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 ----- دادگاه:

۸۶ - ۱۵۳ 

 

 »»بسمه تعالی«« 

در وقت فوق العاده شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و  ۱۳۸۶اسفند  ۶بتاریخ 

 حد تحت نظر قرار دارد.  / ۶۱۸۵۳/ ۸۵پرونده کالسه 

حسب محتویات پرونده که حکایت از رسیدگی به درخواست ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( علیه فرامرز  

ق اساسی و آئین نامه نحوه رسیدگی به ق مزبور  ۴۹ایرانی نژاد دایر تعیین تکلیف اموال نامبرده و در اجرای اصل  

  م صادر و با ابالغ آن به طرفین دعوی از حکم الز  ۱۳۸۶آبان   ۹ –  ۶ / ۸۶  / ۳۶۹که طی دادنامه شماره مورخ 

طرف فرامرز ایرانی نژاد مورد اعتراض واقع و تقاضای تجدید نظرخواهی آن را نموده است. لذا با طرح آن و  

صدور اخطاریه رفع نقص و ابالغ آن به نامبرده بعنوان تجدید نظرخواه و با توجه به انقضاء مهلت قانونی تاکنون 

ده و پرداخت هزینه دادرسی و غیره اقدام ننموده و رفع نقص کامل نکرده است. بنابراین دادگاه با نسبت به تکمیل پرون

توجه به مراتب فوق و مالحظه اوراق پرونده و گزارش مدیر دفتر محترم و دادگاه و سایر قرائن موجود بشرح ذیل 

 نماید.مبادرت به تصمیم می

 »»تصمیم دادگاه«« 

ده و نظر به اینکه آقای فرامرز ایرانی نژاد که تقاضای تجدید نظرخواهی از دادنامه صادره  بحکایت از محتویات پرون

را نموده و علیرغم صدور اخطاریه رفع نقص و ابالغ آن به تجدید   ۱۳۸۶آبان   ۹مورخ  ۶ / ۸۶/  ۳۶۹به شماره 

ف پرونده مستنداً به تبصره دو ماده نظرخواه، در مهلت مقرر قانونی اقدام ننموده است. لذا دادگاه در جهت تعیین تکلی

نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس ق.آ.د.م قرار رد دادخواست تجدید نظرخواه را صادر و اعالم می  ۳۳۹

 12k0017باشد. از ابالغ و در صورت اعتراض قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می

 اسالمی ایران  رئیس شعبه ششم دادگاه انقالب

 »»بابائی«« 

 ]امضاء[

 ]مهر رسمی[ ناخوانا انقالب اسالمی ]ناخوانا[

 

 ۹دستنویسی باالی صفحه[ یادداشت ]

 دستنویسی پائین صفحه[ ]ناخوانا[ یادداشت ]

 

 

 

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[
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