادگا
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قانون آئين دادرسي  753وبند الف از ماده  740مواد  مواد استنادي دادگاه:

 قانون مجازات اسالمی 885و  883ـ مواد در امور كيفري 

 توضيح در خصوص پرونده:

 06باشد كه اولين سرقت در سال اين پرونده شامل دو فقره سرقت مي

از همان منزل سرقت  00از منزل آقاي سعيد بوده كه مجددًا در سال 

كه اظهارات شاكي حاكي از آن  شخص ديگری است شد كه ساكن آن منزل

صاحبخانه )موجر( بوده است و در فقره  است كه سرقت از سوي عوامل

از همان منزل با سكونت خود صاحبخانه بوده است كه  00دوم در سال 

اموال وي )طال و جواهرات( بوده است به سرقت رفته به نوعي كه 

اعتقاد دادستان محترم هر دو سرقت با هم ارتباط كامل داشته و 

 در يك پرونده مطرح شده است.

 گزارش پليس:

روز جاري در كالنتري  50300امًا شخصي به هويت سعيد در ساعت احتر

باشند حاضر و اظهار داشت با توجه به اينكه خود و همسرش شاغل مي

به منزل  65300روز گذشته از منزل خارج و در ساعت  0300در ساعت 

مراجعه و متوجه ورود سارق يا سارقين از طرفين حياط و پنجره 

م ساختمان شده و مقداري طالجات به ارزش آلومينيومي به طبقه دو

تقريبي چهار ميليون تومان به شرح برگه تحقيق پيوستي به سرقت 

اند با توجه به گزارش مأمورين مبني بر اينكه وسايل به برده

ارزش ريالي زيادي در منزل بوده با بررسي بعمل آمده سارق آشنا 

ر منزل توسط به محل برده است و فرزند صاحبخانه روز گذشته د

 همسايه مشاهده شده.

  اظهارات شاكي:

 ساله     فرزند عوض محمد 76سعيد    

سوال: در خصوص چگونگي و نحوه سرقت منزل خود و ميزان اموال 

 دانيد بنويسيد.مسروقه هر چه مي
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صبح از منزل  70/0/06پاسخ: من به اتفاق همسرم روز سه شنبه مورخ 

شب كه به منزل  0خود رفتيم ساعت خارج شديم هر دو به محل كار 

مراجعت نموديم ناگهان متوجه شديم كه كشوي تخت خواب به هم 

هاي جواهرات خالي روي تخت بوده كه مقدار ريخته و كليه جعبه

زيادي طال و جواهرات از قبيل دو سرويس طال ـ گوشواره ـ هفت عدد 

لنگو النگو و هشت عدد گردن بند و انگشتر بزرگ مردانه و يك ا

بزرگ به ارزش تقريبي چهار ميليون تومان به سرقت رفته و پنجره 

 اتاق خواب كامالً باز بوده است. و ظاهرًا از آنجا به داخل آمدند.

 سوال: آيا به كسي مظمون هستيد؟

 جواب: فعالً نه، به كسي مظنون نيستم.

 كند.سوال: چه كساني به منزل شما تردد مي

هويت احمد و فرزندانش و دامادش بصورت جواب: صاحبخانه بنده به 

 مقطعي و عمومًا آخر هفته

 س: از چه زماني مستأجر هستيد در آن منزل؟

 00ج: از سال 

 ايد؟س: از زمان سكونت آيا اقدام به تعويض مغزي قفلي نموده

 ج: خير

 س: بجز شما كس ديگري نيز كليد دارد؟

ام كه ا گم كردهج: خير ولي حدودًا چهار ماه قبل يك دست كليه ر

 پيدا نشد.

 ايد؟س: آيا تاكنون كليد خانه را به كسي داده

ماه پيش كليد را صاحبخانه بمدت سه شبانه روز  ،ج: بله حدودًا 

 دادم جهت انجام مراسم عروسي

سوال: به گزارش همايسگان شما يك خودرو پيكان در روز سرقت در 

آيا برايتان آشنا  06شما پارك بوده است به پالك ايران درب جلوي 

 است؟

 است يا خير  06دانم ايران پاسخ: صاحبخانه پيكان دارد ولي نمي

محترم پرونده  داديار ارجاع شد و دادياری پرونده به شعبه اول

و دستور داده تا از محل سرقت  را به دايره آگاهي ارجاع داده
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تحقيقات بعمل آيد و ليست اموال مسروقه صورتجلسه شود. و از 

رود تحقيقات ليه كساني كه احتمال شركت و يا معاونت در سرقت ميك

 بعمل آيد.

 .......گزارش پليس آگاهي ستواندم 

حسب دستور مقام قضايي از آقايان احمد و پسر وي حين تحقيقات 

بعمل آمده آنان منكر شدند كه در تاريخ سرقت حضور داشته چرا كه 

شد تا در روز شنبه مورخه آيند و به آنان اخطار آخر هر هفته مي

جهت انگشت نگاري و تطابق انگشتان با نمونه در آگاهي  50/0/06

حاضر شوند و انصراف آقاي سعيد از شكايت عليه پسر صاحبخانه و 

نهايتًا صدور قرار منع تعقيب در خصوص آقايان علي و حسين 

قانون آيين دادرسي كيفري، به  566)مظنونان سرقت( به موجب ماده 

 شود.اظ فقدان ادله و دليل مشتبه قرار مزبور ثابت ميلح

 و تأييد دادستان 

   «ذ»احمدبه شکايت آقای  00متهم سرقت  سال ساله  67اظهارات خانم فرزانه 

 )پدر شوهر متهمه (

سوال: پيرامون شكايت پدرشوهر شما و همچنين گزارش مرجع محترم 

قت براي شما قرائت ر بر سرظامي پيرامون شكايت آقاي سعيد دائانت

 شود چه اظهاراي داريد؟مي

-اينجانب مدت پنج سال مي « ذ»ج: در خصوص پدر شوهرم آقاي احمد 

-زندگي مي «ذ»باشد كه به همراه همسرم با خانواده آقاي احمد 

نماييم و قصد سرقت از اموال ايشان را نداشته و به قصد شوخي و 

ل انگاري در نگهداري اذيت مادر شوهرم جهت جمع شدن حواسش و سه

ام و از اول هم قصد برگرداندن آن را وسايل منزل و شخصي برداشته

ام ام كه پس از چند روز تمام وسايل را به ايشان عودت دادهداشته

وليكن در خصوص شكايت آقاي سعيد بنده در مورخ اعالمي در آبسرد 

 ام و اطالعي ندارم.بوده

زل پدرشوهرتان آقاي احمد... چه سوال: در خصوص شكايت سرقت از من

 دفاعي داريد؟
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 ام و فقط صرفًا شوخي بوده پاسخ: قبول ندارم چون قصد سرقت نداشته

 از سوي داديار محترم شعبه اول دادسراي عمومي انقالب  صدور قرار كفالت

 قرار كفالت

قرار آزادي متهمه خانم فرزانه فرزند علي به اتهام سرقت طالجات 

معرفي كفيل بوجه الكفاله به ميزان پنجاه ميليون لاير مقيد است به 

از حال تا ختم رسيدگي به اجراي حكم كه در صورت معرفي كفيل و 

صدور قرار قبولي آن آزاد واال در بازداشت باشد مفاد قرار به 

 متهم ابالغ شد.

درخواست آقاي احمد در خصوص كفالت خانم فرزانه با ارائه فيش 

ادياري قبولي كفالت از سوي شعبه اول د و صدور قرار یحقوق

56/0/00 

 قرار قبولي كفالت

نام احمد صادره از سمنان در شعبه اول   56/0/00به تاريخ 

دادياري دادگاه عمومي حاضر و با تسليم برگه كفالت نامه و 

جواز كسب

فيش حقوقي
باشد اظهار داشت بنام خود به ارزش پنجاه ميليون لاير مي 

ن فرزانه به وجه الكفاله مبلغ پنجاه ميليون لاير تا حاضرم از ت

خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه كفالت نمايم كه هر وقت متهم را 

از طرف مراجع قضايي احضار كردند در موعد مقرر قانوني مشاراليه 

را معرفي و در غير اينصورت وجه الكفاله را به صندوق دولت 

 پرداخت نمايم.

كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت نامبرده دادگاه: چون مالئت 

-از تن متهم فوق تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي

 نمايد.

 سرقت دوم 56/0/00مورخ  صورتجلسه

 اظهارات متهمه در بازپرسي  فرزانه فرزند علي
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ايد. به با قرار كفالت آزاد شده 56/0/00سوال: شما در تاريخ 

 06در صورتيكه در سال  00زل پدرشوهرتان در سال اتهام سرقت از من

 06اند در همان منزل و به همان نحو سال آقاي سعيد سكونت داشته

چه  06سرقت انجام شده در خصوص سرقت انجام شده در خصوص سرقت سال 

 اظهاراتي داريد؟

من سرقت از پدر شوهرم كردم ولي قصدم سرقت نبوده وليكن از سرقت 

 ندارم.اطالعي  06سال 

-شما و همسرتان با خودرو پيكان ديده شده،سوال: در تاريخ سرقت 

 ايد.

 خير: اتومبيل دست پدرشوهرم بوده است.

صدور قرار كفالت مجدد توسط داديار شعبه اول دادسراي عمومي و 

 انقالب

 قرار كفالت

 قرار آزادي خانم فرزانه فرزند علي به اتهام سرقت

وجه الكفاله به ميزان سيصد ميليون مقيد است به معرفي كفيل با 

لاير از حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي حكم كه در صورت معرفي 

كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد و اال در بازداشت باشد مفاد 

 قرار به متهم ابالغ شد. اظهار داشت مطلع شدم. اعتراض ندارم.

 به علت عدم معرفي كفيل متهمه به زندان معرفي شد.

