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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران  

 دادنامه  

 ----- دادگاه: 

 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

 ----- تاریخ: 

 ----- شماره: 

 ----- پیوست: 

 

 کالسه: ]ناخوانا[

 ١٣٩٠مرداد  ٢٣ –  ٩٠٠٩٩٧٧۴٢٢۴٠٠۴۴٢٠دادنامه: 

 محمد افشین و غیرهشاکی: 

 متهم: صدراله راستی و غیره 

 اتهام: تصرف عدوانی ملک غیر

 جزایی دادگاه عمومی شهرستان دنا  ١٠١مرجع رسیدگی کننده: شعبه 

 نماید. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به انشای رأی می 

 رأی دادگاه 

اردشیر راستی فرزند عبدالعلی   -٢صدراله راستی فرزند قدم با وکالت آقای محمد امیری،  -١درخصوص اتهام آقایان 

دایر بر تصرف عدوانی ملک غیر، موضوع شکایت آقایان محمد افشین و غیضان دلبازی مؤدب بدین توضیح که ستاد 

دره اموال بهائیان متواری حکم احکام پیوست طی  اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان مالک در راستای مصا

نمایند، قراردادی دو قطعه از اراضی مصادره را به شکات اجاره داده و متهمین از رفع تصرف آنها خودداری می 

دادگاه با عنایت به کیفرخواست و قرار مجرمیت صادره از دادسرای عمومی و انقالب دنا، که حکایت از تصرف 

گذار شده دارد، صورت جلسه مرجع انتظامی که مؤید شکایت شکات در خصوص تصرف عدوانی  عدوانی اراضی وا

باشد، اقرار صریح متهمین در خصوص تصرف اراضی با ادعای مالکیت، نظریه کارشناس پیوست پرونده که در می

صرفی مطابقت دارد، کننده این موضوع است که اراضی واگذاری با اراضی متهای قبلی انجام گرفته و مشخصپرونده

اقرار متهمان در دادسرا و جلسه دادگاه و سایر محتویات پرونده بزه منتسبه به نامبردگان محرز و مسلّم بوده، ضمن  

توضیح این مطلب که هیچکدام از ایرادات وکیل محترم متهم ردیف اول وارد نیست زیرا اوالً در خصوص اینکه بیان 

در دعوای ایجاد مزاحمت باید تصرف شاکی به اثبات برسد و در چنین جایی   داشته موکل از اول متصرف بوده و
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شاکی متصرف نیست گرچه این موضوع در خصوص مزاحمت ملکی پذیرفته شده است اما تشخیص اینکه عمل متهم  

تهام متهم باشد و حسب دادنامه صادره ابا کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت دارد با مقام قضایی رسیدگی کننده می

باشد و زمینی که در متر مربع می ٣٠٠٠باشد، ثانیاً در خصوص اینکه زمین واگذاری به شکات تصرف عدوانی می 

باشد، هشتصد متر است هم باید توجه داشت که دو قطعه زمین جداگانه به شکات واگذار شده که  ید موکل ایشان می

باشد، ثالثاً در دعاوی تصرف عدوانی کیفری و همانطوری  می متر بوده و در تصرف موکل ایشان  ٨٠٠یکی از آنها 

باشد صرف احراز  که نظریات مشورتی متعددی در این خصوص داده شده است نیازی به سبق تصرف شاکی نمی

های پیوست مالکیت ایشان محرز  مالکیت کافی است که در چنین جایی هم ستاد اجرایی بعنوان مالک که حسب دادنامه 

ن را بعنوان اجاره به شکات داده است رابعاً شخص متهم اقرار دارد که زمین هشتصد متری را کاشته  زمی –است 

باشد و این موضوع که زمین هشتصد متری در  است و این خود مصداق تصرف عدوانی از طریق کشت زمین می

ص اینکه زمین مذکور از  شود تا ایشان آن را کشت کند. خامساً در خصووسط باغ متهم قرار گرفته مجوزی نمی

باشد هم باید توجه داشت که زمین مذکور توسط اجداد متواریان به خانمی واگذار شده این  اراضی بهائیان متواری نمی

تواند مسقط حق مالک )ستاد اجرایی( و بالتبع انعقاد اجاره باشد، لذا با توجه به نظریه واگذاری غیرقانونی نمی

یک از متهمین  رار متهمین در خصوص تصرف عدوانی و سایر محتویات پرونده هرکارشناسی مطابقت زمین، اق

نماید. رأی صادره حضوری و قابل  الذکر را ضمن دستور به رفع تصرف به شش ماه حبس تعزیری محکوم میفوق

 باشد. / م تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان ک. ب می 

 پور غریب

 یی دادگاه عمومی شهرستان دنا اجرا  ١٠١دادرس شعبه 

 امضاء روی مهر[  –]مهر رونوشت برابر با اصل است 

 

 ١٣٩٠شهریور  ۵

 [ء]امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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