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 ًمذي ثش هبدُ 46 لبًَى اجشاي احىبم هذًي  

 ًَيسٌذُ : سيذ حسيي سيذي، وبسضٌبس حمَق لضبيي ٍ دادٍسص ضؼجِ 214 هجتوغ ضْيذ هفتح
 

ثِ ػيي هؼيي ثَدُ ٍ تلف ضَد يب ثِ آى دستشسي ًجبضذ،   اگش هحىَم>:لـبًـَى اجـشاي احـىـبم هـذًـي آهذُ است 46دس هـبدُ 

ضَد ٍ  ػليِ ٍصَل هي عشفيي ٍ دس صَست ػذم تشاضي ثِ ٍسيلِ دادگبُ تؼييي ٍ عجك همشسات ايي لبًَى اص هحىَمليوت آى ثب تشاضي 

 <.تَاًذ دػَاي خسبسات البهِ ًوبيذ لِ هي ثِ لبثل تمَين ًجبضذ، هحىَم ّشگبُ هحىَم

هغبثك ايي هبدُ دس . سٍ ضذُ است ثِثِ آى ػيي هؼيي ثَدُ ٍ دستشسي ثِ آى ثب هطىل سٍ ايي هبدُ دسخصَظ حىوي است وِ هحىَم

 :لِ پشداخت خَاّذ ضذ م ثِ ليوت آى ثِ هحىَ  دٍ صَست ثِ جبي اصل هحىَم

 .ثِ تلف ضذُ ثبضذ هحىَم -يه

 .ثِ لبثل دستشسي ًجبضذ هحىَم -دٍ

يب سيل ٍ يب صلضلِ اص ثيي سَصي يب تصبدف ضذيذ  اي هثل آتص ثِ دس اثش حبدثِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ، چٌبًچِ ثؼذ اص صذٍس حىن، ػيي هحىَم

ػليِ ثِ سشلت سفتِ يب اٍ آى سا  ثِ اص هحىَم دس صَستي وِ هحىَم. ضَد لِ پشداخت هي ، ليوت آى ثِ هحىَم(ثٌذ يه)سفتِ ثبضذ 

 .خَاّذ ثَد( ثٌذ دٍ)ثِ  هخفي ًوَدُ ثبضذ، هَسد اص هصبديك دس دستشس ًجَدى هحىَم

ًَِ وِ دس ايي هبدُ هَسد اضبسُ لشاس گشفتِ است، هٌحصش ثِ اهَال ليوي ًجبضذ؛ ثلىِ گ ثِ ّوبى سسذ تؼييي ليوت هحىَم ثِ ًظش هي

تَاًٌذ دس هَسد هبل هثلي ّن ثِ ليوت آى تشاضي  ضَد؛ صيشا ٍلتي تشاضي ٍ تَافك هغشح ثبضذ، عشفيي هي اهَال هثلي سا ًيض ضبهل هي

تلف ضذُ يب ثِ آى دستشسي هوىي ًيست، تَسظ دادگبُ تؼييي ًوبيٌذ ٍ دس صَستي وِ تشاضي ٍ تَافك حبصل ًطَد، ليوت هبلي وِ 

 .خَاّذ ضذ

ثِ ثبيذ ليوي ثبضذ ٍ  هوىي است چٌيي استذالل ضَد وِ چَى دس ايي هبدُ سخي اص تؼييي ليوت تَسظ دادگبُ است، ثٌبثشايي هحىَم

 .لِ دادُ ضَد ثِ هحىَم بيذ وِ هثل آىتَاًذ ليوت تؼييي وٌذ؛ ثلىِ ثبيذ ثِ حىن اصل همشس ًو ثِ هثلي ًوي دادگبُ دس هحىَم

دس پبسخ ثِ ايي استذالل ثبيذ گفت اگش تشاضي عشفيي هحمك ضَد، اضىبلي دس پشداخت ليوت ًيست؛ اهب چٌبًچِ هذاخلِ دادگبُ الصم 

. سُ داسدًيض ثِ ايي هَسد اضب 46ريل هبدُ . ضَد، ضىي ًيست وِ تؼييي ليوت تَسظ دادگبُ دسخصَظ اهَالي است وِ ليوي ّستٌذ

ثِ هَجت ايجبد حك هغبلجِ خسبست است ٍ ايي هؼٌب داللت ثش آى داسد وِ اگش  غيشلبثل تمَين ثَدى هحىَم 46ثشاثش ايي لسوت اص هبدُ 

