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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 دادنامه  

 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان

 

 9109972315401004شماره دادنامه: 

 9109982316900175شماره پرونده: 

 910651شماره بایگانی شعبه: 

 1391آبان  30تاریخ تنظیم: 

 ----- پیوست: 

 

شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان سمنان دادنامه شماره  9109982316900175پرونده کالسه 

9109972315401004 

  وردی اسکندریان با وکالت خانم شیما قوشه به نشانی تهران خ سهروردی بین عباس آباد وخواه: آقای طاهرتجدیدنظر

 3واحد  456زه جنب بانک سپه پالک هوی

صادره از دادگاه انقالب اسالمی   1391مرداد   26 - 9109972317300319موضوع: تجدیدنظر از دادنامه شماره 

 سمنان

ظر استان سمنان به دادرسی  ندر وقت فوق العاده شعبه چهارم دادگاه تجدید 1391آبان  30گردشکار به تاریخ 

حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم  کنندگان ذیل و با امضا

 نماید. و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می 

 

 رأی دادگاه 

خواهی خانم شیما قوشه بوکالت از آقای طاهروردی اسکندریان فرزند غالم نسبت به دادنامه اعتراض و تجدیدنظر

خواه  دادگاه انقالب اسالمی سمنان که مطابق آن موکل تجدیدنظر 1391مرداد  26  – 9109972317300319شماره 

به اتهام تشکیل و عضویت در گروهها و هیأتهای غیرقانونی وابسته به تشکیالت ضاله بهائیت به تحمل دو سال حبس  

داشت قبلی و ضبط اسناد و مدارک  و باتهام تبلیغ علیه نظام و بنفع فرقه مذکور به تحمل یکسال حبس با محاسبه ایام باز

مکشوف محکوم گردیده، وارد نیست زیرا بزهکاری وی بر اساس شواهد و قرائن موجه علم متعارف احراز شده و از  

خواه اعتراض موجهی که موجب فسخ رأی گردد بعمل نیامده و رأی مرقوم با هیچیک از شقوق ماده  سوی تجدیدنظر

 ای عمومی و انقالب در امور کیفری انطباق ندارد و با عنایت به اینکه از حیثقانون آیین دادرسی دادگاهه  240
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گردد. این خواسته تأیید میباشد با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظراستناد بمواد قانونی مربوط نیز فاقد اشکال مؤثری می

 رأی قطعی است. 

 می محمدحسین سال –رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان 

 هادی عباسی نژاد  –مستشار دادگاه 

 امضای تنظیم کننده 

 ]ُمهر رسمی و امضاء روی ُمهر[

 

 مجتمع قضایی دادگستری استان سمنان  -بلوار قدس  - نشانی: سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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