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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 ----- دان:جزوه

 ----- پرونده:

 ۱صفحه: 

 ----- رونوشت:

 ۱۳۶ ----- مورخه:

 ۱۳۷ :دادنامه

 ۱۳۶۸اسفند  ۸تاریخ رسیدگی: 

 دیوانعالی کشور ۳۴مرجع رسیدگی: شعبه 

 ٢۷۹۳ –   ۳۴ / ٢٠ کالسه پرونده

 هیات شعبه آقایان: مستشار: انصاری 

 عضو معاون: فاضل 

 

 مهرانگیز  -۵بهرام  -۴داریوش  -۳سیروس  -٢فرامرز  -۱خالصه جریان پرونده، 

شهرت همگی ایرانی نژاد فرزندان قهرمان متهم هستند بعضویت در فرقه صهیونیستی بهائیت و فرار بخارج از کشور  

غیابا به مصادره اموال بجا مانده نامبردگان نظر داده و دادگاه   ۸اسالمی تهران شعبه  و اخراج ارز و دادگاه انقالب

نظریه صادره را بعلت فقد دلیل کافی مورد تایید قرار نداده و   ۱۳۶۳آبان  ۷ - ع / ۳۱۴۱عالی طی دادنامه شماره 

می تهران مورد رسیدگی واقع شده و این  دادگاه انقالب اسال ۱٠دادگاه مزبور بر نظر خود باقیمانده و پرونده در شعبه 

نظر داده و بقیه را تبرئه نموده که مورد اعتراض سرپرست اجرای   ۴و  ۳شعبه به مصادره اموال متهمان ردیف 

  –ع  /  ۶۴۹احکام قرار گرفته و تقاضای تجدید نظر در مورد تبرئه شدگان کرده و دادگاه عالی طی دادنامه شماره 

بشرط احراز اینکه در خارج از کشور بضد اسالم و   ۴و   ۳نظریه مصادره اموال متهمان ردیف  ۱۳۶۸شهریور  ۱۸

نسبت بدو سهم از  ۱جمهوری اسالمی اقدام نموده باشند مورد تایید قرار داده و نوشته در مورد ادعای متهم ردیف 

نوشته رای صادره   ۳۱۶صفحه   سهام شرکت ایران سوئد طبق قوانین و میزان قضاء عمل شود و دادگاه مزبور در

بدیوانعالی کشور ارسال گردد و در نتیجه پرونده  ۵و  ٢اجراء شود و در مورد متهمان ردیف  ۱نسبت بمتهم ردیف 

 دیوانعالی کشور ارسال گردید.  ۳۴جهت تجدید نظر بشعبه 

 ]امضاء روی مهر[

 رونوشت برابر اصل است

 دفتر شعبه سی ]و چهار دیوانعالی[ کشور

 

 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 ----- دان:جزوه

 ----- پرونده:

 ----- رونوشت:

 ۱۳۶ ----- مورخه:

 ۱۳۷ :دادنامه

 ۱۳۶۸اسفند  ۸تاریخ رسیدگی: 

 ٢۷۹۳ – ۳۴ / ٢٠ کالسه پرونده

پرونده ]ناخوانا[ هیات شعبه در تاریخ باال تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ]ممیز[ و اوراق 

 نموده چنین رای میدهند %

 

 بسمه تعالی 

چون طبق اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم  

شناخته نمیشود مگر اینکه جرم در دادگاه صالح ثابت گردد و حکم صادره )مبنی بر برائت متهمین( نیز بدلیل عدم 

ذکر شده مبنی بر   ۱۳۶۷آبان   ۱۸باشد و مطالبی که در اعتراضیه سرپرست اجرای احکام مورخ وضوع میاحراز م

حدس و استنباط ظنی است و دلیل کافی برای احراز قطعی موضوع ذکر نکرده است بنابراین و با توجه به مستندات  

قانون تجدیدنظر پرونده   ۱٠بند ب ماده حکم صادره که در دادنامه منعکس است با تجدیدنظر موافقت نمیشود و طبق 

 جهت اجرا به مرجع مربوط ارسال میگردد. % % % % 

 مستشار: رضا انصاری 

 عضو معاون: مرتضی فاضل 

 ]امضاء روی مهر[

 ]ناخوانا[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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