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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 رم[ آ]

 دادگستری کل استان سمنان 

 

 »فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا« 

 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان سمنان

 

 9409972315500284شماره دادنامه: 

 1394خرداد   17تاریخ تنظیم: 

 9109982310300936شماره پرونده: 

 930656شماره بایگانی شعبه: 

 

 دادنامه 

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

9409972315500284 

حذف ]شرکت دامپروری و کشاورزی میون لوبار به مدیر عاملی ضیاءهللا متعارفی به نشانی  -1تجدید نظر خواندگان: 

 [شده

تجدید نظر خواه: سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با نمایندگی آقای سید مهدی شاه چراغ فرزند سید تقی به نشانی 

   1سمنان بلوار بسیج ساختمان شماره 

   8واحد   2طبقه  42آقای محمود بهزادی راد به نشانی تهران خیابان کارگر شمالی خیابان هفتم پالک  -3

   1392آبان   21 - 893از رأی شماره نظر یدموضوع تجد

العاده شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان سمنان با شرکت اعضاء  در وقت فوق   1394خرداد  8گردشکار: به تاریخ 

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

 رأی مینماید. 

 

 رأی دادگاه 

در پرونده حاضر بدواً سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بطرفیت شرکت دامپروری و کشاورزی میون لوبار با 

ابطال اسناد مالیکت اعیانی احداثی بر روی عرصه   -1مدیر عاملی آقای ضیاءهللا متعارفی دادخواستی به خواسته:  

  225و   214و  217/  1وزه و مجزی شده از فرعی مفر 67و  66و  65و  64و  63منابع ملی تحت پالک ثبتی 

به   1370آذرماه   27 –  50761تخلیه و تحویل اراضی واگذاری موضوع قرار اجاره فسخ شده به شماره  -2اصلی  

هکتار به انضمام کلیه مستحدثات تقدیم دادگاه )شعبه سوم دادگاه عمومی سمنان( ننموده دادگاه محترم  50مساحت 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

و باستناد مواد قانونی مندرج در  1392آبان   21  – 893های معموله بموجب رأی شماره یمرجوع الیه پس از بررس

رأی حکم به ابطال اسناد اعیانی پالکهای مورد اشاره و تخلیه و تحویل اراضی واگذاری منابع ملی موضوع قرار داد  

قانون   504اره و رعایت ماده قرار داد اج 7)اجاره نامه( فسخ شده و با رعایت حقوق مندرج در تبصره یک ماده 

مدنی له خواهان صادر و اعالم نموده و در پی اعتراض وکیل خوانده به رأی مورد اشاره و ارجاع پرونده به شعبه  

اردیبهشت    4 – 00089ششم دادگاه تجدید نظر استان این شعبه )شعبه ششم تجدیدنظر( نیز بموجب دادنامه شماره 

دور اسناد اعیانی در راستای اجرای شرط ضمن عقد اجاره نامه بوده ثانیاً با توجه به با این استدالل »اوالً ص  1393

هیأت نظارت مبنی بر فسح قرارداد اجاره برابر موازین، اثر فسخ نسبت به آینده است  1389اردیبهشت  1رأی مورخ 

جاد شده و نسبت به آن سند  و نسبت به گذشته تسری ندارد. بر این اعیانی هایی که در زمان استحقاق مستأجر ای

مالکیت صادر شده فسخ بعدی تأثیری در زوال حق مالکیت اعیانی بوجود آمده ندارد«. در نهایت دادنامه معترض عنه  

تحویل  در این قسمت نقض و حکم بر بی حقی صادر نموده و در مورد قسمت دیگر دادنامه معترض عنه )تخلیه و

ل »مادام که مالکیت اعیانی تجدید نظر خواه قانونی بوده و به قوت خود باقی  عرصه اراضی ملی( نیز با این استدال

تواند نسبت به مطالبه اجرت است دعوی تخلیه و تحویل عرصه فاقد وجاهت قانونی است و در این مورد مالک می 

قانون آئین دادرسی مدنی   از 358و  348و   2المثل ... اقدام نماید...« این قسمت از دادنامه را نقض و با استناد مواد 

قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر نموده است متعاقب صدور رأی مذکور شعبه ششم دادگاه محترم تجدید  

