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 ١٠  / ١٠/  ٩٧–  ٩٧٠٩٩٧٢۶٢۵٩٠١٢۵۶دادنامه: 

 دادگاه تجدید نظر استان البرز  ١٢شعبه 

 ٩۶٠٩٩٨٢۶۵٣١٠٠٠٠۴ پرونده کالسه:

 ٩٧٠۵۴٧ شماره بایگانی شعبه:

 تجدیدنظر خواه: لیزا تبیانیان 

 اتهام: تبلیغ علیه نظام

 

 رأی: 

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای مزدک اعتماد زاده به وکالت از خانم لیزا تبیانیان فرزند عباس نسبت به دادنامه  

دادگاه انقالب اسالمی کرج که داللت بر محکومیت   ۴صادره از شعبه   ١٠  /۵/   ٩٧  –  ١۴۴ –  ۴۴٠٠۶١٠شماره: 

داشته  ماه حبس تعظیری ]تعزیری[ ٧ وی تحت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تحمل

هیچگونه فعالیت تبلیغی بر علیه کلیت نظام جمهوری   -١دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را مواجه میداند چرا که 

های سازمان مخالف نظام از ناحیه تجدیدنظر خواه به عمل نیامده است. اساساً عنصر  ایران و یا به نفع گروهاسالمی 

صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت تبلیغ علیه نظام تلقی نمیگردد و اساساً در   -٢مادی بزه مذکور محقق نگردیده است. 

تا بتوان اشخاص را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود  قانون داشتن آیین بهاییت جرم انگاری به عمل نیامده است

 -٣علی الخصوص اینکه تجدیدنظر خواه حاکمیت نظام جمهوری اسالمی را قبول داشته و شهروند محسوب میگردد. 

قانون استنادی در   ۵٠٠و آنچه مسلم است تبلیغ باید بر علیه نظام سیاسی این کشور باشد به همین جهت در ماده 

خواست درفصل جرائم ضد امنیت داخله و خارجی کشور قید گردیده و اساساً تبلیغات مذهبی آن هم به  نحوی که  کیفر

علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و حاکمیت آن قلمداد نگردد جرم محسوب نگردیده و حتی مغایر با حقوق شهروندی 

اصل قانونی بودن مجازات و جرائم مستنداً به اصل  مقید در قانون اساس میباشد. در نهایت با رعایت اصل برائت و 

قانون   ۴۵۵و بند ب ماده  ١٣٩٢قانون مجازات اسالمی مسوب ]مصوب[ سال   ١٢- ١٠از قانون اساسی  نیز ماده ٣٧

نماید. رأی صادره قطعی  آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر برائت وی را صادر و اعالم می 

 است.

 

 دادگاه تجدیدنظر استان البرز   ١٢رئیس شعبه 

 علی بدری 

 

 مستشار 

 علی رضوانی منش

 

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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