آقاي سعيد... رضايت خود را به دادگاه اعالم داشت و  6/50/00مورخ 

داديار محترم ضمن فك قرار تأمين كيفري جديد الصدور مجددًا قرار 

نمايد.مورخ تأمين كيفري بشرح سابق الصدور را صادر و اعالم مي

6/50/00 

صدور قرار مجرميت از سوي شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و 

 انقالب 

 6/50/00اريخ ت

 «مجرميت قرار» 
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در وقت فوق العاده پرونده كالسه  6/50/00بسمه تعالي به تاريخ: 

فوق تحت نظر است دادسرا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم 

تحقيقات را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح 

 نمايد.ذيل مبادرت به صدور قرار مي

اي سعيد و احمد   دائر بر سرقت  موضوع شكايت در خصوص اتهام آق

آقاي سعيد .... و احمد... دادسرا با عنايت به محتويات  گزارشـ 

پرونده ـ شكايت شاكي ـ تحقيقات بعمل آمده ـ اظهارات متهم ـ 

گزارش پليس بزه انتسابي به نامبرده را محرز دانسته و مستندًا 

به 
ماده

مواد
ي قرار مجرميت نامبرده را صادر و قانون مجازات اسالم 665 

 دارد.اعالم مي

در خصوص رد مال با توجه به اعالم رضايت دادسرا مواجه با تكليف 

 باشد.نمي

دادستان دادسراي عمومي و انقالب با قبولي قرار مجرميت مبادرت 

 نمايد.مي 50/00/،5مورخ   007به صدور كيفرخواست به شماره 

 برياست محترم دادگاه انقال

ساله  50فرزانه فرزند علي   
آزاد

بازداشت
به لحاظ كفيل متهم به سرقت  

 نظر به داليل زير:

 ـ گزارش مراجع انتظامي5

 ـ شكايت شكات6

 ـ محتويات پرونده7

 ـ اظهارات متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي،

گرديد طبق  70/6/06مرتكب بزه مذكور در تاريخ 
ماده

مواد
از قانون  566 

 شود.ات اسالمي گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش ميمجاز

 

 دادگاه جزايي ارسال 505پرونده به شعبه 

 گردد.صبح تعيين مي 50300ساعت   51/56/06وقت رسيدگي براي تاريخ 
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سپس جلسه دادگاه در وقت مقرر با حضور نماينده محترم دادستان 

ي از كه تقاضاي مجازات متهمه را دارد و آقاي احمد... احد

قانون آئين دادرسي كيفري طرفين  560شاكيان پس از تفهيم ماده 

 خطاب به آقاي احمد شكايت خود را مشروحًا بيان كند.

من از عروسم شاكي هستم به دليل سرقت طال و جواهرات منزلم ولي 

برايم محرز شده كه قصد شوخي داشته است ولي در خصوص سرقت از 

كار عروسم نبوده است. و در روز مطمئن هستم  06منزل سعيد سال 

من عروسم را به آبسرد رساندم و مطئمن هستم كار او  06سرقت سال 

 بوده است.ن

در اين لحظه خطاب به خانم فرزانه حسب كيفرخواست متهم به سرقت 

منزل  06هستيد از خود دفاع كنيد. جواب، من در روز سرقت سال 

خصوص سرقت پدرشوهرم  آقاي سعيد در منزل خواهر شوهرم بودم و در

 قصدم شوخي بوده است.

آخرين دفاع: من قصد سرقت نداشتم فقط خواستم حواسشان را در 

 نگهداري وسايل خود جمع كنند.

دادگاه با بررسي در اوراق و محتواي پرونده ختم رسيدگي را اعالم 

 نمايد.و به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي

 51/56/00 مورخ:

 احمد... شاكي:

 فرزانه... كي:شا

 معاونت در سرقتاتهام: 

     ))رأي دادگاه ((

ساله فرزند علي، ، فاقد سابقه  50در خصوص اتهام خانم فرزانه 

ر بر سرقت از منزل زاد با صدور قرار قبولي كفالت دائكيفري و آ

 50/00/،5مورخ  007آقايان احمد و سعيد موضوع كيفرخواست به شماره 

ب شهرستان اين دادگاه با عنايت به مجموع دادسراي عمومي و انقال
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تحقيقات صورت گرفته در مراحل مختلف دادرسي و مفاد شكايت 

شاكيان و اظهارات متهمه و نحوه و زمان وقوع سرقت و دفاعيات 

متهمه مبني بر عدم نقش در سرقت از منزل آقاي سعيد و تأييد 

در آبسرد احمد مبني بر حضور مشاراليه  یاظهارات وي از سوي آقا

دماوند در زمان سرقت از منزل سعيد و نيز اظهارات خانم فرزانه 

مبني بر عدم قصد سرقت و ربودن طالهاي متعلق به آقاي احمد به 

نظر از اعالم رضايت شاكيان بزهكاري قصد شوخي و ترساندن آنها صرف

متهم موصوف را در خصوص ربودن اموال متعلق به آقاي احمد )غير 

حرز دانسته و ضمن اصالح عنوان اتهامي نامبرده مستندًا از سرقت( م

از قانون مجازات اسالمي حكم به محكوميت مشاراليه به  661به ماده 

دارد اجراي مجازات تحمل شش ماه حبس تعزيري صادر و اعالم مي

مذكور با توجه به وضعيت خاص متهمه و اعالم رضايت شاكيان در 

گردد تا براي مدت سه سال معلق مي از قانون مرقوم 61اجراي ماده 

هاي موضوع ماده در صورت عدم ارتكاب بزه عمدي ديگر از جمله بزه

از سوابق كيفري وي حذف و بالاثر واال به همراه مجازات بزه  61

اخير اجرا گردد و در خصوص اتهام ايشان مبني بر سرقت از منزل 

از  76اصل  آقاي سعيد نيز نظر به عدم كفايت دليل مستندًا به

در و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران حكم به برائت متهمه صا

ي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ دارد رأاعالم مي

 قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان خواهد بود.

 تجديد نظر خواهي از سوي محکوم عليه به موجب اليحه تقديمي

دادگاه جزايي  505وص دادنامه اصداري از شعبه با احترام در خص

 رساند.شهرستان به استحضار مي

ـ آنچه به عنوان كيفرخواست صادر گرديده و عمل ارتكابي ذكر شده 5

معاونت در سرقت است كه اين عنوان در مرحله رسيدگي بدوي به 

 عنوان )غير سرقت( تغيير يافته است.

دهنده جدا و متمايز از در حالي كه اين عنوان اركان تشكيل 

يكديگرند كه در معاونت شخص سارق دخالت در امر ندارد. در حالي 
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-كه در جرم غير از سرقت فعل مادي مستقيمًا نسبت به شخص مرتكب مي

 باشد.

ـ دادرسي محترم علت تغيير عنوان اتهام طبق اظهارات خود متهم و 6

ه در حاليكه نوع شكوائيه شكات و محتويات پرونده حكم صادر نمود

وان شوخي بوده است و رضايت شكات دليل آنست كه بر سرقت به عن

قانون تجارت بر دل  117توان استناد كرد در ماده ن ميآنچه بدا

توان گفت فعل مال تاجر ورشكسته و پنهان كردن آنها كه مي

 شود.ارتكابي سرقت محسوب نمي

 «رأي دادگاه»

 61/7/00مورخ  00، شماره دادنامه

 657ت /  00/0 رخ:مو

:  رياست آقایاستان با شعبه نهم دادگاه تجديد نظر   :مرجع رسيدگي 

 ...... جوادمستشار دادگاه: و...... سيد محمد 

 فرزانهتجديد نظرخواه: 

 احمد تجديد نظر خوانده:

صادره از  51/6/00مورخ  5657تجديد نظر خواسته: دادنامه شماره 

 دادگاه جزائي  505شعبه 

 ي دادگاه (())رأ 

در خصوص تجديد نظرخواهي خانم فرزانه نسبت به دادنامه مورخ 

دادگاه عمومي كه به موجب آن تجديد  505صادره از شعبه  51/6/00

نظرخواه به اتهام ربودن مال ديگري غير از سرقت موضوع شكايت 

آقاي احمد به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم كه اجراي آن به 

گرديده است، توجهًا به مندرجات پرونده چون از  مدت سه سال معلق

 ناحيه تجديد نظر خواه ايراد اعتراض مؤثري كه موجبات نقض

نگرديده تجديد  دادنامه موصوف را فراهم آورد ابراز و بيان
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قانون آئين  6،0نظرخواهي نيز با هيچيك از موارد مندرج در ماده 

ا دادگاه اعتراض را باشد، عليهذدادرسي در امور كيفري منطبق نمي

همان قانون  616مردود دانسته مستندًا به بند الف از ماده 

 باشد.نمايد. رأي صادره قطعي ميدادنامه معترض عند را تأييد مي

 تحليل كارآموز :

ـ در پرونده فوق دو بار قرار صادر شده که هر دو از نوع قرار  5

اشد ولی چون کفالت بوده ولی نميتواند از موارد تشديد قرار ب

قرار در خصوص يک منهم قانونی نيست لذا بهتر آنست که قرار 6صدور 

 قبلی ملغی و قرار جديد صادر شود.

قانون مجازات اسالمی  661ـ در رأی صادره قاضی محترم به ماده  6

اشاره داشته و به جهت اعتقاد به آنکه جرم ارتکابی از نوع سرقت 

مال توسط متهمه محرز ومسلم  نيست حکم صادر نموده وليکن ربودن

قانون مذکور ميباشد وبه اعتقاد  666بوده و از مصاديق ماده 

استناد ميشد هرچند   666اينجانب در رأی صادره ميبايست به ماده 

تخفيف مجازات مشمول متهم  66به لحاظ رضايت شاکی به استناد ماده 

 قرار خواهد گرفت .

 

 05گزارش 

 شركت گاز :  شاكي

 مجيد :نهمشتکي ع

 استفاده غيرمجاز از گاز موضوع:

 شعبه اجراي احكام كيفري شعبه رسيدگي:

 صدور حکم به محکوميت مشتکی عنه تصميم دادگاه:
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قانون 55ماده  قانون مجازات اسالمی ـ 66و 660اد وممواد استنادي دادگاه: 

از قانون اصالح قانون تشكيل  ،5آئين دادرسی کيفری ـ تبصره ماده 

 اي عمومي و انقالبدادگاهه

 شرح گزارش و شکوائيه:

 رياست محترم دادسراي عمومي و انقالب شهرستان 

 موضوع: دستكاري در تأسيسات گازرساني و سرقت گاز شهري

 شاكي: شركت گاز استان

 .....: آقاي مجيد مشتكي عنه

 باسالم؛

صله از نفر كنتور خوان، احترامًا به استحضار مي رساند گزارش وا

فوق الذكر طي اقدامي خودسرانه و بدون اذن و اجازه  عنهمشتكي 

شركت گاز راسًا مبادرت به دستكاري در تأسيسات گاز رساني و در 

نهايت استفاده غيرمجاز از گاز شهري نموده است نظر به اينكه 

فعل موصوف جان و مال ساكنين محترم منطقه را به خطر انداخته و 

قانون مجازات اسالمي مي باشد لذا  606و  660از مصاديق بارز مواد 

صدور حكم محكوميت وا شد مجازات ماده فوق الذكر براي عاملين، 

 56مسببين و مباشرين فعل غيرمجاز و همچنين به استناد ماده 

قانون آئين دادرسي كيفري جبران خسارات وارده به اين شركت از 

 محضر دادگاه محترم مورد استدعاست.

