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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 دادنامه  

 ----دادگاه: 

 

 »حقوقی« 

 1399مرداد  11تاریخ: 

 842/  54/   98کالسه پرونده: 

 453شماره دادنامه: 

 

 قانون اساسی  49مرجع رسیدگی: شعبه پنجاه و چهار دادگاه تجدید نظر استان تهران ویژه اصل 

-میدان امام"ره"  –تجدید نظر خواهانها: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام "ره" استان مازندران به نشانی: ساری  

االمین عالی ایولی،  کوچه مودت، فرامرز مقدسی روحانی، حسین ثابتیان ایولی، علی احمدی، روح -خیابان نهضت

اکبر موفقی ایولی، الیاس صادقی، نیره ثابتیان، علیاسداله نعیمی ایولی، مرتضی موفقی ایولی، شهاب ثابتیان، سید 

ائی ایولی، آقابرار جذبانی نیاله لقائی، خیران بفخریه عالیشاه، روشن موفقی، منصور روحانی، علی پیری، نجات

ایولی، سعادت روحانی، گلوردی موفقی ایولی، سیدمحمد درخشان، گلین موفقی، عبدالرحمن روحانی، سیده میران 

الدین  ایولی، قوام  یالدین اکبری ایولی، عطاءاله موفقیولی، داریوش موفقی ایولی، عطراله موفق ایولی، کمالحسینی ا

روستای ایول با وکالت آقای   – [حذف شده]ثابتیان، نصرالدین نوبخت ایولی، پرویز جذبانی، پروین خداوند به نشانی: 

واحد   – 28پالک  –کوچه فرشید  -عصر »عج« میدان ولی –مصطفی نیلی و محمدهادی عرفانیان به نشانی: تهران 

 21واحد  – 4طبقه   – 4پالک  –خیابان جزوانی  –پور وزیری –میدان مادر   –و میرداماد  10

ستاد اجرایی   – 2روستای ایول   –بخش چهاردانگه  –یاسر تجدیدنظر خواندگان: اهالی روستای ایول به نشانی: ک

اداره کل امور   – 2طبقه   –  17نیش کوچه  –خیابان خالد اسالمبولی  –فرمان حضرت امام "ره" به نشانی: تهران 

 محاکم

 ران ق.ا مازند 49دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  1398آبان   13مورخ  98 - 84تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 

 

 *گردشکار*

العاده، جلسه دادگاه به تصدی  پس از وصول پرونده و ثبت آن به کالسه مذکور با جری تشریفات قانونی در وقت فوق

امضاء کنندگان ذیل تشکیل گردیده است. هیئت شعبه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را با اعالم و با استعانت 

 قضائی مشاوره نموده، مبادرت به صدور رأی مینماید.از خداوند متعال و تکیه بر وجدان 

 

 *رأی دادگاه*

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام "ره" و فرامرز روحانی از دادنامه  

ق.ا استان مازندران که بموجب آن  49صادره از دادگاه ویژه اصل  1398آبان  13مورخ  98 - 84شماره 

درخواست تجدیدنظر خواندگان اهالی روستای ایول و ستاد اجرائی دایر به تعیین تکلیف اموال بجا مانده اهالی فرقه  

گردد و زمین خانه سرا حدود پنج هزار متر مربع و غیره ضاله بهائیت که بال تصدی رها گردیده و حدود ده هکتار می

جهت ترویج افکار و عقاید این   نظام سابق و هویدای معدوم بوده و، از وابستگان با توجه به تحقیق و بررسی معموله 

فرقه به منطقه عزیمت و ساکن گردیده و غاصبانه این اراضی را تصرف کردند و بشرح مندرج در دادنامه حکم به  

دیده به عدم مشروعیت اموال بجا مانده از فرقه ضاله در روستای ایول را بنفع ستاد اجرائی صادر گردیده و مقرر گر

اهالی کم زمین واگذار شود. با مالحظه محتویات پرونده و الیحه اعتراضیه تجدید نظر خواه و اینکه از ناحیه ایشان  

های عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 348ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 

نقض دادنامه صادره و رسیدگی بیشتر را فراهم کند ارائه نگردیده و  اعتباری و در نتیجهدر امور مدنی، سبب بی

عمده مطالب آورده شده در الیحه اعتراضیه تکرار مطالب بدوی است، بنابر این دادنامه ما نحن فیه از نظر رعایت  

  358ه ذیل ماده  مبانی استدالل خالی از ایراد و نقص قانونی است. لذا دادگاه مستنداً ب اصول و تشریفات دادرسی و

قانون اساسی جمهوری اسالمی  49های موضوع اصل قانون مذکور و اصالحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده

دیدنظر خواسته را با اصالح این قسمت از دادنامه مبنی بر جایران، ضمن رّد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه ت

ای اداره دارائی به اهالی کم زمین با حذف سایر موارد در دادنامه  نطقهفروش زمین به اهالی روستا به قیمت عرف م

 06GO22همین قانون قطعی است.  365نماید. رأی صادره به استناد ماده تأیید می

 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران   54رئیس شعبه 

 *حسن بابایی*

 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  54مستشار شعبه 

 *ابراهیمی*

 

 امضاء روی م هر[ –هر رسمی ]م  

 

   1399مهرماه  16]یادداشت دستنویس در وسط صفحه اول[  

 [ در صفحه اول ]امضاء و م هر 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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

