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  :تقدير و تشکر 
  

  

اينجانب را ولين و دست اندرکاران محترم بخشهای مختلفی که کليه مسئزحمات بدينوسيله از 

از جمله . نموده اند، سپاسگزاری و قدردانی می نمايممساعدت راهنمايی و در جريان کارآموزی 

و دادگستری استان مرکزی  وواحد آموزش قوه قضاييه محترم از مسئولين و دست اندرکاران 

 –و پرسنل عزيز اين معاونت استان مرکزی  آموزش دادگستری کلمحترم معاونت خصوصا 

و متصديان محترم  قضات  –) جناب آقای دکتر حکيمی(استاد محترم کالس توجيهی کارشناسان 

کارشناس محترم کامپيوتر مستقر در همچنين  وشهرستان اراک حقوقی و جزايی متعدد شعب 

ر ارتباط بوده ام، صميمانه مرکز امور کارشناسان و ساير عزيزانی که به هر نحو با ايشان د

  . تشکر می کنم
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  مقدمه
  

  

  

وسعه بمنظور توسعه قضايی ، قوه قضاييه را مکلف کرده است قانون برنامه سوم ت ١٨٧ماده 

که با جذب نيروهای متخصص در زمينه وکالت و کارشناسی باعث جلوگيری از اطاله دادرسی  

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاييه به دستور رياست بدين منظور . شود 

در اين راستا از واجدين شرايط جهت شرکت در . وده استمحترم قوه تاسيس و اقدام به اين امر نم

بعنوان آزمون ثبت نام بعمل آمده و پس از قبولی در آزمون و مصاحبه و طی مراحل الزم، 

کارآموز به حوزه های قضايی معرفی و پس از طی دوره کارآموزی موفق به اخذ پروانه 

دفترچه راهنمای زم ميدانم که در در ضمن تذکر اين نکته را نيز ال. کارشناسی خواهند شد

در : قيد گرديده است که نحوه انتخاب و آموزش)از قسمت د ٧در بند  )١٣٨٢بهمن ماه ( آزمون

  رشته های جديد کارشناسی، شخص پذيرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود

ص اختصابطور مختصر انجام شده البته اين گزارش، به ارائه گزارش اقدامات  بخش نخست

گزارش کالس توجيهی برگزار شده در ساختمان آموزش مرکز جهت  ،در بخش دوم.  فته استيا

در بخش سوم خالصه پرونده های مطالعه شده . مالحظه خواهيد فرمودکارآموزان کارشناسی را 

.  را مرور خواهيم کرد) نفره ٥و  ٣حاوی نظرات کارشناس بدوی و يا هيئت های کارشناسی (

  . کپی مدارک الزم استحاوی ز م نيضمائبخش 
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  بخش اول
  گزارش اقدامات انجام شده
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آزمون کارشناسان قوه اينجانب عباس خسروبيگی پس از بررسی شرايط الزم جهت شرکت در 

پس از مرور دروس . با ارسال مدارک الزم ثبت نام نمودم ١٠/١٢/٨٢قضاييه، در تاريخ 

مصوب (طالعه قانون کارشناسان رسمی دادگستری  تخصصی رشته کامپيوتر و همچنين م

نتايج آزمون در روزنامه آفرينش . در آزمون شرکت کردم ٥/٤/٨٣ جمعه در تاريخ) ١٨/١/٨١

مدتی پس از آن، جهت مصاحبه دعوت شديم و پس . اعالم و اينجانب قبول شدم ٢١/٧/٨٣مورخه 

رک مورد نياز جهت تکميل پرونده از قبولی در مصاحبه و طی مراحل اداری الزم و ارائه مدا

پرداخت  –گواهی عدم اعتياد و عدم سوء پيشينه  –از قبيل فرم معرف ( ک/٨٣/٢٠۴۴شماره 

از مرکز امور مشاوران، وکال و  ٢٤/٨/٨٤نهايتا در تاريخ ) گزينش –هزينه کارآموزی 

دوره  کارشناسان قوه قضاييه به معاونت محترم آموزش دادگستری استان مرکزی جهت طی

  . معرفی شدم) ماه ٦به مدت در رشته کامپيوتر و (کارآموزی 

  

  

  . رونوشت مدارک مرتبط با اين بخش از گزارش در بخش ضمائم آمده است: تذکر

  

در بدو امر، مسئولين محترم آموزش راهنمايی نمودند که به دفتر کل دادگستری مراجعه نمايم 

دفتر کل شعبه . يانه ای را به اينجانب اعالم نمايندتا شعبه يا شعب مخصوص رسيدگی به جرايم را

 ١٠١به شعبه  ٢٨/٨/٨٤در تاريخ . را مسئول رسيدگی به جرايم رايانه ای اعالم نمود ١٠١

رييس محترم شعبه فرمودند که با توجه به اينکه قانون جرايم رايانه ای بتازگی . معرفی گرديدم

ن خصوص به شعبه ارجاع نشده ليکن در صورتی که تصويب گرديده لذا تا کنون پرونده ای در اي

در اين روزها پرونده ای ارجاع شود شما نيز ميتوانيد در جريان امر باشيد و تجربيات الزم را 

  ! متاسفانه تا پايان مهلت تعيين شده چنين اتفاقی نيفتاد. کسب کنيد

  

س رسمی کامپيوتر در پس از آن با راهنمايی پرسنل محترم آموزش از دفتر کل سراغ کارشنا

مسئول محترم دفتر فرمودند که ما در اراک کارشناس رسمی کامپيوتر . شهر اراک را گرفتم

شما . و فقط يک خبره داريم که عنداللزوم شعب مختلف از نظرات ايشان استفاده می نمايندنداريم 

شرکت پايا سيستم اينجانب به دفتر . هماهنگ نماييد انمی توانيد به ايشان مراجعه و با خودش
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به ) ١٠/١٠/٨٤مورخه (مراجعه و با آقای حيدری هماهنگی نموده و از آموزش معرفينامه الزم 

پس از مراجعه مجدد به دفتر شرکت مذکور، قرار شد که ايشان به سوابقی که . ايشان را اخذ نمودم

من بدهند تا اينجانب به دارند مراجعه و ردی از پرونده هايی که در آنها نظر داده اند به  احيانًا

ايشان متاسفانه پس از مدتی . شعب مربوطه مراجعه نمايم و پرونده های مذکور را مطالعه نمايم

مورد نشده  ١٠کنون  تا اعالم نمودند که هيچگونه سرنخ موثری نميتوانند به من بدهند و شايد کًال

  . امپيوتر به صورت شفاهیآنهم در حد ارزيابی قيمت ک باشد که از ايشان نظر خواسته اند

  

از معاونت آموزش به معاونت قضايی معرفی  ٢٦/١/٨٥در هر حال مجددا اينجانب در تاريخ 

گرديدم تا شايد بتوانم پرونده هايی را بيابم که حاوی نظرات کارشناسی کامپيوتر باشند تا مورد 

  . مطالعه قرار گيرند

  

با توجه به معرفينامه (مجتمع حقوقی اراک  عليرغم همکاری معاونت محترم قضايی و دفتر کل

با . متاسفانه در آن شعبه نيز پرونده مرتبطی يافت نشد) به شعبه سوم حقوقی ٧/٢/٨٥مورخ 

به اجرای احکام مراجعه نمودم که آنها نيز بدليل زياد بودن تعداد  ٣راهنمايی رييس دفتر شعبه 

ص کامپيوتر موجود باشد و اذعان داشتند پرونده ها حضور ذهن نداشتند که پرونده ای در خصو

  .که کال در اين زمينه پرونده نادر می باشد

  

حقوقی و جزايی پس از آن مدت مديدی با راهنمايی مسئولين محترم آموزش در ساير شعب 

نهايتا در تاريخ . بدنبال پرونده حاوی نظر کارشناس خبره کامپيوتر گشتم که متاسفانه موفق نشدم

کل به معاونت محترم آموزش و پژوهش مرکز امور مشاوران حقوقی و مش ٢٧/١٠/٨٥

در آنجا با راهنمايی مسئول مربوطه به کارشناس محترم . کارشناسان قوه قضاييه منعکس گرديد

ضمن هماهنگی با (ايشان راهکار پيشنهادی کامپيوتر مستقر در ساختمان مرکز مراجعه نمودم که 

کارشناس کامپيوتردر عدم وجود پرونده های حاوی نظرجه به اين بود که با تو) واحد آموزش

اينجانب پرونده هايی حاوی نظرات کارشناسی در ساير ، قريب به اتفاق حوزه های قضايی کشور

  . را مطالعه و تجربيات الزم را کسب نمايم ) غير از کامپيوتر(رشته ها 
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 رسمی توجيهی کارشناسانکالس ضمنا همانروز توسط واحد آموزش مقرر گرديد که در 

محتوای آموزشی کالس توجيهی که . نيز شرکت نمايم و اينجانب نيز ثبت نام نموده و شرکت کردم

ارائه گرديد در بخش ) از قضات ديوان عالی کشور(جناب آقای دکتر حکيمی توسط استاد محترم 

  .دوم اين گزارش آمده است

  

ان مرکزی به شعبات حقوقی و جزايی مراجعه پس از آن با معرفی واحد آموزش دادگستری است

 ٥يا  ٣اعم از کارشناس بدوی و يا هيئت های کارشناسی (و پرونده های حاوی نظرات کارشناسی 

  .را مطالعه و يادداشت برداری نمودم که خالصه آنها در بخش سوم اين گزارش آمده است) نفره

  

واهينامه ها و مدارک و همچنين در پايان ضروری دانستم که خالصه سوابق کار و کپی گ

برخی مقاالت و گزارشات کارم را نيز در قسمت ضمائم جهت استحضار مسئولين محترم آموزش 

قوه قضاييه و عنداللزوم کارشناسان کامپيوتر مرکز امور مشاوران، وکال و کارشناسان اضافه 

ی درگاه احديت قرار اميدوارم که مجموعه فعاليت های انجام شده توسط اينجانب مرض. نمايم

داشته و توانسته باشم بدينوسيله ادای دين به نظام جمهوری اسالمی نموده باشم و از اين پس نيز 

  .ادای وظيفه نمايم
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  بخش دوم
آموزشی کالس توجيهی کارشناسان  حتوایم
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  رئوس مطالب
  

  

  

  آشنايی با وظايف کارشناسان قوه قضاييه 

  :جايگاه کارشناسی از ديدگاه

  است های کلی قضايی نظامسي -

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران -

 قانون برنامه سوم توسعه ١٨٧ماده  -

 آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی -

 آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری -

  قانون کارشناسان رسمی دادگستری -

 ١٨٧آيين نامه ماده  -

 تخلفات و مجازات ها

  کيفيت کاربردی اجرای قرار کارشناسی مراجع قضايی

  نکات کاربردی الزم الرعايه توسط کارشناس منتخب مراجع قضايی

  دقت در قواعد و مقررات شکلی موضوعی کارشناسی

  دقت در قواعد و مقررات قانون حاکم بر موضوع پرونده قضايی
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  چند تذکرو مقدمه 
  : تفاوت بين کارشناس و وکيل

ياد می کند که به صالح موکلش کار کند و بنابراين بی طرف نيست اما کارشناس  وکيل سوگند

کارشناس فتوا و . مثل قاضی در تقديم نظريه خودش نبايد صالح يکی از طرفين را رعايت کند

   .نظری را بايد بدهد که مبنای صدور رای باشد

  .نماييم دقت يد کامالنبايد به صورت رفع تکليف نظريه کارشناسی بدهيم بلکه با

  !خودتان را دست کم نگيريد. کار کارشناسی بسيار مهم است * 

  

کرديد منتظر تشکر نباشيد  اما اگر به کسی خدمتی. انجام دادند تشکر کنيد اگر خدمتی برای شما

  .دنبال تحصيل رضايت خدا باشيد. ن به خدا باشدو نظرتا

  .ندهيدبا دريافت يک مدرک دينتان را . متخصص متدين باشيد

به وجدانتان مراجعه کنيد ببينيد تا کنون !  خدايا ما دوستت داريم ولی می خواهيم بدانيم چقدر؟

  .چقدر توانسته ايد مخلوقات خدا را بيشتر از خود دوست داشته باشيد

  .مواظب حق الناس باشيد

  .خصوصيت دوم اخالص –خصوصيت اول پاکی : ميزان و پيمانه خدا

  .رمز اخالق محبت خداست. ميشه رسيد با تکبر نميشهبا اخالق به همه جا 

  

  :تاريخچه
 و اندی ٧٠سابقه کانون وکال است و  سال ۶٠ رسمی دادگستری حدود  سابقه کانون کارشناسان

هزار متخصص در  ٧٠بدليل نياز کشور به حدود . حدود سه سال استاين مرکز سابقه سال ليکن 

حترم قوه قضاييه درست شده در حالی که تعداد اين زمينه، اين مرکز با دستور رييس م

  .نفر است ٧٠٠٠متخصصين کانون دادگستری حدود 

آيت . و هم همکاران قضايی اطالع از زمينه کارشناسی شما ندارند) مراجعين(هم افراد عادی 

ماه مطالعه و مذاکره با اساتيد داشتند و يادداشت هايی  ٨اهللا شاهرودی قبل از رياست قوه حدود 

گانه ای برای توسعه قضايی تصويب  ١٧مجمع تشخيص مصلحت شقوق  ٨٠در سال . کرده بودند

  .برخی از آنها به شما مربوطند. ردک
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  (!)سرعت و دقت نقيض هم هستند

  .با کمک کارشناس امکان پذير است اله دادرسی با افزايش سرعت و دقت،جلوگيری از اط

نمی خواهد اما اگر الزم باشد حتما ز کارشناس نظر اقاضی  ،کارشناس نباشدنيازی به وقتی 

  !بايد قاضی بخواهد

تغيير شغل بعنوان مثال جهت تشخيص . ق رونق کسب و پيشه از بين می رودبا تغيير شغل ح

نياز به نظر ) تراشيدن ديوارهای محل کسب و در نتيجه اضافه کردن به فضای مغازه(يا تعدی 

  .کارشناس می باشد

انون مجازات ق) ...مثل دزدی و (ها تظلم خواهی تعيين می شود و در  يمهدعاوی مدنی جردر 

  ). ...مثل زندان و ( کرده استتعيين 

تشخيص موجه بودن يا . اعتراض به نظر کارشناسی گاهی موجه نيست و گاهی موجه است

  .نبودن اعتراض با قاضی است

  

  جايگاه کارشناسی از ديدگاه سياست های کلی قضايی نظام
  

دفاع مردم به نحو  قی از عوامل توسعه قضايی جلوگيری از اطاله دادرسی و تامين حيک

از اسباب اطاله دادرسی می توان عدم آشنايی مراجعين نسبت به قوانين و . مطلوب می باشد

  .و مبانی فنی کارشناسی موضوعات دعاوی و شکايات دانست) وضع شده(مقررات موضوعه 

بند تهيه و تنظيم و  ١٧ام سياستهای کلی قضايی را در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظ

و اجرای ) ١٣٨٠مهر ماه (مقام معظم رهبری رسيده است ) تصديق(پيشنهاد نموده که به توشيح 

گانه که می تواند ارتباط  ١٧مواردی از بندهای . آن در قوه قضاييه کشور بسيار حائز اهميت است

ور داشته باشد به شرح ذيل مورد تحليل و بررسی قرار با جايگاه کارشناسی در نظام قضايی کش

  :می گيرد

اصالح ساختار نظام قضايی کشور در جهت تضمين (در بند اول سياستها عبارت  - ١
با دقت . بکار رفته است )عدالت و تامين حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت

اجعين به دستگاه قضايی نظر در عبارت مذکور مبرهن است که عدالت و تامين حقوق مر

. کشور آنهم با تاکيد به سرعت و دقت بدون ملحوظ داشتن جايگاه کارشناسان ممکن نيست
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زيرا چه بسيار پرونده های حقوقی و کيفری که مستلزم جلب نظر کارشناس قوه قضاييه 

است و بدون اخذ نظر کارشناس آنهم در رشته مربوط امکان صدور رای عادالنه و 

  .ده عدالت و حقوق افراد ميسر نخواهد بودتضمين کنن

تخصصی کردن رسيدگی به دعاوی در (در بند چهارم از سياستها آمده است  - ٢
اوين متعدد جزايی بدون نبا توجه به موضوعات گوناگون حقوقی و ع )سطوح مورد نياز