رونده به شعبه اول دادياري ارجاع شد و در بادستور دادستان ،پ

 متهم حضور دارد. 6/6/00جلسه 

 اظهارات متهم

   شغل: كشاورز  ساله 0،سن:   آقاي مجيد ...

سؤال: اظهارات شاكي براي شما قرائت مي شود اظهارات خود را 

 بيان كنيد.

جواب: بنده آن روز خانه نبودم و گزارش اداره شاكي كذب مي باشد 

 مچنين كاري انجام نداده ام.و من ه
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سؤال: گزارش شركت گاز شهرستان دائر بر استفاده غيرمجاز از گاز 

بدون پرداخت حق انشعاب براي شما قرائت مي شود چه اظهاري 

 داريد؟

 جواب: قبول دارم اشتباه كرده ام

سؤال: اتهام به شرح فوق برايشان قرائت و تفهيم مي گردد چه 

 دفاعي داريد؟

تباه كردم به جهت پرداخت هزينه زياد گاز اين كار را جواب: اش

 كردم.

 در آخرين دفاع: قبول دارم اشتباه كردم

 صدور قرار وكفالت

قرار آزادي آقاي مجيد ... فرزند اسماعيل به اتهام استفاده 

غيرمجاز از گاز بدون پرداخت حق انشعاب مقيد است به معرفي كفيل 

ميليون لاير معادل پنج ميليون با وجه الكفاله به ميزان پنچاه 

تومان از حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي حكم كه در صورت 

معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد و اال بازداشت باشد مفاد 

 قرار به متهم ابالغ شد اظهار داشت مطلع شدم.

آقاي ذبيح اله با ارائه گواهي معرفي به كار از اداره آموز و 

 ت وي را پذيرفت و قرار قبولي كفالت.پرورش كفال

 قرار قبولي كفالت

 نام ذبيح اله  6/6/00به تاريخ 

ي دادگاه عمومي حاضر و با تسليم برگ كفالت در شعبه اول داديار

نامه و 
جوازكسب

فيش حقوق
هار داشت حاضرم از تن مجيد ... به بنام خود اظ  

يدگي و اجراي دادنامه لاير تا خاتمه رس 000/000/10وجه الكفاله مبلغ 

كفالت نمايم كه هروقت متهم را از طرف مراجع قضائي احضار كردند 

در موعد مقرر قانون مشاراليه را معرفي و در غير اينصورت وجه 

 الكفاله را به صندوق دولت پرداخت نمايم.
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دادگاه: چون مالئت كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت نامبرده 

مه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي از تن متهم تا خات

 نمايد.

 صدور قرار مجرميت از سوي شعبه اول دادياري دادسرا عمومي و انقالب

 50/6/00تاريخ: 

 «مجرميت قرار» 

در وقت فوق العاده پرونده كالسه فوق تحت  50/6/00به تاريخ 

ت دادسرا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم تحقيقات سنظرا

الم و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل را اع

 مبادرت به صدور قرار مي نمايد.

ند اسماعيل دائر بر استفاده غير زدرخصوص اتهام آقاي مجيد فر

مجاز از گاز بدون پرداخت حق انشعاب موضوع شكايت و گزارش شركت 

 گاز

 دادسرا با عنايت به محتويات پرونده ـ شكايت شاكي ـ تحقيقات

بعمل آمده ـ اعتراف صريح متهم ـ بزه انتسابي به نامبرده را 

محرز دانسته و مستندًا به 
ماده

مواد
قانون مجازات اسالمي قرار  660  

 يت نامبرده را صادر و اعالم مي دارد.ممجر

دادستان دادسراي عمومي و انقالب با قبولي قرار مجرميت مبادرت 

 مي نمايد. 6/00/،5ورخ م 557به صدور كيفرخواست به شماره 

 دادسراي عمومي و انقالب 

 رياست محترم دادگاه جزايي 

 ساله  0،آقاي مجيد ... فرزند اسماعيل 

آزاد

بازداشت
با قيد معرفي كفيل متهم به استفاده غيرمجاز از گاز بدون   

 پرداخت حق انشعاب نظر به دالئل زير؛

 ـ گزارش شركت گاز  5

 هـ تحقيقات به عمل آمد 6

 ـ اعتراف صريح متهم نسبت به اعمال ارتكاب خويش 7
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 ـ ساير اوراق و محتويات پرونده ،

گرديده طبق  50/5/00مرتكب بزه در تاريخ 
ماده

مواد
قانون مجازات  660  

 اسالمي گناهكار بوده و تقاضاي مجازاتش مي شود.

 00/،/51دادگاه جزائي شهرستان مورخ  505جلسه رسيدگي در شعبه 

صبح با حضور نماينده دادستان و متهم تشكيل است. نماينده  0 ساعت

دادستان درخواست اعمال مجازات نموده و متهم نيز پس از تفهيم 

قانون آئين دادرسي كيفري اظهار داشت من چوپان هستم و  560ماده 

اطالعي از موضوع ندارم و فرزندانم اين كار را كرده اند و من 

 دفاع اظهار داشت تقاضاي كمك دارم. اطالعي ندارم و در آخرين

 دستور دادگاه:

شعبه اول  بعنوان خسارت وارده به اداره گاز به عنوان نمونه به

الح قانون درخصوص استفاده غيرمجاز از ارسال تا با توجه به اص

مي  اداره گاز خسارت وارده استعالم و سپس پرونده امر به اعاده

قانون اصالح قانون تشكيل  از ،5گردد. )در اجراي تبصره ماده 

دادگاههاي عمومي و انقالب( و طي نامه اي اداره گاز مقدار 

لاير برآورد و حسب هرگونه اقدام  ،/06،/000خسارات وارده را به مبلغ 

 مقتضي تقديم مي گردد.

 صدور رأي از سوي شعبه دادگاه جزائي

 : اداره گاز استان شاكي

 .......: مجيدمتهم

 تفاده غيرمجاز از گاز بدون پرداخت حق انشعاب: اسموضوع اتهام

 ((رأي دادگاه))

ساله ، آزاد با صدور قرار قبولي  0،درخصوص اتهام آقاي مجيد ... 

كفالت داير بر استفاده غيرمجاز از گاز شهري، موضوع كيفرخواست 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان اين  6/00/،5مورخ  557به شماره 
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ه گزارش اداره گاز شهرستان و دفاعيات بالوجه دادگاه با عنايت ب

متهم بزهكاري وي را محرز دانسته و بادرنظر گرفتن وضعيت خاص 

ايشان و ميزان خسارات اعالم شده از سوي اداره شاكي مستندًا به 

 66از ماده  1از قانون مجازات اسالمي و با رعايت بند  660ماده 

داخت مبلغ سه ميليون و از قانون مرقوم حكم به مشاراليه به پر

پانصد هزار لاير جزاي نقدي در حق صندوق دولت صادر و اعالم مي دارد 

رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد 

 نظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان خواهد بود.

به علت عدم تجديدنظرخواهی از سوی طرفين دعوا رأی صادره قطعی 

نده به شعبه اجراي احكام ارسال شد و محكوم عليه طي پروشده و 

مبلغ سه ميليون و پانصد هزار لاير به حساب تمركز  716000فيش شماره 

وجوه درآمد جرايم و نيم عشر دولتي پرداخت نموده و پرونده از 

 آمار دعاوي كسر شد.
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 تحليل و نظر كارآموز:

 ؛آنچه در پرونده مطروحه قابل بحث است

قانون آئين دادرسی کيفری مطالبه خسارات وارد 55وجب ماده ـ به م5

شده به شاکی که ناشی از جرم باشد بايد با رعايت تشريفات آئين 

دادرسی مدنی انجام گيرد وشاکی ملزم به تقديم دادخواست ميباشد 

که در پرونده دادخواستی ضميمه نبوده است وليکن به استناد ماده 

که جبران خسارت وارده را نيز قسمتی از قانون مجازات اسالمی  660

مجازات بيان داشته پس رسيدگی به آن تابع رعايت تشريفات آئين 

 دادرسی نبوده است .

ـ آنكه در دادگاه جزائي قاضي محترم دستور تعيين خسارات وارده  5

به اداره گاز صادر نموده و اداره گاز كه خود ذينفع در پرونده 

رآورد نموده و اعالم داشته و اين در بوده خسارات وارده را ب

صورتيست كه اداره گاز خود ذينفع و مدعي خصوصي بوده و اين مبلغ 

اعالم شده خود به نوعي ادعا مي باشد و جهت بررسي مبلغ خسارات 

وارده آنچه شرعي و قانوني محسوب مي شود نظر كارشناس رسمي 

ده در حاليكه دادگستري است كه قاضي محترم به اين امر توجه ننمو

كارشناس ارجاع مي شد و صدور قرار به اين موضوع مي بايست 

 كارشناس در پرونده الزامي بوده است.

ـ به فرض اعالم نظريه كارشناس و تعيين خسارات وارده همانطور  6

كه در شكوائيه اداره گاز جبران خسارت را خواستار شده و مدعي 

قاضي محترم به موجب  خصوصي محسوب مي شود لذا شايسته بود كه

از قانون مجازات اسالمي خسارات شاكي را نيز در رأي حكم  0ماده 

 مي نمود.

 

 06گزارش 

 گزارش ستاد مبارزه با موادمخدر:  شاكي
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 «س»مهدي  :مشتکي عنه 

 نگهداري موادمخدر روان گردان از نوع شيشه موضوع:

 صدور حکم به محکوميت مشتکی عنه  تصميم دادگاه:

قانون  66قانون مبارزه با مواد مخدر ـ ماده  60و5،0تنادي دادگاه: مواد اس

قانون تشکيل دادگاههای  1و ماده  7ماده « ک»مجازات اسالمی ـبند 

 عمومی وانقالب

 گزارش يگان انتظامي

 50/1/00جلسه مورخ تصور

مورخه يوم جاري اينجانب گروهبانيكم  57احترامًا مقارن ساعت 

گان امداد به همراه اكيپ گشت و افسر گشت ي .........

در جاده پس از مشاهده فردي با هويت آقاي  .....گروهبانيكم 

مهدي ... محل سكونت ساري كه در حال رفتن به روستاي جليزجند با 

 ،پاي پياده بود مشكوك شده و پس از بازرسي بدني مقدار حدودًا 

متهم به گرم مواد مخدر از نوع شيشه و يك عدد پايپ كشف گرديد. 

