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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 دادنامه 

 دلواعفال تتبعوا الهوی ان ت

 دادگاه عمومی )جزایی( شهرستان قائم شهر  101شعبه 

 

 91099712309000۵7شماره دادنامه: 

 9009981233201280شماره پرونده: 

 9009۴2شعبه: شماره بایگانی 

 1391 فروردین 27تاریخ تنظیم: 

 -----پیوست: 

 شهر به نشانیشاکی: دائره جهاد کشاورزی قائم

شهر خ پور قائمخانم پریسا بابائی با وکالت آقای توکل فرج -3خانم هنگامه احمدزاده  -2آقای سامان ثابتی  -1متهمین: 

 ساری پاساژ مفیدی دفتر وکالت

 از کاربری اراضی زراعی و باغهااتهام: تغییر غیر مج

 رای دادگاه

ها شهر علیه خانم صادره از دادسرای عمومی و انقالب قائم 1390بهمن  29  -892در خصوص کیفر خواست شماره 

آقای سامان ثابتی فرزند عبدالرضا به اتهام   -3هنگامه احمدزاده فرزند ظهور  -2پریسا بابائی فرزند ذکرهللا  -1

متر مربع نظر به این که حسب گزارش جهاد کشاورزی   800تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت مشارکت در 

وکال و منطقه چاله زمین با احداث و گسترش قبرستان رشهر هیئت امنا و متولیان قبرستان بهائیت واقع در قریه سا قائم

کیل آنان ضمن انکار ارتکاب بزه انتسابی اقدام به تخریب و تغییر کاربری اراضی زراعی نموده ولیکن متهمین و و

با تعطیل شدن تشکیالت جامعه بهائیت فاقد هر گونه مسئولیت در هیات امنا  1387در مقام دفاع عنوان نموده از سال 

بوده و این که دفن اموات نیز توسط نام بردگان صورت نگرفته و دخالتی در آن نداشته و حسب اوراق و محتویات 

بردگان نماید مشاهده نگردیده علیهذا به دلیل فقد ادله اثباتی کافی و  کافی که حکایت از توجه اتهام به نام  دلیلپرونده و 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با رد کیفر خواست رای بر برائت  37توجهاً به حسن برائت و مستنداً به اصل 

ست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم  نماید. رای صادره ظرف بی متهمین موصوف صادر و اعالم می

 تجدید نظر استان )ساری( است.

 شهردادگاه عمومی جزائی قائم 101خلیلی رئیس شعبه 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