استعانت از کارشناسان فن در موضوعات مختلف امر تخصصی کردن رسيدگی منتفی 

 .همين لحاظ جايگاه کارشناسی واجد اهميت شناخته می شوداست و به 

اشاره  )رسيدگی ماهوی قضايی به همه دادخواهی ها و تظلمات( بهدر بند پنجم  - ٣

يکی از راهکارهای رسيدگی ماهوی ارجاع امر به کارشناس است و همين امر . شده است

 .ی سازداهميت نقش کارشناس را در دادخواهی ها و تظلمات مطروحه آشکار م

  

  : نکات قضايی کاربردی
به شرح  کارشناس قوه قضاييه الزم است تفاوت اصطالحات شکلی و ماهوی را - ١

  :ذيل مورد توجه قرار دهد

مقطع اول شکلی که عبارت است از : قاضی پرونده در دو مقطع اقدام قضايی می نمايد

اگر مدعی ذينفع نباشد . احراز ذينفع بودن خواهان و رعايت مقررات قانونی در اقامه دعواست

و يا مقررات قانونی مربوطه را رعايت ننموده باشد، دادگاه پس از رسيدگی شکلی به شرح 

اما اگر پرونده فاقد اشکال شکلی . مذکور مبادرت به صدور قرار مختوم کننده پرونده می نمايد

فاعی خوانده می شود باشد دادرس دادگاه وارد مقطع پرداختن به داليل اثباتی خواهان و ادله د

  .که در اين مقطع که مقطع ماهوی گفته می شود از جمله قرار کارشناسی صادر می گردد

چنانچه قاضی از نظر شکلی پرونده را فاقد اشکال بشناسد وارد ماهيت خواهد شد  - ٢

اما اگر بخواهد قرار مختوم کننده پرونده صادر کند از اصطالح اعالم ختم رسيدگی 

نمود و اگر بخواهد پس از پايان دادرسی حکم که قاطع دعواست صادر کند  استفاده خواهد

  .اعالم ختم دادرسی خواهد نمود
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مورد توجه قرار  )کاستن مراحل دادرسی(سياست ها عبارت  ۶با دقت نظر در بند  - ۴

) نه با اطاله دادرسی(اين کاستن با هدف دستيابی به قطعيت احکام در زمانی مناسب . ميگيرد

بسيار روشن است که نقش کارشناس در کاهش مراحل دادرسی به اين . رت می پذيردصو

علت که قاضی يا قضات متصدی امر را سريعتر و دقيقتر با مبانی فنی موضوع آشنا می کند 

به نحوی که برای اصحاب پرونده نيز اطمينان می بخشد تا از حکم . کامال محسوس است

  . دادگاه تمکين کنند

  

  : يی کاربردی نکته قضا
بعنوان کارشناس دادگستری الزم است مراحل دادرسی در سيستم قضايی را بدانيد که عبارتند 

  : از

فرجام  –تجديد نظر خواهی  –) رای غيابیدر صورت صدور (واخواهی  –) نخستين(بدوی 

تجديد نظر خواهی فوق العاده در شعب  –) قاضینفر  ٣يا  ٢ با شعب عادی ديوان(خواهی 

اختيارات رييس محترم قوه  قانون وظايف و ٢و اعمال مقررات ماده  ) قاضی ۵(خيص تش

  .قضاييه

  

مورد تاکيد  )تعيين ضوابط اسالمی مناسب برای کليه امور قضايی(سياستها   ١٣در بند - ۵

پس از عناوين قضاوت و  ،امور قضايی) شمارش(به نحوی که در احصاء . قرار گرفته است

همين امر جايگاه کارشناس را در پرونده های . ناسی را احصاء کرده استوکالت عنوان کارش

  .قضايی واضح ميسازد

که اين تعاون و همکاری در پرونده  )نظام معاضدت(از سياستها آمده است  ١٧در بند  - ۶

ها به لحاظ عدم آگاهی مراجعين به اصول و موازين فنی دعاوی و شکايات از طريق 

  .کارشناس محقق می شود

هندوستان . در قوانين کشور وجود دارد عنوان جزايی ٧٨و  دعوای حقوقی ٩۶ :نکتهچند 

برخی ازقضات ديوانعالی در برخی . نفر خرده ایو  ١٠٠ايران . نفر قاضی ديوان دارد ٢۶

  . يد و مطالعه کنيدرا پيدا کن) قانون حقوق شهروندی( .متصرف هستند کشورها 

  !دادگاه تاييد نظر     نه  تجديد نظر باشد  بايد دادگاهدادگاه تجديد نظر 
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در ايران فقره است که اآلن  ۶استاندارد رسيدگی به پرونده برای هر قاضی در هر روز 

  !تاست ١۴

  

  جايگاه کارشناسی از ديدگاه قانون اساسی
  

. به قوه قضاييه اختصاص يافته است ١٣۶٨فصل يازدهم از قانون اساسی مصوب 

مستقل و پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به  بطوريکه اين قوه را

  . شناخته است ١۵۶گانه مقرر در اصل  ۵عدالت و عهده دار وظايف 

با  )حل و فصل دعاوی و اخذ تصميم(چنين آمده است  ١۵۶در بند اول از اصل  - ١

صی شدن عنايت به اينکه اتخاذ تصميمات قضايی در بسياری از پرونده ها به لحاظ تخص

لذا نقش کارشناس قوه قضاييه در . موضوعات، مستلزم جلب نظر کارشناس می باشد

  .مساعدت برای اتخاذ تصميم صحيح و عادالنه حائز اهميت است

تصريح شده است که البته  ١۵۶نظارت بر حسن اجرای قوانين در بند سوم اصل  - ٢

حسن اجرای قوانين در بديهی است . اين نظارت توسط ديوان عالی کشور اعمال ميگردد

دادگاهها راجع به موضوعاتی که تابع ضوابط و قوانين خاص می باشد که تحليل فنی 

دادگاه بدون اگر اقدامات مطابق با آن قانون جلب نظر کارشناس را ضروری می سازد اما 

استدالل از رسيدگی به استناد هر يک از طرفين پرونده خودداری نموده باشد رای صادره 

 .می شود و برای رسيدگی به مرجع هم ارز ارجاع خواهد شدنقض 

ايجاد  ١۵٨نظر به اينکه يکی از وظايف رياست قوه قضاييه به صراحت اصل  - ٣

است لذا ايشان در همين  ١۵۶تشکيالت الزم دادگستری به تناسب مسئوليت های اصل 

اسان اقدام وکال و کارشن –راستا نسبت به ايجاد مرکز امور اجرايی مشاوران حقوقی 

 . فرموده است

احکام دادگاهها بايد (مقرر داشته است  ١۶۶قانونگذار قانون اساسی در اصل  - ۴
با  )مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است

دقت نظر در اين اصل چنين مستفاد است که اگر در پرونده ای موضوعی فنی و مستلزم 

ناس مطرح شده باشد استدالل دادگاه بر پايه داليل موجود در پرونده از جلب نظر کارش
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يه کارشناس منتخب مندرج است رجمله نتيجه اجرای قرار کارشناسی که در پايان نظ

 . استوار می گردد

  

  ١٨٧جايگاه کارشناسی از ديدگاه ماده 
  

رد تاکيد قرار داده تاييد صالحيت کارشناسان دادگستری را مو ١٨٧قانونگذار در متن ماده 

است و آيين نامه اجرايی اين ماده و همچنين تعيين تعرفه دستمزد کارشناسی را موکول به 

الزم است بدانيم آيين نامه اجرايی موضوع . تصويب رياست محترم قوه قضاييه نموده است

ه به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد ١٣/۶/٨١تبصره در تاريخ  ١٨ماده و  ٢٨در  ١٨٧ماده 

  .می باشد ١٧/١/٧٩از قانون برنامه سوم توسعه مصوب  ١٨٧است و ماده 

  

  ١٨٧آشنايی با آيين نامه اجرايی ماده 
  

برای تنظيم و تصويب سياستهای اجرايی و خط مشی ماده  ١٨٧به موجب آيين نامه ماده 

معاون  –رييس مرکز اجرايی  –مذکور هيئتی مرکب از معاون اول رييس قوه قضاييه 

يک نفر از قضات عاليرتبه با  –دبير هيئت مرکزی گزينش قوه قضاييه  –ش قوه قضاييه آموز

دادستان انتظامی قضات و مدير کل امور عمومی و مالی حوزه  –تعيين رييس قوه قضاييه 

رياست قوه قضاييه تشکيل می شود که آشنايی با وظايف اين هيئت در قسمتی که مربوط به 

  :نظر ميرسد کارشناسان است ضروری به

ی گزارشات تخلفات کارشناسان و تعيين تکليف در ابر ٢ماده  ه  به موجب بند  - ١

  .خصوص تنبيهات انتظامی اين هيئت اقدام می نمايد

آيين نامه مرکز اجرايی عهده دار شناسايی افراد کم بضاعت و  ٣طبق بند د ماده  - ٢

 .است ٢ماده با نظارت هيئت موضوع  نيازمندان و ارجاع امر به کارشناسان

آيين نامه اعتبار پروانه کارشناسان رسمی پس از صدور به  ١۶به استناد ماده  - ٣

 .سال خواهد بود که با انقضای آن برای مدت های مشابه قابل تمديد می باشد ٢مدت 
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از آيين نامه پذيرفته شدگان امر کارشناسی بايد قبل از  ٢۵با توجه به تبصره ماده  - ۴

 .ت به طرفين پرونده که استطاعت مالی نداشته باشند معمول دارنداخذ پروانه تعهد معاضد

  

  

  تخلفات و مجازات های انتظامی کارشناسان
  

مورد تخلف برای  ١٣در قانون کارشناسان رسمی . جدا هستند قولهم ٢تنبيهات و تخلفات 

  .مورد هستند ۵تنبيهات . است کارشناسان احصاء شده

جرايی موارد تخلف کارشناسان موضوع اين آيين نامه حسب آيين نامه ا ٢٧با توجه به ماده 

ماده (مورد همان است که در مورد کارشناسان رسمی دادگستری در ساير قوانين و مقررات 

  .مقرر گرديده است) قانون اخيرالذکر ٢۶

  

  :تنبيهات انتظامی به شرح ذيل است -الف

  توبيخ کتبی بدون درج در پرونده  - ١

 رپرونده توبيخ کتبی با درج د  - ٢

 تنزل درجه - ٣

 )سال ٣ماه تا  ٣به مدت (عدم تمديد پروانه کارشناسی بطور موقت  - ۴

 لغو يا عدم تمديد پروانه کارشناسی  - ۵

  : نکته مهم

مرجع اعمال تنبيهات پس از بررسی و اظهار نظر کارشناسی مرکز هيئت اجرايی موضوع 

  .آيين نامه است ٢ماده 

  

  :تخلفات - ب

ضاييه قبل از مبادرت به کارشناسی و همچنين در حين کارشناسی و ما بعنوان کارشناس قوه ق

نيز در مواقع الزم به حضور در دادگاه يا ساير مراجع قضايی الزم است موارد تخلفات قانونی را 

  :مد نظر قرار دهيم تا از ارتکاب به آنها پيشگيری نماييم
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وال مراجع معم –عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه  - ١

وظيفه حضور  .قضايی به اقتضای پرونده دستور دعوت از کارشناس را صادر می کنند

  .داريم مگر اينکه عذر موجه داشته باشيم که می بايست به صورت کتبی اعالم نماييم

بطور مثال اگر کارشناس اعالم  –توسل به معاذيری که خالف بودن آن ثابت شود  - ٢

 .مستندی نداشته و يا مستند وی غير واقعی شناخته شودبيماری نمايد اما هيچ گونه 

اين مورد تخلف تفاوتی ندارد که در  –مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر  - ٣

    .تصميمات مراجع صالحيت دار موثر باشد يا نباشد

دارند و يا امتناع از شخاصی که قانونا حق دريافت آنرا نتسليم اسناد و مدارک به ا - ۴

مثال اگر اسنادی را مدير دفتر دادگاه با . ه اشخاصی که حق دريافت دارندتسليم مدارک ب

موافقت قاضی در اختيار ما قرار می دهد و سپس مطالبه می کند به وی ندهيم و يا آن 

 .اسناد و مدارک را در اختيار طرف دعوی بگذاريم تخلف محسوب می شود

م است برای رفع هر کارشناس الز –سوء رفتار و اعمال خالف شئونات شغلی  - ۵

گونه اتهامی احتياط الزم را در تماس و مذاکره با اصحاب پرونده داشته باشد و اقدامات 

 .الزم را در اوقات اداری روز انجام دهد

همانطوری که مرجع  –نقض قوانين و مقررات در اظهار نظر کارشناسی  - ۶

 .هم مجلس است تصويب قوانين عادی مجلس شورای اسالمی است مرجع نسخ آن قوانين

پس ما بعنوان کارشناس نمی توانيم نظريه ای انشاء کنيم که مفادا داللت بر نقض قانون 

بطور مثال اگر آيين نامه . نمايد و همچنين بر خالف مقررات نمی توانيم اظهار نظر نماييم

 .ای را صحيح نمی شناسيم بايد تقاضای ابطال آنرا از ديوان عدالت اداری بعمل آوريم

ما بعنوان کارشناس ممکن  –نجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد ا - ٧

قانون آيين دادرسی مدنی  ٩١است در پرونده ای با يکی از جهات رد موضوع ماده 

مثال پرونده مربوط به يکی از ). مالک اين ماده در خصوص ما تسری دارد(مواجه شويم 

قه سوم ارث باشد و يا قبال نسبت به همان اقربای نسبی يا سببی ما تا درجه سوم از طب

وظيفه ما اينست که مراتب را کتبا به دادگاه اعالم . موضوع اظهار نظر نموده باشيم

 :به اختصار عبارتند از ٩١جهات شش گانه ماده . نماييم
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مطرح بودن  –اظهار نظر سابق  –وارث بودن  –قيم يا مخدوم بودن کارشناس  –قرابت 

جزايی بين يکی از طرفين با کارشناس و يا همسر يا فرزند او که از تاريخ  دعوای حقوقی يا

  نفع شخصی کارشناس يا همسر يا فرزند او –سال نگذشته باشد  ٢صدور حکم قطعی 

 .انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صالحيت کارشناس است - ٨

  .يمدر اين صورت بايد کتبا مراتب را به دادگاه اعالم کن

بايد توجه کنيم نظريه ما  –انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خالف واقع و تبانی  - ٩

زمانی منطبق با واقع شناخته می شود که اصول و مبانی علمی و فنی موضوع کارشناسی 

مورد نظر را مورد دقت نظر قرار دهيم و حق نداريم بر اساس تشويق و يا ترغيب 

 .مطرفين نظر فنی خود را تغيير دهي

شرح آن قبال گفته  –انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد  -١٠

 .شد

در راستای انجام وظيفه کارشناسی اسناد يا  –افشای اسناد يا اسناد محرمانه  -١١

مدارکی که از حيث طبقه بندی محرمانه يا سری تلقی می شوند ممکن است در اختيار ما 

 .ها را نداريمحق افشای آن. قرار داده شود

اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا  -١٢

  .دستورات مراجع صالحيت دار

 نقدافانجام کارشناسی در زمان تعليق و محروميت از حقوق اجتماعی و يا اثبات  -١٣

 .شرايط الزم برای اشتغال به امر کارشناسی

  .اينجانب از انجام کارشناسی معذور می باشم......... تاريخ رييس محترم دادگاه  تا: مثال

  

 !)تلفنی اظهار نظرتان را به کسی نگوييد(  :نکته مهم

  

  نکات قضايی کاربردی
اعمال ارتکابی کارشناس چنانچه عالوه بر تخلف انتظامی واجد وصف کيفری  - ١

  .شد  منعکس خواهد) دادسرای محلی(باشد موضوع به مرجع قضايی صالحيت دار 
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قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسانی که  ٣٣به استناد ماده  - ٢

مستخدم شاغل دولت يا موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر صريح نام 

است، می باشند نمی توانند در دعاوی و ساير امور مستلزم امر کارشناسی که مربوط به 

رشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در دستگاه متبوع آنهاست بعنوان کا

آن رشته کارشناس رسمی ديگری وجود نداشته يا مرضی الطرفين باشند يا آنکه کارمند 

 .مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهار نظر باشد

ک هيچکدام از مراجع قضايی و ادارات دادگستری و سازمان ثبت اسناد و امال - ٣

نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل در آن مراجع 

ميباشند ارجاع نمايند مگر اينکه در آن رشته جز قاضی يا کارمند شاغل کارشناس ديگری 

 . وجود نداشته باشد

  

