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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [برگرفته از سایت خبرگزاری هرانا]

 

 کل استان البرز  یدادگستر دنظریدادگاه تجد 12شعبه 

 دادنامه 

 

 1397 ماهید 10تنظم:  خیتار

 -----: پرونده شماره

 ----- : یگانی با شماره

 

 کل استان البرز یدادگستر

  یینها میکل استان البرز تصم ینظر دادگستر دیدادگاه تجد 12شعبه  96-----کالسه  پرونده

 :شماره

 :خواه دنظریتجد

 مزدک اعتمادزاده  یبا وکالت آقا  -----کرج  -کرج شهرستان  -استان البرز یفرزند عباس به نشان انیانیتب زایل خانم

 رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور هیعل یغی تبل تی: فعالاتهام

 

 ((دادگاه یرأ))

فرزند عباس نسبت به دادنامه   انیانیتب زایمزدک اعتمادزاده به وکالت از خانم ل یآقا  یخواه دنظریخصوص تجد در

کرج که داللت بر  یصادره از شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالم 1397مرداد   10مورخه   144 -----شماره: 

 یریبر تحمل هفت ماه حبس تعز یمبن رانیا یاسالم یجمهورنظام  هیعل یغیتبل تی تحت اتهام فعال یو تیمحکوم 

نظام  تیکل هیبر عل یتبلغ تیفعال چگونهیه -1چرا که  داندی خواه را موجه م دنظریدانسته دادگاه اعتراض تجد

است اساساً  امدهیخواه به عمل ن دنظریتجد هیسازمان مخالف نظام از ناح یبه نفع گروهها ایو  رانیا یاسالم یجمهور

و  گرددینم ینظام تلق هیعل غیتبل تی بهائ نییجهت آ غاتیصرف تبل -2است.  دهیمذکور محقق نگرد هبز یعنصر ماد

و مجازات   بیاتهام تعق نیاست تا بتوان اشخاص را تحت ا امدهیبعمل ن یجرم انگار تی بهائ نیاساساً در قانون داشتن آئ

.  گرددیرا قبول داشته و شهروند محسوب م یماسال ینظام جمهور تی حاکم خواه دنظریتجد نکهیا  الخصوصینمود عل

در   یقانون استناد 500جهت در ماده  نیکشور باشد به هم ن یا یاسینظام س هیبر عل دیبا غیو آنچه مسلم است تبل -3

که   یآن هم به نحو یمذهب غاتیو اساًس تبل دهیگرد دیکشور ق یو خارج یداخل تیدر فصل جرائم ضد امن فرخواستیک

 یبا حقوق شهروند ریمغا  یو حت دهیآن قلمداد نگردد جرم محسوب نگرد تیو حاکم رانیا یاسالم یجمهورنظام  هیعل

ها مستنداً به بودن مجازات و جرائم یاصل برائت و اصل قانون تیبا رعا تیدر نها باشدی م یدر قانون اساس دیمق

قانون   455و بند ب ماده  1392سال  وبمص یقانون مجازات اسالم 12- 10ماده  زیو ن یاز قانون اساس   37اصل  

 .است  یصادره قطع یرأ دینمای را صادر و اعالم م یحکم بر برائت و یضمن نقض دادنامه بدو یفریک یدادرس نییآ

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 استان البرز  دنظریدادگاه تجد 12شعبه  سیرئ

 ی بدر یعل

 

  استان البرز دنظریدادگاه تجد 12شعبه  مستشار

 منش یرضوان یعل

 

 صادر کننده یامضا

 

 .برابر با اصل است ریتصو

  یدادگستر یساختمان مرکز – یطالقان دانیباالتر از م –شهرستان کرج  –: استان البرز ینشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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