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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ان تعدلوا یفال تتبعوا الهو

 

 ]آرم[ 

 ران یا یاسالم یجمهور یدادگستر

 دادنامه 

 دادگاه

 

 138--- :خیتار

 -- ---: شماره

 ----- : وستیپ

 

    1387 بهشتیارد  12  – 8709972315400070دادنامه:  خیو تار شماره

 8609982315400255کالسه پرونده: 

  ت ک 86  /774 یال   776/ 4پرونده:  یدست کالسه

 استان سمنان  دنظری: شعبه چهارم دادگاه تجدیدگیرس مرجع

 [ حذف شده] –ف رضا  یدقیگودرز ب -1خواهان:  دنظریتجد

 [حذف شده]هر دو به آدرس:   هللاداد یپور ف مج یشهدخت رفاه -3 ف فتح هللا یاحسان یعباسعل -2

 سمنان یصادره از دادگاه انقالب اسالم 1386 وریشهر 17  – 293شماره  یاز رأ دنظری: تجدموضوع

استان سمنان با شرکت  دنظریدر وقت فوق العاده شعبه چهارم دادگاه تجد 1387 بهشتیارد  11 خی: به تارگردشکار

پرونده ختم  اتیمحتو یاست. پس از بررس لیمحترم دادستان تشک  ندهیو با حضور نما لیاعضاء امضاءکنندگان ذ

 .دینما ی م یمبادرت به صدور رأ  لیاعالم و بشرح ذ یدگیرس

 

 دادگاه یرأ

 یخانم شهدخت رفاه -3  فرزند فتح هللا یاحسان یعباسعل  -2 فرزند رضا یدقیگودرز ب -1  انیمورد اعتراض آقا در

صادره از دادگاه انقالب  1386 وریشهر 17 -/ ح293از دادنامه شماره  ینسبت به قسمت دادهللا یپور فرزند مج

اذهان   شیو تشو رانیا یاسالم یه نظام مقدس جمهوریعل غیحوزه سمنان که بموجب آن نامبردگان باتهام تبل یاسالم

قرار گرفته و به شرح و استدالل و استنادات منعکس در پرونده هر کدام به پرداخت دو فقره   بی تحت تعق یعموم

. اوالً اعتراض  انددهیدولت محکوم گرد در حق صندوق و پانصد هزار لایر لایر ونیلیبمبالغ دو م ینقد یجزا

قرائن و امارات موجود    ریو سا هیمشاٌرال حیصر ریاقار  یبر مبنا  تشیمجرم  رایز ستیاول وارد ن فیخواه رددنظریتجد

از  کیچ یو با ه امدهیبعمل ن دینما جابیصادر شده را ا  یکه فسخ رأ یاعتراض موجه ز،ین یاحراز شده و از جانب و
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 تیرعا ثیمنطبق نبوده و از ح یفریک ورو انقالب در ام یعموم یدادگاهها یدادرس نییقانون آ 240شقوق ماده 

نامبرده دادنامه  یدنظرخواهیاست لذا با رد تجد یفاقد اشکال مؤثر قانون زین یدگیرس فاتیو تشر یاصول دادرس

ً ی. ثانگرددی م دییقسمت تأ نیخواسته در ا دنظریتجد به  تیبا عنا 3و  2 فیرد دنظرخواهانیدر خصوص اعتراض تجد ا

قانون   217بنا بمقررات ماده  نکهیشده قطع نظر از جهات اعتراض، نظر با یدگیاتهامشان رس هب  یابیبنحو غ نکهیا

در   یابالغ واقع خیآراء ظرف مدت ده روز از تار نگونهیا یفریو انقالب در امور ک یعموم یدادگاهها  یدادرس نییآ

دادگاه   نیدرخواست مذکور در ا یواخواه هب یدگیو اصوالً قبل از رس باشدیم یدادگاه صادرکننده دادنامه قابل واخواه

دادنامه   ۀصادرکنند یدادگاه محترم بدو یستگ یبه شا ندادگاهیا تیلذا قرار عدم صالح باشدینم یدگیقابل طرح و رس

 است./الف  یقطع یرأ  نی. اگرددیصادر و اعالم م

 

 استان سمنان دنظریشعبه چهارم دادگاه تجد سیرئ

 ی سالم نیحس محمد

 دادگاه  مستشار

 داود قدس 

 ]امضاء[

 [مهر]

  هیقضائ قوه

 کل استان سمنان  یدادگستر

 است ی برابر اصل و ادار رونوشت

  استان دنظریشعبه چهارم دادگاه تجد دفتر

18/320000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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