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دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي ارشاد تهران (1084 1092 شعبه
جزايي سابق)

دادنامه
دادگستري كل استان تهران

تاریخ رسیدگی:1398/08/11

دادگاه کیفری دو تهران 1092 مرجع رسیدگی: شعبه

تهران 21 شاکی:معاون دادستان و سرپرست محترم دادسرای ناحیه

فرزند حسن با وكالت آقای سیدرضا پورطراح فرزند سیدعلي متهم:آقای محمدجواد تدین

اتهام: نگهداري مشروبات الكلي دست ساز

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید :

«رأی دادگاه »

وثیقه قرارقبولی صدور لحاظ به تهران-آزاد ساکن و اهل 1339 متولد حسن فرزند تدین محمدجواد آقای اتهام درخصوص
مورخ صورتجلسه شرح به که ساز دست الکلی مشروب لیتر 94/5 نگهداری به دایر سیدرضاپورطراح آقای وکالت با -
متهم انکارشدید و دفاعیات نحوه ومالحظه پرونده محتویات و اوراق جمیع به عنایت با . است گردیده معدوم 97/11/28
همسرش با که است داشته بیان خالصتا که 98/8/11 مورخ صورتجلسه شرح به دادگاه در نیز و 21تهران ناحیه دردادسرای
، ساختمان ازمشاعات مشروب کشف گزارش درزمان و دارند رسیدگی مطرح خانواده دردادگاه پرونده و داشته اختالف
شده دسیسه وی علیه و نداشته مشروبات ازوجود اطالعی گونه هیچ و بوده مسافرت ودر نداشته حضور درتهران وی
(صفحه انتظامی مرجع 97/10/29 مورخ محسوس غیر -گزارش وی مدافع وکیل دفاعیات و تقدیمی الیحه -مالحظه است
منعکس شرح به دهنده گزارش عنوان به متهم همسر مجدد -اظهارات باشد می وی اخالقی مثبت وضعیت مؤید که (14
است داده احتمال ...و نبوده ایشان برای شده کشف الکلی مشروبات است داشته بیان که 97/12/4 مورخ صورتجلسه در
مشروبات که داند نمی ...واقعا باشد نموده ساختمان وارد را مشروبات همسرش شاید است نبوده درمنزل وی که درزمانی
فقهی قاعده حاکمیت و تردید و شبهه حصول و اثباتی ادله کفایت عدم لحاظ به لذا (45 (صفحه است بوده کسی چه به متعلق
متهم برائت حکم 1392 مصوب هردو کیفری دادرسی آیین قانون 4 ماده و اسالمی مجازات قانون 120 ماده به مستندا درء
تجدید محاکم در تجدیدنظرخواهی قابل ازابالغ روز بیست ظرف و محسوب حضوری رأی این نماید. می واعالم صادر را

نظر استان تهران است.

دادگاه کيفری دو تهران 1092 رئيس شعبه

رمضانعلی توحيدلو

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.
تهران - خيابان شهيد مطهري - بعد از تقاطع شهيد مفتح - مجتمع قضايي ارشاد نشاني:

جهت بازدید از سایت 
 گروه حقوقی طرح نو کلیک کنید.         
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