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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 قوه قضائیه  

 

 ١١٩٨شماره: 

 ----- پیوست: 

 

 کمیسیون شماره سوم ]ناخوانا[ معاونت قضائی قوه قضائیه 

 / هـ.ق  ٩٣/  ١١٩٨  –ویژه  ٩٣/   ٠۴٣٨٣کالسه پرونده معاونت قضایی:  -١

 ١٣٩٣مرداد  ١١تاریخ رسیدگی: 

اصالحی قانون ن . د . ع و ا: قضات محترم صادر کننده رأی و ریاست محترم ]ناخوانا[   ١٨متقاضی اعمال ماده  -٢

 دادگستری

 واصله از دادگستری استان سمنان  

 خوانده: شرکت دامپروری و کشاورزی میون لوبار کشاورزیخواهان: سازمان جهاد  -٣

صادره از شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان   ١٣٩٣اردیبهشت  ۴مورخه   ٩٣٠٠٠٨٩موضوع دادنامه شماره  -۴

 سمنان

 دادگاه: عمومی حقوقی سمنان  شعبه سوم   ٩١١١۶٢پرونده محاکماتی کالسه:  -۵

 -----  -٣رحیمی  -٢نجفی   -١مشاوران قضایی: آقایان   -۶

 عضو ممیز آقای: صادق رحیمی  -٧

 پیشنهاد مشاوران: تجویز اعاده دادرسی و ارسال پرونده به مرجع صالح  -٨

 

 الف: گردشکار پرونده: 

رساند ساختمان جهاد با امعان نظر در محتویات پرونده محاکماتی و مندرجات پرونده نظارتی به استحضار می

ابطال اسناد مالکیت   -١اقامه دعوی به طرفیت شرکت دامپروری لیون لوبار تقاضای کشاورزی استان سمنان با 

تخلیه و تحویل اراضی واگذاری   -٢و ...  ۶٧و  ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶٣منابع ملی تحت پالک ثبتی  اعیانی احداثی بر روی

هکتار را نموده   ۵٠به مساحت  ١٣٧٠آذر    ٢٧  –۵٠٧۶١منابع ملی موضوع قرار داد اجاره فسخ شده اجاره شماره 

است پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت دادگاه پس از تشکیل 

  ١٣٩٢آبان  ٢١ –  ٨٩٣جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ختم دادرسی را اعالم و به موجب دادنامه شماره 

در   ١٣٧٠آذرماه  ٢٧  –۵٠٧۶١کهای مذکور قرار داد اجاره شماره به این استدالل »نظر باینکه مبنای واگذاری پال

بوده و این قرار داد در اجرای رأی   ١٣۵٩اجرای قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسالمی مصوب 

هیأت نظارت به  ----قانون حفاظت از جنگلها برابر دادنامه شماره  ٣٣هیأت نظارت موضوع قانون اصالح ماده 

قانون ضوابط    ٧٣ماده  ۶ت احداث بنای غیر مجاز و تغییر فعالیت بدون اخذ مجوز فسخ گردیده است و برابر بند جه
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بایست با تأیید وزیر جهاد کشاورزی یا هکتار می ۵و شرایط واگذاری بهره برداری از اراضی ملّی، اراضی بیش از 

دعوی خواهان را وارد   تنفیذ این موضوع ارائه نشده « فرد مجاز از طرف وی باشد و از ناحیه خوانده دلیلی برای 

از قانون آئین دادرسی مدنی   ۵٢٢و   ۵١٩، ۵١۵و مواد  ۶٠، و. قانون ١٢۵٧، ٣٩٩،  ١٠تشخیص و مستنداً به مواد 

 حکم به ابطال اسناد اعیانی و تخلیه و تحویل اراضی موصوف صادر نمود.

  ۶٠٠٠٨٩دگاه تجدید نظر استان سمنان به موجب دادنامه شماره رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفت شعبه ششم دا

با این استدالل »اوالً صدور اسناد اعیانی در راستای اجرای شرط ضمن عقد اجاره نامه   ١٣٩٣اردیبهشت  ۴مورخ 

، اثر هیأت نظارت مبنی بر فسخ قرارداد اجاره، برابر موازین ١٣٨٩اردیبهشت  ١بوده، ثانیاً با  توجه به رأی مورخ 

هایی که در زمان استحاق مستاجر ایجاد شده و فسخ نسبت به آینده است و نسبت به گذشته تسّری ندارد بنابر این اعیانی

 نسبت به آن سند مالکیت صادر شده فسخ بعدی تأثیری در زوال حق مالکیت اعیانی بوجود آمده ندارد و ...« 

ر نمود. متعاقباً سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به  ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بی حقی خواهان صاد

هکتار   ۵٠ای خطاب به ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان )شعبه ششم( اعالم داشت میزان این اراضی  موجب نامه

باشد لذا با فرض صحت  متر مربع می ٣۵۵٧جلد سند مالکیت اعیانی های احداثی حدود  ۶باشد و جمع مساحت می

باشد که فقط حدود سه هزار و پانصد متر احداث بنا شده و مازاد  ادره زمین مورد بحث پانصد هزار متر میرأی ص