 .ضَد لِ پشداخت هي ، ليوت آى تؼييي ٍ ثِ هحىَم(ليوي ثبضذ)هبل لبثل تمَين ًجبضذ 

اگش ": ي احىبم هذًي ٍاسد ضَد آى است وِ دس ايي هبدُ همشس ضذُ استلبًَى اجشا 46يىي اص ايشادّبيي وِ هوىي است ثِ هبدُ 

   ".تَاًذ هغبلجِ خسبست وٌذ لِ هي ثِ غيشلبثل تمَين تلف ضذُ يب ثِ آى دستشسي ًجبضذ، هحىَم هحىَم

   تَاى هيضاى خسبست سا تؼييي وشد؟ حبل چٌبًچِ هبل لبثل تمَين ًجبضذ، چگًَِ هي

گزاس اص يه عشف لبثل تمَين ًجَدى هبل سا پزيشفتِ ٍ  لبًَى. خسبست ليوتي است وِ ثشاي هبل ٍجَد داسدّبي تؼييي  يىي اص هطخصِ

 .اص عشف ديگش هَضَع تؼييي خسبست سا هغشح وشدُ است

ّبي  آى ًيست وِ هبل ليوي است يب هثلي؛ ثلىِ همصَد آى است وِ ٍيژگي 46گزاس اص ريل هبدُ  تَاى گفت هٌظَس لبًَى دس همبثل، هي

ثِ يب ػذم دستشسي ثِ هبل يب تلف ضذى آى هَجت ضذُ وِ ًتَاى ليوتص سا تؼييي وشد؛ ًِ ايي وِ تؼييي خسبست ثشاي  خبظ هحىَم

 .هبل ليوي هغشح ثبضذ

لِ حك هغبلجِ  ثِ ّش حبل چِ ايي وِ ثِ دليلي ًتَاى ليوت هبل سا تؼييي وشد ٍ چِ هبل هثلي ثَدُ ٍ هثل آى پيذا ًطَد، هحىَم

 .ت سا داسدخسبس

 .سسذ تش ثِ ًظش هي استذالل اخيش هَجِ

لِ تحويل وشدُ است؛  لبًَى اجشاي احىبم هذًي اص جْت ديگشي ًيض لبثل ايشاد است ٍ آى ايي وِ هطمت ديگشي سا ثِ هحىَم 46هبدُ 

ـذُ ثگيشد، ثِ اػتجبس ٍآهذ سشاًجبم هَفك ضذُ حىوي ػـلـيـِ خـَاً الَوبلِ ٍويل ٍ سفت وسي وِ ثب تحول ّضيٌِ دادسسي ٍ حك

هججَس است دس لبلت دادخَاست ( ػليِ ثِ يب تلف ضذى آى ًضد هحىَم ػذم دستشسي ثِ هحىَم)ثِ است  ٍضؼيتي وِ هشثَط ثِ هحىَم

 .ديگشي ثشاي هغبلجِ خسبست البهِ دػَا وٌذ

تَسظ ( لِ پشًٍذُ اجشايي ىَمهح)ثذيْي است وِ پس اص تمذين دادخَاست ٍ تؼييي ٍلت سسيذگي، تؼييي هيضاى خسبست خَاّبى 
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حبل پشسص ايي است وِ چشا دس ايٌجب ّوبى خسبست ثذٍى ًيبص ثِ عشح دػَاي وبسضٌبسي تؼييي ًطَد؟ . گيشد وبسضٌبس صَست هي

   اش ضذُ است؟ لِ ثِ حمَق اص دست سفتِ گزاس خَد ثبػث تأخيش دس سسيذى هحىَم چشا لبًَى

لِ پشداخت  ػليِ آى سا ثِ هحىَم ٌذ وِ دادگبُ خسبست سا تؼييي ٍ پس اص ٍصَل اص هحىَمهمشس و 46تَاًست دس ريل هبدُ  همٌي هي

 .ًوبيذ

تَاى  دس صَست فمذاى ػيي هبل سؤال ايي است وِ آيب هي. دادُ ضَد( هثالً جْيضيِ)اص عشفي، هوىي است حىن ثِ استشداد ػيي هبل 

 ػليِ ثشداضت وشد يب خيش؟ ال هحىَمهؼبدل آى سا وِ دس دادخَاست تمَين ضذُ است، اص سبيش اهَ

