
 فصل سوم: آیین دادرسی مدنی

 

 هثحث اٍل: کلیات

 (1384)آمهَى  ًٌٌذُ چِ تٌليلي داسد؟اگش دس استثاـ تا دػَي هكشٍحِ حٌن هاًًَي هَجَد ًثاضذ، هاؾي سسيذگي -1

 تَاًـ ؿػَي كا كؿ ًٌـ.الق( ام ًظل هاًًَي تٌليلي ًـاكًـ ٍ هي

 عٌن ه٘يِ كا ٓاؿك ًوايـ.ب( تايٌتي تا اًتٌاؿ تِ هٌاتغ هؼتثل اًالهي ٍ يا ػلف 

 د( تايٌتي تا اًتٌاؿ تِ هٌاتغ هؼتثل اًالهي يا كتاٍاي هؼتثل ٍ آَل عوَهي عٌن ه٘يِ كا ٓاؿك ًوايـ.

 ؿ( تايٌتي تا اًتٌاؿ تِ هٌاتغ هؼتثل اًالهي ٍ كتاٍاي هؼتثل يا ػلف هٌلن عٌن ه٘يِ كا ٓاؿك ًوايـ.

 ييي دادسسي هذًي؛هاًَى آ 3تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ّا هَظلٌـ هَاكن هَاًيي تِ ؿػاٍي كًيـگي ًلؿُ، عٌن هوت٘ي ٓاؿك ٍ يا كٔل ؽَٔهت ًوايٌـ. ؿك  ه٘ات ؿاؿگاُ»ؿاكؿ:  هولك هي 3هاؿُ 

هاًًَي ؿك ه٘يِ هٜلٍعِ ٍرَؿ ًـاُتِ تاُـ، تا اًتٌاؿ تِ هٌاتغ  َٓكتي ًِ هَاًيي هََٗػِ ًاهل يا ٓليظ ًثَؿُ يا هتؼاكٕ تاٌُـ، يا آالً

تَاًٌـ تِ تْاًِ ًٌَت يا  هؼتثل اًالهي يا كتاٍي هؼتثل ٍ آَل عوَهي ًِ هـايل تا هَاميي ُلػي ًثاُـ، عٌن ه٘يِ كا ٓاؿك ًوايٌـ ٍ ًوي

ٍاال هٌتٌٌق ام اعوام عن ٌُاؽتِ ُـُ ٍ تِ هزامات آى  ًوْ يا اروال يا تؼاكٕ هَاًيي ام كًيـگي تِ ؿػَا ٍ ٓـٍك عٌن اهتٌاع ٍكمًـ

 هغٌَم ؽَاٌّـ ُـ. 

 «صٌاًضِ هاٗي هزتْـ تاُـ ٍ هاًَى كا ؽالف ُلع تـاًـ پلًٍـُ تِ ُؼثِ ؿيگلي رْت كًيـگي اكراع ؽَاّـ ُـ. -تثٔلُ

 اتغاؿيِ( -1387)آمهَى  چٌاًچِ هاؾي هجتْذ تاضذ ٍ هاًَى سا هخالق ضشع تذاًذ: -2

 ًوايـ تا عل اؽتالف َُؿ. ـُ كا تِ ؿيَاى ػالي ًَِك اكًال هيالق( پلًٍ

 ب( تايـ تلاًاى ارتْاؿ ؽَؿ كأى ٓاؿك ًٌـ ٍ كأى هاتل تزـيـًظل اًت.

 د( تايـ تلاًاى ارتْاؿ ؽَؿ كأى ٓاؿك ًوايـ ٍ كأى هٜؼي اًت.

 ؿ( پلًٍـُ تِ ُؼثِ ؿيگلي رْت كًيـگي اكراع ؽَاّـ ُـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 3اتن تثػشُ ريل هادُ تاضذ، هك غحيح هي« د»گضيٌِ 

صٌاًضِ هاٗي هزتْـ تاُـ ٍ هاًَى كا ؽالف ُلع تـاًـ پلًٍـُ تِ ُؼثِ ؿيگلي رْت كًيـگي اكراع  -تثٔلُ... »ؿاكؿ:  هولك هي 3هاؿُ 

 «ؽَاّـ ُـ.

اتحاديِ( -1387)آصهَى چٌاًچِ دس هؿيِ هكشٍحِ اغالً هاًًَي ٍجَد ًذاضتِ تاضذ، ٍظيلِ هاؾي چيست؟ 

 الق( تايـ عٌن تِ كؿ ؿػَي ٓاؿك ًوايـ.

 ب( تايـ تا هٔالغِ كٔل ؽَٔهت ًٌـ.

 د( تايـ تِ ؿاٍك اكراع ؿّـ.

 ؿ( تايـ تِ اًتٌاؿ هٌاتغ هؼتثل اًالهي ٍ آَل عوَهي ًِ هـايل تا هَاميي ُلػي ًثاُـ، عٌن هوت٘ي ٓاؿك ًٌـ.

 آييي دادسسي هذًي؛هاًَى  3تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

هاًًَي ؿك ه٘يِ هٜلٍعِ ٍرَؿ  ؿك َٓكتي ًِ هَاًيي هََٗػِ ًاهل يا ٓليظ ًثَؿُ يا هتؼاكٕ تاٌُـ، يا آالً... »ؿاكؿ:  هولك هي 3هاؿُ 

 «...ا ٓاؿك ًوايٌـ ٍ ًـاُتِ تاُـ، تا اًتٌاؿ تِ هٌاتغ هؼتثل اًالهي يا كتاٍي هؼتثل ٍ آَل عوَهي ًِ هـايل تا هَاميي ُلػي ًثاُـ، عٌن ه٘يِ ك

حٌوي اص دادگاُ ػوَهي غادس ضذُ ًِ تا تَجِ تِ هوشسات حاًن دس صهاى غذٍس آى ؿيشهاتل كشجام ٍ تا تَجِ تِ هوشسات حاًن دس  -4

 (1383)آمهَى  خَاّي هحٌَم ػليِ ًسثت تِ ايي حٌن هاًًَاً: صهاى اتالؽ آى هاتل كشجام است. كشجام

     الق( هوٌي ًيٌت.



 اًت.ب( هوٌي 

  د( تٌتگي تِ هولكات كؼلي ؿاكؿ.

 ؿ( تٌتگي تِ ًظل كياًت ؿيَاى ػالي ًَِك ؿاكؿ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 9تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ياتـ. آكاي ٓاؿكُ  هي كًيـگي تِ ؿػاٍيي ًِ هثل ام تاكيؼ ارلاي ايي هاًَى اهاهِ ُـُ تِ تلتية هولك ؿك ايي هاًَى اؿاهِ»ؿاكؿ:  هولك هي 9هاؿُ 

تاُـ هگل ايي ًِ آى هَاًيي، ؽالف ُلع ٌُاؽتِ  ام عيج هاتليت اػتلإ ٍ تزـيـًظل ٍ كلرام، تاتغ هَاًيي هزلي ؿك مهاى ٓـٍك آًاى هي

اًَى ؿك رلياى ّا ٓاؿك ُـُ ٍ ؿك مهاى ارلاي ايي ه َُؿ. ًٌثت تِ ًليِ هلاكّاي ػـم ٓالعيتي ًِ هثل ام تاكيؼ ارلاي ايي هاًَى ام ؿاؿگاُ

 «َُؿ. كًيـگي تزـيـًظل يا كلراهي اًت تِ تلتية هولك ؿك ايي هاًَى ػول هي

اتحاديِ( -1387)آصهَى آساء غادسُ اص حيج هاتليت اػتشاؼ ٍ تجذيذًظش ٍ كشجام، تاتغ چِ هاًًَي است؟ 

 الق( هاًَى هزلي ؿك مهاى ٓـٍك آًاى، هگل ايٌٌِ آى هَاًيي ؽالف ُلع ٌُاؽتِ َُؿ.

 ب( هاًَى مهاى توـين ؿاؿؽَاًت تـٍي

 د( هاًَى مهاى اػتلإ يا تزـيـًظل يا كلرام

 ؿ( هاًَى العن

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 9تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 
 

 ّادر صالحیت راتی ٍ ًسثی دادگاُ :هثحث دٍم

 (1382)آمهَى  َد؟ًذام يي اص دػاٍي صيش تايذ دس دادگاُ هحل اهاهت خَاًذُ اهاهِ ض -6

 تِ الق( اػٌاك ام هغٌَم

 ب( حوي هؼاهلِ كارغ تِ ؿيلهٌوَل

 د( ؿػَاي ؽلغ يـ ام اهَال ؿيلهٌوَل

 اي ًِ ارلاي حثت تِ تواٗاي مٍرِ تلاي ٍَٓل هْليِ ػليِ مٍد ٓاؿك ًلؿُ اًت. ؿ( اتٜال ارلائيِ

 دادسسي هذًي؛هاًَى آييي  24ٍ  12ٍ  11هكاتن هَاد   تاضذ، غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ؿػَا تايـ ؿك ؿاؿگاّي اهاهِ َُؿ ًِ ؽَاًـُ، ؿك عَمُ ه٘ايي آى اهاهتگاُ ؿاكؿ ٍ اگل ؽَاًـُ ؿك ايلاى اهاهتگاُ ًـاُتِ »ؿاكؿ:  هولك هي 11هاؿُ 

اهتگاُ ٍ يا هغل اُ ّواى هغل تايـ اهاهِ گلؿؿ. ٍ ّلگاُ ؿك ايلاى اهگتاُـ، ؿك َٓكتي ًِ ؿك ايلاى هغل ًًٌَت هَهت ؿاُتِ تاُـ، ؿك ؿاؿ

َُؿ ًِ هال ؿيلهٌوَل ؿك عَمُ آى ٍاهغ اًت ٍ ّلگاُ هال  ًًٌَت هَهت ًـاُتِ ٍلي هال ؿيلهٌوَل ؿاُتِ تاُـ، ؿػَا ؿك ؿاؿگاّي اهاهِ هي

 ؿيلهٌوَل ّن ًـاُتِ تاُـ، ؽَاّاى ؿك ؿاؿگاُ هغل اهاهتگاُ ؽَؿ، اهاهِ ؿػَا ؽَاّـ ًلؿ. 

ولٍ يي تؾَ يا ُْلًتاى ًِ ؿاؿگاُ ؿك آى ٍاهغ اًت. توٌين تٌـي عَمُ ه٘ايي تِ ٍاعـّايي ام عَمُ ه٘ايي ػثاكت اًت ام هل -تثٔلُ

 «ؿّـ. هثيل هزتوغ يا ًاعيِ، تـييلي ؿك ٓالعيت ػام ؿاؿگاُ هٌتول ؿك آى ًوي

ػـٍاًي ٍ ًايل عوَم  ؿػاٍي هلتَٙ تِ اهَال ؿيلهٌوَل اػن ام ؿػاٍي هالٌيت، هناعوت، هواًؼت ام عن، تٔلف»ؿاكؿ:  هولك هي 12هاؿُ 

 «َُؿ ًِ هال ؿيلهٌوَل ؿك عَمُ آى ٍاهغ اًت، اگل صِ ؽَاًـُ ؿك آى عَمُ هوين ًثاُـ. كارغ تِ آى ؿك ؿاؿگاّي اهاهِ هي

ؿاكؿ يا اتتـا  كًيـگي تِ ؿػَاي اػٌاك تِ َٛك ًلي تا ؿاؿگاّي اًت ًِ ٓالعيت كًيـگي ًؾٌتيي تِ ؿػَاي آلي كا»ؿاكؿ:  هولك هي 24هاؿُ 

 «تِ آى كًيـگي ًوَؿُ اًت.

  ُهاًَى آالط تؼ٘ي ام هَاؿ هاًَى حثت. 2كرَع ًٌيـ تِ هاؿ 



 (1385)آمهَى  دس دػاٍي ًاضي اص هشاسدادّا، ًذام دادگاُ غالح تِ سسيذگي است؟ -7

  الق( ؿاؿگاُ هغل اًزام تؼْـ

 ب( ؿاؿگاُ هغل تٌظين هلاكؿاؿ

 1د( ؿاؿگاُ هغل اهاهت ؽَاًـُ

 اؿگاُ ياؿ ُـُ تِ اؽتياك ؽَاّاىؿ( ّل يي ام ًِ ؿ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 13ٍ  11تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« د»گضيٌِ 

تَاًـ تِ  ؿك ؿػاٍي تامكگاًي ٍ ؿػاٍي كارغ تِ اهَال هٌوَل ًِ ام ػوَؿ ٍ هلاكؿاؿّا ًاُي ُـُ تاُـ، ؽَاّاى هي»ؿاكؿ:  هولك هي 13هاؿُ 

 «را اًزام َُؿ. ىآتايٌت ؿك  هلاكؿاؿ ؿك عَمُ آى ٍاهغ ُـُ اًت يا تؼْـ هيؿاؿگاّي كرَع ًٌـ ًِ ػوـ يا 

 (1392)آمهَى  .ًوايذ اهاهِ........ دس  سا خَد دػَاي....... صٍجِ  هْشيِ، هكالثِ دػَاي دس -8

 ؽَاًـُ اهاهت هغل ؿاؿگاُ - ب( تايـ ؽَؿ اهاهت هغل ؿاؿگاُ - تَاًـالق( هي

 ًٌاط ػوـ ٍهَع هغل يا ٍ ؽَاًـُ اهاهت هغل ؿاؿگاُ - تَاًـؿ( هي ًٌاط ػوـ ٍهَع هغل ؿاؿگاُ - د( تايـ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 13ٍ  11تاضذ، هكاتن هَاد غحيح هي« د»گضيٌِ 

اي ٍاهغ دس ضيشاص سا تِ ضخػي ًِ هوين هن است تلشٍضذ، تشاي قشح دػَي هكالثِ حوي دس ًذام  اگش ػلي ًِ هوين تْشاى است خاًِ -9

 اتغاؿيِ( -1387)آمهَى  اص دادگاُ ّاي ػوَهي تايذ اهاهِ دػَي ًوايذ؟يي 

 ب( ُيلام    الق( تْلاى

 ؿ( ّل ًـام ًِ ؿًتلًي ؿاكؿ.     د( هن

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 11تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ام تػشف هطتشي ًذام دادگاُ ريػالح ل ايّالوخ ّشگاُ ًسي هال ؿيشهٌوَل هـػَب سا اص ؿاغة تخشد دس دػَي هكالثِ اجشت -10

 (1390)آمهَى  است؟

 ؿاؿگاُ هغل اهاهت ؿآةب(   ؿاؿگاُ عَمُ اهاهت هِتلي  الق(

 ؿاؿگاُ هغل ٍهَع هال ؿيلهٌوَل( ؿ   ؿاؿگاُ هغل ٍهَع ػوـ تيغ د( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 11تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« الق»گضيٌِ 

يذ اص تاؽ خَد ٍاهغ دس ساهسش تِ قشكيت ضشًت سْاهي اهاهتگاُ اٍ ضْشستاى ًشد است دػَايي تِ خَاستِ خلغّشگاُ ضخػي ًِ  -11

ّاي ػوَهي تاضذ اهاهِ ًوايذ، سسيذگي تِ ايي دػَا دس غالحيت ًذاهيي اص دادگاُ خاغي ًِ هشًض اغلي آى دس ضْشستاى سضت هي

 (1380)آمهَى  ريل است؟

 ب( كُت    الق( كاهٌل

 ّاي كاهٌل يا كُت تِ اًتؾاب ؽَاّاى ؿ( يٌي ام ؿاؿگاُ     ًلدد( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 12هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ؿػاٍي هلتَٙ تِ اهَال ؿيلهٌوَل اػن ام ؿػاٍي هالٌيت، هناعوت، هواًؼت ام عن، تٔلف ػـٍاًي ٍ ًايل عوَم »ؿاكؿ:  هولك هي 12هاؿُ 

 «َُؿ ًِ هال ؿيلهٌوَل ؿك عَمُ آى ٍاهغ اًت، اگل صِ ؽَاًـُ ؿك آى عَمُ هوين ًثاُـ. ك ؿاؿگاّي اهاهِ هيكارغ تِ آى ؿ

 (1383)آمهَى  ّشگاُ ضؼثِ ضشًتي هلٌي سا ؿػة ًوايذ، هالي هلي دػَاي خلغ يذ سا تايذ دس دادگاُ هحل ..... اهاهِ ًٌذ. -12

 ب( ٍهَع هلي    الق( اهاهت ؽَؿ

                                           
 اًـ. راتزا ؿكد ُـُ« ؿ»ٍ « د». ؿك هتي آلي، اُتثاّاً گنيٌِ 1



 هلًن آلي ُلًت ؿ(    د( ُؼثِ ُلًت

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 12تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 (1392)آمهَى  ......ضشًت  ػليِ ؿيشهٌوَل هال تِ ساجغ هالٌيت دػَاي -13

 .تاُـ ؿٍلتي ُلًت اگل عتي َُؿ اهاهِ ؿيلهٌوَل هال ٍهَع هغل ؿك الق( تايـ

 .تاُـ ؿٍلتي ُلًت اگل الثتِ َُؿ اهاهِ ُلًت آلي هلًن ؿك ب( تايـ

 .ًوايـ اهاهِ ُلًت آلي هلًن يا ػوـ اًؼواؿ هغل ؿك كا ؿػَي تَاًـهي د( ؽَاّاى

 .ًوايـ اهاهِ ؿيلهٌوَل هال ٍهَع هغل يا ُلًت آلي هلًن ؿك كا ؿػَي تَاًـهي ؿ( ؽَاّاى

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 12تاضذ، هكاتن هادُ غحيح هي« الق»گضيٌِ 

تاصسگاًي ٍ دػاٍي ساجغ تِ اهَال هٌوَل ًِ اص ػوَد ٍ هشاسدادّا ًاضي ضذُ تاضذ، دس غالحيت ًذام يي اص هشاجغ صيش دػاٍي  -14

 اتغاؿيِ( -1387)آمهَى  است؟

 ب( ؿاؿگاُ هغل ٍهَع ػوـ ٍ هغل ارلاي تؼْـ  الق( ؿاؿگاُ هغل اهاهت ؽَاًـُ ٍ ؽَاّاى

 ٍ د ٓغيظ اًت.ّاي ب  ؿ( گنيٌِ   د( ؿاؿگاُ هغل اهاهت ؽَاًـُ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 13تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1390)آمهَى  دس دػَي هكالثِ هْشيِ: -15

 ؿاؿگاُ هغل اهاهت مٍد ٓالظ اًت.ب(  ؿاؿگاُ هغل ٍهَع ػوـ ًٌاط ٓالظ اًت.الق( 

 ٓغيظ اًت. بٍ  القگنيٌِ  ؿ(  ؿاؿگاُ هغل اهاهت مٍرِ ٓالظ اًت.د( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 13تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« د»گضيٌِ 

 هلًن( -1387)آمهَى   قالم سا دس دادگاُ ػوَهي )حوَهي( هكشح ًٌذ:  چٌاًچِ خَاّاى دادخَاست خَد تِ خَاستِ -16