بر آن باید تخلیه و در اختیار این سازمان قرار گیرد. قضات محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر بر اساس این مدرک  

اعالم   ١٣٩٢اردیبهشت  ۴ – ٨٩به شماره از رأی صادره خویش   ١٧٩جدید به موجب صورتجلسه مندرج در ص 

متر مربع که در   ٣۵۵٧هکتار از اراضی به استثنای  ۵٠اشتباه نمودند و اظهار داشتند خواسته سازمان جهاد نسبت به 

و آن احداث بنا شده صحیح و قابلیت رسیدگی دارد. و ریاست محترم کل دادگستری استان بر اساس این گزارش  

دادنامه مذکور اعالم اشتباه نموده و تقاضای بررسی مجدد پرونده را در اجرای مقررات ماده  بموجب شرحی نسبت به 

اصالحی نموده است پس از دستور ریاست معظم قوه پرونده جهت بررسی به این معاونت ارجاع شد پرونده بیش   ١٨

 گردداز این حکایت مؤثر ندارد و به شرح آتی درخواست دادگاه اظهار نظر می

 یه قضایی« »نظر

با مداقّه در پرونده محاکماتی و سایر مستندات پیوست با نظریه دادگستری استان سمنان در مخدوش بودن دادنامه  

تجدیدنظر موافقیم زیرا: اوالً عمده استدالل دادگاه محترم تجدیدنظر در نقض دادنامه بدوی و رّد خواسته خواهان،  

باشد در حالیکه میزان کل اراضی متنازع فیه در اراضی متنازع فیه میاحداث بنا قبل از فسخ اجاره توسط مستأجر 

متر مربع از این اراضی را احداث بنا  ٣۵۵٧باشد و مستأجر فقط تا میزان هکتار یعنی پانصد هزار متر مربع می ۵٠

موده و مقّرر داشتند  نموده است لذا قضات محترم دادگاه تجدیدنظر پس از تّوجه و تنبّه به موجب شرحی اعالم اشتباه ن

بایست به نفع  متر مربع غیر مّوجه بوده و مازاد بر آن تا پانصد هزار متر می ٣۵۵٧خواسته خواهان فقط تامیزان 

 خواهان حکم صادر شود. 

بایست از تمام زمین تخلیه و رسد مستأجر مینظر بنظر میثانیاً عالوه بر اعالم اشتباه قضات محترم دادگاه تجدید

اجاره  تواند ادامه تصرف دهد زیرا مبنای تصرف مستأجر بر اساسمتر مربع نمی ٣۵۵٧خواهان دهد حتی در تحویل 

بمدت  ١٣۶٩اسفند  ٢۴قرار داد، مدت اجاره از تاریخ   ۴بوده است و بموجب بند  ١٣٧٠آذرماه   ٢٧  –۵٠٧۶١شماره 

وجر )وزارت کشاورزی( این قرار داد قابل  پانزده سال بوده است و در صوت تأیید کارشناس یا کارشناسان منتصب م 

اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع  ٣٢باشد و در اجرای قانون اصالح ماده تمدید می

مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری   ١٣٨۶تیرماه  ٩مصوب 

باشد و هیأت مذکور به موجب رأی یا تخلّف و عذر موجه مجریان این هیأت مینظارت دارد و همچنین تشخیص تعلّل 

تخلف مستأجر را محرز دانسته و رأی به فسخ و عدم تمدید اجاره و   ١٣٨٩اردیبهشت  ١ –  ٨٩/  ۴۴۶٨شماره 

 (٩  - ١٠استرداد اراضی صادر نمود )ص 

مستأجر   –به تشخیص وزارت کشاورزی  قرار داد اجاره در صورت اجرای کامل طرح ٨ثالثاً به موجب بند 

بایست پس از اخذ گواهی از موجر جهت اخذ سند اعیانی به اداره ثبت مراجعه نماید در حالیکه مستاجر این گواهی می

  ٣مورخ  ١١٩/   ١٩٢۴استعالم شماره  را اخذ ننموده و تشریفات مذکور را در این بند رعایت نکرده مضافاً به موجب

ه ثبت استان سمنان، مستأجر بر خالف قرارداد در خصوص ایجاد اعیانی تغییر کاربری داده است  ادار ١٣٩٣خرداد  
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زیرا کاربری مورد توافق منحصراً کشاورزی و دامداری بوده در حالیکه مستاجر کاربری تجاری و مسکونی با ایجاد 

 اعیانی داده است.  

وزارت کشاورزی به عنوان موجر   ٣مندرج در ص   ١٣٨٩اسفند   ۴ –  ٣٩١٠دادگاه به موجب نامه رسمی شماره 

اصالحی با تجویز اعاده   ١٨قرار داد مذکور را فسخ و به مستأجر اعالم کرده است علیهذا در اجرای مقررات ماده 

 دادرسی عقیده بر بررسی مجّدد پرونده را داریم.  

 

 مستشاری قضائی معاونت قضائی 

   ١٣٩٣مرداد  ١١

 ]امضاء[

 

 مستشار قضائی 

 ]امضاء[

 ]ُمهر رسمی[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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