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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 بسمه تعالی 

 مازندران دادگستری کل استان 

 دادگاه کیفری دو شهرستان   104شعبه 

 جزایی سابق( 104قائم شهر )

 ابالغ الکترونیکی 

 

 9810101231202499شماره ابالغیه: 

 9709981233100891شماره پرونده: 

 971010بایگانی پرونده: شماره 

 1398تیرماه  06تاریخ تنظیم: 

 نام: علی  

 نام خانوادگی: احمدی  

 [حذف شده]شماره ملی:

 نوع ابالغیه: ابالغ دادنامه / قرار نهایی / تصمیم نهایی 

 

 متن ابالغیه:

 گردد. به حضور ارسال می  9809971231200449به پیوست یک نسخه دادنامه به شماره 

 گردید. ارسال به سامانه ابالغ  1398تیرماه  9کیفیت امر ابالغ: ابالغیه در تاریخ 

 دادگستری قائم شهر  –خیابان ظرافت  –خیابان ساری   –شهرستان قائم شهر  –نشانی: استان مازندران 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری کل استان مازندران 

 »فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا« 

 جزایی سابق(  104هرستان قائم شهر )دادگاه کیفری دو ش  104شعبه 

 دادنامه  

 

 9809971231200449شماره دادنامه: 
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 1398تیر ماه  6تاریخ تنظیم: 

 9709981233100891شماره پرونده: 

 971010شماره بایگانی شعبه: 

 جزایی سابق(  104دادگاه کیفری دو شهرستان قائم شهر ) 104شعبه  9709981233100891پرونده کالسه 

 9809971231200449تصمیم نهایی شماره 

آقای علی احمدی فرزند یوسفعلی به نشانی  2 [حذف شده]خانم هنگامه احمدزاده فرزند ظهور به نشانی  -1متهمین: 

 [حذف شده]

 ظاماتهام: تبلیغ علیه ن

 رأی دادگاه

خانم هنگامه احمدزاده فرزند   -1دادستانی قائمشهر علیه  98/  2/  31 -98603در خصوص کیفر خواست شماره 

آقای علی احمدی فرزند یوسفعلی دایر بر دایر یا اداره کردن تشکیالت بهائیت و   -2ظهور دایر بر تبلیغ علیه نظام 

قانون آئین دادرسی   303و  297نظر به اینکه بزه مذکور به موجب مواد تبلیغ علیه نظام با توجه به محتویات پرونده  

کیفری در صالحیت دادگاههای محترم انقالب قرار دارد. لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به 

دگاههای محترم قانون مذکور قرار عدم صالحیت خود را به شایستگی و صالحیت دا  341و ماده  340بند الف ماده 

نماید. مقرر است دفتر محترم وفق مقررات پرونده از آمار کسر و به دادگاه صالح  اعالم می انقالب ساری صادر و

 ارسال گردد. 

 

 قائم شهر  -2کیفری  104رئیس شعبه   –الدین فقیهان امین

 

 امضای صادر کننده

 

 دادگستری قائم شهر  –خیابان ظرافت  –ساری  خیابان  –شهرستان قائم شهر  –نشانی: استان مازندران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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