 ًٌـ ٍ ايي هلاك هٜؼي اًت. الق( ؿاؿگاُ ػوَهي عوَهي، هلاك ػـم ٓالعيت فاتي ٓاؿك هي

 ًٌـ ٍ ايي هلاك هاتل تزـيـًظل اًت. عوَهي، هلاك ػـم ٓالعيت فاتي ٓاؿك هيب( ؿاؿگاُ ػوَهي 

 َُؿ. د( تا تَرِ تِ هَاكؿ تٔليظ ُـُ ؿػاٍي ؽاًَاؿگي، اگل ؿػَي ؿك ٓالعيت ؿاؿگاُ ؽاًَاؿُ تاُـ، هلاك ػـم ٓالعيت ًٌثي ٓاؿك هي

 َُؿ. اؿگاُ ؽاًَاؿُ تاُـ، هلاك اهتٌاع ام كًيـگي ٓاؿك هيؿ( تا تَرِ تِ هَاكؿ تٔليظ ُـُ ؿػاٍي ؽاًَاؿگي، اگل ؿػَي ؿك ٓالعيت ؿ

 تاضذ. غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1384)آمهَى  دػَي تَأم ساجغ تِ اهَال هٌوَل ٍ ؿيشهٌوَل دس ًذام دادگاُ هاتل قشح است؟ -17

 ب( ؿاؿگاُ هغل ٍهَع هال ؿيلهٌوَل  هال هٌوَل 1الق( ؿاؿگاُ هغل }ٍهَع{

 ؿ( ؿاؿگاُ هغل هال هٌوَل يا ؿيلهٌوَل تِ اؽتياك ؽَاّاى   د( ؿاؿگاُ هغل اهاهت ؽَاًـُ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 15تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

َُؿ ًِ هال ؿيلهٌوَل  ؿك َٓكتي ًِ هََٗع ؿػَا هلتَٙ تِ هال هٌوَل ٍ ؿيلهٌوَل تاُـ، ؿك ؿاؿگاّي اهاهِ ؿػَا هي»ؿاكؿ:  هولك هي 15هاؿُ 

 «اهغ اًت، تِ ُلٙ آى ًِ ؿػَا ؿك ّل ؿٍ هٌوت، ًاُي ام يي هٌِاء تاُـ.ؿك عَمُ آى ٍ

اگش تِ هَجة هشاسدادي ًِ دس اغلْاى هٌؼوذ ضذُ، ضخػي يي تاب آپاستواى ٍاهغ دس تْشاى ٍ يي دستگاُ خَدسٍ خشيذاسي  -18

دادخَاست هكشح ضذُ دس غالحيت چِ ًوايذ ٍ كشٍضٌذُ هوين ًشد تاضذ، دػَاي تحَيل ٍ تسلين آپاستواى ٍ خَدسٍ ًِ تِ هَجة يي 

 (1389)آمهَى  دادگاّي است؟

                                           
 ام هلن اكتاؿُ اًت.« ٍهَع». ؿك هتي آلي، اُتثاّاً ًلوِ 1



 لق( ؿاؿگاُ ػوَهي آلْاى ًِ هغل ٍهَع ػوـ اًت.ا

 ب( ؿاؿگاُ ػوَهي تْلاى ًِ هغل ٍهَع آپاكتواى اًت. 

 د( ؿاؿگاُ ػوَهي ًلد ًِ هغل اهاهت كلٌٍُـُ )ؽَاًـُ( اًت.

 ٓالظ تِ كًيـگي ٌّتٌـ. ّاي ػوَهي تْلاى ٍ آلْاى ٍ ًلد ؿ( ّل يي ام ؿاؿگاُ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 15تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 (1383)آمهَى دػَاي قاسي دس غَستي تايذ دس دادگاّي اهاهِ ضَد ًِ دػَاي اغلي دس آى اهاهِ ضذُ ًِ تا دػَاي اغلي هشتثف ....... -19

 الق( يا ؿاكاي يي هٌِاء تاُـ ٍ هخال آى رلة حالج اًت.

 ب( ٍ ؿاكاي يي هٌِاء تاُـ ٍ هخال آى اػتلإ حالج ٛاكي اًت.

 د( يا ؿاكاي يي هٌِاء ٍ ؿك ٓالعيت هغلي ّواى ؿاؿگاُ تاُـ ٍ هخال آى رلة حالج اًت.

 ؿ( ٍ ؿاكاي يي هٌِاء ٍ ؿك ٓالعيت هغلي ّواى ؿاؿگاُ تاُـ ٍ هخال آى رلة حالج اًت.

 اًَى آييي دادسسي هذًي؛ه 17تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ّل ؿػَايي ًِ ؿك احٌاي كًيـگي تِ ؿػَاي ؿيگل ام ٛلف ؽَاّاى يا ؽَاًـُ يا ُؾْ حالج يا ام ٛلف هتـاػييي آلي »ؿاكؿ:  هولك هي 17هاؿُ 

َُؿ ًِ  ؿاؿگاّي اهاهِ هيَُؿ. ايي ؿػَا اگل تا ؿػَاي آلي هلتثٚ يا ؿاكاي يي هٌِاء تاُـ، ؿك  تل حالج اهاهِ َُؿ، ؿػَاي ٛاكي ًاهيـُ هي

 «ؿػَاي آلي ؿك آًزا اهاهِ ُـُ اًت.

  ُ73كرَع ًٌيـ تِ ُوي، ؿًتل ػثـاهلل، آييي ؿاؿكًي هـًي، رلـ ًَم، ُواك. 

 (1381)آمهَى دادگاُ تِ دسخَاست تأهيي خَاستِ سسيذگي ٍ هشاس سد تأهيي سا غادس ًشدُ است. هشاس هزًَس: -20

 الق( هاتل اػتلإ ًيٌت.

 هٌتوالً هاتل تزـيـًظل اًت.ب( 

 د( هاتل اػتلإ ؿك ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ هلاك اًت.

 تَاًـ ٗوي تواٗاي تزـيـًظلؽَاّي ًٌثت تِ آل كأى تِ آى اػتلإ ًٌـ. ؿ( فيٌلغ هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 119تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 «هيي، هاتل تزـيـ ًظلًيٌت.أهلاك هثَل يا كؿ ت»ؿاكؿ:  هولك هي 119هاؿُ 

 (1388)آمهَى  دػاٍي ساجغ تِ تشًِ هتَكي تا صهاًي ًِ تشًِ توسين ًطذُ است: -21

 َُؿ. الق( ؿك ؿاؿگاُ آؽليي هغل اهاهت هتَكي ؿك ايلاى اهاهِ هي

 َُؿ. ب( اگل ؽَاًتِ كارغ تِ هال ؿيلهٌوَل تاُـ ؿك ؿاؿگاُ هغل ٍهَع هال اهاهِ هي

 َُؿ. ؿيي تاُـ ؿك ؿاؿگاُ هغل اهاهت ؽَاًـُ اهاهِ هيد( اگل ؽَاًتِ كارغ تِ 

 َُؿ. ؿ( ؿك ؿاؿگاُ هغل اهاهت ٍكحِ اهاهِ هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 20تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

تا مهاًي ًِ تلًِ توٌين ًِـُ ؿك ؿػاٍي كارغ تِ تلًِ هتَكي اگل صِ ؽَاًتِ، ؿيي ٍ يا هلتَٙ تِ ٍٓاياي هتَكي تاُـ »ؿاكؿ:  هولك هي 20هاؿُ 

َُؿ ًِ آؽليي اهاهتگاُ هتَكي ؿك ايلاى، آى هغل تَؿُ ٍ اگل آؽليي اهاهتگاُ هتَكي هؼلَم ًثاُـ، كًيـگي تِ ؿػاٍي  ؿاؿگاُ هغلي اهاهِ هي

 «ياؿُـُ ؿك ٓالعيت ؿاؿگاّي اًت ًِ آؽليي هغل ًًٌَت هتَكي ؿك ايلاى، ؿك عَمُ آى تَؿُ اًت.

 (1383)آمهَى  تِ سٌذ سجلي ًِ دس خاسد اص ًطَس تٌظين ضذُ ٍ خَاّاى ًيض هوين خاسد تاضذ، دس غالحيت ....... است.دػَاي ساجغ  -22

 الق( ؿاؿگاُ ػوَهي تْلاى

 ب( ؿيَاى ػـالت اؿاكي



 د( ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًتاى تْلاى

 ؿ( ؿاؿگاُ ػوَهي آؽليي هغل اهاهت ؽَاّاى ؿك ايلاى

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 25هكاتن هادُ تاضذ،  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ًلغ هوين ؽاكد ام ًَِك تاُـ تا ؿاؿگاُ هغل ٓـٍك ًٌـ اًت ٍ اگل  ّلگاُ ًٌـ حثت اعَال ؿك ايلاى تٌظين ُـُ ٍ في»ؿاكؿ:  هولك هي 25هاؿُ 

 «َاّـ تَؿ.هغل تٌظين ًٌـ ٍ اهاهت ؽَاّاى ّل ؿٍ ؽاكد ام ًَِك تاُـ ؿك ٓالعيت ؿاؿگاُ ػوَهي ُْلًتاى تْلاى ؽ

 

 آىحل اختالف در صالحیت ٍ ترتیة  :هثحث سَم

 (1384)آمهَى  تطخيع غالحيت دادگاُ تشاي ضشٍع تِ سسيذگي تا ًذام هشجغ است؟ -23

 ب( ؿيَاى ػالي ًَِك   الق( ؽَاّاى ؿػَي

 ؿ( ؿاؿگاُ كًيـگي ًٌٌـُ تِ ؿػَا   د( كييي عَمُ ه٘ايي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 26تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

تِؾيْ ٓالعيت يا ػـم ٓالعيت ّل ؿاؿگاُ ًٌثت تِ ؿػَايي ًِ تِ آى كرَع ُـُ اًت تا ّواى ؿاؿگاُ اًت. هٌاٙ »ؿاكؿ:  هولك هي 26هاؿُ 

 «ٓالعيت تاكيؼ توـين ؿاؿؽَاًت اًت هگل ؿك هَكؿي ًِ ؽالف آى هولك ُـُ تاُـ.

  ..الواػذُ ..ػلي تذّذ دست اص سا خَد غالحيت دادگاُ هاًًَي هَجة تِ ٍ تاضذ هكشح ػوَهي دادگاُ دس دػَايي چٌاًچِ -24

 (1392)آمهَى              

 .ًٌـ ٓاؿك ٓالعيت ػـم هلاك تايـ َٓكت ّل الق( ؿك

 .ًوايـ ايلاؿ ؽَاًـُ ًِ ًٌـ ٓاؿك ٓالعيت ػـم هلاك تايـ َٓكتي ب( ؿك

 .ًٌـ ٓاؿك ٓالعيت ػـم هلاك تايـ تاُـ فاتي ٓالعيت ػـم صٌاًضِ د( كوٚ

 .ؿاكؿ ؽَاًـُ ايلاؿ تِ تٌتگي هغلي، ٓالعيت ػـم هَكؿ ؿك ٍ ًٌـ ٓاؿك ٓالعيت ػـم هلاك تايـ فاتي ٓالعيت ػـم هَكؿ ؿ( ؿك

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 26تاضذ، هكاتن هادُ غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1383)آمهَى  استاى ديگشي اختالف دس غالحيت پيذا ضَد: ّشگاُ تيي دادگاُ تجذيذًظش يٌي اص استاًْا تا دادگاُ ػوَهي حَصُ -25

 االتثاع اًت. الق( ًظل ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًتاى المم

 ب( عل اؽتالف تا ُؼثِ تِؾيْ ؿيَاى ػالي ًَِك اًت.

 د( عل اؽتالف تا كييي ؿاؿگٌتلي تْلاى اًت.

 ؿ( عل اؽتالف تا ؿيَاى ػالي ًَِك اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 27هكاتن هادُ تاضذ،  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؿك َٓكتي ًِ ؿاؿگاُ كًيـگي ًٌٌـُ ؽَؿ كا ٓالظ تِ كًيـگي ًـاًـ تا ٓـٍك هلاك ػـم ٓالعيت، پلًٍـُ كا تِ ؿاؿگاُ »ؿاكؿ:  هولك هي 27هاؿُ 

ًوايـ ٍ صٌاًضِ اؿػاي ػـم  اليِ هٌلق اًت ؽاكد ام ًَتت ًٌثت تِ ٓالعيت اظْاكًظل ًوايـ. ؿاؿگاُ هلرَع ؿاك اكًال هي ٓالعيت

ًٌـ. كأي ؿاؿگاُ تزـيـًظل ؿك تِؾيْ ٓالعيت  ٓالعيت كا ًپقيلؿ، پلًٍـُ كا رْت عل اؽتالف تِ ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًتاى اكًال هي

 االتثاع ؽَاّـ تَؿ.  المم

اؽتالف تِ تلتية ياؿُـُ، ؿيَاى ػالي ّاي ؿٍ عَمُ ه٘ايي ام ؿٍ اًتاى تاُـ، هلرغ عل  ؿك َٓكتي ًِ اؽتالف ٓالعيت تيي ؿاؿگاُ -تثٔلُ

 «تاُـ. ًَِك هي

 (1386)آمهَى دس غَست حذٍث اختالف دس غالحيت تيي دٍ دادگاُ ػوَهي حوَهي دس سكح يي استاى: -26

 اليِ هٌلق تِ كًيـگي اًت. الق( عل آى تا ؿاؿگاُ تزـيـًظل هلًن اًتاى اًت ٍ ؿاؿگاُ هلرَع



اليِ هٌلق تِ كًيـگي ًثَؿُ پلًٍـُ كا تلاي عل اؽتالف تِ ؿيَاى ػالي  اًتاى اًت ٍ ؿاؿگاُ هلرَعب( عل آى تا ؿاؿگاُ تزـيـًظل هلًن 

 كلًتـ. ًَِك هي

 د( عل آى تا كييي ًل ؿاؿگٌتلي هلًن اًتاى اًت.

 ؿ( عل آى تا ؿيَاى ػالي ًَِك اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 27تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 (1381)آمهَى  دگاُ ػوَهي هشاس ػذم غالحيت تِ اػتثاس غالحيت ديَاى ػذالت اداسي غادس ًٌذ تايذ:چٌاًچِ دا -27

 الق( هلاك كا تِ ؽَاّاى اتالؽ ٍ پي ام هٜؼيت آى، پلًٍـُ كا تِ ؿيَاى ػـالت اؿاكي تللًتـ.

 َِك، پلًٍـُ كا تِ ؿيَاى ػـالت اؿاكي اكًال ًٌـ.ب( پلًٍـُ كا تِ ؿيَاًؼالي ًَِك تللًتـ ٍ ؿك َٓكت تأييـ هلاك ٓاؿكُ تِ ؿيَاى ػالي ً

د( پلًٍـُ كا تِ ؿيَاى ػـالت اؿاكي تللًتـ ٍ صٌاًضِ ؿيَاى ػـالت اؿاكي ٓالعيت ؽَؿ كا ًپقيلؿ ًظل ؿيَاى هقًَك تلاي ؿاؿگاُ ػوَهي 

 االتثاع اًت. المم

تيي ؿيَاى ػـالت اؿاكي ٍ ؿاؿگاُ ػوَهي عل اؽتالف ؿك ؿ( پلًٍـُ كا تِ ؿيَاى ػـالت اؿاكي تللًتـ ٍ ؿك َٓكت اؽتالف ؿك ٓالعيت 

 آيـ. ؿيَاى ػالي ًَِك تؼول هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 28هكاتن هادُ  تاضذ،  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ًِ  ّاي ػوَهي، ًظاهي ٍ اًوالب ؿك هَكؿ ٓالعيت، اؽتالف هغون َُؿ ّوضٌيي ؿك هَاكؿي ّلگاُ تيي ؿاؿگاُ»ؿاكؿ:  هولك هي 28هاؿُ 

ّا اػن ام ػوَهي، ًظاهي ٍ اًوالب تِ ٓالعيت هلارغ ؿيله٘ايي ام ؽَؿ ًلي ٓالعيت ًٌٌـ ٍ يا ؽَؿ كا ٓالظ تـاًٌـ، پلًٍـُ تلاي  ؿاؿگاُ

 «تاُـ. االتثاع هي عل اؽتالف تِ ؿيَاى ػالي ًَِك اكًال ؽَاّـ ُـ. كأي ؿيَاى ػالي ًَِك ؿكؽَّٔ تِؾيْ ٓالعيت، المم

  ُهاًَى ؿيَاى ػـالت اؿاكي هَٔب  22هاؿُ »ؿاكؿ: ّيأت ػوَهي ؿيَاى ػالي ًَِك تياى هي 12/9/1364هَكػ  28كأي ٍعـت كٍيِ ُواك

االٛالم ًاظل تِ  تَٔية كًيـُ ػلي تِ  1356هاُ اي ام هَاًيي ؿاؿگٌتلي هَٔب ؽلؿاؿ هاًَى آالط پاكُ 16ًِ هؤؽل ام هاؿُ  1360هاُ تْوي

ظَْك تل ايي اهل ؿاكؿ ًِ اگل  تاُـ ٍ  ف تيي ؿيَاى ػـالت اؿاكي ٍ هغاًن ؿاؿگٌتلي تلاي عل اؽتالف ؿك ؿيَاى ػالي ًَِك هيعـٍث اؽتال

گلؿؿ.  هغون هي ّل يي ام ايي ؿٍ هلرغ تِ اػتثاك ٓالعيت هلرغ ؿيگل ام ؽَؿ ًلي ٓالعيت ًٌـ ٍ هَكؿ هثَل ٛلف ٍاهغ ًَِؿ اؽتالف 

الف ؿك ٓالعيت هََٗع هاتل ٛلط ؿك ؿيَاى ػالي ًَِك ًيٌت ٍ كأي ُؼثِ تيٌت ٍ يٌن ؿيَاى ػالي ًَِك ًِ تٌاتلايي هثل ام عـٍث اؽت

َُؿ. ايي كأي تل ٛثن هاؿُ ٍاعـُ هاًَى ٍعـت كٍيِ ه٘ايي هَٔب  هثٌا ٓاؿك گلؿيـُ ٓغيظ ٍ هٌٜثن تا هَاميي هاًًَي تِؾيْ هي تل ايي 

 «االتثاع اًت. ّا ؿك هَاكؿ هِاتِ الممؿيَاى ػالي ًَِك ٍ ؿاؿگاُ  تلاي ُؼة 1328

 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  اگش دادگاُ ػوَهي هشاس ػذم غالحيت تِ ضايستگي اداسُ حثت هحل غادس ًوايذ، پشًٍذُ سا تايذ تِ ....... -28

 ب( ًامهاى حثت تللًتـ.  الق( ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًتاى تللًتـ.

