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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 دادنامه 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 شعبه اول دادگاه عمومی بخش کیاسر

 ٩٠٠٩٩٧١٩٩٢١٠٠٣٧٧شماره دادنامه: 

 ٩٠٠٩٩٨١٩٩٢١٠٠١۵۵شماره پرونده: 

 ٩٠٠١۶٠شماره بایگانی شعبه: 

 ١٣٩٠تیرماه  ٢٠تاریخ تنظیم: 

 -----پیوست: 

 

 شعبه اول دادگاه عمومی بخش کیاسر ٩٠٠٩٩٨١٩٩٢١٠٠١۵۵پرونده کالسه 

 ٩٠٠٩٩٧١٩٩٢١٠٠٣٧٧دادنامه شماره: 

ی احمدی  آقای عل  -۵آقای علی پیری  -۴خانم مهرانه حسینی  –٣خانم گلین موفقی  -٢آقای الیاس صادقی   -١شکات: 

آقای شهاب  -٩آقای عزیزهللا موفقی ایولی همگی به نشانی  -٨آقای حسین ثابتیان  -٧آقای نصیرالدین نوبخت  -۶

  -١۴هللا ثابتیان آقای ریاض -١٣هللا نعیمی آقای فرج  -١٢آقای فرامرز روحانی  -١١آقای علی جذبانی  -١٠ثابتیان 

 -١٨آقای جهانبخش موفقی  -١٧]اکبری[  آقای عوضعلی ابری -١۶نی هللا روحاآقای روح -١۵آقای عطاهللا موفقی 

]ناتولی[ آقای تولی   -٢٢آقای جمال موفقی  -٢١آقای اسدهللا نعیمی  -٢٠هللا لقائی آقای نجات -١٩الدین ثابتیان آقای قوام 

آقای پرویز  -٢۶آقای سعادت روحانی  -٢۵آقای داریوش موفقی  -٢۴علی صادقی ایولی   آقای سید -٢٣درخشان 

خ   –خانم افسانه موفقی با وکالت آقای حسین صدیق تنکابنی به نشانی ساری  -٢٨االمین عالی آقای روح -٢٧جزبانی 

  -دفتر وکالت و آقای توکل فرجپور به نشانی قائمشهر ابتدای خ ساری ١۴واحد  -مجتمع پزشکی کسری – قارن 

الدین اکبری با وکالت آقای کمال  -٣٠ [حذف شده]آقای محمد درخشان به نشانی  -٢٩لت دفتر وکا -ساختمان روحی

 دفتر وکالت   – ساختمان روحی  –آقای توکل فرجپور به نشانی قائمشهر ابتدای خ ساری 

  -٣آقای سیدجواد درخشان همگی به نشانی بخش چهاردانگه روستای ایول  -٢آقای صفرعلی اسماعیلی  -١متهمین: 

آقای اسماعیل عمادی   -۶ –آقای نادعلی فالح پور همگی به نشانی   -۵اله اسماعیلی آقای فیض -۴آقای منصور لیالی  

آقای اصغر   -١١آقای هادی شیخانی  -١٠جالل موسوی  آقای سید -٩آقای مجتبی درخشان  -٨آقای غفار آهنگری  -٧

 آهنگری همگی به نشانی 

 دستگاه خانه سرا ٢٨اتهام: تخریب 

 گردش کار

، سیدمحمد درخشان فرزند  علی پیری فرزند ظهورهللا ،بر اساس مندرجات پرونده آقای محمد پیری فرزند ظهورهللا

محمد، سیدعلی صادقیان فرزند سیدمهدی، علی   اصغر موفق ایولی فرزندسیدابراهیم، احسان موفق فرزند عزیز، علی 

فرامرز روحانی، فریده روحانی فرزند سیدمحمد، فرضیه  ، ثابتیان فرزند ضیا هللا احمدی فرزند یوسف علی، ریاض هللا
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عالیشاه فرزند محمدنبی شکایتی علیه آقایان مومن اسماعیلی و سیدجواد درخشان مبنی بر تخریب منازل مسکونی 

