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ماه هشتاد و شش بهمن   مهفت بيست                                                                                  اتحاديه سراسری
  

 
١٧/٩/٨٦:  خي   تار١١١٦   شماره دادنامه ٨٦/٩٠٤: کالسه پرونده    

  نظر استان کردستانديشعبه چهارم دادگاه تجد:  یدگي رسمرجع

 -٤ رزند محمد فی امجدقيصد -٣ ی فرزند عبدالباقیانيعباس اندر-٢  فرزند محمدانيليفارس گو -١: خواهدنظريتجد

 فرزند یفياقبال لط -٧ ی فرزند محمد عليی مالبيط -٦  اهللابي فرزند حبی مرادداهللاي -٥ قي فرزند صدی چتانبيط

 فرزند رحمت ی رجبني الدیمح -١٠ ی فرزند علی سبحانقيصد -٩  فرزند عبداهللای اهللا کله کانبيحب -٨ اهللا  بيحب

١٧شماره  - کاني پاسداران ساختمان نابانيسنندج خ - یني حسی مهددي با وکالت سیهمگ          .یخالد سوار -١١  

  و انقالب سنندجی عمومیدادسرا: خوانده دنظريتجد

 ٨٦/٨٢٢ و ٨٦/٣٠٢پرونده کالسه  صادره در٣١/٥/٨٦ - ٩١١ و ٢٤/٤/٨٦-٦٣٩دادنامه شماره : خواستهدنظريتجد

  سنندجيی جزای دادگاه عموم١٠٤شعبه 

 در وقت فوق العاده و شعبه چهارم نکي شعبه و ثبت به کالسه فوق انيبه اارجاع و وصول پرونده پس از: گردشکار

 یدگي پرونده و مشاوره ختم رساتي محتویبررسقرائت گزارش و است پس ازلياستان کردستان تشکدنظريدادگاه تجد

.دي نمای میرا مبادرت به صدوریرا اعالم و به شرح آت  

 داهللاي، ی چتانبي، طیخالد سوار ،ی مالئبي طانيآقا به وکالت ازیني حسی مهددي سی آقای نظر خواهديتجد  دادگاهیرا

  ،ی اهللا کله کانبي، حبی رجبني الدی، محانيلي فارس گو،ی امجدقي، صدی سبحانقي، صدیفي، اقبال لطیمراد

نظم  به اتهام اخالل درنشي سنندج که بموجب آن موکليیدادگاه جزا١٠٤شعبه ٢٤/٤/٨٦ -٦٣٩ به دادنامه شماره نسبت

محکوم  حبسروز٩١به تحملاهويهجنجال ومتعارف وري وکالت غجاديا وی قانونريتجمع غ شرکت درقيطر ازیعموم

 که نقض  ليدل و  شده اندیانتساب د که آنان مرتکب بزهده ی مشانن  نينخست  دادگاه قاتيتحق اريز ستي وارد ندنديگرد

را متناسب ندانسته  شده نييحبس تعفري دادگاه کني دادگاه ارائه نداده اند اما اني به ادي نماجاديه اخواستدنظريتجد دادنامه

 ی جزاالير ونيليم پرداخت دوبهمتهمان را ازکي دولت حبس هریدرآمدها ازیقانون وصول برخ٣هدما٢دبه استناد بن

 -٦٣٩ نسبت به دادنامه شماره یاني عباس اندری آقایخواهدنظريتجد.  استیشالق به قوت خود باق. دينماي ملي تبدینقد

شده است   رددهيگرد حبس محکومروز٩١ به تحمل ینظم عمومه که بموجب آن به اتهام اخالل درهمان دادگا ٢٤/٤/٨٦

 شده را نييتع فري ک  دادگاهنياما ا دهيگردصادر  یقانون  نياساس مواز برني دادگاه نخستیرا وستي نیلي به دلیمتکزين

 لي تبد ی نقديی جزاالير  ونيليمپرداخت دو شده نييتع فريک قانون فوق الذکر ٣ماده ٢ بند  به استناد  نداسته و متناسب

 دنظريدادنامه تجد  یفري کی دادرسني قانون آئ٢٥٧ و ٢٥٠ به استتناد ماده یدنظرخواهي ضمن رد تجدنيبنابرا .دينمايم

یصادق  ویجوهر - دادگاهمستشاران   م/. استی قطی رانيا.  گرددی مدييخواسته را با اصالح بعمل آمده تأ  