   :اًذ تْشاى دس پبسخ ثِ ايي پشسص چٌيي ًظش دادُ 2ّـبي حمَلي  لـضــبت ٍلــت دادگـبُ

تَاى هؼبدل ليوت آى سا دس  هي( هثالً جْيضيِ)لبًَى اجشاي احىبم هذًي، دس صَست ػذم دستشسي ثِ ػيي هبل  46ثب تَجِ ثِ هبدُ >

ثِ هحذٍد ثِ هيضاى تمَين ضذُ دس  ػليِ ٍصَل وشد ٍ هحىَم صَست ثب ًظش دادگبُ ٌّگبم اجشا اص هحىَم صَست تشاضي ٍ دس غيش ايي

 <.دادخَاست ًيست؛ ثلىِ تمَين دػَا دس دادخَاست اص حيث هيضاى توجش ّضيٌِ دادسسي ٍ تؼييي صالحيت هؼتجش است؛ ٍالغيش

ى سا احشاص وشدُ ٍ ٍجَد ػيي هبل خَاّبى دس يذ خَاًذُ سا هحمك داًستِ الجتِ ايي هَسد ثش فشضي حبون است وِ دادگبُ حمبًيت خَاّب

ٍ هجبدست ثِ صذٍس حىن ًوَدُ ثبضذ؛ اهب اگش دس ٌّگبم سسيذگي هحشص ًطَد وِ ػيي جْيضيِ ثِ خَاًذُ دادُ ضذُ است، دادگبُ 

لجل اص تمذين دادخَاست اص ثيي سفتِ، دادگبُ تَاًذ سأي دّذ؛ ووب ايي وِ اگش هؼلَم ضَد ثذٍى تؼذي ٍ تفشيظ صٍج ػيي جـْيضيِ  ًوي

تَاًذ سأي ثِ هحىَهيت صٍج دّذ؛ چشاوِ جْيضيِ دس يذ صٍج ثِ صَست اهبًي لشاس داسد ٍ هبدام وِ صٍجِ آى سا هغبلجِ ًىشدُ، اگش  ًوي

پس اص تسلين اظْبسًبهِ يب  هثالً)ثذٍى تؼذي ٍ تفشيظ صٍج اص ثيي سفتِ ثبضذ، ٍي هسئَليتي ًذاسد؛اهب چٌبًچِ ثؼذ اص هغبلجِ صٍجِ 

ػيي جْيضيِ تلف ضَد، صٍج هسئَل است؛ ٍلَ تؼذي ٍ تفشيظ ًىشدُ ثبضذ؛ صيشا دس ايي صَست هَسد دس حىن غصت ٍ ( دادخَاست

 .صٍج دس حىن غبصت خَاّذ ثَد

س صهبى تمذين دادخَاست سٍص تؼييي ضَد ٍ تمَين اًجبم ضذُ د خالصِ ايي ًظشيِ آى است وِ دس هشحلِ اجشا ليوت جْيضيِ ثبيذ ثِ

 .هالن ًيست

ػليِ چٌيي اػالم  دس استجبط ثب ػذم ٍصَل ػيي ولي اص هحىَم 1360هشداد  31 - 1557/76اداسُ حمَلي لَُ لضبييِ عي ًظشيِ ضوبسُ 

ثَدُ ٍ ٍصَل ثِ ػيي ولي  لبًَى اجشاي احىبم هذًي دس هَسدي وِ هحىَم 46لبًَى هذًي ٍ هبدُ  212هستفبد اص هبدُ >: داضتِ است

 <.ػليِ ٍصَل ضَد االدا اص هحىَم ػليِ هيسش ًيست، ثبيذ ليوت حيي آى اص هحىَم

ثشاثش همشسات اجشاي احىبم >: دس هَسد ػيي هؼيي اظْبس داضتِ است 1361فشٍسديي  21 - 340/7آى اداسُ دس ًظشيِ ديگشي ثِ ضوبسُ   

ثِ ثبيذ ثِ ليوت سٍص  ػليِ هوىي ًجبضذ، هحىَم ي هؼيي اص هحىَمدس صَستي وِ دس همبم اجشاي حىن ٍصَل ػي 1356هذًي هصَة 

 .لِ پشداخت ضَد ػليِ دسيبفت ٍ ثِ هحىَم اجشاي حىن تمَين ٍ ثشاثش آى اص هحىَم

 <ًمل اص ًطشيِ هبٍي

 


