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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 رم[ آ]

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران  

 

 »فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا« 

 نظر استان سمنان شعبه دوم دادگاه تجدید

 

 9109972315200790شماره دادنامه: 

 9009982313101059شماره پرونده: 

 910125شماره بایگان شعبه: 

 1391آبان  15تاریخ تنظیم: 

 ----- پیوست: 

 

 دادنامه 

شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان سمنان دادنامه شماره  9009982313101059پرونده کالسه 

9109972315200790   

با وکالت مرضیه وحدانی به نشانی تهران خ آفریقا خ   [حذف شده]تجدیدنظر خواه: آقای فرامرز فیروزیان به نشانی 

 10واحد   1ط  12تابان غربی ساختمان نور پ

 صادره از شبعه اول دادگاه انقالب اسالمی سمنان  1391اردیبهشت   23  – 85موضوع: تجدید نظر از دادنامه شماره 

 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان 

 فرهاد شهریاری فر و ابوالفضل ایثاری  هیأت شبعه: آقایان

العاده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان سمنان به دادرسی امضاء  در وقت فوق 1391آبان   15گردش کار: به تاریخ 

کنندگان ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و  

 کند.مبادرت به صدور رأی میبشرح زیر 

 

 رأی دادگاه 

  –  85در خصوص تجدید نظرخواهی آقای فرامرز فیروزیان با وکالت خانم مرضیه وحدانی نسبت به دادنامه شماره 

صادره از شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سمنان که به موجب آن نامبرده به اتهام عضویت در   1391اردیبهشت  23

های غیرقانونی وابسته به فرقه ضاله بهائیت با اهداف تشکیالتی و رهرو فرامین مستمر واصله از  ها و تشکلگروه

بیت العدل( و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران از طریق   –مرکز با مدیریت جامعه بهائیت )مستقر در اسرائیل 
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وم به تحمل چهار سال و نیم حبس محکوم شده  تبلیغ به نفع بهائیت بشرح استدالل و مستندات منعکس در دادنامه مرق

است. از توجه به جامع اوراق پرونده و وضعیت متهم و جوان بودن وی، بنظر این دادگاه مجازات چهار سال و نیم 

حبس برای مشارالیه متناسب نبوده و با تقلیل مجازات مذکور موضوع دادنامه بدوی از مقدار یاد شده به یکسال نظر 

ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید بعمل نیامده و رأی از   به اینکه از

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و   240حیث جهات و مبانی مندرج در آن با هیچیک از جهات و شقوق ماده 

دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  قانون اصالح قانون تشکیل  25و ماده  1378انقالب در امور کیفری مصوب  

قابلیت انطباق ندارد و از لحاظ رعایت تشریفات واصول رسیدگی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است.  1381

نظر  دیفلذا رأی صادره را مطابق قانون و دالیل موجود در پرونده تشخیص و پاره اعتراض معموله دادنامه تجد

گردد. این  قانون آیین دادرسی دادگاهها عمومی و انقالب در امور کفری تأیید می 257ماده خواسته به استناد بند الف 

 قطعی است.  1381قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  20رأی به استناد ماده 

 

 مستشاران شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان سمنان

  فرهاد شهریاری فر 

 ابوالفضل ایثاری 

 ]امضاء[

 

 امضای تنظم کننده 

 ]ُمهر رسمی[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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