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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 

 »فالتتبعوا الهوی ان تعدلوا« 

 دادگاه تجدید نظر استان مازندران  10شعبه 

 

 9209971516301592شماره دادنامه: 

 9009981233201069شماره پرونده: 

 910388شماره بایگانی شعبه: 

 1392اسفند  7تاریخ تنظیم: 

 ------ پیوست: 

 

 دادنامه 

دادگاه تجدید نظر استان مازندران دادنامه شماره:  10شعبه  9009981233201069پرونده کالسه 

9209971516301592   

 تجدید نظر خوانده: اداره اطالعات قائم شهر به نشانی

 تجدید نظر خواه: 

میدان طالقانی ابتدای خ ساری ساختمان   قائم شهرآقای علی احمدی با وکالت آقای توکل فرج پور کردآسیابی به نشانی 

 3آقای روحی ط  

 ش دوم دادگاه انقالب ساری 1391فروردین   15 –  9109971512600010نسبت به دادنامه  :تجدید نظر خواسته

 

 رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای علی احمدی با وکالت آقای توکل فرج پور کرد آسیابی نسبت به دادنامه شماره 

صادره از شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان ساری که   1391فروردین  15مورخ  9109971512600010

یق تبلیغ فرقه ضاله بهائیت  متضمن محکومیت وی به یکسال حبس باتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی از طر

اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم سازد دادنامه موصوف از حیث باشد بنحوی نیست تا موجبات نقض و بیمی

احراز مجرمیت و توجه و توجه به دالئل اتهامی و تحقیقات انجام شده و تطبیق با ماده قانونی و تعیین کیفر خالی از  

عنایت باینکه میزان محکومیت با نحوه و میزان فعالیت منطبق نبوده استحقاق تخفیف   منقصت قانونی است لیکن با

های  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب با اصالحیه 22ماده  2مجازات را داشته و دادگاه در اجرای تبصره 
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  18مورخه  9000/   1402/   100قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بخشنامه شماره  3ماده  2بعدی و بند 

ریاست محترم قوه قضائیه حبس وی را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون لایر بنفع دولت   1389فروردین 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و   250و   257تبدیل و با رد تقاضای تجدید نظر خواه مستنداً به بند الف ماده  

 نماید. رأی صادره قطعی است.د نظر خواسته را عیناً تائید و استوار میانقالب در امور کیفری دادنامه تجدی

 سید محمد میری  –رئیس دادگاه 

 علیرضا سیاهرودی –مستشار دادگاه 

 

 ]ُمهر رسمی و امضاء[

 امضای تنظیم کننده

 نشانی: ساری

 

 ]یادداشت دستنویس پایین صفحه:[

 ابالغ شد.  1393 فروردین 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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