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 ]آرم[

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 -----شماره پرونده: 

 ----صفحه: 

 -----رونوشت: 

 ----مورخه: 

 بسمه تعالی

 ۱۳۶۴تیرماه  ۱تاریخ رسیدگی: 

 ۶۴ /۴ / ۱ - ۵۷شماره دادنامه: 

 ۳۰۸ / ۶۳شماره پرونده: 

 کیفری یک تهران ۱۴۶مرجع رسیدگی: دادگاه 

 رئیس: سید جالل موسوی

 متهم: محمد حسین دهقانی نیری

 ۱۳۶۳دی  ۸ - ۱۷۷۰گردشکار: متهم موصوف باتهام قتل غیر عمدی تحت تعقیب واقع و طبق کیفرخواست شماره 

لسه دادگاه در حضور متهم تشکیل است شکات نیز حضور دارد تقاضای مجازات وی شده است در تاریخ فوق ج

دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و شنیدن اظهارات طرفین پرونده و همچنین با عنایت به نظریه مشاور محترم 

 دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی مینماید.

 «رأی دادگاه»

و گزارش ضابطین دادگستری و نظریه کارشناس رسمی  ۳۰۸ / ۶۳ – ۱۴۶کالسه با توجه بمحتویات پرونده 

دادگستری و نظریه مشاور دادگاه و سایر قرائن و شواهد منعکسه در پرونده اتهام آقای محمد حسین دهقان نیری فرزند 

ا وسیله نقلیه موتوری ساله مبنی بر ارتکاب یکفقره قتل غیر عمدی محمد جمال یزدانیان در حین رانندگی ب ۲۳شعبان 

بر اثر عدم رعایت نظامات دولتی محرز است ولی از جهت دیه چون مقتول جزء فرقه ضاله و مضله بهائی بود و 

نشده با عنایت به قانون  ای به دیه کافر غیر ذمیقانون دیات اسالمی صراحتاً اشاره و درکافر غیر ذمی بوده است 

تحریرالوسیله  ۲۱و با استناد به مساله  ۱ /۲۸۹۴اساسی و منابع فقهی یا استناد به جوابیه کمیسیون استفتات بشماره 

در باب مقادیر دیات حکم به برائت ذمه متهم مذکور صاد و اعالم میگردد و  ۲حضرت امام خمینی روحی له الفدا جلد 

قانون مجازات )تعزیرات( به تحمل سه  ۱۴۹نظامات دولتی در امر رانندگی مستنداً به ماده اما از جهت عدم رعایت 

 ماه حبس تعزیری محکوم میگردد.

 سلطانی ۱۴۶دادرس دادگاه کیفری یک تهران شعبه 

 سلطانی

 ]ُمهر ناخوانا در باالی صفحه[

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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