در تحقیقات از محل مورد ادعا موضوع تسطیح و تخریب  ١٣٨٩تیرماه  ۵که نیروی انتظامی در گزارش شکات تقدیم 

منازل توسط اشخاص ناشناس و خاک برداری با لودر و بلدوزر را تایید کرده است مشتکی عنهما در تحقیق موضوع 

 -١کالت نامه از طرف آقایان و خانمها را منکر گردیدند در ادامه آقایان صدیق تنکابنی و توکل فرجپور با تقدیم و

موفقی ایولی فرزند ذبیح   عزیز هللا -٣محمد حسین  روشن موفقی فرزند -٢ ]کریم هللا[ موفقی فرزند کرم هللا عطاءهللا

علی   -٧علی احمدی فرزند یوسفعلی  -۶نصیرالدین نوبخت فرزند سبع  -۵حسینی فرزند سید ذاکر  سید صرهللا -۴

روح  -١٠عوضعلی اکبری فرزند علی اصغر  -٩  حسین ثابتیان ایولی فرزند نصرت هللا -٨ پیری فرزند ظهورهللا

  تولی -١٣مهدی  سیدعلی صادقی ایولی فرزند سید -١٢ سعادت روحانی فرزند ذکرهللا  -١١االمین عالی فرزند محمد 

نعیمی  فرج هللا-١۵موفقی فرزند قدرت  عطاءهللا -١۵ ز مقدسی روحانی فرزند رحمت هللافرامر -١۴درخشان  ]ناتولی[

روحانی  روح هللا -١٩ شهاب ثابتیان فرزند مسیح هللا  -١٨حسین  محمد دافسانه موفقی فرزن -١٧نعیمی  صرهللا -١۶

قوام الدین ثابتیان فرزند   -٢٢ جهانبخش موفقی فرزند عین هللا -٢١پرویز جذبانی فرزند محمد  -٢٠ فرزند وجیه هللا

علی جذبانی فرزند محمدمهدی  -٢۵لقائی فرزند حسین   نجات هللا -٢۴ ثابتیان فرزند ضیاء هللا ریاض هللا -٢٣  فضل هللا

واحد   ۵٠الدین اکبری فرزند عبدالعلی اعالم شکایت مبنی بر تخریب بیش از کمال -٢٧جمال موفقی فرزند محمد   -٢۶

  –مسکونی و آتش زدن درختان از جمله گردو علیه اشخاص از جمله رانندگان لودر و کمپرسی مجتبی درخشان ایولی 

عا شناسایی اسماعیل عمادی که اد  جالل موسوی و هادی حسینی و سید سید –اصغر آهنگری  –غفار کیاسری 

نادعلی   –منصور لیالی  –صفرعلی اسمعیلی   –اند را در ادامه مجدداً به مشتکی عنهم اسامی سیدجواد درخشان نموده

  ۶٩٠رحیم لیالی را اضافه مدعی تصرف عدوانی و تحمیل فروش و واگذاری اراضی شکات وفق ماده  –فالحپور 

اعالم داشته   ١٣٨٩مرداد   ٢۶تحقیقات بعدی نیروی انتظامی اند در قانون مجازات اسالمی تقاضای پیگیری نموده

تخریب چند ساختمان را تایید ولی در مورد تصرف و ساخت و ساز انجام نگرفته در ادامه نیروی انتظامی از مطلعین 

گل   –ای فخره  ولی هللا –عزت یزدانی  –شعبان تلما   –زلف علی احمدی   –فرض علی اصغری  –جعفرقلی مهرنیا 

شجاع  سید –سید عبدالکریم و سیدحسن میر شفیعی   –محمد صالح جعفری  –زینعلی وردی پور  –ود کهنسال محم

ای قبل از انقالب در روستای ایول در قدیم بودند  شجاعی تحقیقاتی در مورد موضوع شکوائیه انجام اصل سکونت عده

اند در ادامه  اطالعی نمودهانجام داده اظهار بی  ه تخریب شده چه کسیدمحل بیرون که منازل موجو زدر اوائل انقالب ا

ای از شکات جهت آماده نمودن اراضی کشاورزی به محل مراجعه که با نظارت مأمورین نمودند که مواجه با عده