  ٧٩جايگاه کارشناسی از ديدگاه قانون آيين دادرسی مدنی سال 
  

  : کارشناسنحوه ارجاع امر به  –الف 

به را سواالت  مشخص شده باشد و يا قاضی موضوع کارشناسی بايستی در قرار کارشناسی 

   .کارشناس برای اعالم نظر) وقت(مدت و همچنين  ه باشدترتيب اهميت مطرح کرد

دادگاهی که متصدی پرونده است الزم است در قرار کارشناسی تصريح کند که آيا به نظر  - ١

بعالوه دادگاه وظيفه دارد موضوع . ادر می کند يا بنابر استناد يکی از طرفينخود و راسا قرار ص

کارشناسی را که به ما ارجاع می دهد به طور واضح و روشن در قرار صادره درج نمايد و 

بعالوه سواالتی که الزم می بيند که پاسخ دهيم را به ترتيب احصاء کند و باالخره مدت زمانی که 

  .د تا نظريه خود را تسليم کنيم را مشخص فرمايدبه ما مهلت می ده

  

  نکته قضايی کاربردی

 ،اگر صورتجلسه قرار کارشناسی را مطالعه کرديم و در خصوص موارد فوق ابهامی يافتيم

فايده اين کار اينست که اوال نظريه مبهم به دادگاه نخواهيم داد و به . رفع ابهام را از دادگاه بخواهيم
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ذ توضيح از خودمان را نمی دهيم و همچنين نظريه تقديمی ما خارج از مهلت دادگاه بهانه اخ

  .شناخته نخواهد شد و استحقاق دريافت دستمزد ما منتفی نمی شود

دادگاه در صورتی که نظر ما را به عنوان کارشناس با اوضاع و احوال معلوم مورد  - ٢

  .کارشناسی مطابق نداند به آن ترتيب اثر نخواهد داد

کارشناسی را با تراضی  ،ن است طرفين دعوی قبل از تعيين کارشناس توسط دادگاهممک - ٣

در اينصورت نظر کارشناس مرضی الطرفين اخذ گرديده . انتخاب و به دادگاه معرفی کنند

 .و ضميمه پرونده می شود

  

  

  :نيابت قضايی در امر کارشناسی - ب

ه رسيدگی کننده اجرا گردد و طرفين چنانچه الزم باشد تحقيقات فنی در خارج از مقر دادگا

هم کارشناس مورد تراضی تعيين نکرده باشند دادگاه می تواند به طريق قرعه کارشناس را 

دادگاه اولی را مرجع معطی نيابت و دادگاه . در مقر دادگاه همجوار توسط همکارش تعيين کند

  .دوم را دادگاه مجری نيابت می نامند

  

  

  گاه قانون آيين دادرسی کيفری جايگاه کارشناسی از ديد

  ٧٨مصوب سال 
علی االصول معاينه محل توسط قاضی دادگاه و يا قاضی : انجام معاينه محلی - ١

دادسرا معمول می گردد يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستری و يا کارشناس مورد 

  .وثوق قاضی انجام می شود

  

  نکته قضايی

خاصی که در امر جزايی شرکت دارند می توانند بايد توجه داشت هنگام معاينه محل اش

  .حاضر شوند اما عدم حضور آنان مانع انجام معاينه محل نمی گردد
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از کارشناس قوه قضاييه : در پرونده های کيفری ) کارشناس(دعوت از اهل خبره  - ٢

وقتی دعوت می شود که اظهار نظرش از جهت علمی يا فنی يا معلومات مخصوص الزم 

  ...مهندس رشته –داروساز  –پزشک باشد مانند 

در صورتی که در جرايم مخل امنيت يا خالف نظم عمومی کارشناس بدون عذر موجه  :تذکر

  حاضر نشود و منبع الکفايه هم نباشد با حکم قاضی جلب می شود

اگر قاضی پرونده الزم بداند  –حضور قاضی هنگام تحقيق توسط کارشناس  - ٣

  .اس حضور يابد و جريان کارشناسی را نظارت کندتواند در موقع تحقيق کارشنمي

  

  

  کيفيت کاربردی اجرای قرار کارشناسی مراجع قضايی
  

ما بعنوان کارشناس قوه قضاييه الزم است برای اجرای قرار کارشناسی ابتدا صورتمجلس 

متضمن قرار کارشناسی صادره از سوی مرجع قضايی را به دقت مطالعه کرده سپس مطالب 

موضوع کارشناسی را با مراجعه به اوراق پرونده استخراج نماييم تا در زمان تنظيم مرتبط با 

نکته حائز اهميت اين است که اگر . نظريه بتوانيم در متن نظريه خودمان به آنها استناد کنيم

موضوع کارشناسی مبهم باشد رفع ابهام را قبل از مباشرت به کارشناسی از قاضی مربوطه 

ه ما را ناقص تلقی نکنند و متعاقبا برای تکميل نظر و يا ادای توضيح ما را بخواهيم تا نظري

  .دعوت ننمايد

  

  

  نکات کاربردی الزم الرعايه توسط کارشناسان منتخب مراجع قضايی

  
  کارشناس از خود بپرسد موضوع کارشناسی چيست؟ - ١

 مبانی و اساس نظريه تنظيمی اينجانب چه مطالبی از پرونده می باشد؟ - ٢

 ل علمی و فنی مبتنی بر رشته تخصصی کارشناسی اينجانب چيست؟استدال - ٣
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 –متن  –الزم است بعنوان کارشناس نظريه خود را در سه قسمت به ترتيب مقدمه  - ۴

 :نتيجه تنظيم کنيم

  : الزم است عنوان مرجع قضايی را مرقوم داريم مانند –مقدمه 

  ...جزايی شهرستان /دنیدادگاه عمومی م... رياست محترم شعبه 

سپس با دقت در متن اخطاريه دعوت خودمان کالسه پرونده را به نحو صحيح می نويسيم 

و سوم با اشاره به تاريخ ابالغ آن اخطاريه و تاريخ تقديم نظريه در فرجه قانونی بودن انجام 

  .وظيفه خودمان را تصريح می کنيم

دهيم و پاسخ  در اين قسمت به سواالت مرجع قضايی درخصوص مورد پاسخ می – متن

  .هر سوال را با استدالل فنی و مبتنی بر اصطالحات تخصصی رشته خودمان می نويسيم

خالصه مبانی استداللی نظريه خود را به نحو روان و واضح در اين قسمت  – نتيجه

خواهيم نوشت به نحوی که دادگاه از اين قسمت نظريه ما بتواند در متن رای مورد استناد قرار 

  .دهد

و امضاء الزم است و در صفحه آخر عالوه بر  –نام خانوادگی  –يل اوراق نظريه نام در ذ

  .مشخصات مذکور رشته کارشناسی و اثر مهر خود را الصاق می نماييم

  

  

  دقت در قواعد و مقررات شکلی موضوع کارشناسی
  :همانطوری که در ذيل عناوين

   جايگاه کارشناسی از ديدگاه قانون آيين دادرسی مدنی - ١

  جايگاه کارشناسی از ديدگاه قانون آيين دادرسی کيفری - ٢

تحليل نموديم، رعايت اين مقررات که در نظام قضايی ايران به عنوان قواعد و مقررات 

  .شکلی معروف شده اند امری الزم و غير قابل ترک است) دستوری(آمره 

  

  

  



 23

  دقت در قواعد و مقررات قانون حاکم بر موضوع پرونده
ارشناس هر چند وظيفه انشای حکم در پرونده را نداريم اما اگر بعنوان ما بعنوان ک

کارشناس منتخب در رشته امور تعاونيها می خواهيم اظهار عقيده کنيم بايد قانون تعاون و 

دستورالعمل اجرايی آن را مورد امعان نظر قرار دهيم و اگر بعنوان پزشک می خواهيم 

م نظير قانون نظام پزشکی و قانون مجازات اسالمی در اظهار نظر کنيم قانون و قواعد حاک

يا مثال اگر کارشناس کامپيوتر هستيم بايستی از قانون . باب ديات را مورد دقت قرار دهيم

فايده توجه به قانون حاکم بر موضوع هر پرونده اينست که . جرايم رايانه ای مطلع باشيم

شناسد و قاضی متصدی ميمعلوم قضيه منطبق دادگاه نظريه ما را با اوضاع و احوال محقق و 

  .تواند بر اساس آن حکم صادر کندميدادگاه 
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  بخش سوم
  مطالعه شدهکارشناسی خالصه پرونده های 
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   ٣٣٧کالسه پرونده 
  شکايت نامه 

  علی محمدی انجدانی :خواهان
  شرکت صنايع آذرآب : خوانده
  عدم رعايت اصول ايمنی –ساير جرائم عمومی : خواسته
  حادثه ديدمدر حين کار از ناحيه بينی  ٣/٢/٨۴روز  ١۵/١٢ساعت 

  کارفرما خسارت پرداخت نکرده 
  تقاضای معرفی به پزشکی قانونی در مورد آسيب ديدگی و رسيدگی و اقدامات قانونی

  پزشکی قانونی  نظريه  –گزارش حادثه 
ورد سيم بکسل به عکس های دستگاه منجر به آسيب بر اثر در رفتن ضامن دستگاه و برخ

  صورت کارگر
  

  نظريه کارشناسی اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی
حادثه ناشی از کار می باشد و برابر خواسته مقام محترم قضايی در خصوص تعيين مقصر يا 
مقصرين حادثه با توجه به موارد فوق مسئوليت وقوع حادثه به ميزان دوسوم به عهده شرکت 

  .تعيين و اعالم گرديد) رييس قسمت کارگر(يزان يک سوم بر عهده آقای سياوشی آذرآب و به م
  علی يعقوبی آروئی :بازرس کار

  
علت حادثه را رعايت نکردن اصول ايمنی از جانب کارگر دانسته و :  نماينده حقوقی شرکت

  ۵/۴/٨۵  - نفره بازرسی اداره کار ٣هيئت ارجاع به درخواست 
 –رادمهر  –کارشناسان احمد فراهانی (ه هيئت بازرسين اداره کار ارجاع ب :داديار شعبه

  پرداخت بعهده معترض  - )هر يک(حق الزحمه سيصد هزار ريال ) پوينده 
اخطار به نماينده حقوقی شرکت جهت پرداخت هزينه کارشناسی  :شهر صنعتی ١۶کالنتری 
  روز پس از ابالغ  ٣ظرف مدت 

حراست شرکت مبنی بر عدم مراجعه نماينده حقوقی  گزارش کالنتری به رييس ٨۵/۴/٢٧
  روز از ابالغ  ٢٠گذشت شرکت پس از 

  گزارش هيئت کارشناسی 
...  

مطالعه پرونده و استماع اظهارات نماينده حقوقی شرکت و سرپرست کارگر و بازديد از  ضمن
  محل حادثه 

  داليل وقوع حادثه  –شرح وقوع حادثه 
 ...  

از  ٢و  ١ی ضمن تاکيد بر ناشی از کار بودن حادثه و با عنايت به بند در پايان هيئت کارشناس
قصور کارگر حادثه ديده  ٣و با توجه به بند % ٨٠داليل وقوع حادثه قصور کارفرما را به ميزان 

  .تعيين و اعالم می نمايد% ٢٠را به ميزان 
ت بيمه هستند و کارگران شرک –قبول مندرجات پرونده  :دفاع آقای سياوشی سرپرست کارگر

تقاضای تخفيف  -سابقه کيفری ندارم  - هزينه از محل مربوط به قيمت شتر قابل پرداخت می باشد
  .مجازات دارم
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  رای دادگاه
بازرس اداره کار حادثه را بررسی نموده و سرانجام هيئت کارشناسی ضمن بررسی و .... 

  ... در بروز حادثه تشخيص داده مقصر % ٨٠تشريح عوامل وقوع حادثه کارفرما را به ميزان 
 ٢با مهلت پرداخت ... از ده درصد ديه کامله از نوع شتر % ٨٠به پرداخت .... با استناد به 

  سال از زمان وقوع حادثه
رای قطعی ليکن   .....ريال به نفع صندوق دولت  ۵٠٠٠٠٠سرپرست محکوم به پرداخت  .....

  راض داردروز حق اعت ٢٠ريال  ۵٠٠٠٠٠در خصوص مبلغ 
 
  

  ٨۵/١۵٨۶کالسه پرونده 
   ٢٣/۵/٨۵برگ شکوائيه 

  مجيد اخوان فرد :شاکی
  شرکت صنايع اوج آلومينيوم کاری -حسين بوعلی  :متهم
  بعلت عدم ايمنی از ناحيه زانوی پای راست دچار حادثه شدم... 

   ١۴/١١/٨۴گزارش حادثه 
  قانونی معرفی به کالنتری برای تهيه گزارش پزشکی  – برگ بازجوئی

  نظريه کارشناسی
کارفرما و  –با عنايت به بازرسی از محل وقوع حادثه و استماع اظهارات کارگر حادثه 

  :مسئولين ايمنی شرکت ايرالکو وقوع حادثه به شرح زير
...  

  علل وقوع حادثه
  روش غلط تخليه بشکه ها از کانتينر - ١
 بی احتياطی کارگر حادثه ديده - ٢

 ٢٣/۵/٨۵مورخ ... ر می باشد و با عنايت به درخواست شماره در پايان حادثه ناشی از کا
اعالم % ۵٠مقام محترم قضايی قصور کارفرما و کارگر به ميزان مساوی و هر کدام 

  .ميگردد
  فراهانی: بازرس کار

  ديه کامله % ۵ -   گزارش پزشکی قانونی
  ) ستاز آلومينيوم سازی رفته ا(آقای حسين بوعلی پيمانکار مربوطه  احضاريه

برای  ۵/٩/٨۵مجهول المکان بودن آگهی در روزنامه جهت شرکت در جلسه  بعلت
  تحقيقات

   ۵/٩/٨۵برگ بازجوئی و صورتمجلس 
  ختم تحقيقات و صدور قرار دادسرا... عدم حضور متهم و عدم ارسال اليحه ... 

  قرار دادسرا
وی محرز و مسلم گرديده و  و عدم ارسال اليحه بنابراين بزه انتسابی به.... با توجه به ... 

 ١٣٨١اصالحی قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  ٣به استناد بند ز ماده 
مقرر است دفتر محترم پرونده برگ شماری  .قرار مجرميت وی صادر و اعالم می گردد

  .جهت اظهار نظر به نظر رياست محترم دادسرا برسد
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  ) دادسرای عمومی و انقالب( کيفرخواست

  )با عنايت به موارد فوق(تقاضای مجازات 
صبح جهت  ١١ساعت  ٢۴/١١/٨۵در وقت  - جهت نماينده محترم دادستان اخطاريه

  ... رسيدگی
...  
  
  

  ۶د  ٨۵/٢١٩٨کالسه پرونده 
   ٧/٨/٨۵شکوائيه 

  ميثم جعفری  :شاکی
  شاهين کاظمی زاده  :متهم
  دست چپ قطع شدن انگشت شست -حادثه در حين انجام کار  :جرم
  جهت مراجعه بازرس اداره کار ١۶به کالنتری  نامه

  دستگاه منجر به حادثه عکس های
  نظر کارشناسی

...  
  درگيری انگشت شست با دستگاه باالبر : علت حادثه

آيين نامه حفاظت و  ٢۵ماده (عدم نصب حفاظ باالبر بر روی شاسی باالبر  - ١
  ) بهداشت عمومی کارگاهها

 ) قانون کار ٩١ماده (ی بر نحوه انجام کار عدم نظارت فنی و ايمن - ٢
...  

حادثه ناشی از کار می باشد و با توجه به دستور مقام محترم قضايی :  نظريه کارشناسی
در خصوص تعيين مقصرين حادثه با توجه به علل فوق مسئوليت وقوع حادثه به ميزان 

  .بر عهده شرکت کلبه سبز اراک تعيين و اعالم ميگردد% ١٠٠
  علی يعقوبی آروئی: س کاربازر

مسئوليت بيمه  کپی بيمه نامه –شاهين کاظم زاده  احضاريه –پزشکی قانونی  گزارش
  گزارش حادثه بيمه دانا  –) شرکت تعاونی مسکن هپکو(کارفرما در قبال کارکنان 

  قرار قبولی کفالت  –ميليون ريال جهت شاهين کاظم زاده  ١٠کفالت به ميزان  قرار
پارگی رباط باز  –از ديه کامله % ٢آسيب نسج نرم انگشت .... : ی قانونی پزشک نظريه

 ٢.۵که ارش آن معادل % ۵محدوديت حرکت انگشت  –درصد ديه کامله  ١.۵کننده انگشت 
  درصد ديه کامله 

  با عنايت به داليل و امارات زير :  مجرميت قرار
  شکايت شاکی - ١
 گواهی پزشکی قانونی  - ٢
 رنظريه بازرس اداره کا - ٣
 اقرار و اعتراف صريح متهم  - ۴
 ساير قرائن و امارات موجود در پرونده       - ۵
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 ...بزه انتسابی محرز و مسلم گرديده و لذا قرار مجرميت صادر
......  
......  

