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شكات:
 .1آقای نصرت اله فتحي فرزند علي گدا به نشاني استان مازندران  -شهرستان آمل  -آمل  -نياكي محله  -نيكان  - 10پ 51
 .2آقای مهدي عليزاده فرزند حبيب اله به نشاني استان مازندران  -شهرستان آمل  -آمل  -امام رضا
متهمين:
 .1آقای علي شكري فرزند علي اصغر با وكالت آقای علي محمدزاده فرزند ذوالفعلي به نشاني استان مازندران  -شهرستان بابل  -شهر بابل  -حمزه كال حسين اباد شهرك پيام ساختمان
اریا واحد1
 .2آقای ميثم خدابنده لو فرزند عزت اله به نشاني استان مازندران  -شهرستان آمل  -شهر آمل  -بلوار طالب آملي-دریاي  29شهرك فرهنگيان پردیس  1بلوك  45ط1
 .3آقای امين حسين پور فرزند خليل به نشاني استان مازندران  -شهرستان آمل  -آمل  -خيابان نور  -فجر  - 24ایثار  - 27پالك 12
 .4خانم آزاده جواني فرزند قدرت هللا با وكالت آقای سيداحمد ابراهيميان فرزند سيدحسين به نشاني استان مازندران  -شهرستان آمل  -شهر آمل  -امام خميني آفتاب یك مجتمع ایرانمهر
طبقه اول واحد سه
 .5آقای محمدرضا شجاعي فرزند نصرت هللا به نشاني استان مازندران  -شهرستان آمل  -آمل  -خيابان امام رضا  -آزادگان  - 4زابلي  - 15فرعي اول سمت چپ  -منزل پدري
 .6آقای مهدي حسيني فرزند مجتبي به نشاني استان مازندران  -شهرستان آمل  -آمل  -كمربندي شهيد نعيمي روستاي كنسي -اواسط محل جنب نانوایي -پالك  232منزل جتبي حسيني
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 .10آقای حسين مصطفي نيا فرزند باقر به نشاني استان مازندران  -شهرستان آمل  -شهر آمل  -خيابان طالب املي-كوچه جمشيدي -پ85
 .11آقای اميرمسعود توكل فرزند عزت اله به نشاني استان مازندران  -شهرستان آمل  -آمل  -طالقاني-بلوارطبري-پالك1
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 .5اخالل در نظم و آسایش عمومي
 .6اخالل در نظم و آسایش عمومي
 .7اخالل در نظم و آسایش عمومي
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 .18تخریب
 .19تخریب
 .20تخریب
 .21توهين به مقامات و مأمورین
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 .38توهين به مقامات و مأمورین

بسمه تعالی _به تاریخ  1399 /02 /20در وقت فوق العاده جلسه شعبه  101دادگاه کيفری دو شهرستان آمل به تصدی
امضاءکننده ذیل تشکيل است پرونده کالسه 9900152/101تحت نظر است شعبه با بررسی محتویات پرونده و اعالم
کفایت و خاتمه دادرسی با استعانت از خداوند متعال با شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.
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ای دادگاه
درخصوص اتهام آقای  -1ایدین جوانی فرزندد قدرت متولد  1367کد ملی  001066246و  -2خانم ها ایدا جوانی فرزند
قدرت متولد  1369کد ملی  -3 0013643614ازاده جوانی فرزند قدرت متولد  1358کد ملی  001066246با وکالت
اقای سيد احمد ابراهيميان دایر بر اخالل در نظم و آسایش و  -4علی شکری فرزند علی اصغر متولد ،1366کد ملی
 5010949563با وکالت اقای علی محمد زاده دایر بر اخالل در نظم و اسایش عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
نسبت به مامور انتظامی اقای مهدی علی زاده و  -5امين فروحی فرزند جعفر متولد ، 1363کد ملی  2594465526دایر
بر اخالل در نظم و اسایش عمومی و توهين به مامور انتظامی در حين انجام وظيفه  ،دادگاه با عنایت به تعریف بزه توهين
که صرفا محدود به فحاشی و استعمال الفاظ رکيک نبوده و یک جرم صرف مادی و مطلق است  ،و ازمنظر مقررات
کيفری اهانت و توهين عبارت است از بکار بردن الفاظ با انجام اعمالی یا حرکاتی که با لحاظ عرفيات جامعه و با درنظر
گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعيت اشخاص موجب تخفيف یا تحقير آنان گردد و شيوه ارتکاب بزه نيز در تحقق بزه
مذکور موثر نبوده و ميتواند از طریق نوشتار گفتار و حرکات واقع گرددو وجه تشدید ان توهين به کارمند دولت درحين
خدمت می باشد با توجه به آنکه الزمه تحقق بزه مذکور توهين با توجه به سمت شخص و یا به سبب آن می باشد و در
بزه اخير تشدید مجازات صورت گرفته به لحاظ حفظ نظم عمومی و سياست اداری کشور ملحوظ بوده با امعان نظر به
آنکه در فعل ارتکابی متهم ردیف سوم اگاه به سمت مامورانتظامی بوده و به واسطه انجام وظایف اداری و شغلی وی
نيز مرتکب رفتار مجرمانه گردیده ،و صورت جلسه مورخ  26/10/1398مضبوط در صفحه  1پرونده موید این موضوع
بوده وبا امعان نظر به آنکه بزه اخالل در نظم از جمله جرایم مقيد بوده که باید عمال موجب اخالل در نظم و آسایش عموم
