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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 فالتتبعوا الهوی ان تعدلوا 

 [ آرم]

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران  

 دادنامه 

  -----دادگاه

 

 -----تاریخ 

 -----شماره 

 -----پیوست 

 

 ک ا  ٣١٢  - ٢ / ۶٨ - کالسه پرونده

 ١٣۶٨  آبان ٢٨ —  ۵٠٣ /  ۶٨شماره دادنامه 

 دادسرای عمومی کرج: تعقیبمرجع 

 عقیقی   محمدرضاکرج متصدی امضا کننده ذیل  (کیفری یکم)شعبه یازدهم محاکم عمومی : مرجع رسیدگی

 [ آدرس: ]کمیزی فرزند سید حسن مقیمسید اسداله : متهم

  [ناخوانا]فرشته کمیزی همگی ساکن سبزوار، آبادی  -٣ [ناخوانا]علیا بیگم  ٢.اولیاء دم سید محمود کمیزی 

 غیرعمدی ارتکاب قتل : اتهام

باال تحت تعقیب دادسرای عمومی کرج قرار گرفته و پرونده حسب االرجاع ریاست باتهام  الذکرفوقمتهم : ردشکارگ

ی دادگاه بتصدی امضا  محترم دادگستری به این دادگاه واصل و بکالسه فوق ثبت گردیده و پس از تعین وقت دادرس

کننده ذیل مبادرت به رسیدگی و اینکه ضمن اعالم ختم دادرسی با مطالعه دقیق محتویات پرونده و استعانت از خداوند 

 .سبحان و وجدان بشرح آتی رأی صادر مینماید

 

 رأی دادگاه

دادسری عمومی ناحیه یک کرج صادره از   ١٣۶٨شهریور  ١٩مورخ  ٣٢٢در این پرونده حسب کیفر خواست شماره 

بازداشت  ،شغل راننده ، کن کرجسا ،اهل سبزوار ساله،  ۴٣ مستقر در شهریار آقای سید اسدهللا کمیزی فرزند سید حسن

وثیقه متهم است به ارتکاب قتل غیر عمدی فریدون کمیزی از توفیق  بعلت عجز تاکنون ١٣۶٨شهریور  ٨از تاریخ 

مصادف با  ١٣۶٨شهریور  ٣در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری در تاریخ  (عمو زاده خود)

 هجری قمری    ١۴١٠محرم الحرام  [٢٢]  ٢٣

 نظر باینکه حسب االدعای متهم و طبق اقرار اولیا دم مرحوم فریدون کمیزی بهائی بوده: از حیث مجازات دیه: اوالا 

اند دادگاه اظهار نموده اعتقادات این فرقه که اولیا دم بشرح منعکس در صورتجلسه روز جاری ایناست و با عنایت به 
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را منتسب به اسالم معرفی کنند مسلماا محکوم به کفر هستند زیرا بر  خودحتی اگر  (و خود از معتقدین بهائیت میباشند)

هللا به پیامبری رسیده است و همین امر یعنی عدم اعتقاد به خاتمیت ءبها (ص)نان پس از حضرت محمد آحسب اعتقاد 

کفر مرحوم فریدون کمیزی برای محکومیت آنها به کفر کفایت دارد و با این ترتیب چون  (ص)حضرت رسول اکرم 

ا به ذیل مساله   بر این مام  جلد دوم تحریر الوسیله حضرت ا ۵۵٩صفحه   ٣١و مساله  ٢٨دادگاه محرز شده و توجها

ا به خمینی رضوان هللا تعالی علیه دیه ای برای قتل وی بوده متهم نمیباشد لذا مستندا باصل برائت  – ١۶٧اصل   موجها

 [ناخوانا]و باستناد  ١٣۶٨ تیر ٢٠تشکیل دادگا های کیفری یک و دو مصوب قانون  ٢۶قانون اساسی و ماده 

تبرئه متهم از حیث دیه بجهت عدم استحقاق مقتول صادر و اعالم  بدینوسیله حکم بر  ،مذکورتان از تحریرالوسیله

 .میگردد

و بعد از انقضای   ١٣۶٨شهریور  ٣با مالحضه اینکه تاریخ قتل  ی مورد تقاضای دادسرا،رثانیا از حیث مجازات تعزی

دی است که  بوده و در حقیقت مانند مور ١٣۶٢ مرداد ١٨مهلت پنج ساله از رای آزمایشی قانون تعزیرات مصوب 

قتل پس از تصویب آن قانون واقع شده باشد که به فرض احراز از تخلف و تقصیر متهم توجهاً به رای وحدت رویه  

البته در صورت  لی کشور مجازاتی جز دیه شرعیه )هیات عمومی محترم دیوانعا ١٣۶۴  خرداد ٢٠مورخ  ١١شماره 

تهم احراز نمیشد که اساسا بالحاظ رای  م ندارد )زیرا اگر نعله و تقصیر ما نحن فیه(استحقاق مقتول نه در مورد 

هیچ مسئولیتی حتی پرداخت دیه در فرض استحقاق مقتول علیه متهم  ١٣۶٢ مهر ۶مورخ  ١٣وحدت رویه شماره 

می و فناوی معتبر فقهی نیز مجوزی برای تعزیز متهم موجود نظر باینکه در منابع معتبر اسال و (وجود نمیداشت

قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و  ٢٩قانون اساسی و ماده  ١۶٢مدون در اجرای اصل  قانون  ]ناخوانا[نیست تا با 

از باتکای مجوز فقهی بتوان حکم به تعزیر او صادر نمود. مضافا باینکه قانون تعزیرات  ١٣۶٨ تیر ٢٠در مصوب 

ً )سوی شورای محترم نگهبان نیز مورد تائید واقع نشده بوده تا حداقل باستظهار نظر ان شورا  فقهای معظم  خصوصا

منبع و مدرک  [ناخوانا... ](آن که توسط ولی امر راحل مسلمین حضرت امام خمینی قدس الشریف منسوب شده بودند

بالجمله چون در قوانین مدونه الزم االجرا و در منابع معتبر  به آن استناد گردید و (ال بما هو قانون مدون)اسالمی 

ستنادیه دادسرا در کیفر لذا ضمن رد ماده ا ،مجوزی برای تعزیر متهم وجود ندارد اسالمی و فناوی معتبر فقهی،

. استناداا به اصل برائت بدینوسیله حکم بر تبرئه وی از این جنبه مجازات نیز صادر و اعالم میگردد خواست صادره،

  فقهی بتوان حکم به تعزیر او صادر نمود ٣۴حکم صادره که در هر دو قسمت لفظا انشا شد حضوری و بالحاظ ماده 

ین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و  و قانون تعی ١٣۶٨تیر  ٢٠دادگاههای کیفری یک و دو مصوب  قانون تشکیل

دادستان و آقای دادیار  از سوی اولیاء دم مرحوم فریدون کمیزی و آقای   ١٣۶٧ مهر  ١۴نحوه رسیدگی آنها مصوب 

تنظیم کننده کیفرخواست بدون داشتن موعد و مهلت قانونی قابل تقاضای تجدید نظر است و مرجع بررسی نفی یا ابرام  

 پ /دیوانعالی محترم کشور خواهد بودآن 

 کرج (کیفری)دادرس حاکم عمومی 

 محمد رضا عقیقی 

 [ امضا]

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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