  
  
  

  ۵ک  ٧٧/١٣    ٧٩/۴۵٩کالسه 
  گزارش استوار حسينی   ۴۵/٢١ساعت  ٨/١/٧٧ صورتجلسه

به رانندگی آقای ... تريلی تانکر به شماره  .... به محل تصادف در مسير جاده سلفچگان
  به رانندگی آقای محمد نصيری... حسين مريدی و پيکان سواری شماره 

...  
  مشخصات و آدرس   : از آقای حسين مريدی برگ بازجويی

  از راننده پيکان شکايت دارم ...
  نظريه کارشناس تصادفات

...  
  کروکی 

  رعايت حق تقدم  تريلی ورود به جاده بدون –شرح واقعه 
سواری پيکان از يک طرف با وسيله مقابل مواجه بوده و از طرفی در منطقه عدم فرار 

  قرار گرفته که نهايتا منجر به تصادف گرديده 
  : ...گزارش خسارات وارده به ماشين ها

از هر دو وسيله معاينه فنی به عمل آمد فاقد عيب و نقص موثر در لحظه حادثه تشخيص 
  تا لحظه گزارش هيچ بيمه نامه ای تحويل پاسگاه نگرديده  .داده شد

به علت .... بی احتياطی از جانب راننده تريلی تانکر اسکانيا به شماره : علت تصادف
  عدم رعايت حق تقدم حين خروج از پارکينگ

  از آقای رضا نصيری بازجوئی برگ
  مجرد  :وضعيت تاهل –هويت خود را بيان کنيد 

  ....جريان تصادف  
  پدرم راننده بود 

  آيا از راننده تريلی شکايت داريد؟ خير ندارم
  پدر و مادرم بنام مريم حسين پور هر دو مجروح شده اند و در حال حاضر بستری هستند

  از خانم مريم حسين پور برگ بازجوئی
  آيا از راننده تريلر شکايت داريد؟ بله

  از محمد نصيری برگ بازجوئی
   تصادف جريان –هويت 

  شکايت داريد؟ بله
کليه اجناس داخل خودرو به انضمام يک دستگاه ضبط : بازرسی داخل پيکان صورتجلسه

  .صوت قبال از داخل خودرو خارج شده بود
  ١٠/١/٧٧به پاسگاه مشک آباد  دکتر پزشکی قانونی گزارش
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 کبودی و تورم –ساييدگی در حد حارصه و تورم ناحيه پيشانی : خانم مريم حسين پور 
  ...اطراف چشم راست و چپ و 

  ...شکستگی استخوان کشکک و  –شکستگی استخوان ساق پای چپ : آقای محمد نصيری 
  ١١/١/٧٧پاسگاه مشک آباد به دادگاه به تاريخ  گزارش
  از حسين مريدی بازجوئی

اتهام شما دائر بر بی احتياطی در امر رانندگی منجر به ايراد صدمه بدنی غير عمدی : س
  چه دفاعی داريد؟ . دمی باش
  .اشتباه کردم .قبول دارم: ج

  ١١/١/٧٧) برای آزادی حسين مريدی( وثيقه قرار
ميليون ريال از  ٢٠بقيد توديع وثيقه اعم از وجه نقد و مال منقول يا غير منقول به مبلغ 

  حال تا ختم دادرسی 
وم مراجعه مجدد ماه بعد بخاطر گزارش پاسگاه مبنی بر لز ٣وقت احتياطی به مدت  تعيين

  ماه ٣به پزشکی قانونی پس از 
  ) و کپی شناسنامه(آقای محمدرضا مريدی ) وثيقه(سند مالکيت  کپی

  قرار قبولی وثيقه
  ) از دادگاه(به پاسگاه جهت تحويل وسائل نقليه به صاحبان آن  نامه
ه در باره ميليون ريال وثيقه صادر ٢٠مازاد ملک مذکور را در قبال مبلغ ... به ثبت  نامه

  .حسين مريدی بازداشت و مراتب بازداشت را به اين دادگاه اعالم فرمائيد
  ثبت نامه

  مدارک پيکان
  ) از پاسگاه(تحويل پيکان به فرزند نامبرده  صورتجلسه

برگ اخطاريه به آقای محمد  ٢به دايره ابالغ دادگستری تهران بزرگ جهت ابالغ  نامه
  ٢١/۶/٧٧نصيری و غيره 
  وقت حضور ظرف يک هفته پس از رويت يهبرگ اخطار

  توسط قاضی ٨/٢/٧٨وقت احتياطی  تعيين
  .بعلت ناقص بودن آدرس ابالغ ميسر نگرديد :  ٣٠/٩/٧٨ ابالغ
  به منزل شاکی و گرفتن آدرس جديد تلفن

  .شفاها گفته اند يا رضايت می دهيم يا نظريه پزشکی قانونی را می آوريم
  شتباه در تهرانميسر نشد بدليل آدرس ا ابالغ
  ٢١/١١/٧٨وقت احتياطی  تعيين

که آقای نصيری و خانم حسين  )دفتر دادگاه(با تلفن تماس گرفته اند  ٢١/١١/٧٨در تاريخ 
  ٢۶/٣/٧٩وقت احتياطی  تعيين –پور به زاهدان تغيير اقامت داده اند 

  
  ١٩/۴/٧٩دادنامه 

صريح متهم بزه انتسابی  با توجه به نظريه افسر کاردان فنی و اقرار... در خصوص  
تومان جزای نقدی در حق  ١٠٠٠٠٠محرز و مسلم گرديده فلذا نسبت به جنبه عمومی جرم 

   .نسبت به جنبه خصوصی پرونده باز می باشد... ...  صندوق دولت  
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  پرداخت جريمه  –احکام  اجرای
  ٢۶/١١/٨۴جهت رسيدگی به جنبه خصوصی  ١٠١پرونده به شعبه  ارجاع
  ويت پرونده توسط آقای رسالتیر ٢٢/١/٨۵

   ٩ساعت  ١٢/۴/٨۵به ضامن و متهم و شاکی ها جهت حضور در مورخه  اخطار
  رسيدگی در وقت احتياطی  ١۵/۵  صورتمجلس
  رسيدگی در وقت احتياطی  ١٢/٩  صورتمجلس

  صبح ١٠ساعت  ١٨/١١/٨۵جهت حضور در جلسه  اخطار
  .وراث شاکی حضور ندارند .متهم حضور دارد

...  
ورثه می گويند هرچقدر دادگاه حکم  .سال بعد از تصادف به رحمت خدا رفته ۵يا  ۴شاکی 

خانم مريم   .هزار تومان پرداخت شده ٣۵٠هزار تومان را می خواهيم که  ٧٠٠کند ما همان 
  .حسين پور به خارج از کشور رفته و ما موفق به اخذ رضايت نشديم

  رای دادگاه
افسر کارشناس فنی با ترسيم . ده به مصدومان را گواهی پزشکی قانونی صدمه وار... 

  ... کروکی راننده تريلر را مقصر شناخته و 
نظريه افسر کارشناس  –گزارش مراجع انتظامی  –لذا با توجه به محتويات پرونده 

ديه کامله بابت % ١۶به پرداخت .... و به استناد مواد ... گواهی پزشکی قانونی و  –تصادفات 
عدم پيگيری شکايت و عدم مراجعه جهت (که بنابر قرائن موجود ... ی استخوان شکستگ

در حق خانم .... ديه کامله بابت % ٢... در حق وراث و ) معرفی مجدد به پزشکی قانونی
  ) ...٨/١/٧٧(سال از زمان وقوع حادثه  ٢حسين پور با مهلت پرداخت 

  
  
  

  85-101-441پرونده کالسه 
  بيمارستان امام خمينی و گزارش حادثهخالصه پرونده  برگ

  چگونگی حادثه جعفر داودآبادی –مشخصات بيمه شده  -مشخصات کارگاه  
  ١۴ساعت  ١۶/٧/٨۴تاريخ 

  برگ شکوائيه
  جعفر داودآبادی  :شاکی
  شرکت سهامی بيمه البرز شعبه اراک  :متهم

  شکستگی کارپ چهارم   -حادثه ناشی از کار  :موضوع شکايت
  پرونده به کالنتری مربوطه ارسال :  دستور قاضی

  گواهی پزشکی قانونی  - ١
 هزار ريال  ١۵٠نظريه کارشناس بازرس کار با حق الزحمه  - ٢

  )نيروی انتظامی(تحقيق از شاکی  برگ
  ١۶پزشکی قانونی به کالنتری  نامه
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ايجاد  ١۶/٧/٨۴دچار شکستگی استخوان چهارم شده که طبق گزارش حادثه در تاريخ ...     
  .ضايعه فوق بدون عيب جوش خورده است .در بيمارستان بستری شده ٢٩/٧/٨۴و در تاريخ  شده

  
  )آقای رفيعی پور(نظريه کارشناس 

  قالب کردن دريل در حين سوراخکاری : وقوع حادثه عامل
  :ضمن حضور در محل حادثه و گفتگو با افراد مطلع گزارش ذيل تقديم می گردد

  وقوع حادثه  علل
  ضای کافی جهت اعمال نيروی دست کارگر بطور صحيح به موضع کارنداشتن ف - ١
  عدم نظارت فنی و ايمنی کارفرما بر نحوه انجام کار - ٢
...  

  پاسگاه ١۶/١٢/٨۴ صورتجلسه
همچنين (نظريه کارشناسی به آقای داودآبادی تفهيم که اعالم نمود به نظريه اعتراضی ندارم 

  )نماينده شرکت بتون اعتراضی نداشته
  که نماينده کارفرما حضور پيدا نکرده  ابالغوبار د

   ٢۴/٢/٨۵و  ١/٨۵/٢۴
   صورتمجلسبرگه بازجويی و  –اظهارات شاکی 

. بعد از يک هفته نوبت جراحی شده و دو عدد پيچ و پالتين در داخل دست اينجانب می باشد... 
  ...لطفا هزينه های پزشکی و ديه به اينجانب پرداخت شود

نظريه کارشناس محترم اداره  –گواهی پزشکی قانونی  –حسب شکايت شاکی  :اظهارات متهم
کار شما متهم هستيد به ايراد صدمه بدنی غير عمدی ناشی از عدم رعايت نکات فنی و ايمنی در 

  کار 
به هيئت  ارجاعتقاضای  –نظريه کارشناسی را قبول ندارم  –اتهام را قبول ندارم  -
  نفره  ٣

ميليون  ٣۵ی آزادی آقای عباس نوری نماينده کارفرما کفالت برا قرارصدور  -
 ريال
 )قرار قبول کفالت(مجتبی آذری با کپی گواهينامه و فيش حقوقی ضامن شده  -
از بين کارشناسان موجود آقای : نفره  ٣قاضی مبنی بر ارجاع به هيئت  دستور -

پرداخت  –هزار ريال  ٢٠٠بيژنی انتخاب و حق الزحمه هر يک  –يعقوبی  –رادمهر 
 بعهده معترض 

روز  ٣به نماينده کارفرما جهت پرداخت هزينه کارشناسی ظرف مدت  ابالغ -
)۴/٣/٨۵( 

شهر صنعتی مبنی بر  ١۶به کالنتری ) بازرس کار(آقای علی يعقوبی  نامه -
 هزار ريال بابت هزينه کارشناسی جهت پرداخت به کارشناسان تعيينی  ۶٠٠دريافت 

  ٢٨/٣/٨۵هت تسريع در ارسال نظريه کارشناسی دادگاه به کالنتری ج نامه -
کالنتری به دادگاه مبنی بر اتمام مهلت يکماهه و عدم دريافت نظريه  نامه -

 کارشناسی 
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  نفره ٣ گزارش هيئت کارشناسی
...  

نسبت  ٧/٣/٨۵مورخ  ٨۴١١٣٧٩احتراما در اجرای دستور مقام محترم قضايی پرونده کالسه 
توجه به اعتراض نماينده کارفرمای شرکت سازه های بتنی هيات  به بررسی هيئت کارشناسی با

گفتگو با طرفين و لحاظ نمودن ضوابط و اصول ايمنی گزارش زير را  –ضمن مطالعه پرونده 
  :تقديم ميدارد
جعفر داودآبادی در حال سوراخکاری محل اتصال پيچهای الکتروموتور يکی از : حادثه شرح

اده از درل دستی بوده و نحوه کار به صورتی است که متناسب با دستگاههای بتون ساز با استف
کوچک شدن قطعه کار می بايست مهار شود و در صورت بزرگ بودن قطعه يا نامناسب بودن 

در مورد حادثه اخير نيز به . محل کار دقت و نظارت کارگر و سرپرست می بايست عمل شود
و موجب صدمه به دست راست کارگر علت زاويه نامناسب سوراخکاری درل قالب کرده 

  . ميگردد
  : وقوع حادثه علل

  عدم نظارت فنی سرپرست به نحوه انجام کار  - ١
 بی دقتی کارگر حادثه ديده - ٢

...  
 ۴٠درصد و قصور کارگر را به ميزان  ۶٠هيات کارشناسی قصور کارفرما را به ميزان 

  .درصد تعيين و اعالم ميدارد
  ) هنفر زير هر دو برگ ٣امضای هر (

  نظريه کارشناسی به طرفين توسط پاسگاه و عدم اعتراض هر دو تفهيم -
 مجرميت برای نماينده کارفرما قرار -
 ) ١٠١ارجاع به شعبه ( کيفرخواست -
جهت حضور نماينده دادستان و نماينده کارفرما و شاکی در مورخه  اخطاريه -
 در دادگاه  ١١ساعت  ٧/٩/٨۵

  صورتمجلسبرگ بازجويی و  -
  رای دادگاه

نفره کارشناسان  ٣بازرس اداره کار حادثه را بررسی و تشريح نموده و سرانجام هيئت .... 
مقصر بروز حادثه دانسته % ۶٠ضمن بررسی علل و عوامل وقوع حادثه کارفرما را به ميزان 

...  
سال از زمان وقوع  ٢دو درصد ديه کامله از نوع شتر با مهلت  ۵/۴از % ۶٠به پرداخت 

  ...هزار ريال به نفع صندوق دولت  ۵٠٠ز جنبه عمومی جرم پرداخت ا.... حادثه 
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   ٨۴ – ١٢ح  ١۴٧۵کالسه پرونده 
   دادخواستبرگ  -
  حميرا محتشمی  :خواهان
  سعيد شاه آبادی  : خوانده
به  ١٣/١/٨۵لغايت  ١/١١/٨۴صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت نفقه از تاريخ  : خواسته

 –الزام خوانده به جبران خسارتهای دادرسی  –ريال  ۴٠٠٠٠روز از قرار روزانه  ٧۴مدت 
  تامين خواسته 

  :داليل و منضمات 
   ٢٩/۵/٨٣برگ اظهارنامه 

  ... آدرس ... حميرا محتشمی فرزند  :اظهار کننده
  الزام به وظايف زوجين و انفاق : وع اظهارنامه موض

  ...آدرس ... آقای سعيد شاه آبادی فرزند  :مخاطب
ج   و تداوم قانونی و شرعی  ٨٣ – ۴۴٧با توجه به مختومه شدن پرونده اجرايی کالسه ... 

