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 فاَل تَتَبِعُوا الَهوٰی اَن تَعِدلُوا

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 دادنامه 

 ----- دادگاه:

 

 ----- تاریخ:

 ----- شماره:

 ----- پیوست:

 

 »حقوقی« 

 ۱۳۹۶مرداد  ۲۸تاریخ: 

 ۸۰۷  /۵۴  / ۹۵کالسه پرونده: 

 ۱۳۳شماره دادنامه: 

 قانون اساسی   ۴۹مرجع رسیدگی: شعبه پنجاه و چهار دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویژه اصل  

شراره فرخ زادی به وکالت آقای احمد فاطمی به   -۳ریان ایرانی نژاد   -۲سیامک ایرانی نژاد  -۱ تجدیدنظرخواهان:

 . ۱۳واحد  –  ۵۵پالک  –کوچه عبده   –روبروی فاطمی  –خیابان ولیعصر »عج«   –تهران نشانی: 

روبروی مسجد   –خیابان خالد اسالمبولی  –تجدیدنظرخوانده: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام "ره" به نشانی: تهران 

 اداره امور محاکم –م  طبقه دو - حضرت ولیعصر »عج«

ق.ا شعبه   ۴۹دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل   ۱۳۹۵شهریور   ۱۵مورخ  ۹۵۰۴۵۸دادنامه شماره  تجدیدنظرخواسته:

 ششم تهران

 گردشکار

ی تشریفات قانونی در وقت فوق العاده، جلسه دادگاه به تصدی  اپس از وصول پرونده و ثبت آن به کالسه مذکور باجر

یل تشکیل گردیده است، هیئت شعبه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت امضاء کنندگان ذ

 از خداوند متعال و تکیه بر وجدان قضایی مشاوره نموده، مبادرت به صدور رأی مینماید.

 رأی دادگاه

ادنامه شماره در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی سیامک و ریان ایرانی نژاد و شراره فرخ زادی از د

شعبه ششم تهران که بموجب آن دعوی   ۱ق. ۴۹صادره از دادگاه ویژه اصل  ۱۳۹۵شهریور  ۱۵مورخ  ۹۵۰۴۵۸

تجدیدنظرخوانده علیه تجدیدخواهان و سیروس ایرانی نژاد تعیین تکلیف اموال نامبردگان با توجه به گزارش وزارت 

آئین نامه نحوه  ۱۱در فرقه ضاله بهائیت و در اجرای ماده  اطالعات و احراز بهائی بودن نامبردگان و عضویت فعال
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نامبردگان به استثنای یک باب منزل متعارف و قانون اساسی حکم به مصادره اموال  ۴۹رسیدگی به پرونده اصل 

الیحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و  اثاث البیت بنفع ستاد اجرایی صادر گردیده است. با مالحظه محتویات پرونده و

قانون آیین دادرسی   ۳۴۸اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 

اعتباری و در نتیجه نقص دادنامه صادره و رسیدگی بیشتر را سبب بی های عمومی و انقالب در امور مدنی،دادگاه

عمده مطالب آورده شده در الیحه اعتراضیه تکرار مطالب بدوی است، بنابراین دادنامه ما فراهم کند ارائه نگردیده و 

نحن فیه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدالل خالی از ایراد و نقص قانونی است. لذا دادگاه  

قانون   ۴۹اصل  های موضوعوندهقانون مذکور و اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پر  ۳۵۸مستنداً به ذیل ماده 

اساسی جمهوری اسالمی ایران، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید 

 05GO43همین قانون قطعی است.  ۳۶۵نماید. رأی صادره به استناد ماده می

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  ۵۴رئیس شعبه 

 حسن بابایی

 ]امضاء[

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  ۵۴شار شعبه مست

 ابراهیمی

 ]امضاء[

 ۱۳۹۶شهریور  ۲۸فانی 

 ]مهر رسمی[

 فتوکپی برابر با اصل است –رونوشت 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  ۵۴شعبه 

 ۱۷]دستنویسی باالی صفحه[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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