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 دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 مجلس برگه بازجوئی و صورت

 ٣١----، تاریخ: روز-----، خواسته -----، خوانده -----، خواهان -----، شماره -----صفحه 

 ۵۵۵/ ۴۷جزوه دان: 

 ۵۵۵/ ۴۷پرونده: 

 

 نماید دادگاه با بررسی مجموعه اوراق پرونده و اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل اخذ می

 

 رأی دادگاه

 

در خصوص اتهام آقای حسن ابراهیم گل فرزند غالمحسین اهل و ساکن روستای انانجرد متأهل، دایر بر یک فقره قتل 

عمد غیر مسلمان و همچنین فرار از خدمت نظام وظیفه در مورد اتهام اول با توجه به گزارش مرجع انتظامی و 

زجوئی و پاسگاه بزه محرز و لذا چون بر حسب صریح متهم در مراحل با اقاریرشکایت اولیای دم و کشف جسد و 

اظهارات پدر مقتول و دایره محل خدمت وی و اسناد و هویت وی مقتول تابع فرقه بهائیت بوده و از نظر شرع و 

گیرد و همچنین قصاص نفس جایز نیست علیهذا متهم موصوف به استناد ماده  ای تعلق نمی قانونی به قتل نفس آنان دیه

گردد و در مورد اتهام دوم وی به استناد مواد  جازات اسالمی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم میقانون م ٨٠۵

قرار عدم صالحیت و شایستگی دادگاه و دادسرای  ٣١۴٣قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب  ۷٠و  ٣

ند حیدر را که به مساعدت گردد و در خصوص اتمام محمد حسن خانی فرز نظامی شهرستان اراک صادر و اعالم می

برای فرار متهم و خالصی از محاکمه و مخفی نمودن ادله جرم با توجه به اقاریر صریح و مطابق با واقع متهم اول به 

متهم از  رموجهیغای برای دادگاه نگذاشته است و دفاعیات  گونه شبه وی و قرائن و امارات مضبوط در پرونده که هیچ

ضربه شالق تعزیری در محل اجرای احکام دادگاه  ۴۷تعزیرات به تحمل  ۷٨ذا با استناد ماده نظر دادگاه بزه محرز ل

ذکری همگی ابراهیم گل  -١قاسم  –٨اسماعیل  -٣های  گردد و در خصوص دیگر متهمان پرونده به نام محکوم می

یر به اختفای متهم و ادله اسن دغالمحسین ابراهیم گل فرزند اسدهللا و شیرین نراقی گل فرزند ح -۷فرزند غالمحسین 

گردد رأی صادره  جرم با توجه به فقد دلیل اساسی و حاکمیت اصل برائت حکم برائت نامبردگان صادر و اعالم می

 باشد. روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می ٨٠حضوری و ظرف مدت 

 

 دادگاه آشتیان

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


