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 یکی از وکالی پرونده خبر داد

 

 

 جلسه رسیدگی دوباره به پرونده پزشک تبریزی تجدید شد

 

 ۴یکی از وکالی مدافع پزشک تبریزی گفت: جلسه رسیدگی دوباره به پرونده موکلم در 

اسفندماه در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار و بدلیل گستردگی 

 .و حجم مطالب پرونده، جلسه دادگاه تجدید شد

 ۴با ایسنا گفت: در جلسه رسیدگی دوباره به پرونده موکلم در  وگو بابک بابازاده در گفت

 .اسفندماه توضیحات الزم را ارائه دادم و موکلم نیز حضور داشت

وی افزود: به دلیل گستردگی پرونده و حجم مطالب جلسه دادگاه تمام نشد و تجدید شد که 

 .شودطبیعتاً سال آینده جلسه جدید تشکیل می

 
یادآور شد: در جلسه چهارم اسفندماه تصمیمی گرفته نشد و فقط رسیدگی به بابازاده 

 .پرونده برای سال آینده تجدید شد

بهمن ماه گفته بود که بعد از نقض رأی پرونده موکلم  ۱۳این گزارش، بابازاده  براساس

 از سوی دیوان عالی کشور، این پرونده به شعبه صادر کننده رأی بدوی اعاده و به برخی



اسفندماه تشکیل  ۴از نواقص در شعبه رسیدگی شد. جلسه دادرسی پرونده موکلم در 

 .وارد رسیدگی شود مجدداً شود تا پروندهمی

، پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از ۹۵مهر ماه سال  ۱۷بر اساس این گزارش، 

مادربزرگ دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ جمله همسر، مادر، پدر، برادر و 

این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند که همزمان با مرگ دو 

، تحقیقات ویژه تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده

دتی با بازداشت این جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی آغاز شد. پس از م

پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد و در نهایت کیفرخواست این پرونده فروردین سال 

 .صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد ۹۶

 
بابازاده پیش از این به ایسنا گفته بود: چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه 

اسفند ماه سال  ۲۹برگزار شد و در نهایت سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی 

 .، رأی صادر شد و در نهایت الیحه اعتراضی خود را تنظیم و ثبت کردیم۹۶

بابازاده با بیان اینکه حکم صادره قصاص متهم است، گفت: این پرونده دو شاکی دارد. 

یکی در مورد فوت همسر و دیگری فوت مادربزرگ موکل است. در مورد فوت 

مادربزرگ، دایی موکلم تقاضای دیه کرده و در مورد همسر موکل نیز، اولیای دم تقاضای 

موکلم  له شاءهللا قضات دیوان عالی کشور با توجه به مدارکی کهاند. انقصاص کرده

 .ای داشته باشندو عادالنه طرفانه است، دادرسی بی

دره در خصوص محکومیت به ایسنا گفته بود که حکم صا ۹۷مهرماه سال  ۹بابازاده 

از سوی دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده به دلیل نقص  -علیرضا صلحی -موکلش

 .تحقیقات به شعبه رسیدگی کننده دادگاه بدوی اعاده شد

 

https://www.isna.ir/news/97111306938/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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