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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بادله لیکائیم

 یو مشاور حقوق یدادگستر کی هیپا لیوک

 

 ]آرم[ 

 ----- : شماره

 ----- : خیتار

 ----- : وستیپ

 

 ی تعال بسمه

  اسریبخش ک یمحترم شعبه اول دادگاه عموم استیر

 یگانیبا    یپرونده

و در جواب   وست،ی پ یکالسه فوق به موجب وکالتنامه یپرونده یخوانده   یبه وکالت از آقا – احتراما  

مراتب  ،یاحداث یو قلع و قمع بنا دیخلع  یبه خواسته  هی مشارال تی بطرف یعیمحترم منابع طب  یاداره  یمیدادخواست تقد

 :رسدیدفاعا  به استحضار م ریز

را  یمبلغ رای. زشودیو اعتراض م رادیخواسته ا یبه بها یمدن ی دادرس نیقانون آئ 1362ماده  4بند  زیبنا به تجو اولا 

تقارب   یخواسته تطابق و حت یواقع یبا بها چوجهینموده، به ه میو تقد نییخواسته تع یکه خواهان محترم به عنوان بها

 ابانی)و نه خ اسریاطراف ک یدور افتاده  یاز روستاها یک ی در نیمتر مربع زم  ندارد. خواهان محترم ارزش  

 یمتر مربع   حدودا یساختمان مسکون  ضایو ا ن،ییتع لایر   ی( را به مبلغ نجومیفرهنگ سار

 میتقو خواسته را به لایر یو در مجموع بها لایر  زیرا ن یمعمول یو مصالح بنائ یمانیساخته شده با بلوک س

 !!و در خور تأمل است؟  زیبر انگ  عجبت  ارینموده که بس

حق موکل در مراحل    عییاز تض یریق.آ.د.م و به منظور جلوگ 63مستندا  به مصرحات و مقرات آمره ماده  نرویا از

که  ندیفرما نییخواسته را تع یبا جلب نظر کارشناس بها یدگیاستدعا دارد بدوا و قبل از شروع به رس ،یدادرس یبعد

منظور مقنن از جلب نظر کارشناس مقرر در ماده  1386اسفند  26 - 9631/   7شماره  یورتمش هیبا توجه به نظر

 . باشد نیطرف نیکه رافع اختالف ب یخواسته است به نحو یارزش واقع نییمذکور، تع 

خود قرار داده و   یرا مستند دعو 1354 بهشتیارد 31 –  8752شماره  صیتشخ یبا آنکه خواهان محترم آگه – ا  یثان

مزبور حدود  یآگه 6بند  ریموضوع قسمت اخ ی" منضم آگهیشده هی"نقشه ته  کنی دادخواست نموده، ل وستیآنرا پ

روشنکوه )مذکور   هیو از جمله قر یبند آگه نیهم راشخاص در قراء نامبرده شده و د یقانون  اتیهکتار مستثن 17947

  هیقر اتیموضوع خواسته جزء مستثن نیکه زم دهدیو نشان م ازدسیبند( را مشخص م نیدر سطر ماقبل آخر ا

را لبد به منظور کتمان  دیآیمخواهان به حساب   یاستناد صیتشخ  یآگه نفکی(، و جزء لباشدیروشنکوه بوده )و م

روشنکوه را  انیروستائ اتیمستثن یجنگل و محدوده یمحدوده صیمحترم ارائه ننموده، تا امر تشخ دگاهبه دا قتیحق

 .بر دادگاه محترم دشوار سازد

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 هیخواهان محترم »نقشه ته ،یمدن یدادرس نیآئ 209و  208مواد   یدر اجرا دییاستدعا دارد دستور فرما نرویا از

 لیروشنکوه که دل هیدر قر یبند آگه نیا اتیمستثن نییخواهان راجع به تع یاستناد صیتشخ یمنضم به آگه «یشده

با اشعار   یابراز یصفحه دوم آگه یانیپنج سطر پا جاتمندر ضا  ی، ا6 قسمت بند نیآخر حیموکل و بنا به تصر  تیحقان

 تیکه وضع ینقشه جائ زیمزبور و ن یهامربوط به محدوده  اتیمستثن اههیکه س داردی: " ... ضمنا  اعالم منکهیبر ا

..."، نزد خواهان موجود   باشدیدر ... نصب م نفعیص ذاطالع اشخا یبرا سازد،یمرقوم را مشخص م  اتیمستثن

 .دیحق، به دادگاه محترم ارائه نما صی و تشخ یدگیدر امر رس لیرا جهت احراز واقع و تسه باشدیم

  یحقیبر ب یمتقن لی خواهان، خود دل یه یآن( از ناح  نفکی)و جزء ل یمنضم به آگه  ینقشه یاست عدم ارائه  یهیبد

 .مطروحه است یموکل در دعو تیخواهان و متقابال  حقان 

  انیروستائ اتیمستثن ی مشخص کننده ینقشه یعنیآن   نفکیخواهان بدون جزء ل یابراز صیتشخ یآگه نکهیا ضمن