مركزي  55همراه مواد مشكوفه و صورتجلسه جهت دادرسي به كالنتري 

 داللت و صحيح و سالم تحويل شد.

 اظهارات متهم در كالنتري

 سال 61سن:   نام پدر: داداش   مهدي ...

گرم موادمخدر از نوع  ،طبق گزارش مأمورين از جنابعالي سؤال:

 شيشه از وي كشف گرديد چه اظهاراتي داريد؟

جواب: خير در بازرسي بدني كه از اينجانب بعمل آمد چيزي كشف 

 نگرديد.

 سؤال: قبول نداريد مواد مكشوفه متعلق به شماست؟

متر آنطرف تر پيدا  10جواب: موادي كه كشف كرده اند در حدود 

 كرده اند
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سؤال: آيا اعتياد هم داريد؟ و يا سابقه اي از استفاده مواد 

 داريد؟

 موادمخدر استفاده مي كردم از نوع كراك جواب: بله قبالً 

 گزارش معاونت مبارزه با مواد مخدر

سانت شيشه را صورتجلسه نموده  10گرم و  7از نوع شيشه مقدار  

 است. 

جلسه  50/1/00پرونده به شعبه اول بازپرسي ارجاع و در تاريخ 

 تشكيل است.

و  سؤال از متهم: مفاد گزارش مرجع انتظامي براي شما قرائت

تفهيم مي شود چه توضيحي داريد؟ قبول ندارم من اعتياد ندارم و 

اين مواد متعلق به من نيست و در آخرين دفاع نيز اظهار داشت كه 

 اين مواد مكشوفه متعلق به من نيست.

 صدور قرار وثيقه از سوي بازپرس دادسراي عمومي و انقالب 

 1/7هام نگهداري به ات 50/1/00قرار آزادي مهدي فرزند داداش مورخ 

گرم شيشه و نگهداري آلت مخصوص استعمال شيشه )پايپ( مقيد است 

به توديع وثيقه اسم از جنس و ملكي و نقدي با وجه الوثاقه به 

ميزان دويست ميليون لاير از حال تا ختم رسيدگي و شروع اجراي حكم 

در صورت توديع وثيقه و صدور قرار قبولي آن آزاد و اال بازداشت 

شد مفاد قرار به متهم ابالغ شد اظهار داشت مطلع شدم اعتراض با

 دارم.ن

به علت عدم ارائه وثيقه از سوي متهم وي جهت بازداشت به 

 بازداشتگاه معرفي شد.

 51/1/00صدور قرار مجرميت از سوي شعبه اول بازپرسي به تاريخ 

 مجرميت ((قرار ))

 رياست محترم دادسراي عمومي و انقالب با سالم؛

ل سه گرم و محدرخصوص اتهام آقاي مهدي ... دائر بر نگهداري و 

نيم شيشه و نگهداري آلت مخصوص استعمال شيشه )پايپ( باتوجه به 
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اوراق و محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و صورتجلسه 

بازرسي و كشف مواد و آلت استعمال و مدافعات بالوجه متهم و ساير 

ر پرونده ارتكاب بزه انتسابي به متهم ود دو امارات موجقرائن 

 محرز و مسلم بوده و عقيده بر وقوع آن داشته و مستندًا به مواد

قانون اصالح قانون مبارزه با موادمخدر و بند كاف ماده  60و  0 و5

از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب قرار مجرميت  7

فتر پرونده به مشاراليه را صادر و اعالم مي نمايد مقرر است د

استحضار دادستان محترم برسد. در صورت موافقت با قرار صادره 

كيفرخواست تنظيم و پرونده برگ شماري و منگنه و از آمار موجودي 

كسر و جهت رسيدگي به كيفرخواست صادره به دادگاه صالح انقالب 

م اقالارسال و از دادگاه محترم تقاضاي تعيين تكليف در خصوص 

 د استدعاست.مكشوفه مور

و نهايتًا صدور  .....موافقت دادستان محترم جناب آقاي 

 كيفرخواست.

 دادستان دادسراي عمومي و انقالب با قبولي قرار مجرميت مبادرت به صدور كيفرخواست

 مي نمايد. 60/1/00مورخ  607به شماره 

 انقالب رياست محترم دادگاه 

 ساله   61مهدي ...  فرزند داداش  

آزاد

بازداشت
عجز از توديع وثيقه متهم به نگهداري سه گرم شيشه و آلت   

 مخصوص استعمال شيشه نظر به داليل زير؛

 ـ اوراق و محتويات پرونده 5

 ـ گزارش مرجع انتظامي و صورتجلسه بازرسي و كشف موادمخدر 6

 ـ اقرار بالوجه متهم 7

 ـ ساير قرائن و امارات موجود ،

گرديده طبق  50/1/00مرتكب بزه فوق در تاريخ 
ماده

مواد
 60و  0و  5  

از  7قانون اصالح قانون مبارزه با موادمخدر و بند كاف از ماده 
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قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب گناهكار بوده و تقاضاي 

 مجازاتش مي شود.

 ارسال پرونده به دادگاه انقالب تهران 

 0/6/00گي در تاريخ و تشكيل جلسه رسيد 66ارجاع پرونده به شعبه 

 به شرح ذيل :

ه ايران در جلسه يعمتهم مهدي ... فاقد پيشينه كيفري دين اسالم ش

قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره  560دادرسي حاضر مفاده ماده 

آن تعيين وكيل به نامبرده تفهيم، اظهار مي دارد فهميدم و 

جه به مواظب اظهارات خود هستم وكيل نمي خواهم دادگاه باتو

سانت  1گرم و  7كيفرخواست اصداري شما متهم هستيد به نگهداري 

مواد مخدر از نوع شيشه و محل آلت استعمال شيشه چنانچه دفاعي 

 داريد بفرمائيد.

 جواب: اتهام را قبول دارم.

دادگاه: اتهام مجددًا تفهيم مي گردد به عنوان آخرين دفاع اگر 

 مطلبي داريد بفرمائيد.

 است كه زندان هستم ـ سابقه اي ندارم جواب: يكماه

 ((رأي دادگاه))

سانت شيشه و يك  1گرم و  7درخصوص اتهام مهدي دائر بر نگهداري 

آلت استعمال شيشه )پايپ( باتوجه به محتويات پرونده اقرار متهم 

و ساير قرائن  شواهد مجرميت نامبرده در حد اتهام انتسابي محرز 

قانون آئين دادرسي و كيفري و  6، و 50و مستندًا براساس ماده 

قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع  60و ماده  0ماده 

قانون مجازات اسالمي با توجه به  66ماده  1تشخيص مصلحت و بند 

نداشتن سابقه كيفري و اظهار نداشت وي از حيث نگهداري موادمخدر 

عزيري بدل از حبس ضربه شالق ت 51به چهار ميليون لاير جزاي نقدي و 

به ده ميليون لاير جزاي نقدي و از بابت نگهداري و حمل پايپ به 

يكصد هزار لاير جزاي نقدي و محكوم شدن آن و ضبط مواد مكشوفه به 

نفع دولت محكوم مي نمايد. ايام بازداشت محاسبه و كسر گردد.رأي 
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الذكر قطعي و الزم رقانون صد 76صادره حضوري و در اجراي ماده 

 االجرا است. 

متهم به زندان انتقال داده شد پس پرونده به اجراي احكام كيفري 

  دادگاه عمومي و انقالب ارسال

زنداني به اجراي احكام كيفري انتقال داده شد  1/6/00در تاريخ  

ضربه شالق تعزيري كه صورتجلسه شد و محكوم عليه به  51و با تحمل 

 شد. عادهزندان ا

مورخ  500/66،60/0000ند الف دستورالعمل شماره نهايتًا به موجب ب

زنداني  5700مفاد عفو ابالغي به مناسبت عيد سعيد فطر سال  5/6/00

از ندامتگاه آزاد شد و  56/6/00مشمول عفو گرديده و در تاريخ 

نامه آزادي آن به اجراي احكام ارسال و پرونده از آمار دعاوي 

 كسر گرديد.

 

 تحليل كار آموز :

قانون تشکيل دادگاههای عمومی رسيدگی به جرائم  1جب ماده به مو

حمل و نگهداری وفروش مواد مخدر در صالحيت دادگاه انقالب بوده و 

به همين جهت پرونده فوق در دادگاه انقالب مورد رسيدگی قرار 

 گرفته است .

 66رأی صادره با توجه به مواد مستند وبا در نظر گرفتن ماده 

 المی وفق موازين شرعی صادر گرديده است .قانون مجازات اس

 

 07گزارش 

 گزارش يگان انتظامی شاكي:

 حسين عنه:مشتکي

 حمل دستگاه فلزياب موضوع:

 صدور حکم محکوميت متهم تصميم دادگاه:
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قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خريد و   واحده مواد استنادي دادگاه:

 ابفروش، نگهداری، تبليغ و استفاده از فلزي

 شرح گزارش:

پس از دستگيری دو نفر توسط عوامل  60/6/00مورخه  50350در ساعت 

ـ حسين... که به اتهام 6  ...ـ روح اله 5گشتی اين پليس به هويت 

به قصد حفاری و جستجوی آثار  vangvlsherحمل يک دستگاه فلزياب مدل 

جهت کسب تکليف با  .......باستانی بودند اينجانب ستواندوم 

تماس که دستور فرمودند  .....شی تلفن همراه قاضی کشيک آقای گو

پرونده متشکله تحويل آگاهی شهرستان گردد و متهمين با اخذ 

به دادسرا اعزام  75/6/00ضمانت معتبر آزاد و در روز شنبه مورخه 

 شوند.

 اظهارات متهمان:

 سال  ،7ـ حسين فرزند احمد، سن: 5

سط مأمورين پليس که از شما کشف سؤال: دستگاه فلزياب مکشوفه تو

 گرديده را از کجا خريداری کرديد؟

 باشد.ج: خريداری نکردم متعلق به دوستم می

 ايد؟ اولين بارم بود.س: تاکنون چند بار اقدام به حفاری کرده

ارجاع پس از دستور دادستان محترم به شعبه اول دادياری  پرونده

 شد

 ساله ،7حسين....          اظهارات متهم در شعبه اول دادياری

س: گزارش مرجع انتظامی دائر بر اينکه به قصد کاوش آثار فرهنگی 

با توجه به آنکه در يد شما دستگاه فلزياب کشف گرديده است چه 

 اظهاری داريد؟

کردم که روی میه راه آهن پيادهسمت کوکنی به ج: من به قصد قارچ

وتور سيکلت بودم و با در مسير متوجه تردد آقای روح اله با م

يدم ستوجه به شناخت ظاهری و تردد در آن مسير علت حضورش را پر

رود با يکديگر اقدام به جستجو کنی میکه بيان داشت که برای قارچ
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 7نموده و بعد از مدتی باالی تپه و داخل يک غار کوچک تقريبًا 

يم متری متوجه يک کيف شدم و به آقای روح اله اطالع دادم و تصم

گرفته که کيف و دستگاه را تحويل پاسگاه دهيم در مسير برگشت به 

ه موضوع را بيان پاسگاه رفته و با مشاهده سرباز وظيفسمت 

نموديم او ما را به کالنتری داللت داد و شروع به صورتجلسه کردند 

و دستگاه متعلق به من نيست و فقط قصد ارائه آن به پاسگاه را 

 داشتم.

