
 

 

 

 "و مشاوره بدون اخذ مجوز یبازارگردان ،یمعامله گر ،یکارگزار تیمبادرت به انجام فعال "دادنامه 

 دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران تصمیم نهایی شماره3شعبه 99پرونده کالسه ...... 

 استان تهران 
ی

 خ مالصدرا –ونک  –شهر تهران  -شهرستان تهران –شایک : سازمان بورس و اوراق بهادار به نشای

 –ن اطاعیط جنویی خیابا –بلوار مرز داران   -تهران –شهرستان تهران   –متهم: آقای...........فرزند ........... استان تهران 

 استان تهران با وکالت آقای ............ فرزند .......... 
ی

 رسو غریی ضلع –سعادت آباد  –شهر تهران  –شهرستان تهران –به نشای

 و فعالیت غیر مجاز مشاوره و رسمایه گذاری 
ی

 و فعالیت غیر مجاز و سبد اتهام: معرف
ی

 و معرف
ی

  گردای

 و فعالیت غیر و گردشکار : پرونده در خصوص م
ی

  مجاز مشاوره و رسمایه گذاری و ضوع منتسب به آقای .......... مبنی بر معرف
ی

معرف

 موضوع شکایت ساز 
ی

 به مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران و فعالیت غیر مجاز و سبد گردای
ی

مان بورس و اوراق بهادار، جهت رسیدگ

م مجتمع به این شعبه ارجاع و پس از ثبت کالسه فوق و   توسط رسپرست محیر
ٌ
 ارسال و متعاقبا

ی
یفات قانوی  در وقت فوق ،جری تشر

 با توجه  به اوراق و محتوی العاده دادگاه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و 
ی

را اعالم و با استعانت از ات پرونده ختم رسیدگ

ی یم نماید. 
ٌ
ح زیر مبادرت به صدور را ف و وجدان به رسر  خداوند متعایل و تکیه بر رسر

 هوالقاضی

ی   قشر آسیب پذیر جامعه عجیر
ی

" پروردگارا حکمت ازیل تو مقدر ساخت تا در راستای انجام تکالیف فردی و اجتمایع خود با زندگ

 داشت تا پیوسته عشق به مردم مرا در انجام بهینه امور محوله یاری نماید در این راستا رس تسلیم به اراده گردم و 
ی

 ارزای
ر

سعادی

ی نوشته و نا نوشته ،  گویم ."لبیک یم   مبارک حق تعایل فرود یم آورم و در انجام خدمات به مردم رسزمینم با عنایت به فرامیر

 رای دادگاه

 14/10/1382ب به آقای .............. فرزند ..... به شماره میل : ................... متولد در خصوص موضوع منتس

 و فعالیت غیر مجاز  اهل و ساکن تهران با وکالت آقای  ............. ،
ی

 و مشاوره و رسمایه گذاری مبنی بر معرف
ی

و معرف

دادگاه به عنایت به انکار مشتیک عنه و  ،اوراق بهادار گردانی موضوع شکایت سازمان  بورس و فعالیت غیر مجاز و سبد 

یط برریس های صورت گرفته  ،ات سنی مشارالیه، نظریه مشاوره دادگاه ، اقتضائندفاعیات مبسوط و موجه وکیل ایشا

جانی سنی ، هی اتهای والد )پدر( . اقتضائ تبادالت با نوجوان ، کار کرد  ،دادریس مطابق با محتویات پرونده در جلسه

ایط عنرص مادی ، معنوی و قانونی در بزه مزبور ، وجود طیف رفتار  ی متناسب با ارکان اصیل جرم مشار الیه ، رسر

 . ه نیم گردد مالحظ

ی بنا به اقتضائ    مخدوش بودهعنرص روانی نیر
ٌ
، هیچ مالک با عنایت به محتویات پرونده  . ات رویکردی در این سن کامال

 و قانونی متنا
ی

ی منطقی ، عرف ی اسناد بتر ایط سنی و هیجانی آقای.............. متصور نبوده لذا با در نظر گرفتی سب با رسر

پیمان نامه حقوق  40و29و19و18( و 2)بند  14و 12و 6و 3الملیل حایم اطفال و نوجوان عیل الخصوص مواد مفاد 

شورای اسالیم مجلس  01/12/1372مجمع عمویم سازمان ملل متحد ، مصوب  1989نوامیر  30کودک مصوب 

جمهوری اسالیم ایران ، به جهت اعتالی مفاهیم ارزیسر در ذهن کودک ، باز اجتمایع شدن مشارالیه ، با مد نظر قرار 

ی بقاء، رشد سالمت ، پرورش و رعایت من ی اسالم و با هدف حفظ هویت ، تضمتر فع عالیه  ادادن آموزه های دین مبتر

 به : 
ٌ
ده؛ مستندا  نامیر



 

 

 

 قانون اسایس  و 167،37،36،25، 22( اصول 1

  1392قانون مجازات اسالیم مصوب 120( ماده 2

ی دادریس کیفری مصوب  285 و 265 و  4(مواد3   1392قانون آیتر

 ماده واحده قانون حقوق شهروندی  2( بند 4

ی الملیل حقوق مدنی و  14ماده  2( بند 5  قانون مدنی در حکم قانون بوده 9سیایس که مطابق ماده  میثاق بتر

 ت در اعالمیه جهانی اتهام فوق الذکر حقوق بشر ( اصل برائ6 

ائه مبتنی بر اصول عملیه فقه ، 7  ی از اصل اصاله الیر به لحاظ فقدان ادله قانونی در اثبات بزه قرار منع ( بهره گیر

 تعقیب آقای ........ از اتهامات صادر و اعالم یم گردد . 

ات هیجانی نوجوان در امور غیر نطقی ، غیر متناسب با اقتضائعیل ایحال با عنایت به عملکرد والد در مداخالت غیر م

  و 
ی

ی از تاسیسات قانونی حمایت از اطفال و نوجوان سال  عرف ی اقدامات خالف  ،1399با بهره  گیر با در نظر گرفتی

شناخنی در ییک از  در جلسات مشاوره روان.......... ، را به حضور  اقتضای سنی ، هیجانی و عقالنی ؛ والد طفل آقای

ی از جرم  ،مراکز معتیر مشاوره رهنمون یم نماید   را در جهت پیشگیر
ی

تا مبانی اولیه فرزندی پروری و نگرش صحیح زندگ

 را بیاموزد. 

ی اقتضائات سنی و هیجانی اطفال و نوجوانان با رعایت منافع عالیه  این دادگاه بر خود الزم یم داند با در نظر گرفتی

د اهداف انسانی   مسئوالنه در جامعه ای آزاد ، با توجه به نقش آنان در پیشیر
ی

ایشان جهت آماده سازی برای یک زندگ

، از تمایم افرادی که حساس جامعه  های انسانی  این قشر  شناخنی و ارزش ات روانو اجتمایع در کنار تاکید به مالحظ

 سال با رفتار معارض با قانون و  18ارتقاء و رشد اطفال و نوجوانان زیر  در پرونده فوق به انحاء گوناگون در فرایند 

 به نحو مطلوب و قابل توجه مساعدت و همکاری نموده اند کمال تقدیر و تشکر داشته باشد.  آسیب پذیر 

 و  بوده و رای اصداری حضوری 
ی

م  نظر خوایه در محاکمتجدید ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ ، قابل رسیدگ محیی

 نظر استان تهران یم باشد. تجدید

 ابراهیم وثیقی اسدی

 رئیس شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان تهران مجتمع قضائی شهید فهمیده


