ًوًَِ رای حول هشزٍتات الکلی
شوارُ دادًاهِ9309970220500201 :

هَرخ1393/02/21 :

رای تدٍی
در ذصَص اتْام آلای س.ق .فزسًد م ،.اّل تْزاى 47 ،سالِ ،آساد تا صدٍر لزار لثَلی کفالت دایز تز هَظَع کیفزذَاست تِ
شوارُ  968-92دادسزای ػوَهی ٍ اًمالب شْزستاى فیزٍسکَُ ،ایي دادگاُ تا ػٌایت تِ گ.م ٍ .الزار صزیح هتْن تشّکاری ٍی را
هحزس داًستِ ٍ هستٌداً تِ هادُ  702اصالحی اس لاًَى هجاسات اسالهی  ٍ 1378تا رػایت تٌد ج هادُ  ٍ 215هَاد  38 ٍ 37 ٍ 19اس
لاًَى هزلَم هصَب  1392حکن تِ هحکَهیت ًاهثزدُ تِ تحول سِ هاُ ٍ یک رٍس حثس تؼشیزی ٍ پزداذت پٌج هیلیَى ریال
جشای ًمدی تدل اس شالق در حك صٌدٍق دٍلت صادر ٍ اػالم هی دارد تا تَجِ تِ فمداى ساتمِ کیفزی ٍ در اجزای تٌد ج ٍ ت
اس هادُ  ٍ 40هَاد  52 ٍ 48 ٍ 46اس لاًَى هجاسات اسالهی  1392اجزای حثس هَرد حکن راجغ تِ هتْن تزای هدت پٌج سال
هؼلك هی گزدد تا در صَرت ػدم ارتکاب تشُ ػودی دیگز اس جولِ تشُ ّای هَظَع هادُ  52اس سَاتك کیفزی ٍی حذف ٍ تالاثز
ٍاال تِ ّوزاُ هجاسات تشُ اذیز اجزا گزدد .رای صادرُ حعَری ٍ ظزف هْلت تیست رٍس پس اس اتالؽ ،لاتل تجدیدًظز در هحاکن
هحتزم تجدیدًظز استاى تْزاى ذَاّد شد.
رای تجدیدًظز
در ذصَص تجدیدًظزذَاّی آلای س.قً .سثت تِ دادًاهِ شوارُ  1180هَرخ  92/12/10صادرُ اس شؼثِ  101دادگاُ ػوَهی
جشایی فیزٍسکَُ کِ تِ هَجة آى تجدیدًظزذَاُ تِ اتْام حول هشزٍتات الکلی ذارجی تِ تحول حثس تؼلیك ٍ جشای ًمدی تِ
شزح دادًاهِ هارالذکز هحکَم گزدیدُ است .دادگاُ صزف ًظز اس ایٌکِ جشای ًمدی پٌج تزاتز ارسش ػزفی تجاری در هادُ 702
لاًَى هجاسات اسالهی تؼییي ًشدُ است ٍ هطاتك تثصزُ  3هادُ  703لاًَى هذکَر دادگاُ ًوی تَاًست حکن تِ تؼلیك صادر ًواید،
ًظز تِ ایي کِ تجدیدًظزذَاُ در ایي هزحلِ اس رسیدگی دلیل ذاص ٍ جْات هَجْی کِ هَجثات ًمط دادًاهِ تجدیدًظزذَاستِ
را فزاّن ًواید ارائِ ًٌوَدُ ٍ تا تَجِ تِ تصَیة لاًَى هثارسُ تا لاچاق کاال ٍ ارس هصَب  ٍ )92/10/3 ( 1392تارید ٍلَع
ٍ 92/11/3الف تَدى لاًَى هذکَر تِ حال هتْن ،لْذا هستٌداً تِ هادُ  1لاًَى هجاسات اسالهی هصَب سال  ٍ 92تثصزُ  1هادُ 22
ٍ تٌد الف هادُ  22لاًَى هثارسُ تا لاچاق کاال ٍ ارس هجاسات حثس ٍ تؼلیك آى ٍ جشای ًمدی اس هتي دادًاهِ حذف ٍ ًاهثزدُ را
فمط تِ پزداذت سِ تزاتز ارسش ػزفی (تجاری) ارسش هشزٍب کشف شدُ در حك صٌدٍق دٍلت هحکَم هی ًواید ٍ تا تَجِ تِ
اصالح صَرت گزفتِ ظوي رد تجدیدًظزذَاّی تِ ػول آهدُ هستٌداً تِ تٌد الف اس هادُ  250 ٍ 257اس لاًَى آییي دادرسی دادگاُ
ّای ػوَهی ٍ اًمالب در اهَر کیفزی دادًاهِ هؼتزض ػٌِ را تایید ٍ استَار هی گزداًد .رای صادرُ لطؼی است.

