ًوًَِ زای فسیة دز اشدٍاج
شوازُ دادًاهِ 9309970221900107 :هَزخ1393/02/21 :
زای تدٍی
دز ذصَص اتْام آقای م.ع .فسشًد الف .تا ٍکالت آقای ج.س .دایس تس تدلیس دز اشدٍاج (شٍج دز شهاى اشدٍاج تِ شاکیِ ًگفتِ کِ
ساتقِ اشدٍاج دازد ٍ ؼالق دادُ است) هَظَع شکایت ذاًن ف.ف .تا ٍکالت ذاًن س.ح .تِ شسح کیفسذَاست صادزُ اش
دادسسای ًاحیِ  18تْساى تا تَجِ تِ هحتَیات پسًٍدُ ،استواع اظْازات ٍکالی شٍجیي ٍ هؽالؼِ لَایح تقدیوی اش سَی آًاى،
شاکیِ ٍ ٍکیل ایشاى دلیل کافی تس ایي کِ یکی اش شسایػ ػقد تجسد شٍجِ تَدُ ٍ ػقد تس هثٌای آى ٍاقغ شدُ تاشد ٍ تِ ؼَزی کِ
اگس آى شسغ حاصل ًثَد ػقد دائن صَزت ًوی گسفت تِ دادگاُ ازائِ ًٌوَدُ هعافاً تِ ایي کِ دػَی شاکیِ هثٌی تس فسد ًکاح تِ
دلیل تدلیس دز اشدٍاج دز شؼثِ  250ذاًَادُ هسدٍد اػالم ٍ زای صادزُ دز دادگاُ تجدید ًظس قؽؼی شدُ ،ثاًیاً حاصل تَدى یا
ًثَدى شسغ هَصَف دز شهاى اشدٍاج ذللی دز ازکاى شًدگی تا ٍجَد فسشًد هشتسک ایجاد ًوی کٌد دادگاُ تِ لحاؾ فقد دلیل کافی
ٍ تس اساس اصل کلی تسائت حکن تس تسائت هتْن زا صادز ٍ اػالم هی ًواید .زای صادزُ حعَزی تَدُ ظسف  20زٍش پس اش
اتالؽ ،قاتل تجدید ًظس دز هحاکن هحتسم تجدید ًظس استاى تْساى ذَاّد تَد.
زای تجدید ًظس
دز ذصَص تجدیدًظسذَاّی ذاًن ف.ف .تا ٍکالت ذاًن س.حً .سثت تِ دادًاهِ شوازُ  9200757هَزخ  1392/7/30صادزُ
اشذ شؼثِ  1152دادگاُ ػوَهی جصایی تْساى کِ تِ هَجة آى دز هَزد شکایت تجدیدًظسذَاُ ػلیِ تجدیدًظسذَاًدُ دایس تس
تدلیس دز اشدٍاج حکن تِ تسائت تجدیدًظسذَاًدُ صادز گسدید؛ تا تسزسی اٍزاق ٍ هحتَیات پسًٍدُ ٍ هشاٍزُ ٍ تا دز ًظس گسفتي
هفاد الیحِ تجدیدًظسذَاّی ٍ استواع اظْازات ؼسفیي دز جلسِ دادزسی ایي هسجغ ٍ ًظس تِ ایي کِ ذاًن ف .دػَی حقَقی
فسد ًکاح تِ ػلت تدلیس (ػدم اؼالع اش ساتقِ اشدٍاج) هؽسح ًوَد کِ هٌتْی تِ صدٍز دادًاهِ شوازُ  1616-24/10/91اش شؼثِ
 250دادگاُ ذاًَادُ هثٌی تس زد دػَی گسدید ٍ هتؼاقثاً زای هرکَز ؼی دادًاهِ شوازُ  92/1/20 – 200014صادزُ اش شؼثِ دٍم
دادگاُ تجدید ًظس استاى تْساى ٍ تا فسجام ذَاّی ؼی دادًاهِ  9200486هَزخ  30/9/92شؼثِ تیست ٍ سَم دیَاى ػالی کشَز
زای فسجام ذَاستِ اتسام گسدید .دز ایي هسحلِ ًیص اػتساض هَثسی کِ هَجة ًقط دادًاهِ تجدید ًظسذَاستِ شَد ٍ تِ اساس
حکن ذدشِ ٍازد ًواید تِ ػول ًیاهدُ است ٍ اش حیث زػایت تشسیفات دادزسی ًیص زای هؼتسض ػٌِ اشکال هَثسی ًدازد ٍ لرا
تِ استٌاد تٌد الف هادُ  257قاًَى آییي دادزسی دادگاُ ّای ػوَهی ٍ اًقالب دز اهَز کیفسی تا زد دزذَاست تجدیدًظسذَاّی
دادًاهِ تجدیدًظسذَاستِ تایید هی گسدد .ایي زای قؽؼی است

