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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 دادنامه 

 ----- :دادگاه

 

 لوادفاَل تَتَبِعُوا الَهوی اَن تَع

 

 ١٣----- :تاریخ

 ----- :شماره

 ----- :پیوست

 

 عمومی  ١٨/  ٧٨/   ۴۶کالسه پرونده: 

 ١٣٨٠تیر   ١۴ - ٣۵۴شماره دادنامه: 

 [حذف شده]خواهان: عطااله موفقی 

 خوانده: صفر نوریان ساری بخش هشت مغازه وسایل خانگی

 خواسته: خلع ید 

 دادگاه عمومی ساری ١٨مرجع رسیدگی: شعبه 

 

 »رای دادگاه« 

حاج عباس  -٣نور محمد عالیشاه  -٢صفر نوریان  -١در خصوص دادخواست آقای عطااله موفقی به طرفیت آقایان 

علی لیالی دائر به خلع ید از قطعات زمین متصرفی خواندگان مقوم به ارزش یک میلیون و پانصد هزار لایر   -۴ لیالی

که چنین توضح داده: قطعات مورد تصرف خواندگان حدود سه هکتار میباشد که در ملک مرگاو و به صورت خشکه  

دادگاه خواهان اظهار  ١٣٧٨تیر  ١٩به تصرف خود در آوردند و در جلسه مورخ  ١٣۶٢زاری است و از سال  

کردۀ پدرانمان میباشد اوائل  داشت، سالیان دراز در آن منطقه زمین داشته و کشت و زرع میکردیم و این زمین آباد

خوانده آقای نور محمد علیشاه ]ناخوانا[ از طرف   .های ما تحویل این آقایان گردیدانقالب چون ما بهائی بودیم زمین

های اینها توسط هیئت گی از طرف دیگر خواندگان در جلسه مذکور اظهار داشت: در اوائل انقالب زمینخود به نمایند

امور اراضی و جهاد مورد تصرف قرار گرفته و جهاد دو سال در آن کشت نمود و چون ضرر کرد رها نموده و با 

وقف میباشد و در این رابطه مدارکی را به   تعیین بهره تحویل ما میدهد.... در ادامه اضافه نمودند که زمین مورد نظر

دادگاه ارائه و به ضمیمه پرونده شده است. دادگاه با ملحوظ داشتن مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله اقرار  

های مزبور در تصرف خواهان بوده و با توجه به اینکه خارج نمودن اراضی  خواندگان مبنی بر اینکه سابقاً زمین

ی قانونی انجام گرفته و بهائی بودن وی مجوزی برای تصرف کردن اموالش  رد خواهان از غیر مجامزبور از ی
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های یاد باشد و با فرض اینکه اراضی موقوفه باشد نیز هیچ منع شرعی و قانونی از استیفاء آنان نسبت به زمیننمی

موده و حقوق ای که توسط دیگران مرسوم و متداول است که به عنوان زارع در زمین وقفی زراعت نشده به شیوه

  ٣١١و   ٣٠٨موقوفه را پرداخت مینمایند، وجود ندارد لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص به استناد ماده 

قانون مدنی حکم به خلع ید اراضی موصوف و تحویل آن به خواهان صادر و اعالم مینماید. این رای حضوری و با  

 توجه به میزان خواسته قطعی میباشد. ص

 

 دادگاه عمومی ساری  رمضانی  ١٨دادرس شعبه 

 [رسمی ]امضاء روی مهر

 

 ]مهر[ ]ناخوانا[ رونوشت

 [ناخوانا] تیر ٢۶

 

 ١٠٩باالی صفحه[ شعبه  نویسی دریادداشت دست ]

 ]ناخوانا[  ٨۵/   ١٢٨٨باالی صفحه[  نویسی دریادداشت دست ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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