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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [خبرگزاری هرانا ]برگرفته از سایت

 

 ]آرم[

 کل استان فارس  یدادگستر

 

 »ان تعدلوا یالهو فالتتبعوا«

 استان فارس  دنظریدادگاه تجد 17 شعبه

 دادنامه 

 

 97-----دادنامه:  شماره

 1397خرداد   17: میتنظ خیتار

 9۶----پرونده:  شماره

 9701۵2: یگانی با شماره

 

  دادنامه

 97099----شماره دادنامه:  17ت   9701۵2کالسه:  پرونده

 استان فارس  دنظریدادگاه تجد 17کننده: شعبه  یدگیمرجع رس 1397 رماهیت 17: یدگیرس خیتار

 مستشار دادگاه یکشکول دیو جمش  سیرئ پورنیمحمدرضا حس انیاه: آقاگداد اتیه

  یگذار آقا قهیبا وث دون یفرزاد دالرام فرزند فر یآقا -2فرزند منوچهر  مانینر هیخانم روح -1خواهان:  دنظریتجد

  فرزند ناصر نیآزاده نم میو با وکالت خانم مر رازیش – فارس  یبه نشان نیفرزند حس یطهمورت ثابت سروستان

 راز یش یشعبه اول دادگاه انقالب اسالم 96099-----خواسته: نسبت به دادنامه  دنظریتجد

امضاء کنندگان   یاستان فارس به تصد دنظریدادگاه تجد 17العاده جلسه شعبه فوق در وقت فوق خی: به تارگردشکار

و  یعموم  یاز دادستان دادسرا یندگیمحترم به نما ارانیاحد از داد .و پرونه کالسه فوق تحت نظر است لیتشک  ریز

  اتیاوراق و محتو یدارم. دادگاه با بررس یقانون میاتخاذ تصم یاظهار داشت وفق مقررات تقاضا رازیانقالب ش

مبادرت به صدور   لیبر وجدان و شرف به شرح ذ هیرا اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تک  یدگیپرونده ختم رس

 .دینما ی م یرأ

 

 ))دادگاه یرأ((
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کالت خانم  وچهر با وفرزند من مانینر هیو خانم روح دونیفرزاد دل آرام فرزند فر یآقا یخواهدنظریخصوص تجد در

که به  رازیشعبه اول دادگاه انقالب ش 139۶بهمن ماه  29مورخه  9۶099---از دادنامه شماره  نیآزاده نم میمر

در گروه  تیهر کدام بابت بزه عضو مانینر هیخانم روح -2فرزاد دل آرام   یآقا -1 لیخواهان اص دنظریموجب آن تجد

به   رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور هیعل یغیتبل تی و بابت بزه فعال یریبه تحمل پنج سال حبس تعز تیضاله بهائ

و در مهلت  انددهیمجازات اشد محکوم گرد یبا اجرا ی ریسال حبس تعز کینامبردگان به تحمل  تینفع گروهک بهائ 

در  نیاعتراض و همچن هحیدر ال  لیهان اصخوادنظریتجد نکهیبه عمل آورده نظر به ا یخواهدنظریتجد یمقرر قانون

 لیوک حهیبا توجه به ال نیاند و همچنارائه نکرده  یدیو مدارک جد ل یدل 1397خرداد   10جلسه دادگاه مورخه 

  حهیدر ال باشدیکه ثبت و در پرونده موجود م هبه دادگاه ارائه نمود 1397خرداد   10خواهان که در مورخ دنظریتجد

دو فرزند خردسال بوده که خانواده هر دو متهم در استان   یو دارا باشندیزن و شوهر م نیداشته متهم  انیمذکور ب

و   ندینما یاز رفتار خود اظهار ندامت م نیموکل نیبه سرپرست دارد و همچن ازیفارس سکونت ندارند و فرزندان آنها ن

خواسته را   دنظریکه موجبات نقض دادنامه تجد یجهآنها اعتراض مو لیخواهان و وکدنظر یتجد نکهینظر به ا نینهمچ

  نیموافق مواز یقواعد دادرساصول و  تیرعا و استدالل یمبان ثیاند و دادنامه صادره از حارائه ننموده دیفراهم نما

  ی دادرس نییقانون آ 4۵7و  4۵9به عمل آمده مستنداً به مواد  یخواهدنظریدادگاه با رد تجد أتیه نیاست بنابر ا یقانون

دو فرزند    یو دارا  باشندیشوهر م وزن  نیمتهم نکهیو ا نیمتهم  یفریبه لحاظ عدم سابقه ک 1392مصوب  یفریک

فتار و  رار  نیآنان که اعالم نموده موکل لیوک حهیبا توجه به ال نیبه مراقبت دارند و همچن ازیکه ن هستندخردسال 

فرزاد دل آرام بنابر   یمتهم آقا تیفعال زانیبا توجه به نفس و م نیدارند وهمچن  یانیعملکرد خود اظهار ندامت و پشم

 تی( با هدف بر هم زدن امنتی )بهائ یرقانونیغ یهادر گروه تیمجازات حبس نامبردگان در خصوص بزه عضو نیا

فرزاد دل آرام را به تحمل   یرا به تحمل دو سال و شش ماه و مجازات حبس آقا مانی نر هینم روحکشور مجازات خا

و دادنامه   حیدادنامه را تصح یبازداشت قبل امیمجازات اشد با احتساب ا یبه اجرا حی با تصر یریسال حبس تعز کی

  3/   23است. ه  یصادره قطع ی. رأدینمایم دییخواسته با اصالح به عمل آمده تأ دنظریتجد

 

 استان فارس  دنظریدادگاه تجد 17نظر استان فارس مستشار شبعه  دیدادگاه تجد 17شعبه  سیرئ

 ی کشکول دیجمش –پور  نیحس محمدرضا

 

 صادر کننده یامضا

 

 یمرکز یشهداء مجتمع قضائ انیم – رازی: شینشان
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