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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 1378 بهشتیارد 25 –  13158دادنامه: 

 قوه قضائیه

 ]آرم[ 

 دادگاه انقالب اسالمی

 

 1377آذر  25تاریخ: 

 11۴٩18شماره: دهم 

 -----پیوست: 

 

امضاءکننده زیر تشکیل است پرونده دادگاه انقالب اسالمی تهران بتصدی  1۶شعبه  1377آذر   25بسمه تعالی: بتاریخ 

 [حذف شده]حد در رابطه با ادعای مالکیت آقای حسین اعظمی فرزند حیدر نسبت به ملک  /  13٩8/  7۶کالسه 

بطرفیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( قائم مقام قانونی محکوم علیمحمد اعظمی فرزند کوچک آقا در اجرای  

باشد دادگاه با توجه به بررسی مجموع محتویات پرونده ختم دادرسی را  ی میمطرح رسیدگ 581رای وحدت رویه 

 نماید%اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می 

 "رأی دادگاه" 

  1371بهمن  17مورخ  2715۶و  13۶8دی   13مورخ  1٩۶28های بحکایت اوراق پرونده و بنا به مفاد دادنامه

بخارج از کشور بودند بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( مصادره اموال اعضای خانواده اعظمی که متواری 

و احکام صادره بمورد اجرا در آمده است از جمله اموال متعلق به محمد اعظمی فرزند کوچک آقا ملک واقع در  

رازی از  میباشد که اخیراً آقای حسین اعظمی فرزند حیدر مدعی خرید آن میباشد با توجه به مدارک اب [حذف شده]

و   137۶دی  13و   137۶آبان  12سوی خواهان و اخذ اظهارات نامبرده و نماینده محترم نهاد ذینفع در جلسات 

کارشناس رسمی دادگستری و تائید امضای فروشنده در ذیل   1377آذر  5و  1377آبان  2۴امعان نظر در نظریات 

چه  سال در ملک مذکور گر 23اش بمدت قریب وادهو سکونت آقای حسین اعظمی با خان 135۴اسفند  18اقرارنامه 

ای مطابق عرف جاری بین آنها تنظیم گردیده لیکن حقانیت نامبرده نسبت به ملک موصوف از نظر شکلی مبایعه نامه

از نظر این دادگاه محرز است و منزل مسکونی فوق الذکر در زمره اموال محکوم علیه محمد اعظمی فرزند کوچک 

بنام آقای حسین اعظمی از نظر این دادگاه بالمانع  [حذف شده]آید بنابراین وفق تشریفات قانونی انتقال یآقا بحساب نم

است. رای صادره پس از تائید حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای نیری ریاست محترم دادگاههای ویژه 

 2۴باشد%قطعی و الزم االجرا می  13۶8شهریور  1۶فرمان مورخ 

 دادگاه انقالب اسالمی تهران 1۶رئیس شعبه 

 "حسین مشایخ"

 شعبه تهران شانزده

 ]امضاء روی مهر رسمی[  
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 [  یادداشت دستنویسی پایین صفحه]

 بسمه تعالی

 ]تاریخ:[ ]ناخوانا[

نامه ارائه شد و ]ناخوانا[ خریدار   مالحظه و بررسی گردید با توجه به مخدوش بواسطه مدارک و از جمله اینکه بیع

است اّدعای آقای حسین اعظمی فرزند مرحوم حیدر مردود میباشد نامبرده میتواند به ]ناخوانا[ سکونت و منزل 

 ]ناخوانا[ نسبت به خرید ملک از ستاد اجرائی اقدام نماید.

 ]مهر رسمی روی دستخط[

 

 چاپ روزنامه رسمی کشور

 دفتر طرح و برنامه ریزی  5۴ / 22٠1 /  1٠۴٠فرم شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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