 غل تللًتـ.ؿ( اؿاكُ حثت ه   د( ؿيَاى ػالي ًَِك تللًتـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 28تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 



  ُّاي ػوَهي ٍ اًوالب ٍ ًظاهي ام ؿاؿگاُ»ؿاكؿ: ّيأت ػوَهي ؿيَاى ػالي ًَِك تياى هي 19/1/1382هَكػ  660كأي ٍعـت كٍيِ ُواك

ّاي ػوَهي ٍ هاًَى آييي ؿاؿكًي ؿاؿگاُ 28ٓالعيت تل ٛثن هاؿُ  عيج ؿكرِ تلاتلًـ، تٌاتلايي ؿك َٓكت عـٍث اؽتالف تيي آًْا ؿك هَكؿ

ّا تِ ٓالعيت هلارغ ؿيله٘ايي ام ؽَؿ ًلي ٓالعيت ًوايـ ٍ ّلگاُ ايي ؿاؿگاُ اًوالب ؿك اهَك هـًي ؿيَاى ػالي ًَِك عل اؽتالف هي

ه٘ايي ًيامي تِ عـٍث اؽتالف ًثَؿُ ٍ پلًٍـُ هٌتويواً ًٌٌـ ٍ يا ؽَؿ كا ٓالظ تـاًٌـ تلغاٝ تلتلي اػتثاك ه٘ايي آًْا ًٌثت تِ هلارغ ؿيل

َُؿ. تٌا تِ هلاتة كأي ُؼثِ ؿٍم ؿيَاى ػالي ًَِك ًِ تا ايي ًظل هٜاتوت ؿاكؿ  تلاي تِؾيْ ٓالعيت تِ ؿيَاى ػالي ًَِك اكًال هي

ٍ اًوالب ؿك اهَك ًيللي ؿك هَاكؿ هِاتِ  ّاي ػوَهيهاًَى آييي ؿاؿكًي ؿاؿگاُ 270ٓغيظ ٍ ؽالي ام اٌُال اًت. ػليْقا هٌتٌـا تِ هاؿُ 

  «االتثاع اًت. ّا الممتلاي  ُؼة ؿيَاى ػالي ًَِك ٍ ؿاؿگاُ

 

 ٍکالت در دػاٍی :هثحث چْارم

ًوايٌذ تايذ داساي ضشايكي تاضٌذ. تطخيع احشاص ايي  ّا اهذام هيًاسهٌذاًي ًِ تؼٌَاى ًوايٌذُ حوَهي هؤسسات دٍلتي دس دادگاُ -29

 (1383)آمهَى  است.ضشايف تا .... 

 ب( كييي ؿاؿگٌتلي هلتَٙ   الق( كييي ؿاؿگاُ هلتَٙ

 ؿ( ًاًَى ًٍالي عَمُ هلتَٙ  د( تاالتليي هوام ارلايي هؤًٌِ 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 32تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ًٌات ػوَهي ؤّاي ؿٍلتي، ًْاؿّاي اًوالب اًالهي ٍ هُلًتًٌات ؿٍلتي ٍ ٍاتٌتِ تِ ؿٍلت، ؤّا، ه ٍماكتؾاًِ»ؿاكؿ:  هولك هي 32هاؿُ 

تَاًٌـ ػالٍُ تل اًتلاؿُ ام ًٍالي ؿاؿگٌتلي تلاي ٛلط ّلگًَِ ؿػَا يا ؿكاع ٍ تؼوية ؿػاٍي هلتَٙ ام  ّا هيّا ٍ تاًيؿيلؿٍلتي، ُْلؿاكي

 يٌـُ عوَهي اًتلاؿُ ًوايٌـ: اؿاكُ عوَهي ؽَؿ يا ًاكهٌـاى كًوي ؽَؿ تا ؿاُتي يٌي ام ُلايٚ ميل تِ ػٌَاى ًوا

 ّاي هلتَٙ.  كاتل عوَهي ؿًتگاُؿؿاكا تَؿى ليٌاًي ؿك كُتِ عوَم تا ؿًٍال ًاتوِ ًاكآهَمي ؿك  -1

 ؿٍ ًال ًاتوِ ًاك ه٘ايي يا ًٍالت تِ ُلٙ ػـم هغلٍهيت ام اُتـال تِ هِاؿل ه٘اٍت يا ًٍالت.  -2

ًاهِ ًوايٌـگي عوَهي تِ  هوام هاًًَي ٍي ؽَاّـ تَؿ. اكائِ هؼلكيارلايي ًامهاى يا هائنتِؾيْ اعلام ُلايٚ ياؿُـُ تِ ػْـُ تاالتليي هوام 

 «هلارغ ه٘ايي الناهي اًت.

هًَل تايذ ريل ًٍالتٌاهِ سا اهؿاء يا هْش ًشدُ يا اًگطت تضًذ دس غَستي ًِ ًاهثشدُ اهؿاء يا هْش يا احش اًگطت خَد سا اًٌاس  -30

 (1380هَى )آم ًوايذ، دس ايي غَست دادگاُ:

 ؿّـ. الق( تِ اؿػاي هًَل تلتية احل ًـاؿُ ٍ كًيـگي كا اؿاهِ هي

 ًٌـ. ب( تِ ايي هََٗع كًيـگي هي

 ؿّـ. د( تِ ًٍالتٌاهِ ًٍيل تلتية احل ًوي

 ؿ( صٌيي اؿػايي كا ؿك عٌن ػنل ًٍيل تلوي ؽَاّـ ًلؿ.

 ًي؛ هاًَى آييي دادسسي هذ 34تاضذ، هكاتن تثػشُ هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ّاي تٌظيوي ؿك  ًاهِ ًٍالت هوٌي اًت تِ هَرة ًٌـ كًوي يا ؿيلكًوي تاُـ. ؿك َٓكت اؽيل، ؿك هَكؿ ًٍالت»ؿاكؿ:  هولك هي 34هاؿُ 

 ًاهِ كا هًَل ُؾٔاً ؿك عَ٘ك اٍ اه٘اء يا هْل ًلؿُ يا اًگِت مؿُ اًت.  ييـ ًٌـ ًِ ًٍالتأًاهِ ت تَاًـ فيل ًٍالت ايلاى، ًٍيل هي

ؽاكد ام ايلاى ؿاؿُ ُـُ تاُـ تايـ تِ گَاّي يٌي ام هأهَكيي ًياًي يا ًٌٌَلي روَْكي اًالهي ايلاى تلًـ.  ًِ ًٍالت ؿكؿك َٓكتي 

اي ؽَاّـ تَؿ ًِ تًَٚ ٍماكت  ًاهِ يييهلرغ گَاّي ًٍالت ًاهِ اُؾاّ هوين ؿك ًَِكّاي كاهـ هأهَك ًياًي يا ًٌٌَلي ايلاى تِ هَرة آ

ت اهَك ؽاكرِ، ظلف هـت ًِ هاُ تْيِ ٍ تِ تَٔية كييي هَُ ه٘ائيِ ؽَاّـ كًيـ. اگل ًٍالت ؿك رلٌِ ؿاؿگٌتلي تا ّوٌاكي ٍماك



كًـ ٍ صٌاًضِ هًَل ؿك مًـاى تاُـ، كييي مًـاى يا هؼاٍى ٍي تايـ  ؿاؿكًي ؿاؿُ َُؿ، هلاتة ؿك َٓكتزلٌِ هيـ ٍ تِ اه٘اي هًَل هي

 اه٘اء يا احل اًگِت اٍ كا تٔـين ًوايٌـ. 

 «ؿك َٓكتي ًِ هًَل اه٘اء، هْل يا احل اًگِت ؽَؿ كا اًٌاك ًوايـ، ؿاؿگاُ تِ ايي هََٗع ًين كًيـگي ؽَاّـ ًوَؿ. -تثٔلُ

 (1385)آمهَى  تاضذ؟ ًذام يي اص اختياسات صيش هاتل تًَيل تِ ًٍيل دادگستشي هي -31

 ب( ُْاؿت    الق( هثَل ًَگٌـ

 ؿ( لؼاى     د( اهلاك

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 35هادُ  2هكاتن تثػشُ تاضذ،  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 «تاُـ. ًَگٌـ، ُْاؿت، اهلاك، لؼاى ٍ ايالء هاتل تًَيل ًوي -2تثٔلُ »... ؿاكؿ:  هولك هي 35هاؿُ 

ًٍيلي ًِ ؿاؿؽَاًت توـين ًلؿُ ؿك َٓكت اًتؼلاء، هٌلق اًت آى كا تِ اٛالع هًَل ؽَؿ تلًاًـ ٍ پي ام آى هََٗع اًتؼلاي ًٍيل ٍ 

 «َُؿ، ككغ ًوْ تِ ػْـُ هًَل اًت. اؽٜاك ككغ ًوْ تًَٚ ؿاؿگاُ تِ هًَل اتالؽ هي

 (1392)آمهَى  .....ًشدى  ياد سَگٌذ ٍ..... سَگٌذ  دسخَاست حوَهي دػَاي دس -32

 .ًيٌت تًَيل هاتل - اًت تًَيل الق( هاتل

 .اًت تًَيل هاتل - اًت تًَيل ب( هاتل

 .تاُـ ؿػَي ؽَاّاى هًَل اگل الثتِ ًيٌت، تًَيل هاتل - اًت تًَيل د( هاتل

 .تاُـ ؿػَي ؽَاًـُ هًَل اگل الثتِ ًيٌت، تًَيل هاتل - اًت تًَيل ؿ( هاتل

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 35تاضذ، هكاتن هادُ غحيح هي« الق»گضيٌِ 

(1385)آصهَى  دس غَستي ًِ ًٍيل استؼلاء خَد سا تِ دادگاُ اقالع دّذ ًذام گضيٌِ غحيح است؟ 

 ًوايـ. الق( ؿاؿگاُ هلاك تَهق ؿاؿكًي ٓاؿك ٍ تِ ٛلكيي ؿػَي اتالؽ هي

 ياتـ. ؿّـ ٍ كًيـگي ٛثن كٍال اؿاهِ هي ب( ؿاؿگاُ هلاتة كا تِ هًَل اٛالع هي

 ًوايـ تا ظلف ؿٍ هاُ ُؾٔاً عاٗل يا ًٍيل رـيـ هؼلكي ًٌـ. د( ؿاؿگاُ هلاك تَهق ؿاؿكًي ٓاؿك ٍ تِ هًَل اتالؽ هي

ًٌـ ُؾٔاً يا تًَٚ ًٍيل رـيـ ؿاؿكًي كا تؼوية ًوايـ ٍ ؿاؿكًي تا هلارؼِ هًَل يا هؼلكي ًٍيل رـيـ  ؿاؿگاُ تِ هًَل اؽٜاك هيؿ( 

 گلؿؿ. عـاًخل يي هاُ هتَهق هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 39تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ًٌـ ًِ ُؾٔاً يا تًَٚ ًٍيل  ؽَؿ كا تِ ؿاؿگاُ اٛالع ؿّـ، ؿاؿگاُ تِ هًَل اؽٜاك هيؿك َٓكتي ًِ ًٍيل اًتؼلاي »ؿاكؿ:  هولك هي 39هاؿُ 

 گلؿؿ.  رـيـ، ؿاؿكًي كا تؼوية ًوايـ ٍ ؿاؿكًي تا هلارؼِ هًَل يا هؼلكي ًٍيل رـيـ، عـاًخل تِ هـت يي هاُ هتَهق هي

 (1381)آمهَى  دس غَست كَت ًٍيل دس جشياى دادسسي: -34

 َُؿ. هيالق( ؿاؿكًي تَهيق 

 َُؿ. ب( ؿك َٓكتي ًِ تِ تَٗيظ ًيام تاُـ ؿاؿكًي تَهيق هي

 َُؿ. د( ؿاؿكًي تَٜك هَهت هتَهق ٍ هلاتة تِ ٛلف ؿيگل اػالم هي

 اكتـ. ؿ( ؿك َٓكتي ًِ اؽق تَٗيغي المم ًثاُـ، ؿاؿكًي تِ تأؽيل ًوي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 40تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؿك َٓكت كَت ًٍيل يا اًتؼلا يا ػنل يا هوٌَع ُـى يا تؼلين ام ًٍالت يا تامؿاُت ٍي صٌاًضِ اؽق تَٗيغي المم »ؿاكؿ:  هولك هي 40هاؿُ 

ًٌـ ٍ تا فًل هَاكؿ تَٗيظ تِ هًَل  اكتـ ٍ ؿك َٓكت ًيام تِ تَٗيظ، ؿاؿگاُ هلاتة كا ؿك َٓكت هزلي هيـ هي ؽيل ًويأًثاُـ، ؿاؿكًي تِ ت

 «ًِ ُؾٔاً يا تًَٚ ًٍيل رـيـ ؿك هَػـ هولك تلاي اؿاي تَٗيظ عاٗل َُؿ. ؿّـ اٛالع هي



 (1386)آمهَى  ؟ًطَد تَاًذ تذٍى داضتي ػزس هَجِ دس دادگاُ حاؾش آيا ًٍيل دادگستشي هي -35

 تَاًـ. الق( ًوي

 تَاًـ. ب( اگل ػـم عَ٘كٍ تِ تزـيـ ٍهت ؿاؿگاُ هٌزل ًَِؿ هي

 تَاًـ. عاٗل َُؿ هيد( ؿك َٓكتي ًِ هًَلَ ؿك ؿاؿگاُ 

 تَاًـ. ؿ( ؿك ّوِ عال هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 41تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ًٍالء هٌللٌـ ؿك ٌّگام هغاًوِ عَ٘ك ؿاُتِ تاٌُـ هگلايٌٌِ ؿاكاي ػقك هَرْي تاٌُـ. رْات ميل ػقك هَرِ »ؿاكؿ:  هولك هي 41هاؿُ 

 َُؿ:  هغٌَب هي

 تا ؿكرِ اٍل ام ٛثوِ ؿٍم.  يثٌتگاى ًٌثي يا ًثكَت يٌي ام ت -1

 َُؿ. اتتالء تِ هلٗي ًِ هاًغ ام علًت تَؿُ يا علًت، ه٘ل تِؾيْ ؿاؿُ هي -2

 عَاؿث هْلي ام هثيل ًيل ٍ ملنلِ ًِ هاًغ ام عَ٘ك ؿك ؿاؿگاُ تاُـ.  -3

 ٍهايغ ؽاكد ام اؽتياك ًٍيل ًِ هاًغ ام عَ٘ك ٍي ؿك ؿاؿگاُ َُؿ.  -4

ٍك هَظق اًت ػقك ؽَؿ تِ َٛك ًتثي تا ؿاليل آى تلاي رلٌِ هغاًوِ تِ ؿاؿگاُ اكًال ؿاكؿ. ؿاؿگاُ ؿك َٓكتي تِ آى تلتية احل ًٍيل هؼق

ؿاك تلاي تؼوية اًتظاهي  َٓكت رلياى هغاًوِ كا اؿاهِ ؿاؿُ ٍ هلاتة كا تِ هلرغ ٓالعيت ؿّـ ًِ ػقك اٍ كا هَرِ تـاًـ، ؿك ؿيل ايي هي

تِ هًَل  كاٍهت كًيـگي تؼـي  ؿاؿ. ؿك َٓكتي ًِ رلٌِ ؿاؿگاُ تِ ػلت ػقك ًٍيل تزـيـ َُؿ، ؿاؿگاُ تايـ ػلت آى ًٍٍيل اٛالع ؽَاّـ 

 «اٛالع ؿّـ. ؿك ايي َٓكت، رلٌِ تؼـي ؿاؿگاُ تِ ػلت ػـم عَ٘ك ًٍيل، تزـيـ ًؾَاّـ ُـ.

 (1388)آمهَى  ًٍيلي ًِ تِ دادگاُ دادخَاست توذين ًشدُ: -36

 م ؽتن ؿاؿكًي هي تَاًـ اًتؼلا تـّـ.الق( تا هثل ام اػال

 ب( تايـ ؿك مهاًي اًتؼلا ؿّـ ًِ هَرة تزـيـ رلٌِ ًَِؿ ؿك ؿيل ايي َٓكت ؿاؿگاُ تِ ايي ػلت رلٌِ كا تزـيـ ًؾَاّـ ًلؿ.

 َُؿ ًِ تِ اٛالع هًَل كًاًـُ تاُـ. د( ؿك َٓكتي اًتؼلايَ پقيلكتِ هي

 تؼلايَ هَرة تزـيـ رلٌِ ؽَاّـ ُـ.تَاًـ اًتؼلا ؿّـ ٍ اً ؿ( ّل مهاى تؾَاّـ هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 43تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ػنل يا اًتؼلاء ًٍيل يا تؼيييي ًٍيل رـيـ تايـ ؿك مهاًي اًزام َُؿ ًِ هَرة تزـيـ رلٌِ ؿاؿگاُ ًگلؿؿ، ؿك ؿيل »ؿاكؿ:  هولك هي 43هاؿُ 

 «ؾَاّـ ًلؿ.ًَٓكت ؿاؿگاُ تِ ايي ػلت رلٌِ كا تزـيـ  ايي

هَجِ دس جلسِ دادسسي حاؾش ًطَد ٍ اليحِ  ػْذُ داضتِ تاضٌذ ٍ يٌي اص آًْا تذٍى ػزس اگش دٍ ًلش ًٍيل هجتوؼاً ًٍالت سا تِ -37

 (1390)آمهَى  ّن ًلشستذ:

 ًٌـ. ؿاؿگاُ رلٌِ ؿاؿكًي كا تزـيـ هيالق( 

 ًٌـ. اكؼات ًٍيل عاٗل، تِ ؿػَي كًيـگي هيؿاؿگاُ تا اًتواع هـب( 

 ؿّـ.  ؿاؿگاُ تـٍى تَرِ تِ اظْاكات ًٍيل عاٗل، كًيـگي كا اؿاهِ هي د(

 ًوايـ. ؿاؿگاُ تِ ًٍيل ؿاية هْلت هٌاًثي تلاي اكًال اليغِ اػٜا هيؿ( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 44تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« د»گضيٌِ 

يي ام آًْا تَٜك هٌللؿ عن اهـام ًـاؿُ تاُـ، يٌي ام آغاب ؿػَا ؿك ؿاؿكًي ؿٍ ًلل ًٍيل هؼلكي ًلؿُ ٍ تِ ّيش ؿك َٓكتي ًِ -44هاؿُ 

اكًال اليغِ تًَٚ ّلؿٍ يا عَ٘ك يٌي ام آًاى تا ٍَٓل اليغِ ام ًٍيل ؿيگل تلاي كًيـگي ؿاؿگاُ ًاكي اًت ٍ ؿك َٓكت ػـم ٍَٓل 

تِ اظْاكات ًٍيل عاٗل، كًيـگي كا اؿاهِ ؽَاّـ ؿاؿ. صٌاًضِ ّلؿٍ ًٍيل يا يٌي ام آًاى ػقك  اليغِ ام ًٍيل ؿاية، ؿاؿگاُ تـٍى تَرِ



ٍهت كًيـگي تِ هًَل ًين  هَرْي تلاي ػـم عَ٘ك اػالم ًوَؿُ تاُـ، ؿك َٓكت ٗلٍكت، رلٌِ ؿاؿكًي تزـيـ ٍ ػلت تزـيـ رلٌِ ٍ

 ـم عَ٘ك ًٍيل تزـيـ ًؾَاّـ ُـ.رلٌِ تؼـي ؿاؿگاُ تِ ػلت ػ ،َُؿ. ؿك ايي َٓكتاٛالع ؿاؿُ هي

خَاّي كَت ًٌذ يا هوٌَع اص ًٍالت ضَد يا تِ ٍاسكِ هَُ  اگش ًٍيل تؼذ اص اتالؽ سأى ٍ هثل اص اًوؿاي هْلت تجذيذًظش ٍ كشجام -38

 (1380)آمهَى  هْشيِ هادس تِ اًجام ٍظيلِ ًٍالت ًثاضذ، اتتذاي هْلت اػتشاؼ تِ ضشح ريل خَاّذ تَد:

 هَُ هْليِ ٍ هوٌَػيت ام ًٍالت الق( ام تاكيؼ ككغ

 ب( ام تاكيؼ اتالؽ تِ هًَل هغٌَب ؽَاّـ ُـ.

