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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [گزاری هراناگرفته از سایت خبربر]

 

 [ آرم]

 دادگستری کل استان آذربایجان شرقی

 

 »فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا« 

 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی  26شعبه 

 دادنامه 

 

 شماره دادنامه: ]ناخوانا[

 1398مرداد  12تاریخ تنظیم: 

 ]ناخوانا[ شماره پرونده: 

 شماره بایگانی شعبه: ]ناخوانا[ 

 

 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تصمیم نهایی شماره ]ناخوانا[ 26پرونده کالسه ]ناخوانا[ شعبه 

 واه ها:دیدنظرختج

آقای شهریار خداپناه متنق فرزند  -3آقای کامبیز میثاقی فرزند شعاع اله  -2خانم مونیکا علیزاده فرزند مقصود  -1

خانم شبنم عیسی خانی   -6آقای خیراله بخشی فرزند اسداله   -5قای فرزاد بهادری میاندوآب فرزند اکبر آ -4هوشنگ 

 - ---  ممقانی فرزند مهدی با وکالت آقای عباس جمالی فرزند بیت هللا به نشانی تبریز

 انقالب تبریز خواهی از دادنامه شماره ]ناخوانا[ صادره از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر خواسته: تجدیدنظر

گردش کار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به  

 نماید. شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

 

 ((رأی دادگاه))

شی فرزند  خیراله بخ -1در خصوص درخواست تجدیدنظر خواهی از سوی آقای عباس جمالی به وکالت از آقایان:  

شهریار خداپناه فرزند هوشنگ و خانمها:   -4فرزاد بهادری فرزند اکبر  -3کامبیز میثاقی فرزند شعاع اله  -2اسداله 

  22شبنم عیسی خانی فرزند مهدی نسبت به دادنامه شماره ]ناخوانا[ مورخه  -2مونیکا علیزاده فرزند مقصود  -1

انقالب تبریز که به موجب رأی صادره متهمین مذکور به اتهام  صادره از سوی شعبه اول دادگاه 1398خرداد  

عضویت در جمعیت و تشکیالت غیرقانونی بهائیت هر کدام به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و وکیل متهمین  

کور  در مهلت قانونی اعتراض نموده است توجهاً به اینکه اوالً متهمین در خانواده بهائی به دنیا آمده و با آئین مذ
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شوند و به جهت بهائی  زندگی و بزرگ شده و پیرو فرقه و آئین مذکور )بهائیت( بوده و شهروند ایرانی محسوب می

باشد ثانیاً عضویت  قانون تعزیرات منتفی می  499بودن قابل تعقیب جزائی نبوده و موضوع عضویت به مفهوم ماده 

صف جزائی میباشد که هدف گروه و جمعیت  ونی دارای قانون تعزیرات زما  499در گروه و جمعیت مصرح در ماده 

برهم زدن امنیت جمهوری اسالمی ایران باشد در حالیکه ماهیت آئین و فرقه بهائیت با ماهیت گروه و جمعیت مورد  

قانون تعزیرات متفاوت بوده و بر هم زدن امنیت کشور از ماهیت آئین و فرقه بهائیت   499نظر قانون گذار در ماده 

االشاره قانون تعزیرات در مورد متهمین فوق  499گردد و با لحاظ مراتب مذکور مجازات مقرر در ماده ز نمیاحرا

باشد لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه اعتراض وکیل متهمین را وارد تشخیص داده و به جهت اینکه قابل اعمال نمی 

اند و عنوان د ایرانی و پیرو آئین و فرقه بهائیت بودهصرف بهائی بودن جرم نبوده و متهمین از زمان تولد شهرون

قانون آئین   4و ماده   455تعزیرات در مورد آنها مصداق ندارد مستنداً به بند ب ماده  499عضویت موضوع ماده 

ضمن نقض دادنامه    1392قانون مجازات اسالمی مصوب  120قانون اساسی و ماده  37دادرسی کیفری و اصل 

قانون مجازات اسالمی مصوب  215گردد و در اجرای ماده  دنظر خواسته حکم به برائت متهمین صادر میتجدی

کتب و جزوات و نمادهای مکشوفه به جهت جلوگیری از نشر و ترویج افکار فرقه بهائیت معدوم و در مورد  1392

 ت. % سایر اموال به شرح تصمیم دادگاه بدوی اقدام خواهد شد رأی صادره قطعی اس

 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی 26رئیس و مستشار شعبه 

 

 میکائیل خوبیارپور اسدهللا دولت آبادی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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