گرددو حسب محتویات پرونده و تحقيقات معموله دادسرا چنين نتيجه ای احراز گردیده با توجه به اقرار متهمين در دادگاه
وعدم دفاع موثر از جانب متهمين موصوف و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و حصول امتناع قضایی بزهکاری
نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد  609 -618قانون مجازات اسالمی تعزیرات  75ناظر بر درجه  6از
ماده  19قانون مجازات اسالمی  92با رعایت مقررات تعدد جرم ناظر بر ماده  134قانون اخير الذکر نسبت به متهم ردیف
سوم ، ،حکم بر محکوميت متهمين به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و 20ضربه شالق بابت بزه اخالل در نظم و حکم
بر محکوميت متهم ردیف سوم به پرداخت یک ميليون لایر جزای نقدی بابت بزه توهين به مامور در حين انجام وظيفه
و محکوميت متهم ردیف چهارم به پرداخت دیه به شاکی اقای مهدی علی زاده به شرح  -1ارش خونمردگی کوچک پشت
دست راست یک دهم درصد  -2کبودی ناحيه فوقانی داخل بينی سه هزارم دیه کامل -3تورم ناحيه فکی گيچگاهی سمت
چپ سر یک دهم درصد صادر و اعالم می گردد .النهایه با توجه به تغيير و تبدیل مبانی حقوق قضایی از نظر اهميتی که
جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشته و همچنين پنداشت مجرم به عنوان یک بيمار اجتماعی با لحاظ عنصر ازادی
اراده در ارتکاب جرم و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی و تغييرات
اساسی فلسفه مجازاتها با این توضيح که ان را عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربيت و اصالح و در مان بزهکار می دانند
و تغيير اساسی در قانون مجازات در راستای تغيير اهداف ان و ارائه طرق نوین و با بيان این نکته که در پاره ای از
موارد تحميل مشقت بدنی و سلب ازادی اشخاص و اجرای حکم حبس مغایر با فلسفه و اهداف جدید مجازات ها می باشد لذا
بدنبال تامين هر چه بيشتر اهداف مجازات ها و دور نگه داشتن مجرمين از ارتکاب جرم جدید و کمک به بازپروری و باز
اجتماعی گشتن مجرمين و صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار و فعاليت مجرمين و بهره مند شدن
مجرمين از ازادی در خارج از محل زندان و جلوگيری از سوءمعاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمين سابقه دار در زندان
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،دادگاه اجرای مجازات حبس مذکوردرحکم را بلحاظ پيش بينی اصالح رفتارنامبرده ووجود جهات تخفيف بدليل اقرار
نامبرده  ،مناسب به حال ایشان ندانسته ومستندا"به مواد55-54-53-52-51-50-49-48-47-46--43-42-41-40قانون
مجازات اسالمی  ، 92حبس مذکور را بمدت یکسال معلق می نماید،که نامبردگان مکلف به حرفه اموزی و اشتغال در مدت
تعليق)هر ماه به مدت سه روز ( مطابق نظر ریاست اداره زندان در انجمن حمایت از زندانيان می باشد که در صورت عدم
تبعيت از دستورات دادگاه بدون عذر موجه به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام برای بار اول یک تا دو سال به
مدت تعليق اضافه یا قرار تعليق لغو و برای بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات اجرا می گردد و همچنين درصورت ارتکاب
جرایم عمدی موجب حدوقصاص ودیه وتعزیرتادرجه هفت پس ازلغوقرارتعليق مجازات جرم اخيربهمراه مجازات تعليق
شده اجرامی گردد حکم صادره حضوری درخصوص دیه با توجه به قلت ان قطعی و نسبت به سایر موارد ظرف مدت
بيست روزازانقضاءمدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان مازندران می باشد .همچنين درخصوص
اعتراض نماینده حقوقی نيروی انتظامی نسبت به قرار منع تعقيب صادره از شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و
انقالب امل با عنایت به اینكه حسب محتویات پرونده قرار معترض عنه بر اساس مستندات و دالیل موجود در پرونده و
مطابق موازین قانوني صادر گردیده است و از حيث رعایت اصول و تشریفات دادرسي نيز اشكالي بر آن مترتب نيست و
در این مرحله از دادرسي دليل موجه و موثري كه موجبات نقض و بي اعتباري آن را فراهم آورد ارائه نشده است و دادنامه
معترض عنه نيز بر مبنای قانون و بطور صحيح اصدار یافته است لذا مستندا به ماده  273قانون ایين دادرسی کيفری
مصوب  1392ضمن رد اعتراض نامبرده عينا تایيد و استوار می گردد.رای صادره قطعی است .
رئيس شعبه  101دادگاه کيفری دو آمل  -ابوالقاسم کفشگر
امضاي صادر كننده
تصوير برابر با اصل است.
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