 د( كَت يا هوٌَػيت ام ًٍالت ٍ هَُ هْليِ تأحيلي ؿك هْلت اػتلإ ًـاكؿ.

ـًظل ؿ( پي ام ًٌل هـت مهاًي ًِ ام تاكيؼ كَت يا هوٌَػيت ًٍيل ام ًٍالت ٍ تلٍم هَُ هْليِ ًپلي ُـُ تويِ هـت تا پاياى هـت تزـي

 تَاًـ ُؾٔاً اهـام ًوايـ. هًَل هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 47تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ؽَاّي كَت ًٌـ يا هوٌَع ام ًٍالت َُؿ يا تِ  اگل ًٍيل تؼـ ام اتالؽ كأي ٍ هثل ام اًو٘اي هْلت تزـيـًظل ٍ كلرام»ؿاكؿ:  هولك هي 47هاؿُ 

 ٍاًِٜ هَُ هْليِ هاؿك تِ اًزام ٍظيلِ ًٍالت ًثاُـ، اتتـاي هْلت اػتلإ ام تاكيؼ اتالؽ تِ هًَل هغٌَب ؽَاّـ ُـ. 

اكؿ ًليِ آكاي ٓاؿكُ ؿك هَاكؿي ًِ ٛلط ؿػَا يا ؿكاع تِ ًٍيلِ ًٍيل رلياى ياكتِ ٍ ًٍيل ياؿُـُ عن ًٍالت ؿك هلعلِ تاالتل كا ؿ -تثٔلُ

 «گلؿؿ. ّا ٍ هَاػـ ام تاكيؼ اتالؽ تِ ًٍيل هغٌَب هي تايـ تِ اٍ اتالؽ َُؿ ٍ هثـاء هْلت

ػليِ سأى تذٍي ًِ حن تجذيذًظشخَاّي داسد تؼذ اص اتالؽ سأى ٍ هثل اص اًوؿاي هْلت تجذيذًظش اص ًٍالت  اگش ًٍيل هحٌَم -39

 (1381)آمهَى  هوٌَع ضَد:

 ػليِ اعتٌاب ؽَاّـ ُـ. زـيـًظل ام تاكيؼ اتالؽ كأى تِ هغٌَمالق( اتتـاي هْلت ت

 ب( اتتـاي هْلت تزـيـًظل ام تاكيؼ هوٌَػيت ًٍيل ام ًٍالت اعتٌاب ؽَاّـ ُـ.

 ػليِ اتالؽ َُؿ ٍلي اتتـاي هْلت تزـيـًظل ام تاكيؼ اتالؽ كأى تِ ًٍيل اعتٌاب ؽَاّـ ُـ. د( كأى تايـ تِ ُؾْ هغٌَم

ػليِ اتالؽ َُؿ، ٍلي اتتـاي هْلت تزـيـًظل كٍم اتالؽ تِ ًٍيل هغٌَب اًت، هگل ايٌٌِ هغٌَم ػليِ حاتت  ْ هغٌَمؿ( كأى تايـ تِ ُؾ

 اٛالع تَؿُ اًت. ًٌـ ام هوٌَػيت ًٍيل ام ًٍالت تي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 47تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 ًٍيل تؼْذ ايي ٍ ضَد اًجام آًْا اص يٌي تِ دادگاُ دكتش دس حؿَساً ٍهت اتالؽ ٍ تاضٌذ داضتِ دخالت پشًٍذُ دس ًٍيل دٍ چٌاًچِ -40

 (1392)آمهَى  ......اتالؽ  دّذ، ديگش ًٍيل تِ اتالؽ

 .اًت ٓغيظ ًٍيل ؿٍ ّل تِ الق( ًٌثت

 .اًت هاًًَي ٍ ٓغيظ ؿيگل ًٍيل تِ ًٌثت ٍ ٍاهؼي ٍ ٓغيظ ؿاؿگاُ ؿكتل ؿك عاٗل ًٍيل تِ ب( ًٌثت

 .تاُـ ٓـيل ؿػَي ؽَاّاى هگل ًيٌت ٓغيظ ؿيگل ًٍيل تِ ًٌثت ٍ ٍاهؼي ٍ ٓغيظ ؿاؿگاُ ؿكتل ؿك عاٗل ًٍيل تِ ًٌثتد( 

 .ٓـيل  تاُـ ؿػَي ؽَاّاى اگل عتي ًيٌت ٓغيظ ؿيگل ًٍيل تِ ًٌثت ٍ ٍاهؼي ٍ ٓغيظ ؿاؿگاُ ؿكتل ؿك عاٗل ًٍيل تِ ؿ( ًٌثت

 تاضذ.غحيح هي« د»گضيٌِ 
 

 دادخَاستپٌجن: هثحث 

 تقذین دادخَاست -

 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  ضَد. تاسيخ سسيذ دادخَاست تِ ...... تاسيخ اهاهِ دػَي هحسَب هي -41

 ب( ؿكتلًل )حثت ؿك ٍاعـ كاياًِ(    الق( ؿاؿگاُ

 اليِ ؿ( ؿكتل ؿاؿگاُ هلرَع    د( هؼاٍى اكراع



 دادسسي هذًي؛ هاًَى آييي 50ٍ  49، 48تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« د»گضيٌِ 

تاُـ، ؿاؿؽَاًت تِ ؿكتل ؿاؿگاُ ٓالظ ٍ ؿك ًواٛي ًِ ؿاؿگاُ  ُلٍع كًيـگي ؿك ؿاؿگاُ هٌتلنم توـين ؿاؿؽَاًت هي»ؿاكؿ:  هولك هي 48هاؿُ 

 «گلؿؿ. ؿاكاي ُؼة هتؼـؿ اًت تِ ؿكتل ُؼثِ اٍل تٌلين هي

ـ كَكي آى كا حثت ًلؿُ، كًيـي هِتول تل ًام ؽَاّاى، ؽَاًـُ، تاكيؼ هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ پي ام ٍَٓل ؿاؿؽَاًت تاي»ؿاكؿ:  هولك هي 49هاؿُ 

 تٌلين )كٍم ٍ هاُ ٍ ًال( تا فًل ُواكُ حثت تِ توـين ًٌٌـُ ؿاؿؽَاًت تـّـ ٍ ؿك تلٍ ؿاؿؽَاًت تاكيؼ تٌلين كا هيـ ًوايـ. 

 «َُؿ. تاكيؼ كًيـ ؿاؿؽَاًت تِ ؿكتل، تاكيؼ اهاهِ ؿػَا هغٌَب هي

ّلگاُ ؿاؿگاُ ؿاكاي ُؼة هتؼـؿ تاُـ هـيل ؿكتل تايـ كَكي پي ام حثت ؿاؿؽَاًت، آى كا رْت اكراع تِ يٌي ام »ؿاكؿ:  هولك هي 50هاؿُ 

 «ي ُؼثِ اٍل يا هؼاٍى ٍي تلًاًـ.ييُؼة، تِ ًظل ك
 

 شرایط دادخَاست -

 (1382)آمهَى  ًذام يي اص هَاسد صيش هَجة تَهيق دادخَاست است؟ -42

 ب( كَت يٌي ام آغاب ؿػَا  ؿاؿكًيالق( ػـم تأؿيِ ّنيٌِ 

 ؿ( ّيضٌـام د( تَهيق يٌي ام آغاب ؿػَا يا ًٍالي آًاى

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 53هادُ  1ٍ تٌذ  51تاضذ، هكاتن  هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 ّاي صاپي هؾَّٔ ًَُتِ ُـُ ٍ عاٍي ًٌات ميل تاُـ:  ؿاؿؽَاًت تايـ تِ متاى كاكًي ؿك كٍي تلٍ»ؿاكؿ:  هولك هي 51هاؿُ 

 االهٌاى ُـل ؽَاّاى.  ًام، ًام ؽاًَاؿگي، ًام پـك، ًي، اهاهتگاُ ٍ عتي -1

 ؿك َٓكتي ًِ ؿاؿؽَاًت تًَٚ ًٍيل توـين َُؿ هِؾٔات ًٍيل ًين تايـ ؿكد گلؿؿ.  -تثٔلُ

 ًام، ًام ؽاًَاؿگي، اهاهتگاُ ٍ ُـل ؽَاًـُ.  -2

 اًتِ ٍ تْاي آى هگل آى ًِ تؼييي تْاء هوٌي ًثَؿُ ٍ يا ؽَاًتِ، هالي ًثاُـ. تؼييي ؽَ -3

 ؿاًـ تِ َٛكي ًِ هؤَؿ ٍاٗظ ٍ كٍُي تاُـ.  تؼْـات ٍ رْاتي ًِ تِ هَرة آى ؽَاّاى ؽَؿ كا هٌتغن هٜالثِ هي -4

 آًضِ ًِ ؽَاّاى ام ؿاؿگاُ ؿكؽَاًت ؿاكؿ.  -5

ٍاٗظ  حثات اؿػاي ؽَؿ ؿاكؿ، ام اًٌاؿ ٍ ًَُتزات ٍ اٛالع هٜلؼيي ٍ ؿيلُ، اؿلِ هخثتِ تِ تلتية ٍفًل اؿلِ ٍ ًٍايلي ًِ ؽَاّاى تلاي ا -6

 َُؿ ٍ اگل ؿليل، گَاّي گَاُ تاُـ، ؽَاّاى تايـ اًاهي ٍ هِؾٔات ٍ هغل اهاهت آًاى كا تِ َٛك ٓغيظ هؼيي ًٌـ.  ًَُتِ هي

 گِت اٍ.اه٘اي ؿاؿؽَاًت ؿٌّـُ ٍ ؿك َٓكت ػزن ام اه٘اء، احل اً -7

 اهاهتگاُ تايـ تا توام ؽَٔٓيات ام هثيل ُْل ٍ كًٍتا ٍ ؿٌّتاى ٍ ؽياتاى تِ ًغَي ًَُتِ َُؿ ًِ اتالؽ تِ ًَْلت هوٌي تاُـ.  -1 تثٔلُ

 «صٌاًضِ ؽَاّاى يا ؽَاًـُ ُؾْ عوَهي تاُـ، ؿك ؿاؿؽَاًت ًام ٍ اهاهتگاُ ُؾْ عوَهي، ًَُتِ ؽَاّـ ُـ. -2 تثٔلُ

َُؿ لٌي تلاي تِ رلياى اكتاؿى آى تايـ تِ ُلط هَاؿ ؿك هَاكؿ ميل ؿاؿؽَاًت تًَٚ ؿكتل ؿاؿگاُ پقيلكتِ هي»... ؿاكؿ:  هيهولك  53هاؿُ  1تٌـ 

 ...«ّاي آى تلاتل هاًَى توثل الٔام ًِـُ يا ّنيٌِ ياؿُـُ تأؿيِ ًِـُ تاُـ. ؿك َٓكتي ًِ تِ ؿاؿؽَاًت ٍ پيًَت -1آتي تٌويل َُؿ: 

 (1392)آمهَى  ًطَد: ضٌاسايي دادخَاست دس هٌذسد ًطاًي دس خَاّاى اتالؽ، هأهَس گضاسش هَجة تِ چٌاًچِ -43

 .نمایدمی صادر دادخواست رد قرار الف( دادگاه 

 .ًوايـهي ٓاؿك كا ؿاؿؽَاًت كؿ هلاك ؿاؿگاُ ؿكتل ب( هـيل

 .ًوايـهي ٓاؿك كا ؿاؿؽَاًت اتٜال هلاك ؿاؿگاُ ؿكتل د( هـيل

 .ًوايـهي ٓاؿك ؿاؿؽَاًت كؿ هلاك اًتظاك كٍم ؿُ ام پي ؿاؿگاُ ؿ( ؿكتل

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 51هادُ  1تاضذ، هكاتن تٌذ غحيح هي« ب»گضيٌِ 



 «ًوايٌذُ»ستَى  دس ٍ..... ًام  تايذ دادخَاست« خَاّاى»هسوت  دس تاضذ غـيش اٍست، تِ هتؼلن ادػايي حن ًِ ضخػي چٌاًچِ -44

 (1392)آمهَى  ضَد. ًَضتِ ......ًام  تايذ

 هين يا ٍلي - ب( ٓـيل   ٓـيل – هين يا الق( ٍلي

 ؿاؿًتاى يا ٍلي - ؿ( ٓـيل   هين يا ٍلي - هين يا ٍلي د(

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 52ٍ  51تاضذ، هكاتن هَاد غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 (1384)آمهَى  اگش هطخػات ٍ آدسس خَاًذُ دس دادخَاست هيذ ًطذُ تاضذ: -45

 ؿاؿگاُ هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ٓاؿك ٍ ايي هلاك هٜؼي اًت.الق( ؿكتل 

 كٍم هاتل اػتلإ اًت. 10ًٌـ ٍ ايي هلاك ظلف  ب( ؿكتل ؿاؿگاُ تـٍى ٓـٍك اؽٜاك ككغ ًوْ، هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك هي

كٍم  10ٓاؿك ٍ ايي هلاك ظلف ًٌـ ٍ ؿك َٓكت ػـم تٌويل ؿاؿؽَاًت هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت  د( ؿكتل ؿاؿگاُ تـٍاً اؽٜاك ككغ ًوْ ٓاؿك هي

 هاتل اػتلإ اًت.

ًٌـ ٍ  ًٌـ ٍ ؿك َٓكت ػـم تٌويل ؿاؿؽَاًت تًَٚ ؽَاّاى هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ٓاؿك هي ؿ( ؿكتل ؿاؿگاُ تـٍاً اؽٜاك ككغ ًوْ ٓاؿك هي

 ايي هلاك هٜؼي اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 54ٍ  53، 51تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« د»گضيٌِ 

َُؿ لٌي تلاي تِ رلياى اكتاؿى آى تايـ تِ ُلط هَاؿ آتي  ؿك هَاكؿ ميل ؿاؿؽَاًت تًَٚ ؿكتل ؿاؿگاُ پقيلكتِ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 53هاؿُ 

 تٌويل َُؿ: 

 ّاي آى تلاتل هاًَى توثل الٔام ًِـُ يا ّنيٌِ ياؿُـُ تأؿيِ ًِـُ تاُـ.  ؿك َٓكتي ًِ تِ ؿاؿؽَاًت ٍ پيًَت -1

 «ايي هاًَى كػايت ًِـُ تاُـ. 51( هاؿُ 6 -5 -4 -3 -2ّاي )ٍهتي ًِ تٌـ -2

هاؿُ هثل، هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ ظلف ؿٍ كٍم ًوايْ ؿاؿؽَاًت كا تِ َٛك ًتثي ٍ هلٔل تِ ؽَاّاى  ؿك هَاكؿ ياؿُـُ ؿك»ؿاكؿ:  هولك هي 54هاؿُ 

 كغ ًوايـ.صٌاًضِ ؿك هْلت هولك اهـام تِ ككغ ًوْ ًٌوايـ،ؿّـ تا ًوايْ كا ك اٛالع ؿاؿُ ٍ ام تاكيؼ اتالؽ تِ هـت ؿُ كٍم تِ اٍ هْلت هي

َُؿ ٍ  گلؿؿ. ايي هلاك تِ ؽَاّاى اتالؽ هي ًٌـ، كؿ هي ؿاؿؽَاًت تِ هَرة هلاكي ًِ هـيل ؿكتل ٍ ؿك ؿيثت هِاكاليِ، راًِيي اٍ ٓاؿك هي

 «ؿاؿگاُ ؿك ايي ؽَّٔ هٜؼي اًت.تَاًـ ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ تِ ّواى ؿاؿگاُ ٌُايت ًوايـ. كأي  ًاهثلؿُ هي

 (1392)آمهَى  ....دادسسي  تَهيق ٍ.... دادخَاست  تَهيق -46

 .ًـاكؿ هلاك تِ ًيام - ًـاكؿ هلاك تِ الق( ًيامي

 .ًـاكؿ هلاك تِ ًيامي - اًت هوٌي ؿاؿگاُ هلاك ب( تا

 .اًت هوٌي ؿاؿگاُ هلاك تا - ًـاكؿ هلاك تِ د( ًيامي

 .تاُـ كَت تَهيق، رْت هگل اًت هوٌي ؿاؿگاُ هلاك تا - ًـاكؿ هلاك تِ ؿ( ًيامي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 105ٍ  53تاضذ، هكاتن هَاد غحيح هي« د»گضيٌِ 
 

 هَارد تَقیف دادخَاست -

 (هلًن -1387)آمهَى  ًوع دادخَاست ًخستيي دس هسوت آدسس خَاًذُ: -47

كٍم ؿك ّواى ؿاؿگاُ هاتل اػتلإ اًت ٍ كأى  20ُـُ ٍ ايي هلاك ظلف  الق( ؿك َٓكت ػـم ككغ ًوْ تا هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ؿكتل هَارِ

 ؿاؿگاُ ؿك ايي ؽَّٔ هاتل تزـيـًظل اًت.

كٍم ؿك  10ب( هٌزل تِ اكًال اؽٜاكيِ ككغ ًوْ ُـُ ٍ ؿك َٓكت ػـم ككغ ًوْ تا هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ؿكتل هَارِ ُـُ ٍ ايي هلاك ظلف 

 اؿگاُ ؿك ايي ؽَّٔ هٜؼي اًت.ّواى ؿاؿگاُ هاتل اػتلإ اًت ٍ كأى ؿ

 كٍم ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل هاتل تزـيـًظل اًت. 10د( ؿك َٓكت ػـم ككغ ًوْ تا هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ؿكتل هَارِ ُـُ ٍ ايي هلاك ظلف 



 ظل اًت.كٍم ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل هاتل تزـيـً 20ؿ( ؿك َٓكت ػـم ككغ ًوْ تا هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ؿكتل هَارِ ُـُ ٍ ايي هلاك ظلف 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 54تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 (هلًن -1387)آمهَى  اگش حٌن ساجغ تِ اغل دػَي هاتل تجذيذًظش تاضذ: -48

 الق( هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ؿكتل هاتل تزـيـًظل ًيٌت اها هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ؿاؿگاُ هاتل تزـيـًظل اًت.

 ؿگاُ، ّل ؿٍ هاتل تزـيـًظل اًت.ب( هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ؿكتل ٍ ؿا

 د( هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ؿكتل ٍ ؿاؿگاُ، ّيش يي هاتل تزـيـًظل ًيٌت.