  ...زوجيت ملزم به ايفای وظايف زوجيت می باشيد
  مه کپی عقدنا -کپی رای صادره پرونده قبلی   -

  
  )تومان ٢٩۶٠٠٠مبلغ (

  رياست محترم دادگاه 
  با سالم و احترام 

  به استحضار ميرساند 
  رابطه زوجيت با خوانده ثابت و محرز می باشد.... بر اساس سند نکاحيه  - ١
خوانده عليرغم محکوميت به تحمل مجازات ترک انفاق و محکوميت به پرداخت  - ٢

بر ترک انفاق و عدم تهيه منزل مشترک و همچنان .... نفقات به موجب دادنامه شماره 
 برقراری زندگی مشترک با همسر خويش اصرار می ورزد

  دادگاه  قرار
قرار تامين ..... نظر به اينکه خواهان درخواست صدور قرار تامين خواسته نموده است 

  ....ريال از اموال خوانده  ٢٩۶٠٠٠٠خواسته به مبلغ 
  اخطاريه 

  صبح ۵/١١ساعت  ١/٣/٨۵وقت حضور 
  )مخصوص کارآموزان وکالت(و قرارداد  وکالتنامه

  حميرا محتشمی        سعيد شاه آبادی :  موکل
  فريدون نژادی         محمدرضا انوری:  وکيل

  با حضور طرفين و وکالی آنها  ١/٣/٨۵جلسه  صورتمجلس
  )همان خواسته مندرج در برگ دادخواست(: وکيل خواهان
پرونده به شورای حل اختالف مربوط است و ثانيا خواهان بايد ثابت کند  اوال اين: وکيل خوانده 

  .که تمکين کرده تا نفقه تعلق بگيرد
می باشد و اجاره نامه به  ١٣/١/٨۵تقاضای موکل من پرداخت نفقه تا تاريخ : وکيل خواهان

بعد از  تاريخ بعد از اين است و در صورتيکه کپی اجاره نامه و کليد تحويل موکل من شود و
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اجاره نامه (معاينه محل ببيند که اثاثيه و لباس مناسب ايشان هست شروع به تمکين می کند 
٩/١١/٨۴(  

امر به  ارجاعوکيل خواهان با توجه به عدم اعتراض وکيل خوانده به مبلغ جهت  تقاضای
  کارشناس نفقه 

  ارجاع امر به کارشناس قرار
 ...  

شناس در اخذ تصميم نهايی موثر است لذا به استناد ماده با توجه به اينکه ارجاع امر به کار
  ...قانون دادرسی مدنی قرار ارجاع به کارشناس صادر و اعالم ميگردد ٢۵٧

رسمی استقراع بعمل آورده و در نتيجه قرعه به نام آقای سيد / دادگاه از بين کارشناسان خبره 
  ...مرتضی جعفری 

  ظرف يک هفته پس از دريافت 
  ...ريال بابت هزينه کارشناسی توسط خانم حميرا  ۶٠٠٠٠خت قبض پردا
  به کارشناس سيد مرتضی جعفری جهت حضور در دادگاه  اخطاريه -
 اخطاريه به آقای فريدون نژادی  -
 اخطاريه به خانم حميرا محتشمی -

  
  ١٢/۴/٨۵نظريه کارشناسی مورخه 

...  
وکيل خواهان اظهار  ،ين دعویضمن مطالعه پرونده در دفتر دادگاه و تماس جداگانه با طرف

داشت خوانده در شرکت آذرآب کار می کند و از درآمد خوبی برخوردار است و فيش حقوق 
لذا با توجه به محتويات پرونده و خواسته خواهان و . نامبرده حکايت از باال بودن حقوق وی دارد

استطاعت مالی زوج و نظر تحقيقات انجام شده و لحاظ نمودن موقعيت و شئونات خانوادگی آنان و 
گانه و مستفاد از شاخص قيمت و تورم و شرايط  ۴قانون مدنی حداقل در موارد  ١١٠٧به ماده 

تومان تعيين و محاسبه  ١٢٠٠٠٠اقتصادی پس از بررسی نفقه خانم حميرا محتشمی را ماهيانه 
  ميگردد

حق نظريه به طرفين ابالغ و تذکر داده شود که يک هفته : قاضی  دستور -
  اعتراض دارند

اعتراض وکيل خوانده که چرا به ايراد مبنی بر لزوم ارجاع پرونده به  اليحه -
 شورای حل اختالف توجهی نگرديده

ت خوکيل خواهان مبنی بر اينکه با توجه به محدوده تاريخ تقاضای پردا اليحه -
تباطی به اين نفقه بررسی اينکه آيا خوانده خانه تهيه کرده و زوجه تمکين نموده يا نه ار

 پرونده ندارد
 وکيل خوانده به نظريه کارشناسی  اعتراض -
  خواهان تقاضای نظريه کارشناسی نکرده  - ١
 کارشناس نظرات اينجانب و موکلم را استماع نکرده  - ٢
 ١۶/۵/٨۵خواهان تمکين نکرده است  - ٣
  تغيير آدرس آقای محمدرضا انوری به دادگاه  اعالم
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  قرار ارجاع به هيئت کارشناسی 
  پرداخت بعهده معترض  - ريال  ١٠٠٠٠٠ق الزحمه کارشناسان علی الحساب هر يک ح

وکيل خواهان جهت تهيه کپی از اليحه وکيل خوانده در اعتراض به نظريه  درخواست
  ) به هزينه شخصی(کارشناسی 
  به آقای سعيد شاه آبادی مبنی بر پرداخت هزينه کارشناسی  اخطاريه
  ) عليرضا فرمهينی –غالمعلی کريمی  –اصغر تربتی (آقايان  سوگند

  
در چه مواردی ارجاع پرونده ها با کارشناسان به ترتيب : سوال از قاضی شعبه(

  نوبت ميباشد و در چه مواردی به قيد قرعه؟
تعداد کارشناسان اگر کم باشد به ترتيب نوبت و اگر زياد باشد به قيد قرعه : پاسخ

  ) جهت انتخاب کارشناس
  
  
  
  

  ئت کارشناسینظريه هي
...  

موضوع دعوی خانم حميرا محتشمی کارمند بخش خصوصی .... احتراما بازگشت به اخطاريه 
بطرفيت آقای سعيد شاه آبادی کارمند شرکت آذرآب و به خواسته مطالبه نفقه که در پی اعتراض 

هيئت وکيل محترم خوانده به نظريه کارشناس اوليه اينجانبان امضا کنندگان ذيل که به سمت 
کارشناسی تعيين شده ايم پس از حضور در دفتر محترم دادگاه و مطالعه پرونده سعی و اهتمام 
الزم بعمل آمد با زوجين تماس حاصل و جهت اصالح ذات البين اقدام گردد که متاسفانه حضورا 

ت   موفق به صحبت نشديم ليکن تلفنی با زوجين صحب) با توجه به چند بار مراجعه به آدرس آنها(
سال است که به عقد ازدواج خوانده درآمده ليکن خوانده  ۶الی  ۵خواهان اظهار داشت قريب ... 

خوانده اظهارات خواهان را رد و بيان داشت من منزل گرفته ام هم حاال و . پذيرای وی نمی باشد
و ماهيانه بال گرفته بودم ليکن ايشان تمکين نمی کند از طرفی مهريه اش را به اجرا گذاشته قهم 

همچنين ماهيانه مبلغ هفتاد هزار تومان بابت نفقه از حقوقم کسر . هر چهل روز يک سکه می گيرد
هزار تومان  ٨٠٠را ميدهم و حدود )  آپارتمان(می کنند و ماهی نود هزار تومان هم کرايه منزل 

 ٢۴٠با ماهی  در حساب پس انداز قرض الحسنه کارخانه داشته ام آنرا هم دريافت نموده ام مگر
هزار تومان چقدر برای من باقی می ماند با اين حال تابع قانون هستم لذا هيات کارشناسی پس از 

 ١/١١/٨۴ررسی های الزم و درآمد خوانده و شئونات خانوادگی خواهان نفقه وی را در تاريخ ب
تومان  ٢١۶٠٠٠روز و به مبلغ کل  ٧٣تومان به مدت  ٩٠٠٠٠از قرار ماهيانه  ١٣/١/٨۵لغايت 

  .برآورد می گردد
  وکيل خواهان برای کپی نظريه هيئت کارشناسی به هزينه شخصی  تقاضای -

   ٩/۵/٨۵رای دادگاه  
 ٢١۶٠٠٠خوانده را به پرداخت مبلغ ... با عنايت به محتويات پرونده و مستند به مواد ... 

ينه دادرسی و مبلغ ريال بابت هز ۵٠۴٠٠بابت اصل خواسته و مبلغ .... تومان بابت نفقه 
  ...ريال بابت حق الوکاله  ١٩۵٣٠٠
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قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و  ٣٣١رای صادره حضوری و توجها به بند الف ماده 
  .انقالب در امور مدنی با توجه به ميزان خواسته قطعی است

  
  
  

  ١٢ح  ٨٣ – ۴٩پرونده کالسه 
   ١٢/٧/٨٣ دادخواستبرگ 

  ...آدرس ... شغل ... فرزند مرتضی تقوايی  :خواهان
  ...رجبعلی حامدی  : خوانده
  ...فريبرز احمری  : وکيل

رسيدگی و صدور حکم مبنی بر تخليه دو باب مغازه مورد اجاره بدليل تعدی و تفريط : خواسته 
مستاجر با جلب نظر کارشناس و محکوميت خوانده به پرداخت جميع خسارات و هزينه دادرسی و 

  حق الوکاله
  کپی مصدق اجاره نامه : يل و منضماتدال

بدون اجازه موکلم اقدام به احداث يک باب مغازه کوچک در داخل دو باب  مغازه .... 
استيجاری نموده و بدون رعايت مسائل ايمنی با تخليه بار در داخل مغازه بوسيله ماشين های باری 

  حل اقامت موکل استو برخورد بار خودرو با سقف مغازه که طبقه فوقانی آن نيز م
   ١۶/٨/٨٣به فريبرز احمری و مرتضی تقوايی جهت شرکت در جلسه  اخطاريه -
 کپی قرارداد اجاره  -
آقای مرتضی تقوايی مبنی بر اينکه مغازه ها را متجاوز از سی سال پيش  اليحه -

 ...خريده 
 دادگاه  ١۶/٨/٨٣ صورتمجلس -

و بار آنها به ستون واقع در داخل  اصابت خودروهای بارکش -وکيل خواهان و خود خوانده  
  ...مغازه و احيانا سقف منجر به شکاف و شکست در ديوارهای طبقه فوقانی گرديده و 

نظر به اينکه تحقيق و معاينه جهت مشخص کردن اينکه آلونک : دادگاه  تصميم -
موجود در داخل مغازه در چه تاريخی ساخته شده و همچنين لزوم انجام امر کارشناسی 

آقای . (ار ارجاع به کارشناس و قرار تحقيق و معاينه محلی صادر و اعالم ميگرددقر
  ) باللی با قيد قرعه

  هفته  ٣مهلت   - ريال علی الحساب  ٢٠٠٠٠٠دستمزد مبلغ 
  به بانک جهت پرداخت هزينه کارشناسی توسط آقای تقوايی نامه -
اسی پرداخت وکيل هزينه کارشن  - جلسه دادگاه تشکيل ١٠/١٠/٨٣تاريخ  در -

خوانده اگر شهود معارض  -خواهان اگر شاهدی دارد در جلسه بعدی بياورد  -کرده 
 .داشته باشد بهمراه بياورد

 صبح جهت اجرای قرار  ٩ساعت  ١٩/١١/٨٣ اخطاريه -
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  ٨/١٢/٨٣مورخ    نظريه کارشناسی   
  دادگاه عمومی ... رياست محترم شعبه 

  با سالم 
....  

ب مغازه متصل بهم بوده که در زمان بازديد مالحظه گرديد يک مورد اجاره دو با - ١
متر مربع در داخل آن سمت گوشه شمالی بر خيابان توسط  ۴دفتر کار به مساحت حدود 

خوانده با تير چوبی و يک درب آهنی مجزا گرديده و الباقی به صورت متصل به هم 
دو ستون آهنی در وسط و ساختمان بصورت نيمه اسکلت با .... بعنوان مصالح فروشی 

متر می باشد و فاقد تکيه گاه جانبی که اين موضوع باعث می شود در  ٣/۵ارتفاع حدود 
اثر برخورد کاميونها در هنگام تخليه بار موجبات ايجاد ترک فراهم گردد و خواهان 
اظهار ميدارد که در اين خصوص گزارشی از طرف کالنتری تهيه شده که دادگاه محترم 

  .ند استعالم نمايدميتوا
در قسمت فوقانی مورد اجاره که مسکونی و در اختيار موجر ميباشد آثار ترک  - ٢

) پل(در امتداد ستون دوم و بدنه کاشی آشپزخانه ديده می شود و با عنايت به اينکه شاهتير 
به صورت تک و از شکاف داخل ستون آهنی عبور داده شده بنابراين هرگونه ضربه به 

ا به سقف نيز منتقل می گردد و آثار ترک در سقف ستون اولی در پذيرايی ستون مستقيم
 نيز مشهود است

  ١۴۴٨مصطفی باللی  رشته راه و ساختمان   پروانه 
 

  ١۵/١/٨۴جهت مالحظه نظريه کارشناس  اخطاريه -
وکيل خواهان در استفاده از نظريه کارشناسی مبنی بر اثبات تعدی و  اليحه -

 سبب تقاضای تخليه به همين
  ٢٣/١/٨۴خوانده به نظريه کارشناسی  اعتراض -
 دادگاه مبنی بر ارجاع به هيئت کارشناسی  ١٠/٢/٨۴ صورتجلسه -
  دادگاه  قرار

در خصوص اعتراض رجبعلی حامدی نسبت به نظريه کارشناسی و ضرورت ارجاع امر به 
مجتبی بنی  –فی مهدی سي –هيئت کارشناسان حسب استقراع انجام شده آقايان محمد هادی سعيدی 

  تومان نسبت به  ٢۵٠٠٠جمالی تعيين تا هر کدام با توديع هزينه کارشناسی به مبلغ 
  تاريخ احداث اطاق مورد دعوی  - ١
  تطبيق آن با قرار داد اجاره - ٢
  بررسی ترک حاصله در ديوار مورد اجاره و آسيب های جانبی آن - ٣
  ه در اين مورد اظهار نظر صريح در مورد دخالت و تقصير خواند - ۴

مقرر است دفتر محترم وقت احتياطی تعيين طرفين دعوت  .کارشناسی انجام و به نظر برسد
در اخطاريه طرفين قيد شود چنانچه جهات ردی نسبت به کارشناسان دارند ظرف يک هفته پس از 

ده اند رسيده مراتب به اطالع کارشناسان نيز بعنوان اينکه انتخاب ش .رويت به دادگاه اعالم نمايند
و قيد شود که چنانچه نظری نسبت به پذيرش يا عدم پذيرش دارند در ظرف فوق اعالم نمايند و در 
اخطاريه معترض قيد شود ظرف مهلت فوق نسبت به توديع هزينه کارشناسی اقدام نموده و در 

  .غير اينصورت به منزله تاييد نظر کارشناس اوليه است
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طرفين جهات ردی اعالم نکرده اند و هزينه : ه احتياطی دادگا وقت ٣/٨۴/٢۶ -
  .دفتر وقت رسيدگی تعيين کند  .کارشناسی پرداخت شده

نظريه کارشناسی به خوانده در : وکيل خواهان : احتياطی دادگاه  وقت ٨۴/۵/٢٠ -
 ٢٣/١/٨۴ابالغ شده و يک هفته فرصت اعتراض داشته ليکن ايشان  ٢۶/١٢/٨٣تاريخ 

 اعتراض کرده ) روز ٢٧يعنی بعد از (
 امضا کرده اند سوگندنامهدر تاريخ فوق کارشناسان هيئت  -

   
  ٢٢/۵/٨۴مورخ  نفره  ٣ نظريه هيئت کارشناسی    

  : در پاسخ به سواالت آن مقام محترم به شرح زير اعالم نظر می گردد...... 
متر و  ۶/١خوانده در قسمت شمالغربی مغازه اقدام به احداث اطاقکی به عرض  - ١

سانتی جانبی و سقف تير چوبی و پنجره فلزی با کف  ٢٠متر با ديوارهای  ٣طول 
 ٢سال از عمر آن ميگذرد  ٢٠موزائيک نموده که حدودا بيش از 

در متن سند رسمی اشاره به دو باب مغازه متصل به هم گرديده و اشاره ای به   - ٢
از خريد مغازه وجود اطاقک فوق الذکر نداشته و خوانده نيز اعالم ميدارد آن را پس 

 احداث نموده است 
خواهان مدعيست که ترکهايی که در طبقه فوق قسمت آشپزخانه و بالکن سمت  - ٣

خيابان وجود دارد بر اثر برخورد ماشين مصالح بوده که پس از بررسی اوال هيچگونه 
آثار برخورد ماشين با ستون های وسط مالحظه نگرديد و ثانيا از ابتدا مورد دعوی برای 

لح فروشی به اجاره واگذار گرديده و متصرف چاره ای جز استفاده از ماشين سنگين مصا
سال عمر دارد فاقد کيفيت مناسب ساخت  ٣٠ندارد و ثالثا در مجموع ساختمان که بيش از 

 می باشد و ترکها به نظر هيئت ارتباطی با خوانده ندارد
بطه با احداث اطاقک در رابطه با ترکها ارتباطی با خوانده ندارد ولی در را - ۴