نسبت به قسمتی از رأی صادر شده از همان شعبه اعالم اشتباه نموده و با این  1393تیرماه  15نظر در مورخ 

)پنجاه( هکتار می باشد که از این   50قرار داد اجاره فیمابین طرفین  توضیح که میزان مساحت اراضی موضوع فسخ

و خواسته سازمان کشاورزی را مبنی بر  –متر مربع از ناحیه شرکت میون لوبار احداث بنا شده  3557میزان حدود 

و رسیدگی متر که در آن اعیانی احداث شده است قابلیت استماع  3557تخلیه و تحویل اراضی مذکور به استثنای 

داشته از این حیث قرار عدم استماع دعوی مازاد بر اسناد مالکیت اعیانی خالف قانون و شرع اعالم و جهت اعمال  

انقالب پرونده بمنظور تجویز اعاده دادرسی بنظر  اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و 18مقررات ماده 

از اعالم گزارش ریاست محترم کل دادگستری پرونده در ریاست محترم کل دادگستری استان ارسال گردیده و پس 

کمیسیون معاونت قضائی قوه قضائیه مطرح و کمیسیون محترم فوق االشاره ضمن پذیرش نظریه دادگستری استان  

سمنان را مبنی بر مخدوش بودن دادنامه تجدید نظر با تجویز اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده اظهار عقیده نموده  

از موافقت ریاست معظم قوه قضائیه با درخواست اعاده دادرسی پرونده به شعبه همعرض )باین شعبه( ارجاع  که پس

گردیده است که با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و اقدامات معموله در دادرسی مرحله بدوی و تجدید نظر و 

قرار داد اجاره   8با توجه به اینکه بموجب مفاد ماده  با عنایت به بررسیهای انجام شده در این مرحله از دادرسی و

تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی و با تحقق شرائط مندرج در آن به مستأجر اجازه احداث اعیانی در اراضی واگذار شده  

)موضوع قرار داد( داده شده و شرکت طرف قرار داد )میون لوبار( در راستای اجرای شرط مذکور در عقد اجاره  

رسمی فوق اقدام و صدور سند مالکیت اعیانی پالکهای متنازع فیه در همین جهت و با مجوز وفق مقررات  نامه

قانونی و در چارچوب قرار داد صورت پذیرفته و تشریفات قانونی نیز رعایت گردیده و اقدامات فوق بویژه صدور 

رستان سمنان بنام شرکت میون لوبار با سند مالکیت اعیانی اراضی مذکور از سوی اداره ثبت اسناد و امالک شه

  22  – 22791/   16/  12موافقت و اجازه صریح اداره کل کشاورزی استان سمنان بوده است )موافقت نامه شماره 

در این   1393آبان   28( و نماینده حقوقی اداره ثبت اسناد و امالک سمنان نیز در جلسه رسیدگی مورخ 1370دیماه 

معتبر بودن آن تأکید نموده و از طرفی دلیل و بینه   دور سند مالکیت اعیانی موصوف ودادگاه بر صحت روند ص

شرعی و قانونی که خللی بر صحت و اصالت اسناد مذکور و یا بی اعتبار بودن آن وارد آورد ارائه و اقامه نگردیده 

شعبه ششم دادگاه   1393ت اردیبهش 4 –  00089است. علیهذا با رد درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی شماره 

تجدید نظر استان در این قسمت )حکم به بی حقی خواهان بدوی( و نیز در قسمت دیگر دادنامه )قرار عدم استماع 

متر مربع از اراضی مذکور که با مجوز قانونی  3557دعوی راجع به تخلیه و تحویل اراضی واگذار شده( تا میزان 

خ قرار داد اجاره فیمابین هم تاثیری به گذشته و روی این موضوع ندارد. رأی  بر روی آن احداث بنا شده است و فس

متر مربع از اراضی   3557درخواست اعاده دادرسی در دو قسمت یاد شده تأیید می گردد و نسبت به مازاد بر مقدار 

فروردین   22 -0025ه مذکور با توجه باینکه فسخ قرار داد اجاره در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر بموجب رأی شمار

تأیید گردیده است وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر )رأی مورد درخواست   1394

 تأیید می گردد این رأی قطعی است. 1392آبان  21 - 893اعاده دادرسی( و رأی بدوی به شماره 
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  []ُمهر رسمی

 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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