  ای از فعالیت تراکتور و شخم زدن آن گردیدند دادگاه دستور بررسی و ارائه مدارک اسنادمخالفت و ممانعت عده

( دادگاه ١٣٨٩آبان   ١٨صوص تعلق زمین به آنان به عنوان ذی نفع بودن را به نیروی انتظامی اعالم )شکایت در خ

اطالعی  در ادامه از آقای سیدجالل موسوی ترکانی در مورد لودر و تخریب تحقیق که وی منکر گردید و اظهار بی

اطالعی نموده مطلقاً منکر دفاع و اظهار بی  کرده از ذوالفقار کهنسال فرزند اکبر )راننده( تحقیق گردید که از خود

گردیده از آقای فالح پور نیز تحقیق وی نیز مانند سایرین منکر اطالع و اقدام گردیده است و سایر مشتکی عنهم نیز 

اعالم    ٣۵١۴ /  ٢  / ۵٠۶ /  ٢۴  – ١٣٨٩آذرماه   ١۵اند و نیروی انتظامی در گزارش نهایی در دفاع بیانی مشابه داشته 

تخریب شده در مورد موضوع شکایت  ١٣٨٩تیرماه  ٣ه است که منازل بیش از سی سال خالی از سکنه بوده در  داشت

اند و نتیجه تحقیقات منجر به شناسایی راننده یا منکر بوده و هرگونه طمع ورزی نسبت به اموال شکات را رد کرده

اند در ادامه دادگاه وارد رسیدگی وکالء به دفاع از هرانندگان لودر تخریب کننده یا عامالن اصلی تخریب شناسایی نشد

محمود، صفرعلی اسماعیلی   علی، جواد درخشان فرزند سید  شکوائیه موکلین اقدام دادگاه از آقایان منصور لیالی فرزند

صادر گردیده از  و نادعلی فالح پور مشتکی عنهم تحقیق و قرار ضامن  اسماعیلی فرزند یدهللا فیض هللا ،فرزند یدهللا

م  زاند به لحاظ فقدان دلیل کافی دادگاه احضار آنان را السایر مشتکی عنهم که راننده کامیون وکمپرسی و لودر بوده

 نهایه پرونده جهت تصمیم نهایی معد تشخیص داده شد. ندانسته و

 مرجع رسیدگی کننده شبعه اول دادگاه عمومی بخش چهار دانگه )کیاسر(

 دادگاه« »رأی 

نفر از موکلین و شکات بر علیه آقایان نادعلی   ٢٨پور بوکالت از جدر مورد شکایت آقایان صدیقی تنکابنی و توکل فر

جواد درخشان فرزند   – صفرعلی اسماعیلی فرزند یدهللا –  اسماعیلی فرزند ید هللا هللافیض  –فالحپور فرزند محمد 

دستگاه خانه سرا و آقایان مجتبی   ٢٨روستای ایول مبنی بر تخریب منصور لیالی فرزند علی اهالی  –سیدمحمود 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

اسماعیل عمادی رانندگان لودر و   –هادی شیخانی  –سیدجالل موسوی  –اصغر آهنگری   –غفار کیاسری  – درخشان 

 کمپرسی ایضاً مبنی بر تخریب منازل شکات نظر به اینکه علیرغم دستور دستگاه و ضرورت اقامه شکوائیه هیچ یک

اند و  را نسبت به محل مورد ادعا ارائه نداشته  داز شکات مستندات قانونی مالکیت خود و میزان و حدود مالکیت خو

قانون آئین دادرسی کیفری بر مذکورین قابل انطباق نیست علی فرض وقوع  ٩اساساً عنوان شاکی موضوع ماده 

کاب جرم فرع ذی نفع و ذی حقی و اثبات حقوق تخریب عمدی توجه ضرر و زیان مادی ناشی از آن در نتیجه ارت

مالکانه شکات نسبت به عرصه و اعیان محل مورد ادعا است در حالکیه هیچ مستند رسمی یا غیر رسمی را در این  

اند علی فرض احتمال سکنای بعضی از شکات در قبل از انقالب با توجه به محل وقوع عرصه و  جهت ارائه نداشته 