  .هيچگونه مدرکی دال بر رضايت خواهان به ساخت آن از طرف خوانده ارائه نگرديد
 ۵ارجاع به هيئت نفره و تقاضای  ٣وکيل خواهان به نظريه هيئت  اعتراض -
   نفره
 :دادگاه  ٢٢/۶/٨۴ صورتمجلس -

يد رضا شفيعی  س –علی قربانی  –غالمرضا قربانی  –مهدی محمد  –آقايان محمدرضا نوازنی 
  هزار ريال  ٣۵٠هزينه هرکدام 

  )۶/٧/٨۴(نفره  ۵رجبعلی حامدی به ارجاع امر به هيئت  اعتراض -
مبنی بر اينکه ) به معاون محترم قضايی دادگستری(آقای قربانی کپی اعالم  -

تقاضای   ...بدليل ادامه تحصيل در دانشگاه قادر به انجام امورات کارشناسی نمی باشد
 ) و قبول آن(امر کارشناسی به ايشان عدم ارجاع 

بجای آقای  –مبنی بر عدم حضور خوانده و کارشناسان  ١٢/٩/٨۴ صورتمجلس -
 .قربانی آقای خوافی پور تعيين شد

 کارشناسان در دادگاه  سوگندنامهامضای  ١٨/١٠/٨۴ -
با (دريافت کپی از نظريه کارشناسی به هزينه شخصی توسط خواهان  تقاضای -

 ) تقاضی اقدام گردداحراز هويت م
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 ١٨/١٢/٨۴به تاريخ نفره  ۵هيئت ارائه نظريه کارشناسی 
  ) در معيت خواهان و خوانده از محل بازديد گرديد( -

اين ترکها ناشی . ديوارها و کاشيهای آشپزخانه واقع بر روی ديوار ضلع شرقی مغازه  -١....  
  عماری صورت پذيرفته از عدم دقت در امر کاشيکاری می باشد که بدون مالحظات م

وقوع ترکها در قسمت بالکن در غرب ملک و همچنين حد فاصل بين ديوار و سقف در  -٢ 
محل آشپزخانه دوم جنب راه پله با توجه به عدم رعايت معيارهای مهندسی در ساخت ساختمان 

توجه به  مذکور منتج از لرزشها و تکانهايی است که به تبع کار مصالح فروشی ايجاد گرديده ولی
اين نکته ضروری است اين نوسانات در اين کار کامال طبيعی بوده ضمن آنکه چنانچه ساختمان 

  .با حداقل اصول فنی بنا گردد اين تکانها به هيچ عنوان نمی تواند عاملی در جهت تخريب باشد
متر مربع درکنج شمال  ۴ضنا خوانده اقدام به احداث اطاقکی به مساحت حدود  -

ه با مصالح و بنايی و سقف تيرچوبی با کاربری دفتر مصالح فروشی مذکور غربی مغاز
  .نموده است

  : نظريه کارشناسی
تعدی و تفريط از  –تعمد  –در ارتباط با ترک های موجود هيچگونه قصوری در کار ) الف

   .سوی خوانده متصور نيست
رقفلی احداث گرديده با توجه به اظهارات خوانده اطاقک مذکور پس از عقد قرارداد س) ب
  .است
  
  )مهدی محمد.....     فيش مربوطه تحويل اينجانب گرديد به شماره  اصل(
  

ارجاع نفره و تقاضای  ۵وکيل خواهان به نظريه هيئت کارشناسی   اعتراض -
  نفره  ٧به هيئت 

محمد هادی  –محمد جواد رضايی  –آقايان عليرضا فرمهينی : کارشناسان تعيينی  -
با هزينه مهدی سيفی   –مهدی حسينی  –منصور رئوفی  –محمد  مهدی –سعيدی 

 ريال  ۵٠٠٠٠٠نفری  کارشناسی 
اظهار نظر  قبالوکيل خواهان مبنی بر اينکه برخی از کارشناسان  اعتراض -

 . کرده اند و بايد عوض شوند
با توجه به محدوديت کارشناس در صورت اثبات و اصرار از : قاضی  دستور -

ميليون ريال به عنوان  ١۴علی الحساب مبلغ  .ن کارشناس خواهد شدتعيي حوزه ديگری
 .هزينه کارشناسی به حساب دادگستری ظرف مدت يک هفته پس از ابالغ واريز نمايند

با توجه به اينکه اينجانب ) : خواهان(آقای تقوايی  ٢۴/١٠/٨۵مورخه  تقاضای -
ام و کارشناسی انجام تومان بعنوان هزينه کارشناسی پرداخت کرده  ٣۵٠٠٠٠مبلغ 

 .لذا خواهشمندم مبلغ مذکور به اينجانب مسترد گردد ،نگرديده
  با احراز هويت اقدام: قاضی 
  دريافت شد.... فيش شماره : تقوايی
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  ۴/١٠/٨۵رای دادگاه 
 :نفره کارشناسان بطور خالصه به اين شرح مالحظه می شود ۵و اما نظر هيئت ... 

رشناسان از محل مورد نظر بازديد بعمل آورده که با شرح آتی نفره کا ۵اينجانبان هيئت 
عين نظر .... (معروض ميداريم محل مورد دعوی يک باب مغازه متصل به هم بوده 

 ۵لذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده و نظريه هيئت محترم  ) ...   نفره ۵کارشناسی هيئت 
قانون  ١٩٧انجام نگرفته لذا با استناد به ماده نفره مبنی بر اينکه هيچگونه تخريب و تفريطی 

رای صادره  .آيين دادرسی مدنی رای بر بطالن دعوی خواهان صادر و اعالم ميگردد
روز قابل اعتراض درمحاکم محترم تجديد نظر استان  ٢٠حضوری محسوب و ظرف مهلت 

  ...مرکزی می باشد
  
  !!!)تقاضای تجديد نظر کرده (
  

  
  )امام خمينی  ه آوردند آنرا به ديوار بزنيد  اگر از من هم توصي(

  
  
  
  

   ١٢ح  ٨۴-۵۵۵پرونده کالسه 
  خانه دار ...  مريم مسيبی :خواهان
  آزاد  ...  احمد پرآور : خوانده
الی صدور حکم و خسارات وارده در  ١٣٨٠مطالبه اجرت المثل از تاريخ اوايل  :خواسته

  ريال ٣١٠٠٠٠٠جهت الصاق تمبر مقدم به مبلغ 
استناد به تصوير مصدق عين وکالت نامه و عنداللزوم ارجاع امر به : داليل و منضمات 

  کارشناس 
دانگ  ۶بنده برابر تصوير مصدق مدارک پيوست مالک عين و منافع سه دانگ از : شرح

می باشم و خوانده بدون اجازه مغازه را به غير اجاره داده و .... کل مغازه تجاری واقع در 
  ...ريالی به اينجانب پرداخت نکرده  ٨٠ميکند و از سال کسب منافع 

 ۴/٧/٨۴مبنی بر حضور در جلسه دادرسی مورخ  ٢١/۵/٨۴مورخ  اخطاريه -
   ۵/٨ساعت 

اينجانب در  ۴/٧/٨۴فوق العاده چون در تاريخ  وقتدر  ۵/٧/٨۴در تاريخ  -
دد مرخصی بوده ام لذا مقرر ميدارد دفتر محترم وقت رسيدگی تجديد و تعيين گر

 ) ١٠ساعت  ١٧/٨/٨۴(
خواهان اظهار کرده که ) خوانده حضور نداشت: (دادگاه  ١٧/٨/٨۴ صورتجلسه -

دانگ مغازه است ولی برادرش تصرف کرده و اجاره داده و منافعی به  ٣شوهرم مالک 
هم برای نقل و (ما نداده و ما در فشار می باشيم و من از جانب شوهرم وکالت تام دارم 

 ) لب اجرت المثلانتقال و هم ط
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دفتر محترم وقت رسيدگی تجديد به خواهان ابالغ گردد که همراه شوهرش : دادگاه  نظر
   .حاضر شود و به خوانده ابالغ گردد عدم حضور شما مانع از تصميم دادگاه نخواهد بود

  عدم حضور خواهان ٢۴/٩/٨۴ صورتمجلس
دانگ بنام برادرم  ٣انگ بنام من و د ٣خواسته خواهان را قبول ندارم زيرا مغازه : خوانده 

  بوده و برادرم شريک من بوده و او به پدرم فروخت
  .به خواهان ابالغ گردد در معيت شوهر و پدر شوهر در دادگاه حاضر شوند: دادگاه
  خواهان جهت تعيين کارشناس جهت تعيين اجرت المثل مغازه  تقاضای  ١٧/١٢/٨۴

نظر به اينکه رسيدگی به موضوع احتياج به ..... : قرار دادگاه :  ٢٣/١/٨۵ صورتمجلس
معاينه محل و تحقيق دارد لذا اينجانب با احدی از همکاران محترم قضايی در محل وقوع ملک 

  .حاضر و پيرامون موضوع تحقيق شود
اينجانبان آقای رحيمی دادرس شعبه و حسن :  ٢٣/۵/٨۵ صورتمجلس -

محل مغازه مورد ادعای خواهان حاضر  خانمحمدی مدير دفتر و خانم مريم مسيبی در
آقای محمد ميريان در خصوص تصرف در مغازه گفت مغازه را از آقای احمد  .شديم

  ماه آن گذشته  ۶پرآور اجاره کرده ام به مدت يکسال و اآلن حدود 
کارشناس  -پرداخت بعهده خواهان   - ريال ٢٠٠٠٠٠هزينه : کارشناسی  قرار -

 آقای سيد رضا شفيعی 
  يه کارشناسینظر

  ) توصيف تقاضای خواهان و معاينه محل و موقعيت مغازه (
  ريال   ۶۵٠٠٠٠٠  مبلغ ٨٠دانگ مغازه مورد بازديد برای سال  ۶اجرت المثل  - ١
 ريال   ۶٩٠٠٠٠٠ مبلغ  ٨١دانگ مغازه مورد بازديد برای سال  ۶اجرت المثل  - ٢
 ريال ٧۵٠٠٠٠٠  مبلغ ٨٢دانگ مغازه مورد بازديد برای سال  ۶اجرت المثل  - ٣
 ريال ٨٢٠٠٠٠٠  مبلغ ٨٣دانگ مغازه مورد بازديد برای سال  ۶اجرت المثل  - ۴
 ريال ٨٩٠٠٠٠٠  مبلغ ٨۴دانگ مغازه مورد بازديد برای سال  ۶اجرت المثل  - ۵
 ريال ٩٨٠٠٠٠٠  مبلغ ٨۵دانگ مغازه مورد بازديد برای سال  ۶اجرت المثل  - ۶

ريال  ۴٧٨٠٠٠٠٠سال  ۶به مدت  ٨۵ان سال تا پاي ٨٠بنابراين مجموع اجرت المثل از سال 
سال  ۶خواهد بود که توجها به ميزان مالکيت خواهان و خوانده سهم خواهان برای مدت 

  ...ريال  ٢٨٩٠٠٠٠٠
  سيدرضا شفيعی 

  دادگستری) خبره(کارشناس 
   ٢٢٢٢۴٠۵تلفن 

  
  ٧/١١/٨۵رای دادگاه  

محترم و مدير محترم دفتر خواسته  با توجه به نظر کارشناس و با توجه به نظر دادرس....  
 ٢٨٩٠٠٠٠خوانده را به پرداخت مبلغ ...... خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 

روز  ٢٠رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت . تومان در حق خواهان محکوم می نمايد 
  .قابل تجديد نظر خواهی است
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   ١٢ح  ٨۵ -۵٢٧کالسه  پرونده
  موضوع الزام به تحويل مبيع   ٨۴/۴/٢٨

  روستای گاوخانه 
...  

دادگاه به اداره دارايی مبنی بر اعالم قيمت منطقه ای بخش يک پالک يک  نامه -
  زمينهای گاوخانه واقع در روستای گاوخانه 

متر زمين  ۵٠٠و بدست آوردن قيمت .... با توجه به ماده : دادگاه  صورتمجلس -
هزينه کارشناسی ... به کارشناس صادر و اعالم می گردد  مورد معامله قرار ارجاع امر

 کارشناس آقای   -تومان   ۴۵٠٠٠
  

  نظريه کارشناسی
در معيت خواهان به روستای گاوخانه مراجعه و رای دادگاه به آقای بهاری متذکر گرديد ....   

..... آدرس متر زمين جای ديگر به آنها تحويل می دهم و لذا در  ۴٠٠ايشان اظهار داشت من 
متر در حضور اينجانب تحويل خواهانها گرديد که کروکی  ٢٠متر در  ٢٠زمينی به اندازه تقريبی 

متر با رنگ  ۴٠٠زمين موضوع پرونده به مساحت حدود .  آن در برگه جداگانه تقديم ميگردد
  .قرمز در کروکی مشخص گرديده توسط آقای بهاری تحويل خواهانها گرديد

  
  ی  عليرضا فرمهين

  کارشناس خبره دادگستری   
 ٣۶۶٢۶٠٩١٨٨ – ٧٨۶١١۴٢٧ 

  
  رای دادگاه 

حميده  –انسيه اکبری  –اصغر اکبری  –اکبر اکبری  –عسگر اکبری : در خصوص خواهانها
  کوچک علی اسدی   –اکبری 

  بهاری ... قدرت ا –سيد مهدی صالحی  :به طرفيت خواندگان
ا اظهار داشته اند زمين خريداری کرده ايم تحويل متر زمين که خواهانه ۵٠٠حدود  :بخواسته

شده و طبق نظر کارشناس جناب آقای  ارجاعنشده و لذا جهت رفع منازعه موضوع به کارشناس 
  ) .... عين نظر کارشناسی.... (فرمهينی اظهار نموده اند 

ی قانون مدن ٣۶٧و  ٣۶٢عليهذا خواسته خواهانها موجه تشخيص داده و مستندا به مواد 
رای صادره حضوری  .متر زمين به خواهانها محکوم می نمايد ۴٠٠خواندگان را به تحويل 

  .محسوب و نظر به توافق طرفين قطعی است
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   ٨۴ – ١٢۶۴پرونده کالسه 
  خانه دار روستای توره ... اقدس مرادی  :خواهان
  جوشکار اراک شهرک توحيد... اکبر راهزانی  :خوانده
لغايت صدور حکم و اجرای آن با جلب نظر  ١/١٠/٨٣نفقه معوقه از  مطالبه :خواسته

  ريال و جبران هزينه دادرسی  ٣١٠٠٠٠٠کارشناس فعال به مبلغ 
  کپی شناسنامه و عقدنامه  –داليل و منضمات 

اظهار ميدارد که خواهان در زمان ازدواج باکره نبوده و ميخواهم طالقش  خوانده ٢١/١٢/٨۴
  نکاح داده ام  دهم و درخواست فسخ

قبول داريد تا زمان اجرا شدن صيغه طالق خواهان همسر شما می باشد و فعال هم : دادگاه
  خرجی اش به عهده شماست يا نه؟

  بله قبول دارم -
  ) کارشناس خبره(کارشناس اصغر تربتی  -ريال  ۵٠٠٠٠ کارشناسی  هزينه: کارشناسی  قرار

  
  نظريه کارشناسی

ضوری با زوج نشده با زوجه در محوطه دادگاه خانواده مفصل صحبت موفق به مالقات ح... 
لذا نفقه خواهان با توجه به اينکه هنوز عروسی صورت نگرفته و با درنظر داشتن شاخص  .شد

بهای کاال در هر سال و با در نظر داشتن درآمد زوج و اينکه مهريه را هم به اجرا گذاشته و 
  :ر در قضيه بشرح زير اعالم ميگرددرعايت شان زوجه و جميع جهات موث

  ريال  ٩٠٠٠٠٠ريال جمعا  ٣٠٠٠٠٠از قرار ماهيانه  ٢٩/١٢/٨٣لغايت  ١/١٠/٨٣از تاريخ 
  ريال  ۴٢٠٠٠٠٠ريال جمعا  ٣۵٠٠٠٠از قرار ماهيانه  ٢٩/١٢/٨۴لغايت  ١/١/٨۴از تاريخ 
 ٨٠٠٠٠٠عا ريال جم ۴٠٠٠٠٠لغايت صدور حکم و فعال دو ماه ماهيانه  ١/١/٨۵از تاريخ 

  ريال 
   ۵٩٠٠٠٠٠جمع کل    
  

   ١٨/٢/٨۵واصل شد ..... سپرده شماره  فيش
  دادگاه  ٢۶/٧/٨۵ جلسه

  
  رای دادگاه 

خانواده، .... لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده و مستندا به مواد .... 
ريال بابت  ۴٢٠٠٠٠٠مبلغ  ماه و همچنين ٣ريال بابت نفقه  ٩٠٠٠٠٠خوانده را به پرداخت مبلغ 

بابت نفقه  ٣٠/٧/٨۵تا مورخ  ٨۵ماه در سال  ٧ريال بابت نفقه  ٢٨٠٠٠٠٠و مبلغ  ٨۴نفقه سال 
  .... زوجه و 

  .روز قابل تجديد نظر خواهی است ٢٠رای صادره حضوری و ظرف مدت 
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  مطالبه وجه  ١٢ح  ٨٣/١۶٢پرونده کالسه  
  یفريبا قاسمی شرکت کارتن مرکز :خواهان
  ناهيد پراودی مقدم    اراک صنايع لبنی شير پاستوريزه  –مهدی شيشه چيها  :خوانده

  ريال به انضمام هزينه دادرسی  ٢٣٠۶١١٠٠تقاضای مطالبه وجه به ميزان : خواسته 
  مستند به فتوکپی قرارداد و کارتکس های خريد و فروش : داليل و منضمات

  : .....شرح
به  ٢٧*٢۶.۵*١۴کارتن شير و شير سه گوشه به ابعاد خارجی موضوع قرارداد توليد و چاپ 

از ورق  ۴٠٠٠٠٠به تعداد  ٢۴*٢۴*١۵عددی به ابعاد خارجی  ٢١عدد و شير  ٨٠٠٠٠٠تعداد 
عدد شيرينگ پنير برابر نمونه بر  ١٠٠٠٠٠سه اليه قهوه ای با مشخصات مشابه نمونه و ساخت 

  ...تحويل گردداساس سفارش هفتگی از سوی فروشنده به خريدار 
  ..حسين توتونچی وکيل آقای مهدی شيشه چيها و خانم  آقای

  حق الوکاله يک ميليون ريال 
  وکيل خوانده و خواهان  اليحه
  دادگاه  رسيدگی ٢٩/٣/٨۴

  تومان  ٩۵عددی  ١٨بهای هر کارتن 
  تومان  ٩۶عددی  ٢١

  تومان  ۵٣شيرينگ 
که يک ماه و نيم طول کشيد تا پول اولين روز بعد از هر فاکتور تسويه شود  ١٠قرار بوده 

تومان کم کنيم  ١٠رفتيم جلسه گذاشتيم و گفتند قرار شده از هر کارتن . سری کارتن تحويل ما شد
....  