 ًٌـ. ؿ( هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ؿكتل هاتل تزـيـًظل ًيٌت، ؿاؿگاُ ًين ّلگن هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ٓاؿك ًوي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 332ٍ  54تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 هلاكّاي ميل هاتل تزـيـًظل اًت، ؿك َٓكتي ًِ عٌن كارغ تِ آل ؿػَا هاتل ؿكؽَاًت تزـيـًظل تاُـ: »ؿاكؿ:  هولك هي 332اؿُ ه

 هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت يا كؿ ؿاؿؽَاًت ًِ ام ؿاؿگاُ ٓاؿك َُؿ.  -الق

 .هلاك كؿ ؿػَا يا ػـم اًتواع ؿػَا -ب

  .هلاك ًوَٙ ؿػَا -د

 .«ام ٛلكيي ؿػَا هلاك ػـم اّليت يي -ؿ

 (1383)آمهَى   ّشگاُ دس دادخَاست، ًام خاًَادگي خَاّاى ٍ خَاًذُ ًَضتِ ًطذُ تاضذ، دادخَاست تايذ: -49

 الق( تِ هَرة هلاك كييي ؿاؿگاُ كؿ َُؿ.

 ب( تِ هَرة هلاك هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ كؿ َُؿ.

 د( تَهيق ٍ اؽٜاك ككغ ًوْ ٓاؿك َُؿ.

 كييي ؿاؿگاُ هلاك گيلؿ تا تؼييي تٌليق ًٌـ.ؿ( تًَٚ ؿكتل ؿاؿگاُ ؿك اؽتياك 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 56تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ّلگاُ ؿك ؿاؿؽَاًت، ؽَاّاى يا هغل اهاهت اٍ هؼلَم ًثاُـ ظلف ؿٍ كٍم ام تاكيؼ كًيـ ؿاؿؽَاًت تِ هَرة »ؿاكؿ:  هولك هي 56هاؿُ 

 «َُؿ. ًٌـ، ؿاؿؽَاًت كؿ هي ثت هِاكاليِ راًِيي اٍ ٓاؿك هيهلاكي ًِ هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ ٍ ؿك ؿي

 

 ّای دادخَاستپیَست -

اًذ. دادخَاست تايذ دس چٌذ ًسخِ  احوذ ٍ ػلي ٍ هحوذ تِ قشكيت حسي ٍ صّشا دػَي الضام تِ تٌظين سٌذ سسوي قشح ًشدُ -50

 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  توذين ضَد؟

 ب( يي ًٌؾِ    الق( ًِ ًٌؾِ

 ؿ( صْاك ًٌؾِ    د( ؿٍ ًٌؾِ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 60تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ّاي پيًَت آًاى تايـ ؿك ؿٍ ًٌؾِ ٍ ؿك َٓكت تؼـؿ ؽَاًـُ تِ تؼـاؿ آًْا تِ ػالٍُ يي ًٌؾِ ؿاؿؽَاًت ٍ ًليِ تلٍ»ؿاكؿ:  هولك هي 60هاؿُ 

 «توـين ؿاؿگاُ َُؿ.

 

 تْای خَاستِ :هثحث ششن

 (هلًن -1387)آمهَى  سسيذگي دادگاُ تِ اختالف دس تْاي خَاستِ:هالى  -51

 الق( تؼييي ٓالعيت ؿاؿگاُ كًيـگي ًٌٌـُ اًت.



 ب( تؼييي ّنيٌِ ؿاؿكًي ٍ تأحيل ؿك هٜؼيت ٍ يا ػـم هٜؼيت عٌن اًت.

 د( تأحيل ؿك هٜؼيت ٍ يا ػـم هٜؼيت عٌن اًت.

 ؿاؿكًي اًت.  ؿ( ّنيٌِ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 63ٍ  61هكاتن هَاد تاضذ،  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

تْاي ؽَاًتِ ام ًظل ّنيٌِ ؿاؿكًي ٍ اهٌاى تزـيـًظلؽَاّي ّواى هثلـي اًت ًِ ؿك ؿاؿؽَاًت هيـ ُـُ اًت هگل »ؿاكؿ:  هولك هي 61هاؿُ 

 «ايي ًِ هاًَى تلتية ؿيگلي هؼيي ًلؿُ تاُـ.

حل ؿك هلاعل تؼـي كًيـگي تاُـ، ؤِ تيي آغاب ؿػَا اؽتالف عآل َُؿ ٍ اؽتالف هصٌاًضِ ًٌثت تِ تْاي ؽَاًت»ؿاكؿ:  هولك هي 63هاؿُ 

 «ؿاؿگاُ هثل ام ُلٍع كًيـگي تا رلة ًظل ًاكٌُاى، تْاي ؽَاًتِ كا تؼييي ؽَاّـ ًلؿ.

 (1383)آمهَى   جوغ هٌاكغ: حاغل« تْاي خَاستِ»الؼوش است،  دس دػاٍي ًِ خَاستِ آى هٌاكؼي تاضذ ًِ هادام -52

 ًٌـ. الؼول هٌاكغ هغٌَم هي ًِ ًالِ اًت، اها ؿاؿگاُ ؿك َٓكت اًتغوام ؽَاّاى، ؽَاًـُ كا تِ پلؿاؽت هاؿامالق( 

 ًٌـ. الؼول هٌاكغ هغٌَم هي ب( ؿُ ًالِ اًت، اها ؿاؿگاُ ؿك َٓكت اًتغوام ؽَاّاى، ؽَاًـُ كا تِ پلؿاؽت هاؿام

 ًٌـ. َاًـُ كا تِ پلؿاؽت يي ًالِ هٌاكغ هغٌَم هيد(  ؿُ ًالِ اًت، اها ؿاؿگاُ ؿك َٓكت اًتغوام ؽَاّاى، ؽ

 ًٌـ. الؼول هٌاكغ هغٌَم هي ؿ( تيٌت ًالِ اًت، اها ؿاؿگاُ ؿك َٓكت اًتغوام ؽَاّاى، ؽَاًـُ كا تِ پلؿاؽت هاؿام

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 62هادُ  3تاضذ، هكاتن تٌذ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ؿػاٍي كارغ تِ هٌاكغ ٍ عوَهي ًِ تايـ ؿك هَاػـ هؼيي اًتيلا ٍ يا پلؿاؽت َُؿ، تْاي ؽَاًتِ ػثاكت اًت ؿك  -3»... ؿاكؿ:  هولك هي 62هاؿُ 

 ؿاًـ.  عن ؿك هٜالثِ آى هي ام عآل روغ توام اهٌاٙ ٍ هٌاكؼي ًِ ؽَاّاى ؽَؿ كا في

هٌاٍي اًت تا عآل روغ هٌاكغ ؿُ ًال يا آًضِ كا الؼول تاُـ تْاي ؽَاًتِ  ؿك َٓكتي ًِ عن ًاهثلؿُ هغـٍؿ تِ مهاى هؼيي ًثَؿُ ٍ يا هاؿام

 ...«ًِ ظلف ؿُ ًال تايـ اًتيلا ًٌـ. 

 (1384)آمهَى  دس دػاٍي ؿيشهٌوَل: -53

 الق( توَين ؽَاًتِ الناهي ٍ ؿك تؼييي ّنيٌِ هؤحل اًت تِ ُلٙ آًٌِ ؽَاًـُ تِ توَين ؽَاّاى اػتلإ ًٌوايـ.

 رْت تؼييي ّنيٌِ ؿاؿكًي ٍ اهٌاى تزـيـًظل ؽَاّي هؤحل اًت.ب( توَين ؽَاًتِ تًَٚ ؽَاّاى الناهي ٍ ام 

 َُؿ. د( اًاًاً ؽَاّاى الناهي تِ توَين ؽَاًتِ ًـاكؿ صَى ّنيٌِ ؿاؿكًي تل اًاى اكمٍ هؼاهالتي اهالى تًَٚ ؿاؿگاُ تؼييي هي

هؤحل اًت ٍلي تأحيلي ؿك تؼييي هيناى ّنيٌِ ؿ( توَين ؽَاًتِ الناهي ٍ ام رْت اهٌاى تزـيـًظلؽَاّي ٍ تؼييي هلرغ تزـيـًظل يا كلرام 

 ؿاؿكًي ًـاكؿ.

 تاضذ. غحيح هي« د»گضيٌِ 

 ،54، ُواكُ 40آييي ؿاؿكًي هـًي، رلـ ؿٍم، ٓلغِ  كرَع ًٌيـ تِ ؿًتل ػثـاهلل ُوي. 

 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  اگش خَاستِ پَل خاسجي تاضذ، اسصياتي آى ..... -54

 الق( تايـ تًَٚ ؽَاّاى توَين َُؿ.

 َُؿ. ب( تِ ًلػ كًوي تاًي هلًني روَْكي اًالهي اًزام هي

 د( تايـ تًَٚ ًاكٌُاى توَين َُؿ.

 َُؿ. ؿ( تًَٚ ؽَاّاى تِ هيوت تاماك توَين هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 62تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 َُؿ:  تْاي ؽَاًتِ تِ تلتية ميل تؼييي هي»ؿاكؿ:  هولك هي 62هاؿُ 



اگل ؽَاًتِ پَل كايذ ايلاى تاُـ، تْاي آى ػثاكت اًت ام هثلؾ هَكؿ هٜالثِ، ٍ اگل پَل ؽاكري تاُـ، اكمياتي آى تِ ًلػ كًوي تاًي  -1

 َُؿ.  هلًني روَْكي اًالهي ايلاى ٍ ؿك تاكيؼ توـين ؿاؿؽَاًت تْاي ؽَاًتِ هغٌَب هي

ّايي ًِ هٜالثِ ًوايـ تْاي ؽَاًتِ هٌاٍي اًت تا عآل روغ توام هٌوت هي ؿك ؿػَاي صٌـ ؽَاّاى ًِ ّل يي هٌوتي ام ًل كا هٜالثِ -2

 َُؿ.  هي

ؿك ؿػاٍي كارغ تِ هٌاكغ ٍ عوَهي ًِ تايـ ؿك هَاػـ هؼيي اًتيلا ٍ يا پلؿاؽت َُؿ، تْاي ؽَاًتِ ػثاكت اًت ام عآل روغ توام  -3

  ؿاًـ. عن ؿك هٜالثِ آى هي اهٌاٙ ٍ هٌاكؼي ًِ ؽَاّاى ؽَؿ كا في

الؼول تاُـ تْاي ؽَاًتِ هٌاٍي اًت تا عآل روغ هٌاكغ ؿُ ًال يا آًضِ كا  ؿك َٓكتي ًِ عن ًاهثلؿُ هغـٍؿ تِ مهاى هؼيي ًثَؿُ ٍ يا هاؿام

 ًِ ظلف ؿُ ًال تايـ اًتيلا ًٌـ. 

ٍليي رلٌِ ؿاؿكًي تِ آى ايلاؿ ٍ ؿك ؿػاٍي كارغ تِ اهَال، تْاي ؽَاًتِ هثلـي اًت ًِ ؽَاّاى ؿك ؿاؿؽَاًت هؼيي ًلؿُ ٍ ؽَاًـُ تا ا -4

 «يا اػتلإ ًٌلؿُ هگل ايي ًِ هاًَى تلتية ؿيگلي هؼيي ًلؿُ تاُـ.

 دس خَاّاى، تَدى حنري غَست دس ٍ گشددهي خَاستِ ...... هحاسثِ «تْاي»)اسص( تاضذ  خاسجي پَل دػَا خَاستِ چٌاًچِ -55

 (1392)آمهَى  .ضَدهي هحاسثِ اجشا، ..... اسص هشحلِ

 هلًني تاًي ًلػ تِ - ٍاهؼي ب( تْاي   ٍاهؼي تْاي - ٍاهؼي تْاي الق(

 هلًني تاًي ًلػ تِ - هلًني تاًي ًلػ تِ ؿ(  ٍاهؼي تْاي - هلًني تاًي ًلػ د( تِ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 62هادُ  1تاضذ، هكاتن تٌذ غحيح هي« د»گضيٌِ 

اًتوال يي دستگاُ آپاستواى، خَاّاى دس دادخَاست تْاي خَاستِ سا هثلؾ دس دػَايي تِ خَاستِ الضام خَاًذُ تِ تٌظين سٌذ سسوي  

تيست هيليَى سيال تؼييي ًشدُ ٍ خَاًذُ تا اٍليي جلسِ دادسسي تِ تْاي خَاستِ اػتشاؼ ًشدُ است. آيا اػتشاؼ اٍ هاتل سسيذگي 

(1381)آصهَى است؟

 الق( تلِ، صَى ؿك ّنيٌِ ؿاؿكًي هؤحل اًت.

 هاتل كلرام تَؿى عٌن هؤحل اًت. ب( تلِ، صَى ؿك

 د( تلِ، صَى ؿاؿگاُ ؿك َٓكت اؽتالف ًٌثت تِ تْاي ؽَاًتِ تايـ تْاي ؽَاًتِ كا تؼييي ًٌـ.

 ؿ( ؽيل، صَى ؿك هاتل تزـيـًظل يا كلرام تَؿى عٌن تأحيل ًـاكؿ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 63تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

حل ؿك هلاعل تؼـي كًيـگي تاُـ، ؤصٌاًضِ ًٌثت تِ تْاي ؽَاًتِ تيي آغاب ؿػَا اؽتالف عآل َُؿ ٍ اؽتالف ه»ؿاكؿ:  هيهولك  63هاؿُ 

 «ؿاؿگاُ هثل ام ُلٍع كًيـگي تا رلة ًظل ًاكٌُاى، تْاي ؽَاًتِ كا تؼييي ؽَاّـ ًلؿ.

 (1390)آمهَى  دس دػاٍي هالي ؿيشهٌوَل: -57

 َُؿ. ؿاؿكًي ٍ ٓالعيت ٛثن اكمٍ هؼاهالتي اهالى توَين ٍ پلؿاؽت هياكمٍ ؽَاًتِ ام ًظل ّنيٌِ الق( 

 ًوايـ.  اكمٍ ؽَاًتِ ام ًظل ٓالعيت ّواى اًت ًِ ؽَاّاى ؿك ؿاؿؽَاًت تؼييي هي ب(

 َُؿ. اكمٍ ؽَاًتِ ام ًظل ٓالعيت ٛثن اكمٍ هؼاهالتي اهالى ؿك ّل هٌٜوِ توَين ٍ پلؿاؽت هيد( 

 ًوايـ. ؿاؿكًي ّواى اًت ًِ ؽَاّاى ؿك ؿاؿؽَاًت تؼييي هياكمٍ ؽَاًتِ ام ًظل ّنيٌِ ؿ( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 63تا  61تاضذ. هكاتن هَاد غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 

 اتالؽ :هثحث ّفتن



 (هلًن -1387)آمهَى  تَاًذ: دس اتالؽ هاًًَي تِ تستگاى ٍ خادهيي هأهَس اتالؽ هي -58

 ايٌٌِ ؿاكاي ؽَيِاًٍـي تا ؿكرِ ًَم ام ٛثوِ ؿٍم هؾاٛة تاُـ.   تويين اًت اتالؽ ًوَؿُ تِ ُلٙالق( اؽٜاكيِ كا تِ ًٌي ًِ ؿاكاي هـكت 

 ب( ؿك ؿػاٍي هالي، تـٍى اعلام كاتِٜ ؽَيِاًٍـي تِ ًٌي اتالؽ ًٌـ ًِ كُيـ تاُـ ٍ ؿك ًايل ؿػاٍي تِ ًٌي ًِ تالؾ تاُـ.

 ًٌـ. تلَؽ ًلايت هيؿػاٍي، تـٍى اعلام كاتِٜ ؽَيِاًٍـي اعلام ًي   د( ؿك ًليِ

 كاهيلي تِ ًٌي ًِ ام ًظل ًي ٍ ٍٗؼيت ظاّلي ؿاكاي هـكت تويين تِؾيْ ؿاؿُ َُؿ اتالؽ ًٌـ.  ؿػاٍي، تـٍى اعلام كاتِٜ  ؿ( ؿك ًليِ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 69تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

كا تِ ُؾْ ؽَاًـُ تلًاًـ تايـ ؿك ًِاًي تؼييي ُـُ تِ يٌي ام تٌتگاى يا ؽاؿهاى اٍ ّلگاُ هأهَك اتالؽ ًتَاًـ اٍكام »ؿاكؿ:  هولك هي 69هاؿُ 

ًِ ًي ٍ ٍٗؼيت ظاّلي آًاى تلاي توين اّويت اٍكام ياؿُـُ ًاكي تاُـ، اتالؽ ًوايـ ٍ ًام ٍ ًوت گيلًـُ اؽٜاكيِ كا ؿك ًٌؾِ ؿٍم هيـ ٍ 

 «آى كا اػاؿُ ًٌـ.

 (1392)آمهَى  ....ضَد  اتالؽ ٍي ّوسايِ تِ هحل، دس خَاًذُ حؿَس ػذم ػلت تِ جلسِ ٍهت اخكاس چٌاًچِ -59

 .اًت ٓغيظ الق( اتالؽ

 .ًيٌت ٓغيظ ب( اتالؽ

 .اًت هاًًَي ٍلي اًت ٓغيظ د( اتالؽ

 .ًيٌت ٓغيظ اتالؽ تَؿُ ؿاؿكًي رلٌِ اٍليي تلاي اگل ؿ( تٌْا

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 69تاضذ، هكاتن هادُ غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 (1382)آمهَى  ّشگاُ دػَي ساجغ تِ اداسُ دٍلتي تاضذ اٍسام اخكاسيِ تِ: -60

 َُؿ. هوام اٍ اتالؽ هي ب( كييي ؿكتل يا هائن   َُؿ. الق( كييي اؿاكُ اتالؽ هي

 َُؿ. ؿ( كييي ًاكگنيٌي يا هائن هوام اٍ اتالؽ هي  َُؿ. د( ؿايلُ عوَهي اؿاكُ اتالؽ هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 75هادُ تاضذ، هكاتن  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ّا ٍ  ًٌات هأهَك ؽـهات ػوَهي ٍ ُْلؿاكيؤٍاتٌتِ تِ ؿٍلت ٍ ه ّاي ًامهاى ؿك ؿػاٍي كارغ تِ اؿاكات ؿٍلتي ٍ»ؿاكؿ:  هولك هي 75هاؿُ 

هؾاٛة يا هائن هوام اٍ اتالؽ يي ؿكتل هلرغ يًٌاتي ًِ توام يا تؾِي ام ًلهايِ آًْا هتؼلن تِ ؿٍلت اًت اٍكام اؽٜاكيِ ٍ ٗواين تِ كؤًين ه

يي ؿكتل يا هائن هوام اٍ ام اؽق اٍكام، هلاتة ؿك تلٍ اؽٜاكيِ هيـ ٍ اٍكام اػاؿُ يَُؿ. ؿك َٓكت اهتٌاع ك ٍ ؿك ًٌؾِ اٍل كًيـ اؽق هي

تِ ًٍيلِ هـيل ؿكتل  َُؿ. ؿك ايي هَكؿ اًتٌٌاف ام گلكتي اٍكام اؽٜاكيِ ٍ ٗواين ٍ ًـاؿى كًيـ تؾلق ام اًزام ٍظيلِ ؽَاّـ تَؿ ٍ هي

 ؿاؿگاُ تِ هلارغ ٓالغِ اػالم ٍ تِ هزامات هولك ؿك هاًَى كًيـگي تِ تؾللات اؿاكي هغٌَم ؽَاّـ ُـ. 

