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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 چاپ دادنامه

 

 ]آرم[

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 «فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا»

 حقوقی( شهرستان سمنان) یعمومشعبهٴ سوم دادگاه 

 ۰۳۹۰۰۳۰۷۳۹۷۹۹۱۱۹شمارهٴ دادنامه: 

 ۰۹۹۰۰۰۰۷۳۹۷۹۹۰۹۹شمارهٴ پرونده: 

 ۰۹۹۰۳۰شمارهٴ بایگانی شعبه: 

 ۳۷۰۳تیر  ۷۳تاریخ تنظیم: 

 -----پیوست: 

 دادنامه

شعبهٴ سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان سمنان دادنامهٴ شمارهٴ  ۰۹۹۰۰۰۰۷۳۹۷۹۹۰۹۹پروندهٴ کالسهٴ: 

۰۳۹۰۰۳۰۷۳۹۷۹۹۱۱۹ 

ضیاءالدین متعارفی با وکالت آقای شکرهللا محمودی  تیریبه مدو کشاورزی میون لوبار خواهان: شرکت دامپروری 

 [آدرس]به نشانی سمنان شهرک گلستان 

منابع طبیعی استان سمنان  کل ٴ اداره .۰سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به نشانی سمنان خ سعدی  ۳خواندگان: 

 ای استان سمنان به نشانی سمنان بلوار بسیج . شرکت آب منطقه۷شهریور  ۳۳به نشانی سمنان بلوار 

 خواسته: اثبات وقع بیع

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواستهٴ فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به 

نده زیر تشکیل است و با توّجه به امضاء کن یتصددادگاه به  العاده فوقکالسهٴ فوق و بر تشریفات قانونی در وقت 

 نماید پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راٴی می اتیمحتو

 راٴی دادگاه

محدود و به  تیمسئولدر خصوص دعوی خواهان شرکت تولیدی و کشاورزی مکانیزه و دامپروری میون لوبار )با 

 هلل[.شکرا ]و با وکالت آقای  یمتعارف هلل[.] اءایضعاملی آقای  تیریمدو  رهیمد ئتیه( به ریاست ۰۴۱شمارهٴ ثبت 

منابع طبیعی استان سمنان  کلادارهٴ -۰سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان  -۳وکیل دادگستری به خواندگی  یمحمود

-۳آقای اتابک جعفری به خواستهٴ  مدیریتای استان سمنان به  شرکت آب منطقه-۷ رعمادیمآقای سید حسن  مدیریتبه 

 ۶ در بخش واقع ۰۳۳/ ۳-۰۰۱-۰۰۴ های ثبتی هکتار از اراضی موضوع پالک ۱۹اثبات تحقّق عقد بیع نسبت به 

به حضور در یکی از دفاتر  دومالزام خواندگان اّول و -۰لایر نسبت به خواندگان اّول و دّوم  ۱۹/ ۹/ ۳سمنان مقوم به 

لایر  ۳/۹/۱۹هکتار از اراضی یاد شده در خواسته ردیف اّول مقوم به  ۱۹سمی انتقال  اسناد رسمی جهت تنظیم سند ر

های یاد شده در خواسته ردیف اول )رفع  چاه در اراضی پالک نسبت به حلقه تیحقانصدور حکم به استحقاق و  -۷

 ۷/ ۰۳۰۷ای استان سمنان( الزم به توضیح است که خواسته ردیف سّوم طی الیحهٴ  مزاحمت از حّق شرکت آب منطقه
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وکیل خواهان به شرح فوق اصالح و رفع ابهام شده است با این توضیح که وکیل شرکت  ۰۹ آذر ۰۳موّرخ  ۰۹/

به موجب سند رسمی اجاره نمود و در آن  ۶۳خواهان اعالم نموده که شرکت خواهان پالک ثبتی یاد شده را در سال 

گردیده است و شرکت مستحدثات اعیانی  هر سال تمدید می نامه اجارهاصل درخت غرس نموده که  ۳۰۹۹۹در حدود 

که  نظیر یک باب ساختمان گاوداری و یک باب ساختمان دامداری یک باب تعمیرگاه یک باب انبار علوفه و ...دارد

هکتار از عرصه )زمین( برآمد و با منابع  ۱۹یانی اخذ نموده است لذا موّکل در صدد خرید سند رسمی اع ۳۴در سال 

را  لایر تقویم نمود که مهلت پرداخت آن  ۰۹۹/ ۹/ ۹ای قیمت آنرا مبلغ  نامه یططبیعی مکاتبه نمود که منابع طبیعی 

ه قیمت زمین تقاضای تخفیف نمود که ماه تعیین نمود که شرکت موّکل نسبت ب ۶به مّدت  ۳۰شهریور  ۷۳از تاریخ 