  جلسه بعدی شهود و مطلعين حاضر شوند 
   ادامه رسيدگی ٨۴/٢۴/۵

حصول نظريه  پرونده تا. روزه تعيين گرديد ٢٠حترم پرونده برگ شماری وقت نظارت مدفتر 
  .و با حصول وقت در نوبت باشد کارشناسی

  
  

  نظريه کارشناسی
  

  باسمه تعالی 
  محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اراک  ١٢رياست محترم شعبه 

  با سالم و تحيات 
احتراما بازگشت به دستور آن مقام محترم مبنی بر اجرای قرار کارشناسی پرونده کالسه 

يع لبنی اراک به طرفيت شرکت کارتن مرکزی به خواسته دعوی شرکت صنا ١٢ح  ٨٣/١۶٢
 ٧۵به همراه  صفحه ١٨استرداد وجوه اضافه پرداختی ضمن تقديم نظريه کارشناسی حاوی 

مربوطه با عنايت به حجم باالی کار و وقت زياد مصرف شده و هزينه های جانبی برگ ضمايم 
. الزحمه کارشناسی مورد استدعاستريال حق  ١٠٠٠٠٠٠مترتب به تهيه و تنظيم گزارش مبلغ 

خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به کارسازی حق الزحمه درخواستی در حق اينجانب اقدام 
  الزم مبذول فرمايند
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  با احترام 
  کاظم شفيعی 

  
هزينه کارشناسی به مبلغ  - اخطاريه به شرکت خواهان - دفتر محترم ثبت: قاضی دستور
   .ايدريال را توديع نم ۶٠٠٠٠٠

  
  )١٧ص (گزارش  ماحصل

با عنايت به مطالب و مراتب معروضه در صفحات پيشين چکيده گزارش و پاسخ خواسته 
  :دادگاه محترم ذيال باستحضار ميرسد

 ۴/۵/٨٢شرکت صنايع لبنی اراک برای تامين قسمتی از بسته بندی محصوالت خود از 
با انعقاد قرارداد تا اواسط  ٢٢/٧/٨٢خ معامالت خود را با شرکت کارتن مرکزی شروع و از تاري

به علت اختالف عملکرد حسابهايشان که ناشی از  ١٧/٣/٨٣معامالت ادامه يافته و از  ٨٣خرداد 
اشتباه محاسبه و اشتباه ثبتی بوده و به همين لحاظ شرکت صنايع لبنی اضافه پرداختی نيز داشته 

  .است مراودات قطع ميشود
و مدارک ارائه شده توسط طرفين و صورت حسابهای عملکردشان   علی ايحال بر اساس اسناد

پس از اصالح موارد اشتباه ثبتی و اشتباه محاسبه که  ۴/۵/٨٢نزد يکديگر ميزان کل فروش از 
ريال  ٣۶۵٧١٠٠موارد هر يک مشروحا در گزارش تقديمی آمده و با احتساب جمعا مبلغ 

مبلغ  ١٧/٣/٨٣تا تاريخ ) ارات عدم کيفيت ريال خس ٢١۶٣١٠٠ريال هزينه حمل و  ١۴٩۴٠٠٠(
ريال  ۶٩٠٨١١٧٧٠ريال و وجوه دريافتی بابت بهای کارتن های خريداری مبلغ  ۶۴٩۵٢٣١١٠

ريال شرکت صنايع لبنی اضافه بر بهای کارتن های خريداری  ۴١٢٨٨۶۶٠که بدين ترتيب مبلغ 
الزم به ذکر است که از . ددپرداختی به شرکت کارتن مرکزی داشته است که می بايست مسترد گر

ريال ذکر شده باال را که حسب اظهارات خانم فريبا قاسمی، شرکت  ٣۶۵٧١٠٠مبلغ مذکور مبلغ 
صنايع لبنی بدون جلب نظر و رضايت شفاهی و کتبی شرکت کارتن مرکزی و به صورت 

ض يکطرفه به بدهکار حساب کارتن مرکزی محسوب کرده است را قبول نداشته و بدان معتر
 ۵٢٩٢١١٠برگ فاکتور اظهار ميدارد که مبلغ  ۵ضمنا شرکت کارتن مرکزی با ارائه . ميباشد

ريال بابت ساخت کليشه و قالب برای شرکت صنايع لبنی هزينه کرده مدعی دريافت وجوه هزينه 
  .شده می باشد

  
  ) خانم فريبا قاسمی به نظريه کارشناس به دليل اشتباه کارشناس اعتراض(
  

   ٢٢/٨/٨۴جلسه 
مصطفی  –مهدی فتحعلی  –فرهاد سحرخيز    -نفره   ٣ارجاع امر به هيئت کارشناسی  قرار
  پرداخت بعهده معترض   - هزينه نفری يک ميليون ريال جمعا سه ميليون ريال -رضايی  
   ۴/١٢/٨۴ جلسه

ه در دعوی خانم فريبا قاسمی با توجه به شهادت شهود رد شد و با توجه به عدم حضور ايشان ک
پرونده شکايت شرکت صنايع لبنی خوانده می باشد و همچنين عدم پرداخت هزينه کارشناسی و با 
عنايت به جميع اسناد و مدارک خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و خوانده را محکوم 

  .....به پرداخت 
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   ٢۴/١١/٨۵ صورتجلسه
 ۴۴٢٢۶٠٠٠ريافت کل مبلغ پرونده حسين عليخانی به نمايندگی از شرکت صنايع لبنی با د

ريال از آقای علی حيدر گودرزی به نمايندگی از شرکت کارتن مرکزی رضايت خود را اعالم و 
  .خواهان مختومه شدن پرونده می باشم

  
  
  
  

   ١٢ح  ٨۴/١٠۶٩پرونده کالسه 
   ٢٠/۵/٨۴ دادخواست

  ربابه ربيعی  –مرضيه  –راضيه  –نرجس : خواهان 
  علی اصغر ربيعی –ن غالمحسي: خوانده 

درخواست رسيدگی و صدور حکم مبنی بر تقسيم ترکه مرحوم عزيز ربيعی و : خواسته 
  طاهره ربيعی 

  فتوکپی انحصار وراثت و فتوکپی مدارک ديگر : داليل 
اينجانبان خواهانهای فوق باستحضار ميرسانيم که خواندگان برادران ما هستند و پدر و ... 

ند و دارای يک باب منزل مسکونی در روستای خيرآباد می باشند و خوانده مادرمان فوت نموده ا
  تصرف نموده و از تقسيم ماترک خودداری می کند

  به دارايی نامه
قيمت منطقه ای منزل مسکونی مرحوم عزيز ربيعی واقع در روستای خيرآباد را به دادگاه ... 

  اعالم نمايند 
  دارايی نامه
  ريال  ۶٠٠٠ريال و اعيان  ١٠٠٠صه بابت هر متر مربع عر... 

   ١۴/٧/٨۴دادگاه مورخه  صورتمجلس
  علی اصغر بيان داشت من سهم خود را به برادرم غالمحسين بخشيده ام و هيچ ادعايی ندارم ... 

ساله بودم منزل مشترک بين پدر و عمويم بوده  ٢زمانی که پدرم فوت کرد من : غالمحسين
ايی ام حسين ربيعی فروخت و حسين ربيعی هم به من فروخت دانگ خود را به د ٣سپس عمويم 

مادرم هم در زمان حياتش سهم خود را به من فروخت و وراث تنها نرجس و ربابه امضا 
  ... نکردند

  دادگاه  تصميم
  ...از آنجا که خوانده غالمحسين اظهار ميدارد که دايی او 
  د بهمراه بياورند خواندگان شهود خود از جمله دايی خود را در جلسه بع

  اخطاريه 
   ۵/٩ساعت   ٢۴/٨/٨۴وقت رسيدگی 

  گواه 
من راضی شدم و بخشيدم و نرجس حضور نداشت و تهران بود : .... ربابه ربيعی   ۶۵سن 

مرحوم مادرم بجای او انگشت زد شوهرم از مادرم پرسيد که تو چرا جای نرجس انگشت ميزنی 
  آيا به تو وکالت داده گفت نه 
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  گواه 
آنرا به  ۵/١دانگ منزل را برای خواهرم خريداری نموده ام و  ٣اينجانب : علی اکبر ربيعی 

دانگ ديگر را نمی دانم غالمحسين  ٣غالمحسين فروخت و الباقی را به غالمحسين بخشيد و 
   .ميگويد همه بخشيده اند جز ربابه و نرجس هم می گويد من وکالت مادرم را قبول ندارم

   .ق خود را به نرجس بخشيدربابه ربيعی ح
   .ياد کرد که من وکالت به مادرم نداده ام سوگندنرجس 

  
   دادگاه قرار

  دانگ منزل  ٣ارجاع امر به کارشناس جهت ارزيابی و تعيين سهم خانم نرجس ربيعی تنها از 
  استقراع      آقای فرمهينی 

  پرداخت هزينه کارشناسی     خانم نرجس ربيعی 
  ريال هزار  ٣٠٠مبلغ 

  )بقيه خواهانها دادخواست خويش را مسترد کرده اند و خانم ربابه ربيعی هم به نرجس بخشيده(
  

  نظريه کارشناسی
  بسمه تعالی 

  دادگاه عمومی اراک...  رياست محترم شعبه 
  سالم عليکم 

احتراما در خصوص دعوی خانم نرجس ربيعی فرزند عزيز به طرفيت آقای غالمحسين ربيعی 
که اينجانب به سمت کارشناس تعيين  ١٢ح  ٨۴/١٠۶٩تقسيم ترکه تحت پرونده کالسه مبنی بر 

با وسيله نقليه  ٢١/١/٨۵و / ٢٠/١در تاريخ ) قرا ر صادره (شده ام در اجرای دستور حضرتعالی 
شخصی در معيت خواهان و پسرش آقای اکبری به روستای خيرآباد عزيمت از ملک مورد نظر 

ديوار حياط سمت کوچه تخريب . قرار دارد بازديد بعمل آمد.... سمت چپ که در ابتدای روستا 
خشت و گلی قديمی فرو ريخته دو باب ... شده که همسايه آنرا تسطيح نموده و همچنين طاقهای 

عرصه ملک به . دارد... اطاق و يک آشپزخانه که تقريبا جديدتر است  و روی  پا است و نياز به 
که قسمتی از انتهای اطاق پذيرايی و   ١٨*١۵متر مربع است  ٢٧٠دانگ حدود  ۶صورت 

آشپزخانه مربوط به ملک همسايه است که در داخل اين ملک وارد شده است و از مساحت کل کم 
مترمربع ميشود و از مساحت  ١٢٣دانگ آن  ٣متر مربع که  ٢۴۶می شود و باقيمانده حدود 

با توجه به موقعيت محل ارزش . مربع ميشودمتر  ٢۴دانگ آن  ٣متر مربع  ۴٨اعيان حدود 
  عرصه و اعيان و سهم هر يک از ورثه بدين شرح ميباشد 

48/2 = 24 / 8 = 3 
24 * 20000 = 4800000 / 8 = 600000 سهم هر دختر           
123 * 150000 = 18450000 /8 =2306250 سهم هر دختر         
سهم هر دختر     15.375 = 8/ 123  

سهم خانم نرجس چنانچه سهم خانم ربابه را برای وی محسوب نماييم  مساحت  بنابر اين
٣٠.٧۵   

  لذا سهم ريالی وی از مجموع عرصه و اعيان 
 ريال   5812500 = 4612500 +  1200000
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  آقای غالمحسين ربيعی به نظريه کارشناسی   اعتراض
ار ريال  هز ٩٠٠به ايشان جهت واريز هزينه کارشناسی به مبلغ  اخطاريه -

  ) يک هفته پس از ابالغ(ظرف مهلت مقرر 
  

 رای دادگاه 
امور حسبی  ٣١٧با توجه به اينکه منزل مورد نظر قابل تقسيم نمی باشد لذا مستند به ماده ... 

دايره اجرای احکام موظف است نسبت به . دستور فروش منزل مسکونی صادر و اعالم ميگردد
پس از فروش ثمن آنرا به نسبت سهم االرث مطابق گواهی  فروش ملک از طريق مزايده اقدام و

   .رای صادره حضوری و قطعی است. انحصار ورثه بين آنها تقسيم نمايد
  
  
  
  

   ٨۵/١٠١/۶٩٨پرونده کالسه 
   ٢۴/۴/٨۵ شکوائيهبرگ 
  عباس احمدی  :شاکی
  کارخانه نورد آلومينيوم  :متهم

  وميت بدنی سانحه حين انجام کار منجر به مصد :جرم انتصابی
  نوبت  ۴ماه پيش در  ٢لغايت  ٨٢از سال : محل و تاريخ جرم 

  : شرح دادخواهی 
بار دچار حادثه شده ام آنهم در حال  ۴اينجانب شاکی در کارگاه قطعه زنی شرکت فوق ... 