 «ٍل ؿكتل ُؼثِ هلتَٙ يا هائن هوام اٍ اتالؽ ؽَاّـ ُـ.ؤؿك ؿػاٍي هلتَٙ تِ ُؼة هلارغ تاال يا ٍاتٌتِ تِ ؿٍلت تِ هٌ -تثٔلُ

(1380)آصهَى دادخَاست ٍ ؾواين آى تايذ تِ ..... اتالؽ ضَد.دس دػاٍي هشتَـ تِ ٍسضٌستِ  

 ب( اؿاكُ تٔليِ ٍكٌٌُتگي يا هـيل تٔليِ   الق( ُؾْ ٍكٌٌُتِ

 ؿ( ُؾْ ٍكٌٌُتِ ٍ كييي هزتوغ ه٘ايي هائن هوام ؿاؿًتاى  د( اؿاكُ تٔليِ اهَك ٍكٌٌُتگي

 دسسي هذًي؛هاًَى آييي دا 76هادُ  2تاضذ، هكاتن تثػشُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ن آى تِ اؿاكُ تٔليِ اهَك ٍكٌٌُتگي يا هـيل تٔليِ يؿك ؿػاٍي هلتَٙ تِ ٍكٌٌُتِ، ؿاؿؽَاًت ٍ ٗوا -2تثٔلُ »... ؿاكؿ:  هولك هي 76هاؿُ 

 «...ُـ اتالؽ ؽَاّـ

اتحاديِ( -1387)آصهَى اگش پس اص اتالؽ دادخَاست ٍ ؾواين آى خَاًذُ دػَا، هحل اهاهت خَد سا تـييش دّذ: 

 گيلؿ. الق( اتالؽ ام ٛلين ؿكد آگْي ؿك كٍمًاهِ كًوي اًزام هي

 َُؿ. ّا ٍ اٍكام ه٘ايي تِ ّواى هغل ًاتن، تلاي اتالؽ كلًتاؿُ هي ب( اؽٜاكيِ



 د( ؽَاّاى تايـ ظلف يي هاُ ًِاًي رـيـ ؽَاًـُ كا تؼييي ًٌـ.

 گيلؿ. هغلي َٓكت هي  ؿ( اتالؽ ام ٛلين آگْي ؿك كٍمًاهِ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 79تاضذ، هكاتن هادُ  يح هيغح« ب»گضيٌِ 

ّلگاُ يٌي ام ٛلكيي ؿػَا هغلي كا ًِ اٍكام اٍليِ ؿك آى هغل اتالؽ ُـُ يا هغلي كا ًِ تلاي اتالؽ اٍكام اًتؾاب ًلؿُ »ؿاكؿ:  هولك هي 79هاؿُ 

كَكي هغل رـيـ ٍ هِؾٔات ٓغيظ كا تِ ؿكتل ؿاؿگاُ تـييل ؿّـ ٍ ّوضٌيي ؿك َٓكتي ًِ ًِاًي هؼيي ؿك ؿاؿؽَاًت اُتثاُ تاُـ تايـ 

 «َُؿ. اٛالع ؿّـ. تا ٍهتي ًِ تِ ايي تلتية ػول ًِـُ اًت، اٍكام ؿك ّواى هغل ًاتن اتالؽ هي

  ُ154كرَع ًٌيـ تِ ُوي، ؿًتل ػثـاهلل، آييي ؿاؿكًي هـًي، رلـ ؿٍم، ُواك. 

 (1390)آمهَى  هؼيي، خَاًذُ ًطاًي خَد سا تـييش دّذ:چٌاًچِ پس اص اتالؽ اٍسام دادسسي تِ خَاًذُ دس ًطاًي  -63

 اتالؽ اٍكام تِ ًِاًي ًاتن هؼتثل ؽَاّـ تَؿ. ؽَاًـُ هٌلق اًت ًِاًي رـيـ ؽَؿ كا تِ ؿكتل ؿاؿگاُ اٛالع ؿّـ ٍاالّالق( 

َُؿ ٍ ؿك َٓكت ػـم ككغ ًوْ ؿك هْلت هولك ؿاؿؽَاًت  تلاي ؽَاّاى اؽٜاك ككغ ًوْ رْت تؼييي ًِاًي رـيـ ؽَاًـُ اتالؽ هي ب( 

 َُؿ. اٍ اتٜال هي

َُؿ ٍ ؿك َٓكت ػـم ككغ ًوْ ؿك هْلت هاًًَي هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت اٍ  تِ ؽَاّاى اؽٜاك ككغ ًوْ رْت تؼييي ًِاًي رـيـ اتالؽ هيد( 

 َؿ.ُ ٓاؿك هي

هَك اتالؽ هثٌي تل تـييل ًِاًي تزـيـ ؽَاّـ أرلٌِ ؿاؿكًي تِ ؿليل گَاّي ه ؽَاّاى هٌلق اًت تـييل ًِاًي كا تِ ؿاؿگاُ اٛالع ؿّـ ٍاالّؿ( 

 ُـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 79تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 َا كا هٌلق تِ اػالم ًِاًي رـيـ ؽَؿ ًوَؿُ اًت.هاًًَگقاك ؿك ايي هاؿُ تا ؿكد ػثاكت }تايـ{، ٛلكيي ؿػ 

 

 ایرادات ٍ هَاًغ رسیذگی :هثحث ّشتن

 (1380)آمهَى اگش خَاّاى دس جلسِ دٍم دادسسي هحجَس ضَد ٍ خَاًذُ ايشاد ًوايذ، دس ايي غَست دادگاُ: -64

 ًوايـ. الق( تَأم تا هاّيت ؿػَا اظْاكًظل هي

 ًٌـ. ٓاؿك هيب( هلاك كؿ ؿػَا كا تِ ػلت عزل ؽَاّاى 

 ًٌـ. د( كًيـگي كا تَٜك هَهت هتَهق هي

 ؿّـ. ؿ( تِ ايلاؿ هقًَك تلتية احل ًوي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 87ٍ  84تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 تَاًـ ٗوي پاًؼ ًٌثت تِ هاّيت ؿػَا ايلاؿ ًٌـ:  ؿك هَاكؿ ميل ؽَاًـُ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 84هاؿُ 

 ؿاؿگاُ ٓالعيت ًـاُتِ تاُـ.  -1

اهاهِ ُـُ ٍ تغت كًيـگي تاُـ ٍ يا اگل ّواى ؿػَا ًيٌت  ؿػَا تيي ّواى اُؾاّ ؿك ّواى ؿاؿگاُ يا ؿاؿگاُ ّن ػلٕ ؿيگلي هثالً -2

 ؽَاّاى اكتثاٙ ًاهل ؿاكؿ.  يؿػَايي تاُـ ًِ تا اؿػا

ٌَى يا هوٌَػيت ام تٔلف ؿك اهَال ؿك ًتيزِ عٌن ٍكٌٌُتگي، اّليت ؽَاّاى تِ رْتي ام رْات هاًًَي ام هثيل ٓـل، ػـم كُـ، ر -3

 هاًًَي تلاي اهاهِ ؿػَا ًـاُتِ تاُـ. 

 اؿػا هتَرِ ُؾْ ؽَاًـُ ًثاُـ.  -4

 ًٌي ًِ تِ ػٌَاى ًوايٌـگي اهاهِ ؿػَا ًلؿُ ام هثيل ًٍالت يا ٍاليت يا هيوَهيت ٍ ًوت اٍ هغلم ًثاُـ.  -5



ًٌثت تِ آى عٌن هٜؼي ٍ يي ّواى اُؾاّ يا اُؾآي ًِ ٓاعة ؿػَا هائن هوام آًاى ٌّتٌـ، كًيـگي ُـُ ت ؿػَاي ٛلط ُـُ ًاتواً -6

 ٓاؿك ُـُ تاُـ. 

 ّثِ تـٍى هثٖ.  ؿػَا تل كلٕ حثَت، احل هاًًَي ًـاُتِ تاُـ ام هثيل ٍهق ٍ -7

 هَكؿ ؿػَا هِلٍع ًثاُـ.  -8

 ؿػَا رنهي ًثَؿُ تلٌِ ظٌي يا اعتوالي تاُـ.  -9

 ًلغ ًثاُـ.  ؽَاّاى ؿك ؿػَاي هٜلٍعِ في -10

 «ؿػَا ؽاكد ام هَػـ هاًًَي اهاهِ ُـُ تاُـ. -11

 «عاؿث َُؿ. ايلاؿات ٍ اػتلاٗات تايـ تا پاياى اٍليي رلٌِ ؿاؿكًي تِ ػول آيـ هگل ايي ًِ ًثة ايلاؿ هتؼاهثاً»ؿاكؿ:  هولك هي 87هاؿُ 

 (1381)آمهَى   ضذ، دادگاُ چِ تػويوي تايذ اتخار ًٌذ؟چٌاًچِ دػَا تش كشؼ حثَت احش هاًًَي ًذاضتِ تا -65

 ب( هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت     الق( هلاك كؿ ؿػَا 

 ؿ( هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت   د( هلاك اهتٌاع ام كًيـگي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 87ٍ  84تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« الق»ضيٌِ گ

 (1384)آمهَى  هاًًَي تاضذ:اگش دػَي هكشٍحِ تش كشؼ احثات كاهذ احش  -66

 ًٌـ. الق( ؿاؿگاُ كأًاً هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت ٓاؿك هي

 ًٌـ. تَاًـ ٗوي پاًؼ ًٌثت تِ ؿػَي ايلاؿ ًوايـ ٍ ؿاؿگاُ تل كلٕ پقيلٍ ايلاؿ، هلاك ًوَٙ ؿػَي ٓاؿك هي ب( ؽَاًـُ هي

 ًٌـ. پقيلٍ ايلاؿ، هلاك كؿ ؿػَي ٓاؿك هيتَاًـ ٗوي پاًؼ ًٌثت تِ ؿػَي ايلاؿ ًوايـ ٍ ؿاؿگاُ تل كلٕ  د( ؽَاًـُ هي

تَاًـ ٓلكاً ايلاؿ ًوَؿُ ٍ اگل ؿاؿگاُ ايلاؿ كا ًپقيلؿ تايٌتي تِ ؽَاًـُ اتالؽ ًوايـ تا رْت ؿكاع ؿك هاّيت ؿك رلٌِ ؿاؿكًي  ؿ( ؽَاًـُ هي

 ُلًت ًٌـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 89ٍ  84تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ًوايـ ٍ ٛثن هاؿُ  ّلگاُ ؿاؿگاُ، ؽَؿ كا ٓالظ ًـاًـ هثاؿكت تِ ٓـٍك هلاك ػـم ٓالعيت هي 84هاؿُ  1ؿك هَكؿ تٌـ »ؿاكؿ:  ولك هيه 89هاؿُ 

ّلگاُ ؿػَا ؿك ؿاؿگاُ ؿيگلي تغت كًيـگي تاُـ، ام كًيـگي تِ ؿػَا ؽَؿؿاكي ًلؿُ پلًٍـُ كا تِ  84هاؿُ  2ًٌـ ٍ ؿك هَكؿ تٌـ  ػول هي 27

 «ًوايـ. هلاك كؿ ؿػَا ٓاؿك هي 84كلًتـ ٍ ؿك ًايل هَاكؿ ياؿُـُ ؿك هاؿُ  ؿػَا ؿك آى هٜلط اًت هيؿاؿگاّي ًِ 

 (1390)آمهَى  دس ايشاد اهش هكشٍحِ: -67

 ػلٕ تاٌُـ.  هغاًن تايـ ّنالق( 

 هل هٜلٍعِ ًـاكؿ.ا كاتِٜ ػلٗي يا َٛلي هغاًن اكتثاٛي تِب( 

 گلؿؿ. اًت كًيـگي هيؽل ؿك حثت اكراع ؤپلًٍـُ ؿك ؿاؿگاّي ًِ هد( 

 حيلي ًـاكؿ ٍ تايـ پلًٍـُ تِ ؿاؿگاُ ػالي اكراع َُؿ.أتاكيؼ حثت اكراع تؿ( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 84هادُ  2تاضذ. هكاتن تٌذ غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 (1386)آمهَى  ؟تاضذ ًويًذام يي اص تػويوات هؿايي ريل اص اػتثاس اهش هختَهِ تشخَسداس  -68

 ب( عٌن هٜؼي ؿاؿگاُ تـٍي   آالعيالق( گناكٍ 

 ؿ( هلاك ًوَٙ ؿػَي  د( عٌن هٜؼي ؿاؿگاُ تزـيـ ًظل

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 84هادُ  6تاضذ، هكاتن تٌذ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

اتغاؿيِ( -1387)آمهَى ًوايذ. چٌاًچِ خَاّاى دس دػَي هكشٍحِ ريٌلغ ًثاضذ، دادگاُ هشاس ...... غادس هي 

 ب( ًوَٙ ؿػَي   ـم اًتواع ؿػَيالق( ػ



 ؿ( كؿ ؿػَي   د( ػـم تَرِ ؿػَي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 89ٍ  84تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (هلًن -1387)آمهَى تَاًذ ؾوي پاسخ دس هاّيت دػَي ايشاد ًٌذ: خَاًذُ دس تشخَسد تا ّش يي اص ايشادات هاًًَي هي -70

ؿاكؿ ًِ تـٍى ٍكٍؿ تِ هاّيت ؿػَي ٓلكاً ايلاؿ ًوَؿُ، اها اگل ؿاؿگاُ ايلاؿ اٍ كا كؿ ًٌـ تلاي اًتواع ؿكاع هاَّي الق( لٌي ايي عن كا ًين 

 ؽَاًـُ، هٌلق تِ تؼييي ٍهت كًيـگي ًيٌت.

ًتواع ؿكاع هاَّي ب( لٌي ايي عن كا ًين ؿاكؿ ًِ تـٍى ٍكٍؿ تِ هاّيت ؿػَي ٓلكاً ايلاؿ ًوَؿُ ٍ اگل ؿاؿگاُ ايلاؿ اٍ كا كؿ ًٌـ تلاي ا

 ؽَاًـُ، هٌلق تِ تؼييي ٍهت كًيـگي اًت.

 د( تِ ّيش ػٌَاى عن ٛلط ايلاؿ تـٍى، ؿكاع ؿك هاّيت كا ًـاكؿ.

تَاًـ تـٍى ؿكاع ؿك هاّيت ايلاؿ ًوَؿُ ٍ ؿكاع ؿك هاّيت ؿػَي كا هًََل تِ تؼييي تٌليق ًٌثت تِ ايلاؿ  ؿ( ؽَاًـُ ؿك تؼ٘ي ام ايلاؿات هي

 ًٌـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 85ٍ  84تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي «د»گضيٌِ 

ؽَاّاى عن ؿاكؿ ًٌثت تِ ًٌي ًِ تِ ػٌَاى ًٍالت يا ٍاليت يا هيوَهيت يا ٍٓايت پاًؼ ؿػَا كا ؿاؿُ اًت ؿك »ؿاكؿ:  هولك هي 85هاؿُ 

 «َٓكتي ًِ ًوت اٍ هغلم ًثاُـ اػتلإ ًوايـ.

 (1388)آمهَى  آيذ هگش ايٌٌِ سثة ايشاد هتؼاهثاً حادث ضَد.ايشادات ٍاػتشاؾات تايذ .... تؼول  -71

 ب( هثل ام رلٌِ كًيـگي   الق( تؼـ ام اٍليي رلٌِ ؿاؿكًي

 ؿ( تا پاياى اٍليي رلٌِ ؿاؿكًي    د( تا اٍليي رلٌِ ؿاؿكًي 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 87تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 «عاؿث َُؿ. ايلاؿات ٍ اػتلاٗات تايـ تا پاياى اٍليي رلٌِ ؿاؿكًي تِ ػول آيـ هگل ايي ًِ ًثة ايلاؿ هتؼاهثاً»ؿاكؿ:  هولك هي 87هاؿُ 

دس غَستي ًِ دػَا هثالً دس دادگاُ ديگشي اهاهِ ٍ هكشح سسيذگي تاضذ ٍ تا ايشاد سثن قشح دػَي تَسف خَاًذُ دس جلسِ اٍل  -72

 (1388)آمهَى  هَاجِ ضَد:

 ًٌـ. ػـم اًتواع ؿػَي ٓاؿك هيالق( ؿاؿگاُ هلاك 

 ًٌـ. ب( ؿاؿگاُ ام كًيـگي تِ ؿػَي ؽَؿؿاكي ٍ پلًٍـُ كا تِ ؿاؿگاّي ًِ ؿػَي ؿك آى هٜلط اًت اكًال هي

 ًٌـ. د( ؿاؿگاُ هلاك كًيـگي تَأهاى ٓاؿك هي

 ًٌـ. ؿ( ؿاؿگاُ هلاك كؿ ؿػَي ٓاؿك هي

 سي هذًي؛هاًَى آييي دادس 89تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 (1385)آمهَى  ؟ًيستّاي صيش اص هَاسد سد دادسس  ًذام يي اص گضيٌِ -73

 الق( هَكؿي ًِ كلمًـ ؿاؿكى ؿاكاي ًلغ ُؾٔي ؿك هََٗع هٜلٍعِ تاُـ.

 ب( هَكؿي ًِ  ّوٌل ؿاؿكى ٍاكث يٌي ام آغاب ؿػَي تاُـ.

 د( هَكؿي ًِ يٌي ام آغاب ؿػَي ٌُايت اًتظاهي ػليِ ؿاؿكى ًوَؿُ تاُـ.

 هَكؿي ًِ ؿاؿكى ًٌثت ؽَيِاًٍـي ؿكرِ ؿٍم ام ٛثوِ ؿٍم تا يٌي ام آغاب ؿػَي ؿاُتِ تاُـ. ؿ(

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 91تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 :ـتَاًٌـ اٍ كا كؿ ًٌٌ ؿاؿكى ؿك هَاكؿ ميل تايـ ام كًيـگي اهتٌاع ًوَؿُ ٍ ٛلكيي ؿػَا ًين هي»ؿاكؿ:  هولك هي 91هاؿُ 

 هلاتت ًٌثي يا ًثثي تا ؿكرِ ًَم ام ّل ٛثوِ تيي ؿاؿكى تا يٌي ام آغاب ؿػَا ٍرَؿ ؿاُتِ تاُـ.  -الق

 ؿاؿكى هين يا هؾـٍم يٌي ام ٛلكيي تاُـ ٍ يا يٌي ام ٛلكيي هثاُل يا هتٌلل اهَك ؿاؿكى يا ّوٌل اٍ تاُـ.  -ب



 ُـ. ؿاؿكى يا ّوٌل يا كلمًـ اٍ، ٍاكث يٌي ام آغاب ؿػَا تا -د

 ؿك هََٗع ؿػَاي اهاهِ ُـُ تِ ػٌَاى ؿاؿكى يا ؿاٍك يا ًاكٌُاى يا گَاُ اظْاكًظل ًلؿُ تاُـ.  ؿاؿكى ًاتواً -ؿ

تيي ؿاؿكى ٍ يٌي ام ٛلكيي ٍ يا ّوٌل يا كلمًـ اٍ ؿػَاي عوَهي يا رنايي هٜلط تاُـ ٍ يا ؿك ًاتن هٜلط تَؿُ ٍ ام تاكيؼ ٓـٍك  -ـّ

 عٌن هٜؼي ؿٍ ًال ًگقُتِ تاُـ. 