کل ثمن معامله را پرداخت نمود که  ۰۳آبان  ۰لایر در تاریخ  ۱۹/ ۹/ ۹ده فقره چک  یطموافقت نگردید که موّکل 

 یبردار بهرهباشد و در خصوص یک حلقه چاه نظر به اینکه پروانه  جریان بیع می صحتحاکی از ایجاب و قبول و 

اصله درخت اختصاص  ۳۰۹۹۹صادر گردیده و چاه یاد شده جهت شرب  ۳۳۶/ ۳۷۹۳/ ۴۹۹یک حلقه چاه به شماره 

شرکت آب  یادعاموّکل نسبت به اشجار و عرصه و اعیان اراضی طبق موارد مذکور ثابت است و  تیمالکیافته و 

اقد اراضی تحت ای مبنی بر اینکه با فسخ قرارداد اجاره بین سازمان جهاد کشاورزی و موّکل چاه مذکور ف منطقه

باشد خوانده ردیف اّول در دفاع به اختصار اعالم نموده، از آنجا که میزان اراضی واگذاری به شرکت  شرب می

به میزان  ۳۹آذر  ۰۳موّرخ  ۱۹۳۶۳کاری طبق قرارداد اجاره شمارهٴ  و علوفه یدامدارخواهان جهت اجرای طرح 

 یبردار بهرهدستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حّق  ۷۳ماّده  ۶هکتار بوده لذا در راستای تبصره  ۱۹

اجرایی الیحهٴ قانونی اصالح الیحهٴ  نامه نییآ ۷۰و  ۷۳ موادموضوع  ۳۰ مصوباز اراضی منابع ملّی و دولتی 

شورای انقالب انتقال قطعی  ۱۰اردیبهشت  ۷۳ مصوبقانونی واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسالمی ایران 

 ۱هکتار و در سایر مناطق کشور تا سطح  ۰تا سطح  ها استانمراکز  یها شهرستانراضی منابع ملّی و دولتی در ا

ٴیید وزیر جهاد  کلهای مربوط توسط ادارهٴ  هکتار با تصویب کمیسیون منابع طبیعی و انتقال بیش از این میزان با تا

جهت  ۳۰اسفند  ۳۳موّرخ  ۷۰۶۹۳نامه شماره  یطاتب بوده که مر ریپذ امکانکشاورزی یا فرد مجاز از طرف وی 

و مراتع کشور )دفتر واگذاری اراضی( منعکس که پاسخ نامه مذکور  ها جنگلصدور مجوز انتقال قطعی به سازمان 

شرکت خواهان به صورت اجاره دانسته است  فّعالّیت ادامهحکایت از عدم انتقال قطعی اراضی واگذاری و موافقت با 

که با مخالفت جهت انتقال قطعی، فعالیت شرکت خواهان به صورت اجاره ادامه داشته و شرکت خواهان از تاریخ 

لایر بدهی معوقه دارد که مبالغ پرداختی شرکت خواهان بابت بخشی از  ۰/ ۴۳۳/ ۳۰۶/ ۹فسخ قرارداد اجاره مبلغ 

دستورالعمل ضوابط تشخص  ۰ ماده ۰ تبصرهمحاسبه و منظور شده مضافاً به اینکه وفق  ارهاالج مالبدهی معّوق 

شهرها و طرح هادی روستاها در مورد اراضی ملّی و دولتی که از  محدودهاراضی زراعی و باغها در خارج از 

 دادارمطابق قرل قطعی تا قبل از انتقا زراعی و باغی واگذار گردیده یها طرحبرای اجرای  صالح یذطریق مراجع 

واگذاری اراضی ملی و دولتی عمل خواهد شد و از مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصالحی 

قرارداد اجاره تصریح شده که مستاٴجر بودن موافقت وزارت جهاد  ۰خارج است که در بند ب ماّده  ۰۱سال 

ها  با طرح را نداشته که کمیسیون صدور پروانه رمتناسبیغتاٴسیسات کشاورزی حق تغییرات در طرح و مستحدثات یا 

 به .۰۰/]؟[/۰/ص مورخ  ۰۰/ ۱۰۰۰۶شرکت خواهان نموده که طی نامه شماره  یبردار بهرهاقدام به ابطال پروانه 

اجور و ابطال پروانه یاد شده و عدم پرداخت  رمجازیغشرکت خواهان ابالغ گردیده است که به جهت احداث بنای 

اصالحی  ۷۷ مادهاجرایی قانون اصالح و  نامه آییننظارت به استناد قسمت ح و ط ماّده یک  هیئتمعّوقه کمیسیون 

و استرداد اراضی  موصوف اجارهها و مراتع کشور راٴی به فسخ قرارداد  از جنگل برداری بهرهقانون حفاظت و 

واگذاری صادر و ابالغ نموده که با توجه به عدم اعتراض شرکت ظرف سه ماه پس از ابالغ قرارداد اجاره به استناد 