 .ندارد یارزش و اعتبار چگونهیه ییبه تنها ،یآگه 6در قراء مذکور در بند 

سند )بصورت ناقص( و عدم ارائه و کتمان   کیاز  یجزئ یالقائده ارائه  یکه عل دانندیمحترم دادگاه بهتر م استیر

  لیاساسا  دل یسند ناقص نیارائه کننده باشد، و چن  تیحقان لیدل تواندیمختلف الثر آن( قانونا  نم ژهی)و به و گریجزء د

 .شودیمحسوب نم یاثبات

  یو نقشه بردار ییای در سازمان جغراف 1342 - 1345  یشده در فاصله سالها هیته ی هوائ خوشبختانه عکس – ثالثا  

شده در سال   هیته یتوپوگراف ینقشه  نیو همچن یعکس هوائ نیا قیاست که از تطب یکشور موجود و قابل دسترس

 تیبا وضع سازد،یرا مشخص م 50و  40 یهاروشنکوه در دهه یجنگل اطراف روستا یکه  محدوده  – 1354

که نه تنها   دهیآشکار گرد تیواقع نی(، ایالدیم 2016دف با ا)مص 1395مربوط به سال  یو عکس هوائ یموجود فعل

نشده، بلکه بر عکس به علت   یجنگل یبه اراض یتجاوز چگونهیموکل ه یهیروشنکوه و از جمله از ناح هیدر قر

 ینهایاز زم یابخش عمده ر،یاخ یدر سالها یمزروع ی کشت و زرع اراض عدمو  یروستاها و رهاساز هیتخل

  نیالحاق و اضافه شده است، که ا یجنگل یو به اراض  لیروشنکوه به جنگل تبد انیو نسق زراعانه روستائ یزراعت

و  یدان محلیسف شیو ر نیاز معمر یمحل هیبرگ به همراه استشهاد 6( در قتیداده شده )و کاشف حق قیتطب یهاعکس

موضوع خواسته و عدم تجاوز   نیسابقش بر زم یادیموکل و ا یساله  50از  شیهمجوار که به تصرفات ب یروستاها

جهت   یمحل نهیو معا قیو صدور قرار تحق میتقد وستیاند، به پداده  یگواه هیمشارال یه یاز ناح یجنگل یبه اراض 

و عدم   یمورد دعو  نیبودن زم یمل ریدر محل و احراز غ دموجو یمیآثار و عوارض قد یاحراز واقع و مالحظه

 .شودیموکل از دادگاه محترم استدعا م یهیاز ناح  یجنگل ی تجاوز به اراض

قررات اصالحات  م یماقبل موکل بوده که در اجرا  دیموضوع خواسته نسق زارعانه  نیاست که زم نیا تیواقع رابعا  

و به لحاظ تصرفات   بی ترت نیمسبوق به سابقه است و بد زین یامور اراض تیریو در مد دهیمنتقل گرد یبه و یاراض

 یابراز صیتشخ یاگه 6مشخص شده در نقشه منضم به بند  اتیسابقش، همان مستثن  یادیموکل و ا یده ساله  نیچند

  اتیآن به مستثن ریکه در قسمت اخ – یآگه 6موضوع بند  یمل یو از شمول اراض باشدی)و موجود نزد خواهان( م

و در سال   را  یخواهان که اخ یرسم تیسند مالک  یاز شمول و محدوده  ضا  ی، و ا-شده  حیتصر  زیروشنکوه ن هیقر

سند  نی( هم12)صفحه  یط به حقوق ارتفاقخارج است، که خوشبختانه مندرجات صفحه مربو افته یاصدار  1385

را محرز و مسلم   تیواقع نیا ی مل یموجود از اراض اتیمستثنبه  حیبا تصر زیخواهان ن یابراز یرسم تیمالک 

 .سازدیم

  –  8752شماره  صی تشخ یآگه 6شده" و منضم به بند  هیبه دللت "نقشه ته نکهیمراتب معروض، و نظر به ا بنابر

قراء   انیروستائ یمالکانه اتیهکتار مستثن 17947از حدود   یموضوع خواسته بخش نیزم 1354 بهشتیارد 31

  نیبه وجود ا زیخواهان ن یابراز تیو سند مالک  باشد،یروشنکوه( م  هی )و ازجمله قر یبند از آگه  نینامبرده شده در هم

 یو متصرف یموضوع خواسته )ملک  نیبر زم  یتیمحترم خواهان مالک  یلذا اداره د،ی نما ی اشاره و اذعان م اتیمستثن

 لهیوس نیو بد د،یو اقتضاء نما جابیرا ا دیسابقش( ندارد تا صدور حکم خلع  یادیموکل و ا یساله  50متجاوز از 

خواسته(،  یواقع نیی)پس از تع یمحل نهی و معا قیمجدد تحق ی است که ضمن تقاضا یباطل یمطروحه دعو یعولحاظ د

 %شودیمحترم دادگاه استدعا م استیخالف حق و قانون مطروحه از محضر ر ی صدور حکم بطالن دعو
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 بادله لیکائیم -احترام مجدد  با

 خوانده  لیوک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخور]متن بال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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