 «ؿاؿكى يا ّوٌل يا كلمًـ اٍ ؿاكاي ًلغ ُؾٔي ؿك هََٗع هٜلٍط تاٌُـ. -ٍ

 

 جلسِ دادرسی :هثحث ًْن

خَاّاى تَؾيح تخَاّذ ٍ خَاّاى تا اتالؽ اخكاسيِ دس دادگاُ حاؾش ًطَد ٍ تَؾيح ًذّذ، خَاًذُ ًيض حؿَس اگش دادگاُ اص  -74

 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  ًذاضتِ تاضذ:

 ًٌٌـ تا اٍ تلاي اؿاي تَٗيظ عاٗل َُؿ. الق( ؿاؿگاُ ؿًتَك رلة ؽَاّاى كا تِ ؿاؿكًي ٓاؿك هي

 ًٌـ. هيب( ؿاؿگاُ هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك 

 ًٌـ. د( ؿاؿگاُ عٌن تِ هغٌَهيت ؽَاًـُ ٓاؿك هي

 ًٌـ. ؿ( ؿاؿگاُ هلاك كؿ ؿػَي كا ٓاؿك هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 95ٍ  94تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

هَاكؿي ًِ ؿاؿكى عَ٘ك  تَاًـ تِ راي ؽَؿ ًٍيل تِ ؿاؿگاُ هؼلكي ًوايٌـ ٍلي ؿك ّل يي ام آغاب ؿػَا هي»ؿاكؿ:  هولك هي 94هاؿُ 

َُؿ. ؿك ايي َٓكت ُؾٔاً هٌلق تِ عَ٘ك ؽَاٌّـ  ُؾْ ؽَاّاى يا ؽَاًـُ يا ّل ؿٍ كا المم تـاًـ ايي هََٗع ؿك تلٍ اؽٜاكيِ هيـ هي

 «تَؿ.

يٌت. ؿك ػـم عَ٘ك ّل يي ام آغاب ؿػَا ٍ يا ًٍيل آًاى ؿك رلٌِ ؿاؿكًي هاًغ كًيـگي ٍ اتؾاف تٔوين ً»ؿاكؿ:  هولك هي 95هاؿُ 

اُ هَكؿي ًِ ؿاؿگاُ تِ اؽق تَٗيظ ام ؽَاّاى ًيام ؿاُتِ تاُـ ٍ ًاهثلؿُ ؿك رلٌِ تؼييي ُـُ عاٗل ًَِؿ ٍ تا اؽق تَٗيظ ام ؽَاًـُ ّن ؿاؿگ

 ًتَاًـ كأي تـّـ، ّوضٌيي ؿك َٓكتي ًِ تا ؿػَت هثلي ّيش يي ام آغاب ؿػَا عاٗل ًًَِـ، ٍ ؿاؿگاُ ًتَاًـ ؿك هاّيت ؿػَا تـٍى اؽق

 «تَٗيظ كأي ٓاؿك ًٌـ ؿاؿؽَاًت اتٜال ؽَاّـ ُـ.

دس جلسِ اٍل دادسسي يٌي اص اسٌادي ًِ خَاًذُ تِ آى استٌاد ٍ سًٍَضت آى سا تِ دادگاُ توذين ًوَدُ ٍ سٌذ ػادي است هَسد  -75

 (1382)آمهَى  دّذ. دس ايي غَست: ضَد ًِ خَاًذُ اغل آى سا اسائِ ًوي اًٌاس ٍاهغ ٍ تواؾاي اسائِ آى هي

 ًٌـ. الق( ؿاؿگاُ تا ٍرَؿ ؿاليل ؿيگل ؽَاًـُ كا هغٌَم هي

 َُؿ. ب( ًٌـ هقًَك ام ػـاؿ ؿاليل ؽَاًـُ ؽاكد هي

 ًٌـ. د( ؿاؿگاُ هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك هي

اػتثاك آى كًيـگي  ؿ( ؽَاًـُ هَظق اًت ظلف ؿُ كٍم آل ًٌـ هََٗع اًٌاك كا تِ ؿكتل ؿاؿگاُ اكائِ ؿّـ تا صٌاًضِ هؤحل ؿك ؿػَا تاُـ تِ

 َُؿ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 96تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ؽَاّاى تايـ آل اًٌاؿي ًِ كًٍَُت آًْا كا ٗويوِ ؿاؿؽَاًت ًلؿُ اًت ؿك رلٌِ ؿاؿكًي عاٗل ًوايـ. ؽَاًـُ »ؿاكؿ:  هولك هي 96هاؿُ 

آًْا اًتٌاؿ ًوايـ ؿك رلٌِ ؿاؿكًي عاٗل ًوايـ. كًٍَُت اًٌاؿ ؽَاًـُ تايـ تِ تؼـاؿ ؽَاّـ تِ  ًين تايـ آل ٍ كًٍَُت اًٌاؿي كا ًِ هي

 َُؿ.  ّاي ياؿُـُ ؿك پلًٍـُ تايگاًي ٍ ًٌؾِ ؿيگل تِ ٛلف تٌلين هي ّا تِ ػالٍُ يي ًٌؾِ تاُـ. يي ًٌؾِ ام كًٍَُت ؽَاّاى

ؿاؿگاُ عاٗل َُؿ، صٌاًضِ ؽَاّاى اًت تايـ آل اًٌاؿ ؽَؿ كا، ٍ اگل ؿك هَكؿ ايي هاؿُ ّلگاُ يٌي ام آغاب ؿػَا ًؾَاّـ يا ًتَاًـ ؿك 

اال ؿك َٓكتي ًِ آى ًٌـ  ؽَاًـُ اًت آل ٍ كًٍَُت اًٌاؿ كا تِ ًٍيل يا ًوايٌـُ ؽَؿ تلاي اكايِ ؿك ؿاؿگاُ ٍ هالعظِ ٛلف تللًتـ ٍ



َُؿ ٍ اگل ؽَاّاى تاُـ ٍ ؿاؿؽَاًت ٍي هٌتٌـ تِ  اٍ ؽاكد هي ػاؿي تاُـ ٍ هَكؿ تلؿيـ ٍ اًٌاك ٍاهغ َُؿ، اگل ؽَاًـُ تاُـ ام ػـاؿ ؿاليل

گلؿؿ. ؿك َٓكتي ًِ ؽَاًـُ تِ ٍاًِٜ ًوي هـت يا ؿاليل ؿيگل ًتَاًـ اًٌاؿ ؽَؿ كا عاٗل ًٌـ  اؿلِ ؿيگلي ًثاُـ ؿك آى ؽَّٔ اتٜال هي

ؿاًٌت تا تؼييي رلٌِ ؽاكد ام ًَتت، ًٌثت تِ  عن ؿاكؿ تأؽيل رلٌِ كا ؿكؽَاًت ًوايـ، صٌاًضِ ؿاؿگاُ ؿكؽَاًت اٍ كا هولٍى تِ ٓغت

 «ـ.يًوا هََٗع كًيـگي هي

 (1390)آمهَى ؟ستيًًذام ػثاست دس خػَظ اٍهات سسيذگي دادگاُ غحيح  -76

 آيـ. كًيـگي تِ ؿػاٍي تٔلف ػـٍاًي، هواًؼت ام عن ٍ هناعوت ؽاكد ام ًَتت تِ ػول هيالق( 

 آيـ. اليِ ؽاكد ام ًَتت تِ ػول هي كًيـگي تِ پلًٍـُ ؿك ُؼثِ هلرَعؿك َٓكت تِؾيْ كئيي ؿيَاى ػالي ًَِك ب( 

 آيـ.  الؼاؿُ تِ ػول هي كًيـگي تِ هلاكّاي ػـم ٓالعيت ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًتاى ٍ ؿيَاى ػالي ًَِك ؿك ٍهت كَم د(

ؽيل رلٌِ كا ؿكؽَاًت ًوايـ، أل ًوايـ ٍ تؿك َٓكتي ًِ ؽَاًـُ تِ ٍاًِٜ ًوي هـت ًتَاًـ ؿك اٍليي رلٌِ ؿاؿكًي اًٌاؿ ؽَؿ كا عاٗؿ( 

 ًوايـ. ت تا تؼييي رلٌِ ؽاكد ام ًَتت ًٌثت تِ هََٗع كًيـگي هيؿاؿگاُ ؿك َٓكت اعلام ٓغّ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 96ٍ هسوت اخيش هادُ  177، 390تاضذ. هكاتن هَاد غحيح هي« د»گضيٌِ 

ك، كئيي ؿيَاى يا يٌي ام هؼاًٍاى ٍي پلًٍـُ كا تا كػايت ًَتت ٍ تلتية ٍَٓل تِ يٌي پي ام ٍَٓل پلًٍـُ تِ ؿيَاى ػالي ًَِ -390هاؿُ 

ًٌـ هگل ؿك هَاكؿي ًِ تِ هَرة هاًَى يا تِ تِؾيْ كئيي ؿيَاى ػالي اليِ تِ ًَتت كًيـگي هيًوايـ ُؼثِ هلرَعام ُؼة ؿيَاى اكراع هي

 ًَِك، كًيـگي ؽاكد ام ًَتت ٗلٍكي تاُـ.

تاتغ تِليلات آييي }كٔل ِّتن: ػاٍي تٔلف ػـٍاًي، هواًؼت ام عن ٍ هناعوت{ گي تِ ؿػاٍي هََٗع ايي كٔل كًيـ -177هاؿُ 

 آيـ.ؿاؿكًي ًثَؿُ ٍ ؽاكد ام ًَتت تِ ػول هي

ؿكؽَاًت ؽيل رلٌِ كا أؿك َٓكتي ًِ ؽَاًـُ تِ ٍاًِٜ ًوي هـت يا ؿاليل ؿيگل ًتَاًـ اًٌاؿ ؽَؿ كا عاٗل ًٌـ عن ؿاكؿ ت...  -96هاؿُ 

 ـ.يًوات ؿاًٌت تا تؼييي رلٌِ ؽاكد ام ًَتت، ًٌثت تِ هََٗع كًيـگي هيًوايـ، صٌاًضِ ؿاؿگاُ ؿكؽَاًت اٍ كا هولٍى تِ ٓغّ

 (1386)آمهَى  ضَد تايذ: خَاّاى اهاهِ هي  دػَي اؾاكي، يؼٌي اكضايص خَاستِ يا تـييش ًحَُ دػَي يا خَاستِ، ًِ اص ًاحيِ -77

 اٍل كًيـگي هٜلط َُؿ.  َاًت ٍ هثل ام رلٌِالق( پي ام توـين ؿاؿؽ

 ب( تا رلٌِ اٍل كًيـگي ٍ ؿك ايي رلٌِ اهاهِ َُؿ.

 د( تا هثل ام ؽتن هقاًلات آغاب ؿػَي هٜلط گلؿؿ.

 ؿ( پي ام ؽتن هقاًلات آغاب ؿػَي ٍ هثل ام ٓـٍك عٌن ػٌَاى َُؿ.

 هذًي؛هاًَى آييي دادسسي  98تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

تَاًـ ؽَاًتِ ؽَؿ كا ًِ ؿك ؿاؿؽَاًت تٔليظ ًلؿُ ؿك توام هلاعل ؿاؿكًي ًن ًٌـ ٍلي اكنٍؿى آى يا  ؽَاّاى هي»ؿاكؿ:  هولك هي 98هاؿُ 

تـييل ًغَُ ؿػَا يا ؽَاًتِ يا ؿكؽَاًت ؿك َٓكتي هوٌي اًت ًِ تا ؿػَاي ٛلط ُـُ هلتَٙ تَؿُ ٍ هٌِاء ٍاعـي ؿاُتِ تاُـ ٍ تا پاياى 

 «اٍليي رلٌِ آى كا تِ ؿاؿگاُ اػالم ًلؿُ تاُـ.

  دس هَسدي ًِ ػذم تطٌيل جلسِ دادسسي هٌتسة تِ اغحاب دػَي ًيست جلسِ دادسسي تؼذي تايذ دس چِ صهاًي تطٌيل ضَد؟ -78

 (1385)آمهَى      
 ب( هٌَٙ تِ ًظل ؿاؿگاُ اًت.    الق( ظلف يي هاُ

 وٌي تليي ٍهت ه ؿ( ًنؿيي   د( عـاًخل ظلف ؿٍ هاُ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 100تاضذ، هكاتن تثػشُ ريل هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؿك هَاكؿي ًِ ػـم تٌِيل ؿاؿگاُ هٌتٌة تِ ٛلكيي ًثاُـ، ٍهت كًيـگي عـاًخل ظلف هـت ؿٍ هاُ  -تثٔلُ»... ؿاكؿ:  هولك هي 100هاؿُ 

 .«ؽَاّـ تَؿ



ُ داسًذ دس ّواى دادگاُ هكشح ضذُ تاضذ دادگاُ تِ تواهي آًْا يٌجا اگش دػاٍي ديگشي ًِ استثاـ ًاهل تا دػَاي قشح ضذ -79

ًوايذ ٍ چٌاًچِ دس چٌذ ضؼثِ قشح ضذُ تاضذ دس يٌي اص ضؼة تا تؼييي سييس ضؼثِ اٍل يٌجا سسيذگي خَاّذ ضذ. دس ايي  سسيذگي هي

 (1380)آمهَى  غَست ًٍال يا اغحاب دػَي:

 اُ ًامًـ.الق( هٌللٌـ ام ؿػاٍي هلتَٙ ؿاؿگاُ كا آگ

 تَاًٌـ ام ؿػاٍي هلتَٙ ؿاؿگاُ كا هٌتغ٘ل ًامًـ. ب( هي

 د( ؽَاّاى كوٚ هلنم اًت ام ؿػاٍي هقًَك ؿاؿگاُ كا آگاُ ًامؿ.

 ؿ( ؽَاًـُ كوٚ هٌلق اًت ام ؿػَي هقًَك ؿاؿگاُ كا آگاُ ًامؿ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 103تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

اگل ؿػاٍي ؿيگلي ًِ اكتثاٙ ًاهل تا ؿػَاي ٛلط ُـُ ؿاكًـ ؿك ّواى ؿاؿگاُ هٜلط تاُـ، ؿاؿگاُ تِ تواهي آًْا يٌزا »ؿاكؿ:  هولك هي 103هاؿُ 

ًوايـ ٍ صٌاًضِ ؿك صٌـ ُؼثِ هٜلط ُـُ تاُـ، ؿك يٌي ام ُؼة تا تؼييي كييي ُؼثِ اٍل يٌزا كًيـگي ؽَاّـ ُـ. ؿك هَكؿ  كًيـگي هي

 «آغاب ؿػَا هٌللٌـ ام ؿػاٍي هلتَٙ، ؿاؿگاُ كا هٌتغ٘ل ًوايٌـ. ايي هاؿُ ًٍال يا

  



 تَقیف دادرسی ٍ استرداد دػَا ٍ دادخَاست :هثحث دّن

 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  كَت احذ اص هتذاػييي هَجة ... -80

 ب( مٍال ؿاؿكًي اًت.   الق( تَهيق ؿاؿكًي اًت.

 ؿ( تزـيـ رلٌِ كًيـگي اًت.   د( ؽتن ؿاؿكًي اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 105تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ّلگاُ يٌي ام آغاب ؿػَا كَت ًوايـ يا هغزَك َُؿ يا ًوت يٌي ام آًاى ًِ تِ هَرة آى ًوت، ؿاؽل ؿاؿكًي »ؿاكؿ:  هولك هي 105هاؿُ 

ًلغ،  ؿاكؿ. پي ام تؼييي راًِيي ٍ ؿكؽَاًت في ل اػالم هيُـُ مايل گلؿؿ ؿاؿگاُ كًيـگي كا تِ َٛك هَهت هتَهق ٍ هلاتة كا تِ ٛلف ؿيگ

ياتـ هگل ايي ًِ كَت يا عزل يا مٍال ًوت يٌي ام آغاب ؿػَا تأحيلي ؿك ؿاؿكًي ًٌثت تِ ؿيگلاى ًـاُتِ تاُـ  رلياى ؿاؿكًي اؿاهِ هي

 «ًِ ؿك ايي َٓكت ؿاؿكًي ًٌثت تِ ؿيگلاى اؿاهِ ؽَاّـ ياكت.

ًوايذ ٍ خَاًذُ ػذم سؾايت خَد سا ًسثت تِ دسخَاست  توام ضَد خَاّاى دػَاي خَد سا استشداد هيهثل اص ايٌٌِ دادسسي  

(1381)آصهَى ًٌذ. دس ايي غَست دادگاُ: خَاّاى تِ دادگاُ اػالم هي

 ًٌـ. الق( هلاك كؿ ؿػَا ٓاؿك هي

 ًٌـ. ب( هلاك ًوَٙ ؿػَا ٓاؿك هي

 ًٌـ. د( هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت ٓاؿك هي

 ؿّـ. رْت ػـم كٗايت ؽَاًـُ تِ كًيـگي اؿاهِ هيؿ( تِ 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي ٍ تٌذ ب آى؛ 107تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 گيلؿ:  اًتلؿاؿ ؿػَا ٍ ؿاؿؽَاًت تِ تلتية ميل َٓكت هي»ؿاكؿ:  هولك هي 107هاؿُ 

 ًوايـ.  هٌتلؿ ًٌـ. ؿك ايي َٓكت ؿاؿگاُ هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت ٓاؿك هيتَاًـ تا اٍليي رلٌِ ؿاؿكًي، ؿاؿؽَاًت ؽَؿ كا  ؽَاّاى هي -الق

 ًوايـ.  تَاًـ هاؿاهي ًِ ؿاؿكًي توام ًِـُ ؿػَاي ؽَؿ كا اًتلؿاؿ ًٌـ. ؿك ايي َٓكت ؿاؿگاُ هلاك كؿ ؿػَا ٓاؿك هي ؽَاّاى هي -ب

َاًـُ كاٗي تاُـ ٍ يا ؽَاّاى ام ؿػَاي ؽَؿ تِ ًلي اًتلؿاؿ ؿػَا پي ام ؽتن هقاًلات آغاب ؿػَا ؿك هَكؿي هوٌي اًت ًِ يا ؽ -د

 «ٓلف ًظل ًٌـ. ؿك ايي َٓكت ؿاؿگاُ هلاك ًوَٙ ؿػَا ٓاؿك ؽَاّـ ًلؿ.

