
 

 .................... تِ ًشاًی........... تا ٍکالت ........... فشصًذ ....... ...خاًن : شاکی

 ................... تِ ًشاًی............. خاًن : هشتکی ػٌِ

 تَّیي،افتشاء،تْذیذ،قزف: هَضَع جشم

 ............. جادُ هخصَص کشج 9کیلَهتش : هحل ٍقَع جشم

 90/9/20: تاسیخ ٍقَع جشم

 ادت شَْد ٍ اظْاسات هطلؼیيشِ: دالیل

 سیاست هحتشم دادسشای تْشاى

 تا سالم ٍ تقذین احتشام

تِ استحضاس هی سساًذ هشتکی ػٌِ هذتی است کِ تِ اشکال هختلف اص جولِ هشاجؼِ تِ هحل کاس ٍ تواس تلفٌی اقذام تِ 

هیٌوایذ ٍ تِ ایشاى ًسثت ًاسٍای داشتي ساتطِ جٌسی ًاهششٍع تا ّوسش .............. فحاشی،تْذیذ،تَّیي ٍ قزف هَکل هحتشم خاًن 

اًجام .......... تا هشاجؼِ هشتکی ػٌِ تِ هحل کاس هَکل خاًن  90/9/20ایي ػول تِ خصَص دس تاسیخ . تسا دادُ اس............ خَد آقای 

 .شذُ است کِ تذیٌَسیلِ اص حضشتؼالی تقاضا هی شَد دستَس فشهاییذ اقذام هقتضی دس هَسد تحقیق ٍ تؼقیة هتْن اًجام شَد

  

 دادًاهِ

 .............. هجتوغ قضایی قذس تْشاى شواسُ دادًاهِ( جضایی)ػوَهی  دادگاُ 1167شؼثِ ............ پشًٍذُ کالسِ 

 ............. تِ ًشاًی............. تا ٍکالت .......... خاًن : شاکی

 ............. تِ ًشاًی.............. تا ٍکالت .......... خاًن : هتْن

 افتشاء -3        تَّیي تِ اشخاص ػادی  -2      تْذیذ  -1: اتْام ّا

 :ٍ تِ ششح ریل هثادست تِ صذٍس سای هی ًوایذ  هحکوِ تا تَجِ تِ هحتَیات پشًٍذُ ختن سسیذگی سا اػالم: سای دادگاُ

ظش تِ ى........... تا ٍکالت .......... دایش تِ تَّیي ٍ تْذیذ هَضَع شکایت خاًن .......... تا ٍکالت ....... فشصًذ .......... دس خصَص اتْام خاًن 

هحتَیا ت پشًٍذُ، شکایت شاکی ٍ شْادت شَْد گضاسش هشجغ اًتظاهی کیفشخَاست صادسُ اص طشف دادسشای ػوَهی ٍ اًقالب 

قاًَى هجاصات  669ٍ  608ػول هجشهاًِ هٌطثق است تا هَاد . تْشاى ٍ اًکاس تالٍجِ هتْن، تضّکاسی ایشاى هحشص است 10ًاحیِ 

قاًَى هجاصات اسالهی ٍ سػایت تٌذ دٍم ٍ سَم قاًَى ٍصَل تشخی اص دسآهذّای دٍلت ٍ  47ٍ  18اسالهی لزا هحکوِ تا سػایت هَاد 

هصشف آى دس هَاسد هؼیي اص اتت تَّیي تِ پشداخت یک هیلیَى سیال جضای ًقذی ٍ اص تاتت تْذیذ تِ پشداخت هثلغ پٌج هیلیَى 

دیگش هتْن دایش تش قزف تا ػٌایت تِ اًکاس هتْن ٍ تِ لحاظ سیال جضای ًقذی تذل اص حثس هحکَم هی ًوایذ اها دس خصَص اتْام 

قاًَى اساسی جوَْسس اسالهی ایشاى سای تش  37شثِْ هَجَد ٍ تا تَجِ تِ قاػذُ ٍ حاکویت اصل تش تشائت ششػیِ هستٌذا تِ اصل 

قاتل سسیذگی  تشائت هتْن هَصَف اص حیث تضُ قزف صادس ٍ اػالم هی گشدد سای صادسُ حضَسی است ٍ ظشف تیست سٍص

 .تجذیذًظشخَاّی دس هشجغ تجذیذًظش استاى تْشاى هی تاشذ

 دادگاُ ػوَهی ٍ جضایی تْشاى 1167سئیس شؼثِ 


