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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 به نام خدا 

 یلویه و بویر احمدگ ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان که

 با سالم و عرض ادب:

دادگاه عمومی جزایی شهرستان دنا که منتهی به   101مطروحه در شعبه  101  ک 90028۴احتراماً در پرونده کالسه 

گردیده در ظرف مهلت قانونی مراتب اعتراض و   1390 مرداد 22مورخ  9009977۴22۴00۴32شماره دادنامه 

 دارم. تجدید نظر خواهی خود را به شرح آتی تقدیم می

آن چه در پرونده موصوف مورد استناد دادگاه محترم بدوی قرار گرفته دایر بر این موضوع است که ستاد اجرایی  

قرارداد اجاره تنظیمی که توسط تجدید نظر خوانده ارائه شده قطعه زمینی متنازع فیه  فرمان حضرت امام )ره( حسب

 را به وی واگذار نموده است. 

داند به عرض برساند که ستاد اجرایی در جهت اثبات مالکیت خود صرفاً به دادنامه شماره  در حالی که الزم می 

اسالمی شیراز در راستای ضبط اموال و امالک بهائیان شعبه اول دادگاه انقالب  1373 فروردین  29مورخ  1۶۵8

  1013روستای کتا یاسوج استناد نموده است. ولی باید به عرض برساند که حکم استنادی به موجب دادنامه شماره 

آئین نامه نحوه  29دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام هیأت موضوع ماده  21شعبه  1387 مهر 1۴مورخ 

نقض گردیده و با این وصف ضبط و   1380 مهر 28قانون اساسی مصوب   ۴9های موضوع اصل  روندهرسیدگی به پ

مصادره اموال بهائیان روستای کتا در حال حاضر کأن لم بوده و مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( منتفی  

های موصوف را به غیر واگذار نماید لذا در حالی که برابر قانون در شکایت تصرف تواند زمینباشد و قاعدتاً نمیمی

کیت شاکی باید محرز و مسجل باشد، اما متاسفانه شاکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( کلیه عدوانی مال

های متنازع فیه را ارائه نداده و با این ترفند مالکیت خود را برای دادگاه محترم احکام صادره در خصوص زمین

 نقض و بال اثر گردیده است. 1۶۵8ه شماره اند در حالی که با صدور احکام بعدی دادنامبدوی مسجل و ثابت دانسته

لذا با وصف احراز مالکیت این جانب و سبق تصرف مالکانه و رد مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

 شکایت شاکی غیر موجه و فاقد ادله اثباتی بوده تقاضای بذل توجه و نقض دادنامه معترض عنه را استدعا دارد. 

 

 پرویز راستین[ دستنویس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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