 ی اظهارات خود داريد؟چه دليلی برا

منزل من سمت ديگری است ولی مسير من در برگشت از کوه به سمت 

 کالنتری بوده است و اين دليل من است.

 اظهارات روح اله دانشجو 

س: گزارش مرجع انتظامی دائر بر اينکه به قصد کاووش آثار 

فرهنگی با توجه به آنکه در يد شما دستگاه فلزياب کشف گرديده 

 اراتی داريد؟چه اظه

ه در حرکت بودم که کنی با موتور به سمت کوقصد قارچ ج: بنده به

در مسير آقای حسين را ديدم و به همراه هم در جستجوی قارچ 

مشغول شديم بعد از مدتی مرا صدا زد و گفت يک کيف اينجاست و آن 

را برداشتيم به سمت پاسگاه در حرکت بوديم که در نزديکی پاسگاه 

ی برخورد کرديم که با مطرح کردن موضوع ما را به به سرباز

 کالنتری عودت داد و مورد بازپرسی و صورتجلسه قرار گرفتيم

در آخرين دفاع: دستگاه متعلق به من نيست و فقط آنرا پيدا 

 کردم.

صدور قرار تأمين از سوی داديار شعبه اول دادسرای عمومی و 

 75/6/00انقالب مورخ 

 قرار التزام

ادی آقای حسين و روح اله فرزند احمد ـ منصور مبنی بر قرار آز

حمل دستگاه فلزياب مقيد است به حضور در دادگاه به وجه التزام 

به مبلغ هر يک پنجاه ميليون لاير از حال تا ختم رسيدگی و صدور و 
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اجرای کامل دادنامه، که در صورت عدم حضور مکلف به پرداخت مبلغ 

الصدور به متهم د. قرار صادره حينباشفوق به صندوق دولت می

 شوم.تفهيم شد اظهار داشت فهميدم و ملتزم به حضور می

 قرار قبولی کفالت از سوی داديار محترم و آزادی هر دو متهمان

 صدور قرار مجرميت از سوي شعبه يکم دادياري دادسراي عمومي و انقالب 

 متن قرار

لعاده پرونده کالسه فوق ادر وقت فوق 75/7/00بسمه تعالی در تاريخ 

ت دادسرا با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم ستحت نظرا

يل ذ تحقيقات را اعالم و بااستعانت از درگاه خداوند متعال بشرح

 نمايد ؛مبادرت به صدور قرار می

در خصوص اتهام آقای روح اله و حسين دائر بر حمل دستگاه فلزياب 

ـ گزارش مرجع محترم شکايت موضوع  به جهت قصد کاووش آثار فرهنگی

 انتظامی

دادسرابا عنايت به محتويات پرونده ـ شکايت شاکی ـ تحقيقات 

بعمل آمده ـ اظهارات متهم ـ گزارش پليس بزه انتسابی به 

نامبرده را محرز دانسته و مستندًا به  
ماده

مواد
قانون ضرورت واحده   

اری و تبليغ و اخذ مجوز برای ساخت و خريد و فروش و نگهد

قرار مجرميت نامبرده را صادر  51/56/60استفاده از فلزياب مصوب 

 دارد.و اعالم می

دادستان دادسرای عمومی و انقالب با قبولی قرار مجرميت مبادرت 

 نمايد .می 75/7/00مورخ  616به صدور کيفرخواست به شماره 

 دادسرای عمومی و انقالب 

 رياست محترم دادگاه جزايی

 ساکنح اله و حسين فرزند ...... ساله رو
آزاد

بازداشت
با قيد وجه   

التزام متهم به حمل دستگاه فلزياب به جهت قصد کاووش آثار 

 فرهنگی نظر به دالئل ذيل؛

 وليه مرجه انتظامیاـ گزارش 5



 Vaghf.comسایت های کیفری، وبپرونده

 

 باشد.می Vaghf.comسایت تمامی حقوق این فایل متعلق به وب

 

 ـ کشف دستگاه فلزياب در يد متهم6

 ـ تحقيقات بعمل آمده7

 ـ اظهارات متهمين،

در فيروزکوه گرديده طبق  60/6/00اريخ مرتکب بزه در ت
ماده

مواد
  واحده  

قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خريد و فروش، نگهداری، تبليغ 

 شود.و استفاده از فلزياب گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می

دادگاه جزايی  505با ختم تحقيقات پرونده جهت رسيدگی به شعبه 

  ارسال شد

با حضور نماينده دادستان و  00/،/50تاريخ  درجلسه رسيدگی 

 متهمان تشکيل است.

نماينده محترم دادستان مجازات متهمان را خواستار شد و در 

از قانون آيين دادرسی کيفری و در اظهارات، متهم  560تفهيم ماده 

آقای حسين اعالم داشت قبول ندارم و آن را پيدا کردم و در آخرين 

ن داشت و آقای روح اله نيز در اظهارات دفاع نيز اينگونه بيا

خود اعالم داشت که من اتهام وارده را قبول ندارم و دستگاه 

فلزياب را پيدا کردم و در آخرين دفاع نيز اتهام وارده را منکر 

 شد.

 صدور رأي 

 حسينمتهم: 

 آوردن اشياء عتيقهحفاری و کاوش غيرمجاز برای بدستاتهام: 

 ((رأي دادگاه)) 

ساله، اهل فريدونکار،  ،7ص اتهام آقای حسين فرزند احمد در خصو

ر بر نگهداری ی و آزاد با صدور قبولی کفالت دائفاقد سابقه کيفر

بدون مجوز يک دستگاه فلزياب اين دادگاه با عنايت به کيفرخواست 

دادسرای عمومی انقالب شهرستان و گزارش  75/7/00مورخ  661به شماره 

بزهکاری وی را محرز ، صريح آقای حسين  مرجع انتظامی و اقرار
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دانسته و توجهًا به فقدان سابقه کيفری و مستندًا به ماده واحده 

قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت و خريد و نگهداری فلزياب حکم 

به محکوميت نامبرده به ضبط يک دستگاه فلزياب مکشوفه مدل 

vanguisher دستی و گردشگری  به نفع سازمان ميراث فرهنگی و صنايع

دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بيست روز پس صادر و اعالم می

از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم تجديدنظر استان خواهد 

 بود.

رأی  دادگاه به دليل عدم تجديدنظرخواهی در وقت قانونی قطعيت 

 يافته و پرونده به اجرای احکام کيفری ارجاع شد

نامه دستگاه فلزياب مزبور با مسئول ميراث و به موجب داد 

فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری شهرستان مکاتبه گرديد و سازمان 

مزکور با معرفی نماينده خود دستگاه را تحويل گرفته و پرونده 

 مطروحه مختومه شد و از آمار دعاوی کسر گرديد.

 تحليل و نظر كارآموز:

که در رأی صادره اقرار با توجه به محتويات پرونده در صورتي

صريح متهم ذکر گرديد و ليکن اقراری از سوی متهم در پرونده 

يل اينکه اقراری از سوی متهم رسد به دلديده نشده و به نظر می

نوعی حکم به تبرئه بودن متهم صادر  ت نگرفته قاضی محترم بهصور

 باشد حکم به ضبط آنل مکشوفه غيرمجاز میانموده و از آنجاييکه م

عليه در به نفع دولت صادر نموده و مجازات تعزيری برای محکوم

 دو نفر متهم به موجبنظر نگرفته است و نکته بعدی آنکه 

به دادگاه معرفی شده به نامهای حسين و روح اله  ،کيفرخواست 

بايست حکم به محکوميت هر دو در حاليکه در رأی دادگاه می اند

از آنها در صورتيکه نامی از روح شد و يا برائت يکی متهم ذکر می

 اله در دادنامه نيامده است.

 

   ،0گزارش 
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 گزارش يگان انتظامی شاكي:

 محمد عنه:مشتکي

 شرب خمر موضوع:

 صدور حکم به محکوميت متهم  تصميم دادگاه:

قانون  566و  ،56و  560و  560و  566و  561 مواد مواد استنادي دادگاه:

از قانون اصالح قانون تشکيل  7و ماده مجازات اسالمی و بند کاف 

 .دادگاههای عمومی و انقالب 

 شرح گزارش نيروي انتظامي:

 از پليس امنيت عمومی فاش:

 به دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب

رساند طی گزارش واصله از يگان امداد مبنی بر به استحضار می

ی يگان امداد با اکيپ موتور 60/7/00مورخ  70/66اينکه مقارن ساعت 

دانشگاه در حال  ياباندرخ 07675موتورسيکلت سازمانی به شماره 

زنی بوده که يک دستگاه موتورسيکلت هوندا قرمز رنگ که دو گشت

نفر سرنشين  داشت برای دو نفر خانم که در حال تردد بودند 

ايجاد مزاحمت کرده و با موتورسيکلت به سمت آنها رفته و متوجه 

به آنها اخطار ايست داده ولی توجه نکرده و متواری اکيپ شده  

شدند که در نهايت در خيابان پايين دانشگاه متوقف شده که راکب 

موتورسيکلت شخصی به نام محمد و هيچ مدارکی از موتورسيکلت 

نداشته و مشاهده گرديده که محمد شرب خمر نموده سپس موتورسيکلت 

خمر نموده و ر نمود که شرببه پارکينگ انتقال يافت و متهم اقرا

 های خود را تکذيب کرده است.در بازجويی گفته

با دستور دادستان پرونده جهت رسيدگی به شعبه اول بازپرسی 

 ارجاع شد .

 اظهارات متهم:
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 ساله  66محمد 

 شود چه اظهاراتی داريد؟سؤال: مفاد گزارش برايتان قرائت می

ردم ولی مشروب خوردم و جواب: من برای خانمها مزاحمت ايجاد نک

تقاضای عفو و بخشش دارم و در آخرين دفاع نيز اظهار داشتند 

 اشتباه کردم و دفاعی ندارم. 

