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 »فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا« 

 نظر استان سمنان شعبه ششم دادگاه تجدید

 

 9309972315600300شماره دادنامه: 

 9109982310300936شماره پرونده: 

 930013شماره بایگانی شعبه: 

 1393تیرماه  16تاریخ تنظیم: 

 -----پیوست: 

 

 دادنامه 

شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان سمنان دادنامه شماره  9109982310300936پرونده کالسه 

9309972315600300 

 [حذف شدهخوانده: شرکت دامپروری و کشاورزی میون لوبار به مدیر عاملی ضیاءهللا متعارفی به نشانی ]

جهاد کشاورزی استان سمنان با نمایندگی آقای سید مهدی شاهچراغی به نشانی سمنان بلوار بسیج  خواهان: سازمان

 1ساختمان شماره 

 )دادخواست اعاده دادرسی( 1393 اردیبهشت   4 –  00089موضوع: اعاده دادرسی از رأی شماره 

نظر استان سمنان با شرکت اعضاء  در وقت نظارت شعبه ششم دادگاه تجدید  1393تیرماه  16گردشکار: به تاریخ 

امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور 

 . رأی مینماید

 رأی دادگاه 

  4 –  00089در مورد دادخواست اعاده دادرسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از دادنامه قطعی شماره 

از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور   426ماده  7این دادگاه به استناد بند  1393 اردیبهشت

مدنی با این توضیح که مطابق دادنامه قطعی مورد اشاره در مورد خواسته سازمان جهاد کشاورزی به طرفیت شرکت 

احداثی بر روی عرصه منابع ملی و تخلیه و  دامپروری و کشاورزی میون لوبار مبنی بر ابطال اسناد مالکیت اعیانی

تحویل اراضی واگذاری، دادگاه تجدید نظر بنا به جهات و دالیل منعکس در رأی راجع به خواسته اول مبنی بر ابطال  

اسناد مالکیت اعیانی حکم بدوی را نقض و حکم به بی حقی سازمان جهاد کشاورزی صادر و در مورد خواسته بعدی  

و تحویل اراضی با نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوا صادر شده است و سازمان جهاد   مبنی بر تخلیه

العاده با استناد به رأی کمیسیون هیأت نظارت )که قبالً در پرونده منتهی به کشاورزی در این مرحله از دادرسی فوق
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دادگاه عمومی جزایی سمنان که   103شعبه  1389آبان   23 -820صدور دادنامه قطعی ارائه شده است( و دادنامه 

حاکی از اعتراض اداره جهاد کشاورزی سمنان از قرار منع تعقیب مدیر عامل شرکت میون لوبار و رد اعتراض  

های اخذ شده از ناحیه خوانده دعوا )شرکت میون لوبار( که مدعی  اداره مذکور است و همچنین اسناد مالکیت اعیانی

ه در پرونده منتهی به رأی قطعی ابطال آن خواسته شده مکتوم بوده و حسب مندرجات آن است تصویر اسناد مالکیت ک

های احداثی خارج از طرح مصوب شرکت خوانده و بر خالف شروط عقد اجاره و موافقت سازمان جهاد اعیانی

متر لکن   3557کشاورزی به عنوان موجر اخذ شده است. عالوه بر این که میزان مساحت اسناد مالیکت اعیانی 

های مذکور مسموع بوده  هکتار است که دعوای تخلیه در قسمت مازاد بر اعیانی 50اراضی موضوع فسخ قرار داد  

لذا تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه قطعی و صدور رأی شایسته را نموده است که از توجه به اوراق پرونده اوالً: 

خواسته اعاده خواه در مرحله بدوی بوده لذا مکتوم بودن تصویر های احداثی جزء چون ابطال اسناد مالکیت اعیانی

های ماهوی دادگاه بدوی و  رسد و از جهت اثبات اصل دعوا با عنایت به رسیدگیاسناد مالکیت آن موجه بنظر نمی

و تجدیدنظر تصاویر اسناد مذکور که در این مرحله ابراز شده مؤثر در مقام نیست و رأی کمیسیون هیأت نظارت 

کند. موضوع مکتوم بودن بر اسناد مذکور صدق نمی دادگاه جزایی سمنان نیز در اختیار سازمان اعاده خواه بوده و

هکتار است   50متر و میزان اراضی قرار داد فسخ اجاره  3557های احداث شده ثانیاً: این که میزان مساحت اعیانی

شده گذشته از صحت و سقم اظهارات اعاده خواه اصوالً اعاده   که راجع به تخلیه و تحویل آن قرار عدم استماع صادر

قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به احکام قطعی است و از قرارهای صادره خروج   426دادرسی موضوع ماده 

باشد بنا به مراتب چون موضوعی دارد لذا قرار عدم استماع صادره در فرض اشتباه بودن مشمول مقررات مذکور نمی

از   435جهت استنادی ندارد مستنداً به تبصره ذیل ماده  ست اعاده دادرسی فوق انطباقی با مقررات قانونی ودادخوا

 اعالم مینماید رأی صادر شده قطعی است.   قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تقدیمی صادر و

 

 رئیس شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان سمنان

 [  محمد فکوری نژاد ]امضاء

 

 مستشار دادگاه 

 علیرضا توفیق ]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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