لذا دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر  فسخ گردیده است ۰۰اسفند  ۷یاد شده در تاریخ  نامه آیین ۳بند الف ماده 

 اتیدفاعباشد بلکه چنانکه در  شاورزی و منابع ملّی و دولتی صرف ایجاب و قبول نمیبه اینکه واگذاری اراضی ک

است و دولت در واگذاری اراضی و منابع ملّی و دولتی  یخاصخوانده ردیف اّول آمده است تابع شرایط و ضوابط 

اضی یاد شده پس از جریان فّعال مایشاء نیست که به صرف ایجاب و قبول، اراضی را واگذار نماید و انتقال قطعی ار

ٴیید وزیر جهاد کشاورزی یا فرد مجاز از طرف وی می باشد و در پرونده دلیل یا مدرک یا مستندی که  اداری دقیق تا تا

و مراتع کشور از سوی وزیر جهاد کشاورزی به سازمان  ها جنگلحاکی از صدور دستور انتقال قطعی به سازمان 
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د ندارد مضافاً به اینکه عدم موافقت آن به صراحت اعالم شده است و ادعای اثبات جهاد کشاورزی استان سمنان وجو

مربوط به جهاد  نامه آیینو  ها دستورالعملدلیل یا مدرک مستند بر اساس قوانین و ضوابط و  هرگونهعقد بیع فاقد 

ین اساس طبق راٴی شماره واگذاری اراضی و منابع ملّی و دولتی است نظر به اینکه بر ا نحوهکشاورزی راجع به 

به فسخ قرارداد و استرداد اراضی واگذاری شده  رأیاز سوی هیاٴت نظارت  ۰۰اردیبهشت  ۳ص مورخ  ۰۰/ ۴۴۶۰

موضوع  به انتفای [.ناخوانا]صادر شده است که با این وصف الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی پالک ثبتی مرقوم،

نفع بوده و واگذاری قطعی احراز شود تا حکم به الزام خوانده به تنظیم  زیرا بایستی خواهان در موضوع ذی باشد می

مزاحمت از حّق عبارتست از دعوایی که به موجب آن  که نیاسند رسمی دارد در خصوص مزاحمت حّق، نظر به 

او مزاحم است  متصرفاتنسبت به نماید که  درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می رمنقولیغمال  متصرف

مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و نظر به اینکه از نظر قانونی دعوی مزاحمت و اصوالً  که نیابدون 

کند  حمایت نمی یرقانونیغقانونی باشد و قانون از متصرف  متصرفدعاوی ثالث راجع به شخصی مصداق دارد که 

و نظر  نیز فسخ شده است که دعوی مزاحمت وی مصداق پیدا کند قرارداد اجاره که به شرح فوق تبیین گردید که حتی

ای استان سمنان باشد وفق ادله  به اینکه در پرونده دلیل یا مدرک یا سندی که حاکی از مزاحمت شرکت آب منطقه

و اقامه نگردیده است مضافاً به اینکه خواسته خواهان اثبات استحقاق و حقانیت نسبت به  ارائهاثبات در امور مدنی 

به رفع مزاحمت تغییر یافت و  ۰۹آذر  ۰۳باشد که در الیحهٴ موّرخ  های مذکور می یک حلقه چاه در اراضی پالک

 یادعالذا دادگاه  ۰۳روردین ف ۰۰خوانده ردیف سّوم طی الیحه مورخ  موجه اتیدفاعدلیلی اقامه نگردیده است و 

و  ۳۹از قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم و منطوق مواد  ۳۰۳ و ۰و  ۳خواهان را ثابت ندانسته و به استناد مواد 

 برداری بهرهدستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق  ۷۳ ماده ۶ تبصرهقانون مدنی و  ۳۰۱۰و  ۳۷۰۳

اجرایی الیحهٴ قانونی اصالحی الیحهٴ  نامه آیین ۷۰و  ۷۳ موادموضوع  ۳۷۳۰مصوب از اراضی منابع ملی و دولتی 

 ۰شورای انقالب و تبصره  ۱۰اردیبهشت  ۷۳ مصوبقانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسالمی ایران 

ها در  و طرح ها شهرها و شهرک محدودهها در خارج از  دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی مزروعی و باغ ۰ ماده

های  دستورالعمل اصالحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح ۷۹تبصره ماده  روستاها و

صادر شده حضوری و  یرادارد.  حقّی شرکت خواهان صادر و اعالم می کشاورزی و غیر کشاورزی حکم به بی

 باشد ر استان سمنان میظرف بیست روز پس از ابالغ تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظ

 علیرضا توفیق

 رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( سمنان

 ]امضا[

 

 دادگستری کل استان سمنان –خیابان طالقانی نرسیده به میدان ارگ  –نشانی: سمنان 

 

 

 

 

 

 

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[

 


