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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [هرانا گزاریخبر ]برگرفته از سایت

 

 [ آرم]

 زد یکل استان  یدادگستر

 

 »ان تعدلوا یتتبعوا الهو فال«

 زدیاستان  دنظریدادگاه تجد ازدهمی شعبه

 دادنامه 

 

 -----  دادنامه شماره

 1398 رماهیت 2: میتنظ خیتار

 -----  پرونده شماره

 -----  شعبه یگانی با شماره

 

 -----  شماره یینها میتصم زدیاستان  دنظریدادگاه تجد ازدهمیشعبه  -----کالسه  پرونده

 :خواهدنظریتجد

   مزدک اعتمادزاده یبا وکالت آقا -----دهج فرزند  یمحمد نیمع یآقا

 مخالف نظام یدر گروهها تی: عضواتهام

 دنظریدادگاه تجد ازدهمیفوق شعبه  خیشعبه و ثبت به کالسه باال سرانجام بتار نیارجاع پرونده به ا: پس از گردشکار

پس از  یدگیاوراق پرونده با اعالم ختم رس یاست. دادگاه با بررس لیتشک  ریامضاء کنندگان ز یبتصد زدیاستان 

 .دینمایم ی مبادرت بصدور را نیمشاوره وفق مواز

 

 »دادگاه یرأ«

مزدک اعتمادزاده نسبت به  یو با وکالت آقا -----دهج فرزند  یمحمد نیمع یآقا  یخواه دنظریخصوص تجد در

به تحمل پنج سال   یو  تیکه بر محکوم  زدیشهرستان  یصادره از شعبه اول دادگاه انقالب اسالم -----دادنامه شماره 

و   ران یا یاسالم یمخالف نظام جمهور یروههادر گ تیاز بابت عضو یبازداشت قبل امیبا احتساب ا یریحبس تعز

مخالف نظام صادر که   یو به نفع گروهها رانیا یاسالم ینظام جمهور هیعل غی بابت تبل یریحبس تعز کسالی  نیهمچن

  یمراحل دادرس هینامبرده در کل نکهی پرونده و ا اتیاجراء را دارد با توجه به مندرجات و محتو  تیمجازات اشد قابل

قانون   ۴99مندرج در ماده  تیاست که مشمول عضو افتهین یتیمتولد شده و عضو ییکه در خانواده بها هاعالم نمود

قسمت از دادنامه معترض عنه را وارد و موجه دانسته و    نیباشد لذا دادگاه اعتراض معترض در ا یمجازات اسالم

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

و ضمن   یقانون مجازات اسالم 120ماده  تیدر رعا ی فریک یدادرس نیقانون آئ ۴و ماده  ۴۵۵مستنداً به بند ب ماده 

 یههاودر گر تی دهج از اتهام عضو یمحمد نیمع  یقسمت از دادنامه معترض عنه حکم بر برائت آقا نینقض ا

دادنامه معترض عنه با  گریدر خصوص قسمت د یول دینمایصادر و اعالم م رانیا یاسالم یمخالف نظام جمهور

که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را   یو اعتراض مؤثر و موجه رادیا  یدادرسرحله از  م نیدر ا نکهیتوجه به ا

 نکهیبا توجه به ا ی است ول دهیصادر گرد یقانون ن یصادره بر اساس مواز یفراهم آورد به دادگاه ارائه نشده و رأ

  ی دادرس نیقانون آئ ۴۵۵  ادهنبوده است لذا دادگاه به استناد بند الف م یک ی تحت نظارت سامانه الکترون ینامبرده تقاضا

با تحت  یقانون اسالم  ۶2اساس دادنامه معترض عنه و مستنداً به ماده  دییو ضمن رد اعتراض معترض و تا یفریک

– دره و صا  یرا دینما یموافقت م ----- یبه شهرک صنعت زدی ریو مس زدیشهرستان  یک ینظارت سامانه الکترون 

 1باشد./  یم ی]ناخوانا[ محسوب و قطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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