 قرار قبولي كفالت

 صادره شعبه اول بازپرسی 00/،/70به تاريخ 

-در شعبه اول بازپرسی دادگاه عمومی حاضر و با تسليم برگ کفالت

نامه و 
جواز کسب

فيش حقوقی
-خود اظهار داشت حاضرم از تن محمد در وجهبنام   

الکفاله مبلغ پنجاه ميليون لاير تا خاتمه رسيدگی و اجرای دادنامه 

کفالت نمايم که هروقت متهم را از طرف مراجع قضائی احضار کردند 

-در موعد مقرر قانونی مشاراليه را معرفی و در غير اينصورت وجه

 يم.الکفاله را به صندوق دولت پرداخت نما

است لذا قرار قبولی کفالت نامبرده  دادگاه: چون مالئت کفيل محرز

 نمايد.از تن متهم تا خاتمه رسيدگی و اجرای دادنامه را صادر می

 صدور قرار مجرميت از سوي شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب

 

 متن قرار

سه فوق العاده پرونده کالدر وقت فوق 75/7/00بسمه تعالی به تاريخ 

تحت نظر است دادسرا با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم 

بشرح ذيل  تحقيقات را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال

 نمايد.مبادرت به صدور قرار می

خمر موضوع در خصوص اتهام آقای محمد فرزند داود دائر بر شرب

ادسرا با شکايت ـ گزارش مرجع انتظامی و اقرار صريح متهم د

ـ  تحقيقات بعمل آمدهـ  شکايت شاکیعنايت به محتويات پرونده ـ 

اعتراف صريح متهم ـ گزارش پليس بزه انتسابی به نامبرده را 
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محرز دانسته و مستندًا به 
ماده

مواد
 566و  ،56و  560و  560و  566و  561  

از قانون اصالح قانون  7قانون مجازات اسالمی و بند کاف و ماده 

تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب قرار مجرميت نامبرده را صادر و 

 دارد.اعالم می

 ،66دادستان دادسراي عمومي و انقالب با قبولي قرار مجرميت مبادرت به صدور كيفرخواست به شماره 

 نمايد.مي 75/7/00مورخ 

 دادسرای عمومی و انقالب

 رياست محترم دادگاه جزائی 

ساله  66محمد فرزند داود 
آزاد

بازداشت
تحت قرار قبولی کفالت متهم به   

 خمرشرب

 نظر به دالئل زير:

 ـ اوراق و محتويات پرونده5

 ـ گزارش مرجع انتظامی6

 ـ اقرار متهم در شعبه7

 ـ ساير قرائن و امارات موجود در پرونده،

گرديده طبق  60/7/00مرتکب بزه فوق در تاريخ 
ماده

مواد
 566و  561مواد   

همگی قانون مجازات اسالمی گناهکار بوده و  566و  ،56و  560و 

 شود.تقاضای مجازاتش می

 دادگاه جزائی ارسال شد . 505پرونده به شعبه 

جلسه رسيدگی با حضور نماينده محترم دادستان و  00/،/6در تاريخ 

 متهم تشکيل است.

و  از قانون آيين دادرسی کيفری تفهيم شد 560به متهم طبق ماده 

 نماينده دادستان مجازات متهم را خواستار شد.

خمر متهم هستيد چه اظهاراتی س: شما به موجب کيفرخواست به شرب

 داريد؟

 خمر کردم اشتباه کردمج: بله شرب
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 کنم.و در آخرين دفاع اظهار داشت دفاعی ندارم و تقاضای عفو می

 صدور رأي

 ((رأي دادگاه)) 

آزاد با صدور ساله و  66ند داود در خصوص اتهام آقای محمد فرز

خمر اين دادگاه با عنايت به داير بر شرب قرار کفالت و کارگر

دادسرای عمومی و انقالب  75/7/00ـ  ،66کيفرخواست به شماره 

-شهرستان و گزارش مرجع انتظامی و اقرار صريح آقای محمد، بزه

از  ،56و  560و  561کاری وی را محرز دانسته و مستندًا به مواد 

قانون مجازات اسالمی حکم به محکوميت نامبرده به تحمل هشتاد 

 دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلتتازيانه حدی صادر و اعالم می

بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم 

 باشد.تجديدنظراستان می

عليه حکم صادره قطعيت به علت عدم تجديدنظرخواهی از سوی محکوم

و نهايتًا در  فته و به شعبه اجرای احکام کيفری ارسال شديا

هشتاد تازيانه شالق حدی به  00/6،6به شماره پرونده  6/0/00تاريخ 

عليه وارد شد و صورتجلسه شد و پرونده از آمار دعاوی کسر محکوم

 و مختومه شد.

 تحليل و نظر كارآموز:

خمر رأی به با توجه به اقرار صريح متهم نسبت به ارتکاب شرب 

رأی صادره در مرحله رسيدگی و صدور محکوميت متهم صادر شده است و

حکم و اجرای آن کامالً مطابق قوانين و موازين شرعی بوده وايرادی 

 بر آن وارد نيست .

 

 

 

 01گزارش 
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 صفا، سکينه، کبری، صغری، زينب، فرزانهاسحاق، فاطمه، گل شاكي:

 عزيزاله عنه:مشتکي

 اءجعل امض موضوع:

 لاير ابطال تمبر 000/50 هزينه دادرسي:

  صدور حکم بر محکوميت مشتکی عنهتصميم دادگاه:

وحدت رويه هيات عمومی ديوان عالی کشور به شماره مواد استنادي دادگاه :

 قانون مجازات اسالمی 573، 538، 43ـ مواد  30/3/38ـ  3388

و انقالب در  قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی 740، 748،753مواد

 امور کيفری

 شرح شکواييه

 رياست محترم دادسراي عمومي 

احنرامًا اينجانبان امضاکنندگان ذيل فرزندان حقيقی و ذينفع 

مرحوم نصراله طبق امضاء برادرمان عزيزاله که امضاء اينجانبان 

را جعل و به دادسرای شهرستان فيروزکوه و به ادعای خودش در 

 ،60و  607به حکايت تقاضای ورثه پالکهای  اجرای احکام پرونده که

برادر طبق وصيتنامه مرحوم  7اصلی بنام  6فرعيات از سنگ  606و 

باشند و از آنجاييکه آقای عزيزاله با جعل امضای پدرمان می

اينجانبان و فريب دادن اجرای احکام سند اين پالکها را به نام 

گند )قرآن مجيد( و خود انتقال داده است از دادستان محترم با سو

به اقرار آوردن وی امضاء اينجانبان را برای شناسايی و هويت 

امضاء به جعل شناسی ارجاع دهد و نسبت به تعقيب جاعل اقدام 

 فرماييد.
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شکواييه فوق توسط کليه شاکيان به امضاء رسيده و در اظهارات 

با با دستور  .ر شدندکتک شاکيان موارد فوق را متذخود تک

 ونده به شعبه اول دادياری ارجاع شد.پران محترم دادست

ابالغ به متهم  7/50/07دستور داديار محترم جناب آقای يوسفی مورخ 

يتًا کالنتری گزارش به شرح بوده است که نها هاز سوی کالنتری مربوط

با مراجعات مکرر به آدرس اعالم شده از سوی شاکيان اينکه؛ 

-ر ندارد و در شهرستان ديگری مینامبرده )متهم( در فيروزکوه حضو

 باشد

دستور داديار محترم به اجرای احکام جهت  50/50/07در تاريخ 

و نامه از  ارائه اصل سند جعل شده جهت تشخيص هويت و کارشناسی

فرماندهی نيروی انتظامی به دايره محترم تشخيص هويت و ارسال 

 ه از آنان اصل نامه جعل شده به همه وراث با نمونه امضاء اخذ شد

 گزارش اداره آگاهي ـ تشخيص هويت

برابر گزارش  6/55/07مورخه  6670/6/5756بازگشت نامه شماره 

کارشناسان مربوطه: هفت فقره امضاء مورد ادعا منتسب به آقايان 

صفا، کبری، فرزانه، همگی... ها اسحاق، عليرضا، سکينه، گلو خانم

مه عادی دستنويس تفويض فرزندان مرحوم نصراله مندرج در وکالتنا

به آقای عزيزاله خطاب به رياست محترم دادگستری عمومی شهرستان 

)شعبه يک( بدون تاريخ که ظهر آن ممهور به مهر اداره 

آزمايشگاههای تحقيقات جنائی گرديده است با نمونه امضائات 

الصدور و استکتابی نامبردگان باال مندرج در اسناد متعارض، مسلم

رسالی حسب خواسته مقام محترم قضائی مورد بررسی و و اوراق ا

 گردد.مقايسه قرار گرفت، نتيجه بشرح ذيل اعالم می

ها به اسامی فوق مندرج هفت فقره امضاء منتسب به آقايان و خانم

در سند مورد ادعای مزبور در مقايسه با نمونه امضائات متعارض، 

الفات زيادی بوده و الصدور و استکتابی نامبردگان دارای اختمسلم

مطابقت ندارد )منفی( اينک عين سند مورد ادعا و ساير اسناد، 

 گردد.اوراق و مدارک ارسالی به پيوست آماده می
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 ........معاون آگاهی ـ سرتيپ دوم پاسدار محمد 

 ........رضا از طرف: سرهنگ پاسدار دکتر محمد

رش تشخيص هويت ارسال پرونده از سوی کالنتری محترم به همراه گزا

به شعبه دادياری دادسرای عمومی و انقالب و در پرونده يک 

ارائه  6وکالتنامه رسمی تنظيم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 

تنظيم گرديده که اين  0/7/60گرديده که سند ياد شده در تاريخ 

وکالتنامه از سوی وراث بوده که وکالت در امر مراجعات به 

و مراجعه به دادسرای و مقام قضائی به آقای ها ادارات و بنياد

عزيزاله داده شده که با مکاتبه به دفترخانه مذکور مشخص گرديد 

گرديده  تفیتوسط موکلين من 7/6/00که وکالتنامه مذکور در تاريخ 

 .و وکيل عزل شده است 

سپس دستگيری متهم و ارسال پرونده به همراه متهم از سوی آگاهی 

 ياری داد اول  به شعبه

 العيه دفاعيه متهم به شرح ذيل است؛

 قاضی محترم

رساند اينجانب عزيزاله نسبت به با کمال ادب و احترام به عرض می

شکايت برادرانم و خواهرانم بر عليه اينجانب مبنی بر جعل اسناد 

 نمايد.کالً تکذيب می

ـ در وصيتنامه مرحوم پدرم خواهرانم هيچگونه حقی بر زمين 5

 اساس است.ادعای مالکيت آنها بی ندارند و

برادر بوده آنهم برادرانم آقای  7ـ زمين مورد ادعا مربوط به 6

 عليرضا و اسحاق با هم صلح و سازش نموديم.