قانون مدنی نسبت به شکات  ١۴٠یک از اسباب مملکت شرعی و ایضا قانونی موضوع ماده  وضعیت بعدی آن هیچ

مهیا و موجود نیست علی فرض اقدام به احیاء یا سکنی )که این هم ثابت نیست( اعراض از مورد و ترک محل 

ستند مانع تخریب تواناند میاند و دلیل اعراض نفس ادعاء تخریب است اگر حضور داشته و اعراض نداشته نموده

کردند مضافا که بر اساس محتویات پرونده و اطالعات موجوده ادعائی شده و اشخاص مرتکب را دقیقا شناسائی می

بعضی از ساکنین قبلی در محل روستای مذکور به خارج از کشور رفته و از استیمان جمهوری اسالمی خارج 

حدود تخریبی آن دقیقا مشخص نیست و محل تصرفی رقبه   ستا واند اراضی و سکنای احتمالی آنان در محل روگردیده

قبل از اعراض و خروج از کشور دقیقا در همان و روستای مورد ادعا شکات واقع است شکات دقیقا حدود ملک 

اند نتیجه اصل مالکیت شرعی و قانونی و مشخص ننموده مورد ادعا خود و مجزا از موارد فراریان و مهاجرین را

و منشاء آن حدوثا و بقا فاقد مبنا مدرک و مستند بوده و در مورد شکوائیه هیچ دلیلی از سوی شکات در  حدود آن

اند و نه دیگری را به عنوان شاهد  اند نه خود شاهد بوده مورد انتساب عمل تخریب به مشتکی عنه مذکور ارائه نداشته 

و نه احدی تصرف محل   یت از اقدام مشتکی عنهم دارداند نتیجه تحقیقات نیروی انتظامی نیز نه حکامعرفی داشته

توان منشاء انتساب دانست و از طرفی موضوع با انکار نموده با صرف اختالف احتمالی قبلی و ظن و گمان را نمی

 انداطالعی کرده بودند انکار انتساب و اظهار بیبایست طبیعه از اتفاق مطلع میشدید آنان مواجه اهالی روستا که می

صرف مالکیت لودر و کمپرسی و رانندگی آن دلیل ارتکاب عمل انتسابی نیست بال دلیلی و ضعف ادعا به حدی بوده  

قانون آئین دادرسی کیفری دانسته زمینه هرگونه  ١٢۴که دادگاه احضار و تحقیق از بعضی شکات را مغایر با ماده 

قبلی یا فعلی مشتکی عنهم نیز منتفی است اهالی   خصومت و دشمنی و اختالف ملکی و قصد تصرف و تملک و تجاوز

محل و شهود محلی تحقیق شده از سوی نیروی انتظامی منکر موضوع هستند هیچیک از عوامل و علل عرفی که  

عموما منشا ارتکاب و انتساب بزه انتسابی به مذکورین است در پرونده تحقیقات و شکائیه وکیل و شکات ارائه  

داند لذا به استناد است دادگاه تحقیقات و بررسی بیش از آنچه صورت داده را مفید و میسور نمی نگردیده و یافت نشده

قانون اساسی حکم بر برائت مشتکی عنهم از اتهامات   ٣٧قانون آئین دادرسی کیفری و اصل   ١٧٧بند الف ماده 

ادعایی وارده صادر و اعالم رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 

قانون اساسی با   ۴٩اجرائی اصل  باشد ضمنا بر اساس تکلیف قانونی در راستای عمل به آئین نامهاستان مازندران می 

قانون اساسی استان مازندران جهت پیگیری اراضی اشخاصی    ۴٩ضوع و ارسال بدل به دادگاه محترم اصل  اعالم مو

 گردد. اند اقدام الزم معمول میکه از کشور خارج و اعراض و از استیمان جمهوری اسالمی خارج شده

 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهار دانگه )کیاسر(

 فتحی 

 []امضاء

 ١٣٩٠مرداد  ٣٠

 [ ١مهر رسمی در وسط صفحه ]

 فتوکپی برابر اصل است

 ]امضاء[

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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