دفعه دستم در زير دستگاه پرس مانده يک دفعه از ارتفاع سقوط کرده ام دفعه اخير  ٢انجام کار 
  اثر حمل بار سنگين از ناحيه کمر دچار مصدوميت شده ام  نيز در

   ٨/۵/٨۵ صورتمجلس
  شکايت از کارفرمای خود دارم 

  ١۶به کالنتری  ارجاع
  )خدادادی(نظريه بازرس کار  

...  
  وقوع حادثه  شرح
آيين نامه حفاظتی  ١۴٣عدم تجهيز کارگر به ابزار تغذيه دستی به استناد ماده  -١: حادثه  علت
  ....ا پرسه

در پايان حادثه ناشی از کار می باشد و با عنايت به دستور مقام محترم قضايی و با توجه به 
  .تعيين ميگردد% ١٠٠علت حادثه قصور کارفرما به ميزان 

  
ديسک کمر بيماری بوده و تشخيص بيماری ناشی از :  )خدادادیتوسط آقای ( جداگانه گزارش

در صورت تاييد شورای پزشکی در خصوص ارتباط  .نميباشدکار در صالحيت بازرس کار 
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بيماری وی با شرايط کار، بازرس کار می تواند در مورد ايمنی شرايط کار نامبرده بازرسی و 
   .اظهار نظر نمايد

  پزشکی قانونی  نظريه
تاريخ پذيرش ( ٢٣/٩/٨٢براساس نظر پزشک متخصص معالج وی در تاريخ  - ١

ت دچار آسيب نسج نرم انگشت شست دست راست بر اثر اصابت جسم سخ) بيمارستان 
شده است که در حال حاضر به طور مناسب التيام يافته است و ارشی معادل يک درصد 

  ديه کامله برای وی تعيين ميگردد 
تاريخ انجام عکسهای ( ٢۶/١٠/٨۴نامبرده بر اثر اصابت جسم سخت در تاريخ  - ٢

ست که در حال حاضر ناخن بطور دچار افتادگی ناخن شست دست چپ شده ا) راديلوژی
 مناسب و مطلوب و بطور سفيد روئيده است 

نامبرده دچار فتق ديسک بين مهره های ستون فقرات در محازات مهره های  - ٣
دوازدهم ستون فقرات کمری و مهره اول ستون فقرات کمری و همچنين مهره پنجم ستون 

حل کار توسط م دری سنگين فقرات کمری ميباشد که در صورتيکه اشتغال وی به کارها
 ٢.۵بازرسان محترم اداره کار به تاييد مقام محترم قضايی رسيده شود آنگاه ارشی معادل 

 .درصد ديه کامله برای آن در نظر گرفته ميشود
  نماينده تام االختيار نورد آلومينيوم آقای محمدصفر آقايی  معرفی -

  امضای مدير عامل 
  داريوش اعتمادی 

  
  دادگاه  ١٨/٧/٨۵ صورتمجلس

در خصوص اتهام آقای حسين گودرزی با معرفی کفيل بعنوان سرپرست شاکی و نماينده 
کارفرمای شاکی دائر بر ايراد صدمات بدنی غير عمدی ناشی از عدم رعايت اصول ايمنی کار به 

نظريه  –نظريه پزشکی قانونی  –شکايت شاکی  –با عنايت به محتويات پرونده % ١٠٠ميزان 
اقرار و اعتراف صريح متهم و ساير قرائن و امارات موجود بزهکاری  –اداره کار  بازرس

  ...مشاراليه محرز و مسلم گرديد
  

  رای دادگاه 
بازرس اداره کار حادثه و عوامل وقوع آنرا بررسی کارفرما را در خصوص حادثه مربوط ... 

ر بروز حادثه مقصر د% ١٠٠به انگشت دست راست و ناخن انگشت دست چپ به ميزان 
با توجه به ميزان تقصيرش به ... تشخيص داده که مصون از تعريض و تکذيب باقی مانده است 

پرداخت يک درصد ديه کامله از نوع شتر بابت ارش آسيب نسج نرم انگشت دست راست و پنج 
هزارم ديه کامله بابت افتادگی ناخن شست دست چپ که بطور مناسب و مطلوب و سفيد روئيده 

... در حق آقای عباس احمدی )  ٢٢/٩/٨٢( سال از زمان وقوع حادثه  ٢ست با مهلت پرداخت ا
 ٢٠رای صادره حضوری  نسبت به ديه با توجه به ميزان آن قطعی و نسبت به جزای نقدی ظرف 

   .روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهی است
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   ١٠۶ش  ٨۵/٧٩٩پرونده کالسه 
   ٢/٨/٨۴ صورتجلسه

  مبنی بر تصادف روبروی روستای مالک آباد   ١١٠برابر اعالم  ٣٠/١١ت ساع
  اظهارات شاکی  برگ

  ... محمدرضا احمدی فرزند 
  اظهارات متهم  برگ

  ... اکبرصادقی فرزند 
  

  نظريه کارشناس تصادفات
...  

بعلت تغيير مسير .... بی احتياطی از سوی راننده کمپرسی به شماره : تامه تصادف  علت
بعلت عدم .... و بی احتياطی از سوی راننده سواری پيکان .... انی نسبت به سواری سمند ناگه

   .به نظر تشخيص داده شد... رعايت فاصله طولی نسبت به سواری سمند شماره 
  کروکی تصادف  -
بی توجهی  –عدم احساس مسئوليت فردی و اجتماعی از سوی راننده : علل اوليه  -

تخلف از قوانين و مقررات  –وی راننده کمپرسی و پيکان به قوانين و مقررات از س
 رانندگی از سوی راننده کمپرسی بنز و سواری پيکان 

 شرح واقعه تصادف -
 پزشکی قانونی  نامه -
 از پاسگاه مشک آباد به داديار شعبه اول دادسرا  نامه -
% ۵٠که بنده را مقصر (آقای محمدرضا احمدی به نظريه کارشناسی  اعتراض -

تقاضای رسيدگی مجدد دارم چون مقصر اصلی در صحنه تصادف راننده کاميون )  دانسته
بوده و اتومبيل سمند را در خط بنده انداخت و فقط اتومبيل بنده با قسمتی از گلگير اتومبيل 

از خسارت را وارد نموده است لذا تقاضای ارجاع به هيئت % ١٠سمند برخورد نموده که 
 کارشناسی 

... لطف ا –جواد جان پناه  –احمد مهبد : هيئت کارشناسی ارجاع به  قرار -
 طاهری 

  
  ١۶/٨/٨۴ کارشناسیگزارش هيات 

  مقدمه 
 –مصاحبه و استماع اظهارات طرفين  –مطالعه پرونده : اقدامات انجام شده توسط هيئت  - الف

  بازديد از وسايط نقليه تصادفی با حضور طرفين تصادف  –بازديد از محل 
  از مفاد پرونده  خالصه ای -ب
  ... -ج
تحليل موارد مطروحه و تعيين علت تامه تصادف و بخصوص ميزان خسارت وارده به  - د

  سمند توسط کمپرسی و سواری پيکان 
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بوده و مورد تاييد کارشناسان ميباشد  صحيحنظريه کارشناس اوليه در تعيين علت تامه تصادف 
% ٧٠ند با توجه به مراتب فوق عبارت است از و در باب ميزان خسارت وارده به سواری سم... 

متاثر از برخورد سواری پيکان ميباشد %  ٣٠خسارت وارده ناشی از برخورد با کمپرسی بوده و 
   .و به مقدار تعيين شده مسئوليت خواهند داشت

   پزشکی قانونینامه های  -
  

   ١٨/٨/٨۵رای دادگاه 
آقای رضا .... عفر خوشخوتبار آقای ج... در خصوص شکايت آقای صادق خوشخوتبار 

محمدرضا احمدی  - ٢آقای .... اکبر صادقی  - ١عليه آقای .... خانم طوبی پاکدشت .... امانی 
و متهم رديف دوم % ٣٠مبنی بر ايراد صدمات بدنی غير عمدی متهم رديف اول به ميزان ... 

  ...  و ) رشناسانبا عنايت به نظريه افسر کارشناس تصادفات و هيئت کا% ( ٧٠به ميزان 
  
  
  
  

  موضوع تصادف جرحی  ١٠۶ش  ٨۵/۴٢٧پرونده شماره 
مبنی بر تصادف پرايد  ١١٠برابر اعالم  ۶/١٢/٨٣روز  ٢٢۵٠ساعت  مقارن -

به محل بيمارستان وليعصر ... در معيت .. . با عابر پياده درخيابان  هپکو  اينجانب 
و مصدوم به نام حمزه ... علی فرزند آقای حسين ل.... مراجعه که راننده پرايد به شماره 

  که قادر به بازجوئی نبود... باقری فرزند 
نظريه کارشناس راهنمايی را قبول دارم خودم مصدوم را به  –از متهم  بازجوئی -

 بيمارستان منتقل نمودم 
  

 نظريه کارشناسی  آقای سرگرد رضا محمودی کارشناس عالی تصادفات
از طرف مسجد الزهرا به طرف ميدان جهاد در حرکت بوده راننده پرايد آقای حسين لعلی 
نفر پياده بنام حمزه باقری که قصد عبور از عرض خيابان  يکبعلت تجاوز از سرعت مقرره با 

 –به سواری پرايد از قسمت شيشه جلو . ....   را داشته تصادف و در نتيجه عابر مجروح ميشود 
در محل آثاری که بتوان سرعت قبل از  اگر چه. يدهستون و سقف سمت شاگرد خساراتی وارد گرد

آثار بجای مانده بر روی وسيله نقليه به حدی است  اماتصادف پرايد را محاسبه نمود وجود نداشت 
و همچنين جراحات و صدمات وارده به بدن عابر به مقداری است که همگی دال بر سرعت غير 

سن و سال و روحيه راننده آن مزيد بر علت گشته  مضافا به اينکه نوع وسيله و .مجاز وسيله است
و با توجه به تجربه کسب شده در طول چند سال به نظر اينجانب پرايد سرعت مجاز نداشته و از 

   .کيلومتر در ساعت بيشتر بوده است ۵٠
  بی مباالتی از جانب راننده پرايد و تجاوز از سرعت مقرره در منطقه مسکونی : تامه  علت

شخصی بنام ابوذر باقری به راهور مراجعه نموده و مدعی است که در  ١/٢/٨۴ همورخدر (
  ) است  کالنتریصحت و سقم آن منوط به تحقيقات . تصادف پرايد با عابر پياده مجروح شده است
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جهت بازجويی از مصدوم حمزه باقری به بيمارستان  ٢٢/١/٨٣مورخه  ٠٨٣٠ ساعت
ری  و پزشک کشيک اعالم داشت ايشان قادر به بازجويی بست  ICUمراجعه که ايشان در بخش 

  نمی باشد و هنوز هوش نيامده است 
  ) مشابه گزارش فوق( ٢۵/١٢/٨٣مورخه  ١٢٠٠ ساعت
  آقای ابوذر باقری  شکايت

اينجانب به همراه برادرم حمزه در خيابان هپکو مقابل  ۶/١٢/٨٣مورخه  ١٠١۵حدود ساعت 
با هر دو نفر ما ... يم که يک دستگاه خودروی پرايد به شماره راهنمايی رانندگی ايستاده بود

برخورد نمود و ما را مصدوم نمود به بيمارستان رسانيد که اينجانب از ناحيه پا و آرنج دست 
  هفته طول درمان گرفته ام  ٢راست آسيب ديده ام به پزشکی قانونی معرفی شده و 

  حمزه باقری  پزشکی قانونی در خصوص آقای نظريه  ٧/١٢/٨٣
مصدوم حضور ندارد کليشه راديو گرافی و گواهی پزشکان معالج رويت شد صدمات وی 

خرد  -٣) داخل بطن(خونريزی مغزی دو طرفه  -٢    GCS-5کاهش شديد هوشياری  -١شامل 
خرد شدگی قسمت  -۴شدگی قسمت ميانی استخوان درشت نی ساق پای راست همراه با جراحت 

 - ۵رشت نی همراه با شکستگی استخوان نازک نی و جراحت ساق پای چپ فوقانی استخوان د
ماه با  ٢خردشدگی استخوان ران پای چپ همراه با زخم    طول درمان از زمان حدوث به مدت 

   .در خصوص ساير صدمات احتمالی ديگر در مراجعه بعدی اظهار نظر خواهد شد –معاينه مجدد 
  دادگاه  صورتجلسه ٢٨/١/٨۴

  ) بسر ميبرد کماپسرم در (بوذر باقری شاکی ا
  دادگاه  ٣/٢/٨۴ صورتجلسه

   :آقای حسين لعلی
 –اعتراض ندارم  –نظريه پزشکی قانونی را قبول دارم  –نظر افسر کاردان فنی را قبول دارم 

  کيلومتر سرعت داشته و اين خالف مقررات راهنمايی رانندگی است  ٨٠يا  ٧٠من حدود 
  ون ريالی ميلي ٣۵٠وثيقه  قرار
   ٢۵/٣/٨۴پزشکی قانونی مورخه  نظريه

  از آقای حمزه باقری 
با توجه به گواهی پزشک معالج نامبرده در حال حاضر در حالت  –مصدوم حضور ندارد 

ماه  ۶طول درمان از زمان حدوث به مدت  –بوده و کنترل ادرار و مدفوع و فدرت بلع ندارد  اغما
  با معاينه مجدد 

  از آقای حمزه باقری   ١٩/١٠/٨۴نونی مورخه پزشکی قا نظريه
  مصدوم حضور ندارد معاينه مجدد سه ماه ديگربعلت عدم التيام صدمات وارده 

  از آقای حمزه باقری  ١٩/١/٨۵مورخه  پزشکی قانونی نظريه
بدنبال خونريزی شديد مغزی دچار عوارض  -١در خصوص وضعيت نهايی صدمات نامبرده 

   :زير شده است
 - فلج هر دو دست و هر دو پا د –از بين رفتن قدرت تکلم بطور کامل ج  -زوال عقل ب –الف 

 -٢از بين رفتن کامل قدرت بلع غذا   -بی اختياری کامل مدفوع  و –بی اختياری کامل ادراری  ه 
خردشدگی درشت نی ساق چپ  - ٣خردشدگی ساق پای راست بطور معيوب جوش خورده است 

خردشدگی ران چپ بطور  - ۴نی ساق چپ بدون عيب جوش خورده اند  همراه با شکستگی نازک
  معيوب جوش خورده است 
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   ٣٠/٣/٨۵ صورتمجلس
و تبديل  تشديدميليون تومان  ١٩٠قرار وثيقه متهم با توجه به نظريه پزشکی قانونی به مبلغ 

  ميگردد و آزادی مشاراليه مقيد است به سپردن وثيقه 
   از بنياد شهيد ٢٣/۵/٨۵ نامه

معرفی آقای عباس حسنی نماينده حقوقی بنياد به دادگاه جهت دفاع از آقای حسين لعلی فرزند 
  شهيد واالمقام مرتضی لعلی 

   ٢١/۶/٨۵ صورتمجلس
کروکی حادثه و سانحه منضم به نظريه کارشناسی نيست و معلوم نيست که : آقای حسنی 

ه نيز برای پرداخت خسارت نياز به ر خود را اعالم کرده چون بيمظکارشناس وفق چه کروکی ن
کروکی دارد و ضمنا عبور عابر از خيابان بايد از محل خط کشی شده باشد لذا بعلت نقص پرونده 

   .اعاده پرونده به مرجع تشخيص مورد استدعاست
  ارجاع به کارشناس جهت ارائه کروکی تصادف: دادگاه  نظر

   :پدر مصدوم تقاضای
  گفته اند کروکی نباشد اشکال ندارد  به بيمه مراجعه کرده ام و

   ٢۴/١٠/٨۵ صورتمجلس
و  نداردباقری پدرش حال خوبی ... شاکی حمزه باقری بعلت مصدوميت زياد طبق نظر عزت ا

  امکان شرکت در دادگاه ندارد 
  امر به هيئت کارشناسی هستم  ارجاعنظريه افسر کارشناس را قبول ندارم و خواهان : متهم 
هزينه  –مسعود ترکمانی  –جواد جان پناه  –احمد مهبد : نفره  ٣ارجاع به هيئت : دادگاه  نظر
  پرداخت بعهده معترض  - ريال ٢٠٠٠٠٠هر کدام 

  
  ١۴/١٢/٨۵ نفره مورخ  ٣ نظريه هيئت کارشناسی

با عنايت به جميع مطالب ياد شده ضمن ابرام نظريه کارشناس محترم بدوی نظريه خود را .... 
  :م ميداريم به شرح ذيل اعال

بعلت سرعت غير ... بی مباالتی از سوی راننده سواری  پرايد شماره : تامه تصادف  علت
مجاز نسبت به عابرين  پياده بنامان حمزه و ابوذر باقری و جميع خسارات و صدمات وارده 

  .تشخيص داده شد
درصورت عبور از عرض خيابان ) که بيان گرديده(بنابر مقررات موضوعه عبور عابر پياده  

و در صورتی که راننده از سرعت مجاز تجاوز ) فاقد خط کشی عابر پياده ( از محل غير مجاز 
ليکن چون در حادثه مورد بحث اگر چه ممکن است عابر  –راننده مقصر نيست  –نکرده باشد 

پياده از مسير مجاز و خط کشی شده عبور ننموده باشد به هيچ وجه اين عبور مصداق عبور 
منوع نداشته و در صورتی اين مصداق ايجاد می گردد که يا به واسطه تابلوی عبور پياده ممنوع م

قانون ايمنی راه و راه آهن که مربوط به آزاد راه ها  ۴و يا به واسطه قانونی مشخص همچون ماده 
  .می باشد ، ممنوعيت عبور به صراحت معلوم گردد
باز هم . ير مجاز در لحظه برخورد اشاره دارد از طرفی راننده پرايد صراحتا به سرعت غ

  .مسئله حاضر از اعداد رفع مسئوليت راننده خارج می باشد 
...   
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