ام و احتياج به ـ اينجانب از نامبردگان وکالتنامه رسمی داشته7

 امضاء جعل نداشتم و من هم مبلغ کل زمين به ورثه پرداخت نمودم.

 داديار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب     صادركننده قرار:مرجع 

 قرار وثيقه

نصراله به اتهام جعل  قرار آزادی آقای عزيزاله فرزند مرحوم

شکايت دعوی و استناد از بند مجعول مقيد  56/60/،6امضاء مورخه 
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الوثاقه به ا وجهتوديع وثيقه اعم از ملکی و نقدی ياست به 

ون لاير از حال تا ختم رسيدگی و شروع اجرای حکم ميزان بيست ميلي

در صورت توديع  وثيقه و صدور قرار قبولی آن آزاد و اال در 

 بازداشت باشد مفاد قرار به متهم ابالغ شد.

 قرار قبولي وثيقه

ر د 566زند محمد به شماره شناسنامه آقای چنگيز فر 7/7/01بتاريخ 

يم سند مالکيت به شماره شعبه اول دادگاه عمومی حاضر و با تسل

اع وثيقه ملکی به مبلغ بيست اظهار داشت اينجانب با ايد 056/616

کنم تا ختم دادرسی و اصدار حکم و اجرای ميليون لاير قبول می

دادنامه هر زمان مراجع قضائی متهم عزيزاله فرزند نصراله را 

احضار و در مواعد قانونی حاضر نشد وثيقه مذکور به نفع دولت 

بط شود. ضمنًا تغيير اقامتگاه خود را اطالع خواهم داد. در غير ض

 اينصورت ابالغ به اقامتگاه قبلی معتبر خواهدبود.

گذار و اع شده با احراز هويت وثيقهايددادگاه عمومی چون وثيقه 

قرار  7/7/01مورخ  6666با توجه به نظريه کارشناس و نامه شماره 

دار حکم و اجرای دادنامه به قبول وثيقه تا ختم دادرسی و اص

شود که در صورت مبلغ بيست ميليون لاير درباره متهم صادر و اعالم می

احضار متهم از طرف مقامات قضائی حاضر شود و در صورت عدم حضور 

در مواعد قانونی وثيقه مذکور بنفع دولت ضبط شود. مفاد قرار به 

 .گذار ابالغ و تفهيم شداظهار داشت فهميدموثيقه

بعد از صدور قرار قبولی وثيقه صدورنامه به اداره ثبت و 

  بازداشت پالک ثبتی فوق

دستور داديار محترم جهت معرفی متهم به جهت بررسی سند و اخذ 

زارش نمونه امضاء از متهم به مرکز تشخيص هويت اداره آگاهی و گ

 اداره آگاهی به شرح ذيل است؛

 جعل گزارش تشخيص هويت از سند مورد ادعاي

 معاونت آگاهی نيروی انتظامی ـ مرکز تشخيص هويتاز: 
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 داديار محترم شعب اول دادسرای عمومی و انقالب به:  

 بررسی سندموضوع: 

 سالم عليکم؛ 

برابر گزارش  7/7/01مورخه  60/6/5/،0بازگشت به نامه شماره 

ها وآقايان کارشناسان مربوطه امضائات مورد ادعای منتسب به خانم

، سکينه، صغری، کبری، زينب، اسحق، و عليرضا مندرج در متن فاطمه

نويس بدون تاريخ با عنوان رياست محترم يکبرگ نامه عادی دست

دادگستری عمومی شهرستان حسب خواسته با نوشتجات و امضائات 

استکتابی آقای عزيزاله در اوراق محصله مورد بررسی و مقايسه 

ميگردد. با توجه به متشابهات  قرار گرفت نتيجه به شرح ذيل اعالم

اساسی که مابين کلمات )اسحاق، عليرضاو صغری( مندرج در متن 

امضائات نامبردگان با خطوط استکتابی آقای عزيزاله مشاهده 

ای تشابهات مابين امضائات مورد ادعا گرديده و همچنين وجود پاره

هشت شود که با امضائات استکتابی آقای عزيزاله نتيجه گرفته می

فقره امضاء مورد ادعا از سوی آقای عزيزاله صادر گرديده است 

 گردد.پيوست اعاده می اينک عين سند مورد ادعا به

 معاون آگاهی

 ..........سرتيپ دوم پاسدار سيداصغر 

 ........از طرف: سرهنگ پاسدار دکتر محمدرضا 

 انقالب صدور قرار مجرميت از سوي شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و 

 مجرميتقرار

العاده پرونده کالسه فوق در وقت فوق 1/01/،6بسمه تعالی به تاريخ 

تحت نظر است دادسرا با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم 

تحقيقات را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذيل 

 نمايد.مبادرت به صدور قرار می

رزند نصراله دائر بر جعل امضاء و در خصوص اتهام آقای عزيزاله ف

استفاده از سند مجعول موضوع شکايت ـ گزارش اداره آگاهی تشخيص 
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هويت مبنی بر مغايرت امضاء سند مجعول با امضاء اخذ شده از 

 شّکات 

دادسرا با عنايت به محتويات پرونده ـ شکايت شاکی ـ تحقيقات 

اهی بزه بعمل آمده ـ اعتراف صريح متهم ـ گزارش اداره آگ

انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستندًا به 
ماده

مواد
  50 ،،6 ،

قانون مجازات اسالمی قرار مجرميت نامبرده صادر و اعالم  167، 176

 دارد.می

دادستان دادسرای عمومی و انقالب با قبولی قرار مجرميت مبادرت 

 د.نمايمی 60/1/01مورخ  0،به شماره  كيفرخواستبه صدور 

 دادسرای عمومی و انقالب 

 رياست محترم دادگاه جزائی

عزيزاله فرزند نصراله ..... ساله اهل فيروزکوه 
آزاد

بازداشت
توديع با   

وثيقه متهم به جعل امضاء شکايت و استفاده از سند مجعول نظر به 

 دالئل زير؛

 ـ با توجه به محتويات پرونده شکايت شاکيان 5

 گرفته  ـ تحقيقات جامع صورت6

ـنظريه معاونت نيروی انتظامی مرکز تشخيص هويت مبنی بر جعل 7

 بودن امضاء 

 ـ دفاعيات بالوجه متهم در جلسه دادياری ،

ـ ساير امارات و قرانين در پرونده اگر با اوضاع و احوال بزه 1

 مطابقت داشته

گرديده طبق  55/0/06مرتکب بزه در تاريخ 
ماده

مواد
 176و  176، 6،و 5  

 شود.قانون مجازات اسالمی گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می

 جزائی دادگاه عمومی و انقالب  505سپس  ارسال پرونده به شعبه 

جلسه رسيدگی تشکيل است با حضور متهم آقای  50/6/01در تاريخ 

بقيه شکات حضور  حضور داشته اسحاق آقایاز شکات  «و»عزيزاله 
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ستان نيز درخواست مجازات متهم را از ندارند نماينده محترم داد

قانون آيين  560تفهيم ماده دادگاه خواستار شده است پس از 

ه تقديمی به قوت ری اظهارات بقيه شکات به موجب اليحی کيفسرداد

سابقه  656خود باقی است و اظهار داشتند که در دادسرای انقالب 

جرای احکام داشته است و قطعی شده و درخواست اجرائيه شد و در ا

متهم با وکالتنامه عادی جعلی اقدام به انتقال سند رسمی نموده 

و به موجب تحقيقات بعمل آمده جعل و استفاده از سند مجعول محرز 

 شود.گرديده و طبق کيفرخواست دادستان محترم تقاضای مجازاتش می

اساس آقای عزيزاله اظهارداشت که شکايت خواهرانم و برادرانم بی

ا که حقی نسبت به موضوع دعوی ندارند و در وصيتنامه زمين است چر

متعلق به من است و من وکالتنامه رسمی از کليه ورثه دارم و 

 نيازی به جعل امضاء ندارم.

ودر آخرين دفاع نيز اظهار داشت کليه ادعاهای شکات را انکار 

 مينمايم .

 صدور رأي 

 صفا، سکينه، صغریاسحاق، عليرضا، زينب، فاطمه، کبری، گل شاكي:

 عزيزاله  متهم:

 جعل امضاء  اتهام:

 ((رأي دادگاه))

ميدان امام  ساله اهل و ساکن 16قای عزيزاله در خصوص اتهام آ

ـ فاطمه 5دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول که شکات به اسامی 

ـ اسحاق 0ـ فرزانه 6ـ زينب 6ـ صغری 1ـ کبری ،ـ سکينه 7صفا ـ گل6

ای به اند که دادنامهرزندان نصراله، توضيح دادهـ عليرضا ف0

که يک نوع گزارش اصالحی است بين مورثان و  70/6/66مورخ  5،0شماره 

فرعيات  606و  ،60، 607آقای حسينعلی از دادگاه راجع به پالکهای 

اصلی صادر شده که متهم پرونده با جعل امضاء شکات و  6از سنگ 
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حکام( و به دستور دادگاه پالکهای تقديم آن به دادگاه )اجرای ا

مذکور را بنام خود انتقال رسمی داده است. متهم پرونده در 

جريان تحقيقات و دادرسی شديدًا منکر ارتکاب بزه مذکور شده و 

 0/7/60مورخ  ،6،07دفاع نموده که طبق وکالتنامه رسمی شماره 

ه راجع به اقداماتی که معمول داشت 6تنظيمی دفترخانه شماره 

وکالت داشته است و نياز به جعل امضاء نداشته است و مدعی شده 

است که اساسًا برگه مذکور را مشاراليه بر اجرای احکام ارائه 

ننموده است بلکه توسط احد از شکات بنام اسحاق تقديم شده است و 

های تنظيمی و وصيتنامه راجع به پالکهای مورد اشاره طبق سازشنامه

ه موضوع حل و فصل شده است و نتيجتًا مالک مورث طرفين پروند

پالکهای مزبور بوده است و انتقال صحيحًا صورت گرفته است تحقيقات 

مفصل از ناحيه دادسرای عمومی و شعبه دادگاه حول موضوع معمول 

گرديد. با توجه به اينکه سند عادی ادعای جعل آن شده است و 

 61/56/60شد و تاريخ بافتوکپی آن در صفحه دوم پرونده موجود می

در آن درج شده است به امضاء ده نفر از طرفين پرونده است که با 

ارسال اصل آن به معاونت آگاهی ناجا، اداره تشخيص هويت، نظريه 

آن مرجع اخذ شده که طی آن صراحتًا اعالم شد که امضائات مندرج در 

لصدور اسند ارائه شده به اجرای احکام با امضائات متعارف و مسلم

شکات انطباق ندارد به عبارت ديگر جعليت امضاء به تأئيد اداره 

تشخيص رسيده است و با توجه به اينکه طی استعالم مجدد از مرجع 

مزبور مشخص شد که امضائات مندرج در ورقه عادی توسط آقای 

عزيزاله )متهم( صادر گرديده است. که بنا به مراتب فوق و 

باشد و با توجه فاقد وجاهت قانونی می دفاعيات متهم در اين خصوص

به محتويات پرونده اجرائی اجرای احکام مدنی که خالصه مفيدی از 

باشد متهم پرونده با فيه منعکس میمجلس پرونده ما نحنآن در صورت

الذکر به اجرای احکام با پيوست ارئه سند عادی مجعول فوق

يمی در دفترخانه تنظ 0/7/60مورخ  ،6،07وکالتنامه رسمی شماره 

البيان فيروزکوه تقاضای انتقال پالکهای مشاعی ثالثه فوق 61شماره 

به نام خودش را خواستار شد و اگر چه وکيل در وکالتنامه مزبور 
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معمول گرديد بموجب اعالم  6به استعالمی که از دفترخانه شماره 

