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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم]

 ران یا یاسالم یجمهور یدادگستر

 دادنامه 

 ----- : دادگاه

 

 ان تعدلوا یتتبعوا الهو فال

 

 138 -----: خیتار

 ----- : شماره

 ----- : وستیپ

 

    1380آذر  10: خیتار

     2/  959/  80شماره پرونده: 

 80 –  1521شماره دادنامه: 

 همدان یدادگاه عموم 2کننده: شعبه  یدگیرس مرجع

 [ حذف شده]ساکن  یفرزند اله ورد یفی: نظام اله سیشاک

 وانیکوچه ک یمولود یمتر  18 نایجنب گرمابه ب رهیساکن همدان جاده فق لی: محمد قهرمانزاده فرزند محمد اسماعمتهم

 9پالک 

 یدر امر رانندگ یاطیاحتی ب – یرعمدیضرب و جرح غ رادی: ااتهام

شعبه ثبت  نیداشته که پس از ارجاع به ا میخوانده باال تقد تیبخواسته فوق بطرف ی: خواهان دادخواستگردشکار

شده و با توجه  لیتشک  ریامضاء کننده ز یالعاده مقرر دادگاه بتصددر وقت فوق یقانون فاتیتشر یبکالسه فوق و جر

 .دینمایم یبصدور رأ درتمبا لیرا اعالم و بشرح ذ یدگ یپرونده ختم رس  اتیبه محتو

 

  دادگاه یرأ

ئر بر  محمد قهرمانزاده مسلمان دا هیعل تیمذهب فرقه ضاله بهائ یفرزند اله ورد یفینظام اله س  تیخصوص شکا در

نبوده است  یضرب و جرح عمد نکهی پرونده و ا اتیبا توجه به محتو یدر اثر رانندگ  یرعمدیضرب و جرح غ رادیا

و   گرددیمحسوب نم نیاست که اساساً د تیبهائ لهفرقه ضا  یاز اعضا یاتفاق افتاده است و شاک یو در اثر رانندگ

قانون مجازات  717و به استناد ماده  صیمتهم را محرز تشخ یدادگاه بزهکار ی افسر کاردان فن هینظر به نظر

و   2و مسئله  نیدولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها  یقانون نحوه وصول برخ 3ماده  تیبا رعا یاسالم
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 یرأ دیمان یدر حق دولت محکوم م هزار لایر کصدیمتهم را به پرداخت  2ج  لهیالوس ریتحر 559و   497صفحه  31

 است. / ت یصادره قطع

  بادپا –همدان  یمحاکم عموم 2شعبه  سیرئ

 ]ُمهر و امضا]

 رونوشت برابر اصل و اداریست 

 2مدیر شعبه 

 

 [ ناخوانا ]مهر

 1380دی  17

 

 ]شماره دستنویسی باالی صفحه:[

8- ۶755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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