ًوًَِ رای فزٍش هطزٍثبت الکلی
ضوبرُ دادًبهِ9309970220400273 :

هَرخ1393/03/07 :

رای ثدٍی
در خصَظ اتْبم ٍ.ع .فزسًد ٍ .هجٌی ثز فزٍش هطزٍثبت الکلی دست سبس (  5/4لیتز) ثب ػٌبیت ثِ جویغ هحتَیبت پزًٍدُ،
گشارش ٍاصلِ ٍ هفبد کیفزخَاست صبدرُ اس سَی دادسزای ًبحیِ  21تْزاى ٍ تَجِ ثِ دفبػیبت ثالٍجِ ًبهجزدُ در جزیبى
دادرسی ٍ در جلسِ دادگبُ ثِ سجت ٍجَد دالیل ٍ لزائي ٍ اهبرت هتمي ٍ هَجت حصَل ػلن ٍ یمیي ثز ثشّکبری ٍی اس جولِ
کطف ٍ ضجط هطزٍثبت الکلی ٌّگبم ارائِ ٍ فزٍش تَسط ضبثطیي هتؼبلت اًجبم هؼبهلِ صَری ٍ ثزلزاری توبس تلفٌی ثب ًبهجزدُ
جْت خزید هطزٍثبت هَصَف ٍ ّوچٌیي سَاثك هتؼدد ٍ هکزر ٍی در جزاین هطبثِ ثِ تبیید ٍاحد رایبًِ دادسزای ًبحیِ 21
تْزاى ٍ سبیز لزائي هَجَد ٍ هٌدرج در پزًٍدُ ،ثشّکبریص هحزس است؛ فلذا ثِ استٌبد هبدُ  702لبًَى هجبسات اسالهی حکن
هحکَهیت ٍی ثِ تحول ضص هبُ حجس تؼشیزی ثب احتسبة ایبم ثبسداضت لجلی ثِ اًضوبم تحول ّفتبد ٍ چْبر ضزثِ ضالق
تؼشیزی ٍ ّوچٌیي پزداخت هجلؾ ضص هیلیَى ٍ ّفتصد ّشار ریبل هؼبدل پٌج ثزاثز ارسش تجبری ( ػزفی) هطزٍثبت هکطَفِ اس
ًبهجزدُ در حك صٌدٍق دٍلت صبدر ٍ اػالم هی گزدد .هطزٍثبت هکطَفِ ًیش هؼدٍم ضًَد ،رای صبدرُ حضَری ٍ ظزف ثیست
رٍس پس اس اثالؽ لبثل تجدید ًظز در هحبکن تجدید ًظز استبى تْزاى هی ثبضد.
رای تجدید ًظز
آلبی ٍ.عً .سجت ثِ دادًبهِ  200069هَرخ  26/1/93صبدرُ اس ضؼجِ  1088دادگبُ ػوَهی جشایی تْزاى هطؼز ثز هحکَهیت
ؿیزلطؼی هحصلِ اس ثبثت فزٍش هطزٍثبت الکلی دست سبس ثِ هیشاى  5/4لیتز ثِ تحول حجس ٍ ضالق تؼشیزی ٍ جشای ًمدی
تجدیدًظزخَاّی کزدُ اًد ثب تَجِ ثِ هفبد الیحِ اثزاسی تجدیدًظزخَاُ ٍ گشارش هزجغ اًتظبهی هجٌی ثز حبضز ضدى ًبهجزدُ در
هحل فزٍش ٍ در اختیبر لزار دادى هطزٍثبت الکلی در ید دیگزی گزچِ ٍی اػالم کزدُ اس اللیت ّبی دیٌی ّستٌد ٍ در ضزع
تبثؼِ ٍی ضزة خوز ٍ ًگِ داری ٍ سبختي آى حزام اػالم ًطدُ است ٍ گزچِ هطزٍثبت الکلی هکطَفِ در حد  5/4لیتز هی ثبضد
لکي ایي اهز سبلت هسئَلیت ٍی در خصَظ در اختیبر ؿیز لزار دادى آى چِ اس طزیك فزٍش ٍ یب ؿیزفزٍش ٍ یب در هؼزض
فزٍش لزار دادى ًوی ثبضد؛ ػلی ّذا ثب رد هدافؼبت ٍی ٍ اػوبل تجصزُ  2هبدُ  22اس لبًَى اصالح لبًَى تطکیل دادگبُ ّبی
ػوَهی ٍ اًمالة هجبسات حجس تؼشیزی هؼیٌِ را ثب تَجِ ثِ ٍضؼیت ٍی (ػبئلِ هٌدی) ثِ ضص هیلیَى ریبل جشای ًمدی تجدیل ٍ
ثب ایي ٍصف ثب رد تجدیدًظزخَاّی دادًبهِ تجدیدًظزخَاستِ را ثِ استٌبد ثٌد الف اس هبدُ  257اس لبًَى آییي دادرسی دادگبُ ّبی
ػوَهی ٍ اًمالة در اهَر کیفزی تبیید ًوَدُ ٍ اػالم هی دارد.