عزل شد وبا فرض تنزل که بپذيريم متهم  7/6/00موکلين در تاريخ 

از عزل وکيل مطلع نبوده و با اقدامات ايشان قبل از اعالم عزل 

الوصف با توجه به اينکه در وکالتنامه رسمی صورت گرفته باشد مع

مورد نظر صدور اختيارات وکيل مشخص بود يعنی تصريح شده بود که 

اختيار وکيل در صدور سند مالکيت و نيز تقاضای ثبت امالک بنام 

مؤيد اين مطلب در سوابق موجود در پرونده موکلين بوده است و 

باشد با اين توضيح که متهم پرونده رأسًا استنادی موجود می

را تقديم دادگاه  60/6/66مورخ  5،0تقاضای اجرائيه دادنامه شماره 

 به متقاضی» البدل وقت مرقوم داشته است علی نمود و دادرس

ليه ورثه را اجرائيه ابالغ شود برگ انحصار وراثت وتقاضای ک

نتيجه اينکه متهم با علم به « تقديم تا دستور مقتضی صادر شود

ه قادر به اينکه صرفًا با تقديم وکالتنامه رسمی مورد اشار

ای با جعل باشد با تنظيم تقاضا نامهود میانتقال سند به نام خ

امضاء ديگر وراث صورت گرفته که ارکان و شرايط متشکله جرم جعل 

باشد. عليهذا و با و معنوی و عنصر ضرری محقق میاعم از مادی 

صادره از دادسرای  60/1/01مورخ  0،توجه به کيفرخواست شماره 

عمومی و دفاعيات بالوجه متهم و ساير امارات و قراين موجود در 

پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و موضوع 

جازات اسالمی و با توجه قانون م 176و  167منطبق است با مادتين 

ی کشور و اينکه جعل و لاع به وحدت رويه هيات عمومی ديوان

شود و بايد رمانه محسوب میاز سند مجعول دو عنوان مج استفاده

مجازات جداگانه معين گردد حکم به محکوميت متهم آقای عزيزاله 

به تحمل هشت ماه حبس تعزيری بابت جعل وپرداخت مبلغ چهار 

 جزای نقدی بايت جرم استفاده از سند مجعول در حق دولت ميليون لاير

گردد. رأی صادره در فرجه جمهوری اسالمی ايران صادر و اعالم می

بيست روز مقرر در قانون قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر 

 استان است.
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عليه و ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظرخواهی از سوی محکوم

دادگاه تجديدنظر  65جاع پرونده به شعبه تجديدنظر استان و ار

 استان و صدور رأی قطعی

 .........رئيس دادگاه و محمد  ......محمودآقايان سيد هيئت رسيدگي:

 مستشار دادگاه

 عزيزاله تجديدنظرخواه:

صفا ـ اسحاق ـ عليرضاـ زينب ـ فاطمه ـ کبری ـ گل تجديدنظرخواندگان:

 سکينه ـ صغری 

 گردشکار پرونده:

پس از وصول پرونده و ثبت آن به کالسه مذکور با جری جميع 

العاده جلسه دادگاه بتصدی قضات تشريفات قانونی در وقت فوق

امضاءکننده ذيل و با حضور نماينده دادستان تشکيل است هيئت 

شعبه با بررسی محتويات پرونده و استماع نظر ايشان مبنی بر 

م و با استعانت از خداوند صدور حکم قانونی ختم رسيدگی را اعال

 نمايد.متعال مشاوره نموده مبادرت به صدور رأی می

  50/6/06 مورخ:

 رأي دادگا ه

در خصوص اعتراض و تجديدنظرخواهی آقای عزيزاله فرزند نصراله از 

دادگاه عمومی که به  505صادره از شعبه  66/6/06دادنامه مورخه 

ستفاده از سند مجعول ـ ا6ـ جعل 5موجب آن مشاراليه به اتهام 

ه اعتراضيه حيه با مالحظه محتويات پرونده و المحکوميت حاصل نمود

تجديدنظرخواه و اينکه از ناحيه ايشان ايراد و اشکال موجه و 

قانون آيين دادرسی  6،0مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری موجبات نقض دادنامه 

ف و رسيدگی بيشتر را ايجاب نمايد ارائه نگرديده است و موصو

فيه از هر حيث موافق مقررات و موازين قانونی دادنامه ما نحن
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قانون  616اصدار يافته لذا دادگاه مستندًا به بند الف از ماده 

عنه را الذکر ضمن رد تجديدنظرخوهی به عمل آمده دادنامه معترضما

همين قانون  قطعی  6،0بالحاظ ماده  نمايد رأی صادرهتأئيد می

 است.

تنظيمی در دفتر  56/0/06بموجب اقرارنامه و رضايتنامه رسمی مورخ 

رضايت خود احدی از شکات ،  ... آقای عليرضا 6اسنادرسمی شماره 

 را از شکايت آقای عزيزاله اعالم داشت.

پس پرونده به اجرای احکام کيفری ارسال شد و دستور به کالنتری س

برای ابالغ متهم که در صورت عدم مراجعه جلب شود که بنا به 

گزارش کالنتری مربوطه متهم در منزل مشاهده نشد و پس از اخطاريه 

الوثاقه به به ضامن وی ابالغ شد تا در صورت عدم معرفی متهم وجه

 نفع دولت ضبط خواهد شد.

 دهای آدرس جديد متهم را اعالم نموهحيسپس يکی از شکات طی ال

الوثاقه از سوی دادستان و اعتراض ضامن آقای صدور رأی ضبط وجه

 چنگيز

 الوثاقهصدور رأي ضبط وجه

 بسمه تعالی.

جزائی به تصدی  505العاده شعبه در وقت فوق 06/،/67بتاريخ 

امضاءکنندگان ذيل تشکيل است پرونده از طريق ضمانت، آقای چنگيز 

 0/7/06الوثاقه مورخ جهاز متهم عزيزاله نسبت به دستور ضبط و

 اعتراض نموده است

اعتراض آقای چنگيز نسبت به دستور دادستان عمومی مبنی بر ضبط 

  0/7/06الوثاقه مورخ وجه

آوری فروش اموال تمليکی استان ؛ دستور دادستان به سازمان جمع

الوثاقه از اموال آقای چنگيز بعنوان مبنی بر دستور ضبط وجه

معادل بيست ميليون لاير صادر گرديده که به موجب  ار پروندهذگوثيقه

اصلی را بعنوان وثيقه  1فرعی از  616از  056آن پالک ثبتی شماره 

ملک مزبور فروش  معرفی نموده و وفق مقررات قانونی نسبت به 
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گزاری نزد بانک ملی اقدام ومبلغ بيست ميليون لاير به حساب سپرده

 مرکزی منظور نمائيد.

دی از شکات نسبت به صدور دستور جلب سيار و گزارش درخواست اح

 پليس مبنی بر ورود مخفيانه وی و عدم مشاهده متهم .

در  0/0/00صفا احدی از شکات رضايت خود را در تاريخ خانم  گل

 اجرای احکام کيفری اعالم داشتند.

به موجب  0/0/00خانم سکينه احدی از شکات رضايت خود را در تاريخ 

تهران اعالم  5660تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره سند رسمی 

 نموده است.

و معرفی به زندان پس در تاريخ  0/0/00دستگيری متهم در تاريخ 

 با درخواست ضامن مورد وثيقه از بازداشت رفع اثر شد. 50/55/00

نامه از سوی ندامتگاه دماوند به داديار محترم اجرای احکام 

 دادسرا 

 با سالم:

ترامًا به استحضار ميرساند نظر به اينکه زندانی عزيزاله اح

ابالغی از سوی آن  0/0/00فرزند نصراله موضوع محکوميت کالسه مورخ 

ذيل بند ج دستورالعمل مورخ  6مرجع محترم فلذا به استناد ماده 

شامل  5700مفاد عفو ابالغی به مناسبت عيد سعيد فطر سال  5/6/00

تب جهت اظهارنظر نهايی از سوی آن مرجع شود لذا مراحال وی می

 شود.محترم بدينوسيله بحضور اعالم می

در پاسخ دادستان محترم دادستان عمومی اعالم داشته که آزادی وی 

بالمانع است و طی نامه صادره از سوی ندامتگاه دماوند اعالم 

از اين ندامتگاه آزاد شد. و  57/6/00داشته که زندانی مورخ 

تان عمومی و انقالب مبنی بر مختومه شدن پرونده و کسر دستور دادس

 پرونده از آمار دعاوی 

 :تحليل كارآموز 

ـ 6ـ جعل 5در پرونده فوق دو جرم مختلف واقع شده که عبارتست از 

قانون مجازات اسالمی هر  6،وبه موجب ماده  اده از سند مجعولاستف

وکيفر خواست  يک دارای مجازات جداگانه بوده وقرارمجرميت صادره
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نيز به آن اشاره داشته وقاضی محترم دادگاه نيز حکم شايسته 

صادر نموده است ودر مرحله تجديدنظر نيز با توجه به اينکه دليل 

و مدارکی که بتواند نقض دادنامه را فراهم نمايد ارائه نشده 

است در نتيجه دادنامه تجديدنظر نيز کامال وفق موازين شرعی صادر 

 بر اجرای آن نيز ايرادی وارد نيست .شده است و