ّشگاُ هذػي پس اص ختن هزاًشات اغحاب دػَي، دػَي خَد سا هستشد ًٌذ ٍ خَاًذُ ّن ساؾي تاضذ دادگاُ ًذام يي اص  -82

 (1386)آمهَى  تػويوات ريل سا اتخار خَاّذ ًشد؟

 ب( هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت    الق( هلاك كؿ ؿػَي

 ؿ( هلاك ًوَٙ ؿػَي   د( هلاك ػـم اًتواع ؿػَي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 107تاضذ، هكاتن تٌذ د هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (هلًن -1387)آمهَى   اگش خَاّاى تؼذ اص اػالم ختن دادسسي دػَي خَد سا هستشد ًوَدُ ٍ خَاًذُ ًيض ساؾي تاضذ: -83

 َُؿ ٍ ايي هلاك هاتل تزـيـًظل اًت. الق( هلاك كؿ ؿػَي ٓاؿك هي

 َُؿ ٍ ايي هلاك هٜؼي اًت. ب( هلاك كؿ ؿػَي ٓاؿك هي

 َُؿ ٍ ايي هلاك هاتل تزـيـًظل اًت. د( هلاك ًوَٙ ؿػَي ٓاؿك هي

 َُؿ ٍ ايي هلاك هٜؼي اًت. ؿ( هلاك ًوَٙ ؿػَي ٓاؿك هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 107هكاتن تٌذ د هادُ تاضذ،  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 

 اهَر اتفاقی :هثحث یازدّن



 تأهیي خَاستِ -

اي ًِ هوٌي است خَاّاى تِ  الًَالِ ضَد، خَاًذُ )ًِ ًٍيل داسد( تشاي تأديِ حن دػَايي تِ استٌاد يي كوشُ سلتِ قشح هي -84

 (1382)آمهَى  غَست:ًٌذ. دس ايي  پشداخت آى هحٌَم ضَد اص دادگاُ تواؾاي تأهيي هي

 ًٌـ. الق( ؿاؿگاُ هلاك تأهيي ٓاؿك ٍ ؿاؿكًي اؿاهِ پيـا هي

 هاًـ. ًٌـ ٍ ؿاؿكًي هتَهق هي ب( ؿاؿگاُ هلاك تأهيي ٓاؿك هي

 تَاًـ تلاي تأهيي ؽٌاكات اعتوالي ؽَؿ تواٗاي تأهيي ًوايـ. د( ؽَاًـُ ًوي

َٓكتي ًِ هـت هولك ؿك هلاك ؿاؿگاُ هٌو٘ي َُؿ ٍ ؽَاّاى تأهيي ًـّـ تِ َُؿ ٍ ؿك  ؿ( ؿاؿگاُ هلاك تأهيي ٓاؿك ٍ ؿاؿكًي هتَهق هي

 َُؿ. ؿكؽَاًت ؽَاًـُ هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ؽَاّاى ٓاؿك هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 110هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« د»گضيٌِ 

ّوضٌيي ؿك هَكؿ ؿػاٍي هٌتٌـ تِ اًٌاؿ كًوي ٍ ؿػاٍي ػليِ ؿك ؿػاٍيي ًِ هٌتٌـ آًْا صي يا ًلتِ يا تلات تاُـ ٍ »ؿاكؿ:  هولك هي 110هاؿُ 

 «تَاًـ تلاي تأهيي ؽٌاكات اعتوالي ؽَؿ تواٗاي تأهيي ًوايـ. هتَهق، ؽَاًـُ ًوي

 (1388)آمهَى  چٌاًچِ پس اص غذٍس هشاس تأهيي خَاستِ ظشف هْلت هوشس اهاهِ دػَي ًطَد: -85

 هزام تِ ككغ احل ًيٌت. الق( صٌاًضِ هٌتٌـ ٓـٍك هلاك تأهيي ًٌـ كًوي تاُـ

 ًٌـ. ب( ؿاؿگاُ تِ ؿكؽَاًت ؽَاًـُ ام هلاك تأهيي ككغ احل هي

 د( ؿاؿگاُ هزام تِ ككغ احل ام هلاك تأهيي ًيٌت.

 ًٌـ. ؿ( ؿاؿگاُ كأًاً ام هلاك تأهيي ككغ احل هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 112تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ؿك َٓكتي ًِ ؿك ؽَاًت ًٌٌـُ تأهيي تا ؿُ كٍم ام تاكيؼ ٓـٍك هلاك تأهيي ًٌثت تِ آل ؿػَا ؿاؿؽَاًت ًـّـ، »ؿ: ؿاك هولك هي 112هاؿُ 

 «ـ.يًوا ؿاؿگاُ تِ ؿكؽَاًت ؽَاًـُ، هلاك تأهيي كا لـَ هي

تَاًذ هثل  جَاد هيهثلؾ دُ هيليَى سيال تِ جَاد تپشداصد. دس چِ غَستي ٍ دس چِ ضشايكي  10/10/81سؾا هتؼْذ است دس تاسيخ  -86

 (1380)آمهَى  اص سشسسيذ پشداخت اص دادگاُ تواؾاي غذٍس هشاس تأهيي خَاستِ ًوايذ؟

 تَاًـ هثل ام ًلكًيـ صٌيي تواٗايي هٜلط ًوايـ. الق( اًاًاً ًوي

 ب( ؿك َٓكتي ًِ عن هٌتٌـ تِ هـكى ػاؿي تَؿُ ٍ ؿك هؼلٕ ت٘ييغ ٍ يا تلليٚ تاُـ.

 تِ ًٌـ كًوي ٍ ؿك هؼلٕ ت٘ييغ يا تلليٚ تاُـ.د( ؿك َٓكتي ًِ عن هٌتٌـ 

 ؿ( ّلگاُ عن ؿك هؼلٕ ت٘ييغ يا تلليٚ تاُـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 114تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ـ كًوي ٍ ؿك ًٌثت تِ ٛلة يا هال هؼيٌي ًِ ٌَّم هَػـ تٌلين آى ًلًيـُ اًت، ؿك َٓكتي ًِ عن هٌتٌـ تِ ًٌ»ؿاكؿ:  هولك هي 114هاؿُ 

 «تَاى ؿكؽَاًت تأهيي ًوَؿ. هؼلٕ ت٘ييغ يا تلليٚ تاُـ هي

 (1392)آمهَى  ....ديي  اداي هَػذ سسيذى كشا پيص اص خَاستِ تأهيي هشاس غذٍس -87

 .اًت هوٌي عال ّل الق( ؿك

 .ًيٌت هوٌي َٓكتي ّيش ب( ؿك

 .تاُـ تلليٚ يا ت٘ييغ هؼلٕ ؿك ؽَاًتِ ٍ كًوي ًٌـ تِ هٌتٌـ عن ًِ اًت هوٌي َٓكتي د( ؿك

 .تَؿيغ ًوايـ كا اعتوالي ؽٌاكات َُؿ عاٗل ؽَاّاى ٍ تاُـ كًوي ًٌـ تِ هٌتٌـ عن ًِ اًت هوٌي َٓكتي ؿ( ؿك

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 114تاضذ، هكاتن هادُ غحيح هي« د»گضيٌِ 



 (1382)آمهَى  اص دادگاُ دسخَاست تأهيي ضذُ ٍ دادگاُ آى سا سد ًشدُ است. تػوين دادگاُ: -88

 الق( هاتل اػتلإ ًيٌت.

 كٍم ام تاكيؼ اتالؽ هاتل تزـيـًظل ؿك هلرغ تزـيـًظل اًت. 20ب( ظلف 

 ًٌـ. د( ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ هاتل اػتلإ اًت ٍ ؿاؿگاُ ؿك اٍليي رلٌِ تِ آى كًيـگي هي

 َُؿ. تِ آى كًيـگي هيالؼاؿُ  ؿ( ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ هاتل اػتلإ اًت ٍ ؿك رلٌة كَم

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 116ٍ  115تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؿك َٓكتي ًِ ؿكؽَاًت تأهيي ُـُ تاُـ هـيل ؿكتل هٌلق اًت پلًٍـُ كا كَكي تِ ًظل ؿاؿگاُ تلًاًـ، ؿاؿگاُ تـٍى »ؿاكؿ:  هولك هي 115هاؿُ 

 «ًوايـ. كًيـگي ًوَؿُ، هلاك تأهيي ٓاؿك يا آى كا كؿ هياؽٜاك تِ ٛلف، تِ ؿاليل ؿكؽَاًت ًٌٌـُ 

َُؿ، ًاهثلؿُ عن ؿاكؿ ظلف ؿُ كٍم تِ ايي هلاك اػتلإ ًوايـ. ؿاؿگاُ ؿك اٍليي  هلاك تأهيي تِ ٛلف ؿػَا اتالؽ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 116هاؿُ 

 «ًوايـ. رلٌِ تِ اػتلإ كًيـگي ًوَؿُ ٍ ًٌثت تِ آى تؼييي تٌليق هي

  آيذ. دگاُ تِ هكالثِ خساست ًاضي اص اجشاي هشاس تأهيي خَاستِ اص هحل تأهيي گشكتِ ضذُ، دس ٍهت .... تؼول هيسسيذگي دا -89

 (1383)آمهَى      
 ب( ؽاكد ام ًَتت    الق( ػاؿي

 الؼاؿُ ؿ( كَم    د( ؿاؿكًي كَكي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 120تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

تِ تٜالى ؿػَا َُؿ ٍ يا عوي تلاي اٍ تِ   ؿك َٓكتي ًِ هلاك تأهيي ارلا گلؿؿ ٍ ؽَاّاى تِ هَرة كأي هٜؼي هغٌَم»ؿاكؿ:  هولك هي 120هاؿُ 

 احثات ًلًـ، ؽَاًـُ عن ؿاكؿ ظلف تيٌت كٍم ام تاكيؼ اتالؽ عٌن هٜؼي، ؽٌاكتي كا ًِ ام هلاك تأهيي تِ اٍ ٍاكؿ ُـُ اًت تا تٌلين ؿاليل

ًٌٌـُ هلاك، هٜالثِ ًٌـ. هٜالثِ ؽٌاكت ؿك ايي هَكؿ تـٍى كػايت تِليلات آييي ؿاؿكًي هـًي ٍ پلؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكًي  اؿكتِ ؿاؿگاُ ٓ

َُؿ تا صٌاًضِ ؿكاػي ؿاُتِ تاُـ ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ تا ؿاليل آى كا ػٌَاى ًوايـ. ؿاؿگاُ  هلاؿ تواٗا تِ ٛلف اتالؽ هي گيلؿ. َٓكت هي

ؿك َٓكتي ًِ ؽَاًـُ ؿك هْلت هولك هٜالثِ  ًوايـ. ايي كأي هٜؼي اًت. لؼاؿُ تِ ؿاليل ٛلكيي كًيـگي ٍ كأي هوت٘ي ٓاؿك هيا ؿك ٍهت كَم

 «َُؿ. ؽٌاكت ًٌوايـ ٍرْي ًِ تاتت ؽٌاكت اعتوالي ًپلؿُ ُـُ تِ ؿكؽَاًت ؽَاّاى تِ اٍ هٌتلؿ هي

 (هلًن -1387)آمهَى  تاضذ:چٌاًچِ ػيي خَاستِ هَؾَع دػَي دس تأهيي خَاستِ تَهيق ضذُ  -90

الق( ؿك كلٗي ًِ ؿكؽَاًت ًٌٌـُ هالي كا پيٌِْاؿ ؿّـ ًِ ام ًظل هيوت ٍ ًَْلت كلٍٍ ام ػيي هال ًوتل ًثاُـ ًيامي تِ كٗايت ؽَاّاى 

 ًيٌت.

ٍلي ػيي هال  ب( تثـيل هال هٌَٙ تِ كٗايت ؽَاّاى اًت ٍ تَهيق ًٌٌـُ تل كلٕ ٍكٌٌُتگي تـٌّاك ؿاؽل ؿك ًايل ٛلثٌاكاى گلؿيـُ

 گلؿؿ. هِوَل هٌتخٌيات ؿيي ًوي

د( تثـيل هال هٌَٙ تِ كٗايت ؽَاّاى اًت  ٍ تَهيق ًٌٌـُ تل كلٕ ٍكٌٌُتگي تـٌّاك ؿاكاي عن توـم گلؿيـُ ٍ ػيي هال ًين ّلگن 

 گلؿؿ. هِوَل هٌتخٌيات ؿيي ًوي

تـٌّاك ؿاكي عن توـم گلؿيـُ ٍ هولكات هٌتخٌيات ؿيي ؿ( تثـيل هال هٌَٙ تِ كٗايت ؽَاّاى اًت ٍ تَهيق ًٌٌـُ تل كلٕ ٍكٌٌُتگي 

 َُؿ. ُاهل ػيي هؼيي ًين هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 527ٍ  128، 124تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« د»گضيٌِ 

وـ يا اٍكام تْاؿاك تِ ؽَاّـ تَهيق ًٌـ ٍ يا تَهيق ًلؿُ اًت، ٍرِ ً تَاًـ تِ ػَٕ هالي ًِ ؿاؿگاُ هي ؽَاًـُ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 124هاؿُ 

تَاًـ ؿكؽَاًت تثـيل هالي كا ًِ تَهيق ُـُ اًت تِ ّا ٍؿيؼِ تگقاكؿ. ّوضٌيي هيهيناى ّواى هال ؿك ٌٓـٍم ؿاؿگٌتلي يا يٌي ام تاًي

اُـ. ؿك هَاكؿي تَهيق ُـُ اًت ًوتل ًث هال ؿيگل تٌوايـ هِلٍٙ تِ ايي ًِ هال پيٌِْاؿ ُـُ ام ًظل هيوت ٍ ًَْلت كلٍٍ ام هالي ًِ هثالً

 «ًِ ػيي ؽَاًتِ تَهيق ُـُ تاُـ تثـيل هال هٌَٙ تِ كٗايت ؽَاّاى اًت.



ُـُ ػيي هؼيي ٍ هَكؿ اؿػاي هتواٗي تأهيي تاُـ ؿكؽَاًت ًٌٌـُ تأهيي تل ًايل ؿك ٍكٌٌُتگي صٌاًضِ هال تَهيق»ؿاكؿ:  هولك هي 128هاؿُ 

 «ٛلثٌاكاى عن توـم ؿاكؿ.

 «اًضِ كأي ؿاؿگاُ هثٌي تل اًتلؿاؿ ػيي هالي تاُـ هِوَل هولكات ايي كٔل ًؾَاّـ تَؿ.صٌ»ؿاكؿ:  هولك هي 527هاؿُ 

هشًض( -1387)آصهَى دس غَست ساصش تيي اغحاب دػَي دادگاُ ختن دادسسي سا اػالم ًوَدُ: 

 ًٌـ. الق( گناكٍ آالعي تٌظين ٍ هلاك ًوَٙ ؿػَي ٓاؿك هي

 ًٌـ. ٓاؿك هيب( گناكٍ آالعي تٌظين ٍ هلاك كؿّ ؿػَي 

 ًوايـ. د( گناكٍ آالعي ٓاؿك ًوَؿُ ٍ تلاًاى هلاؿ ٍ ُلايٚ تَاكن، ؽَاًـُ كا هغٌَم هي

 تاُـ. ؿ( گناكٍ آالعي ٓاؿك ًوَؿُ ٍ ًيامي تِ ٓـٍك عٌن يا هلاك ًوي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 124تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1384)آمهَى  ػيي هؼيّي هَؾَع دػَي، تَهيق ٍ خَاًذُ ٍسضٌستِ گشدد: چٌاًچِ دس اجشاي هشاس تأهيي خَاستِ -92

 گلؿؿ. الق( ػالٍُ تل ايٌٌِ تأهيي ًٌٌـُ ؿاكاي عن توـم اًت، هَكؿ تأهيي هِوَل هٌتخٌيات ؿيي ًوي

 گلؿؿ. ب( ػيي هؼيي تَهيق ُـُ ٓلكاً رنء هٌتخٌيات ؿيي هغٌَب ًوي

 ٛلثٌاكاى ٓلكاً ؿاكاي عن توـم اًت.د( تأهيي ًٌٌـُ هال ًٌثت تِ ًايل 

 ؿ( تأهيي ًٌٌـُ هال تِ ؿليل ٍكٌٌُتگي ؽَاًـُ ؿاكاي اٍلَيتي ًيٌت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 527ٍ  128تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

تأهيي تاُـ ؿكؽَاًت ًٌٌـُ تأهيي تل ؿك ٍكٌٌُتگي صٌاًضِ هال تَهيق ُـُ ػيي هؼيي ٍ هَكؿ اؿػاي هتواٗي »ؿاكؿ:  هولك هي 128هاؿُ 

 «ًايل ٛلثٌاكاى عن توـم ؿاكؿ.

 «صٌاًضِ كأي ؿاؿگاُ هثٌي تل اًتلؿاؿ ػيي هالي تاُـ هِوَل هولكات ايي كٔل ًؾَاّـ تَؿ.»ؿاكؿ:  هولك هي 527هاؿُ 

 

 ٍرٍد شخص ثالث -

 (1385)آمهَى  ؟ًيستًذام يي اص دػاٍي صيش اص جولِ دػاٍي قاسي  -93

 ب( رلة حالج    حالج الق( اػتلإ

 ؿ( ٍكٍؿ حالج    د( ؿػَي هتواتل

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 317ٍ  130تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ل تاُـ ٍ يا ؽَؿ كا ؿك ئعوي ها ّلگاُ ُؾْ حالخي ؿك هََٗع ؿاؿكًي آغاب ؿػَاي آلي تلاي ؽَؿ هٌتوالً»ؿاكؿ:  هولك هي 130هاؿُ 

تَاًـ تا ٍهتي ًِ ؽتن ؿاؿكًي اػالم ًِـُ اًت، ٍاكؿ ؿػَا گلؿؿ، صِ ايي ًِ كًيـگي ؿك هلعلِ  ٛلكيي فيٌلغ تـاًـ، هي هغن ُـى يٌي ام

تـٍي تاُـ يا ؿك هلعلِ تزـيـًظل. ؿك ايي َٓكت ًاهثلؿُ تايـ ؿاؿؽَاًت ؽَؿ كا تِ ؿاؿگاّي ًِ ؿػَا ؿك آًزا هٜلط اًت توـين ٍ ؿك آى 

 «اػالى ًوايـ. هٌظَك ؽَؿ كا تِ َٛك ٓليظ

 «ؿًتَك هَهت ؿاؿگاُ تِ ّيش ٍرِ تأحيلي ؿك آل ؿػَا ًؾَاّـ ؿاُت.»ؿاكؿ:  هولك هي 317هاؿُ 

تيٌي ضذُ است اص هثيل دػاٍي اػتشاؼ تش حثت يا تحذيذ حذٍد،  دس دػاٍي ًِ تشاي اهاهِ آًْا هذت هؼيٌي دس هَاًيي پيص -94

 (1386)آمهَى  اضخاظ حالج:

تَاًٌـ تِ كأى هٜؼي تيي  ػٌَاى حالج ؿك ؿػَي تيي هؼتلٕ ٍ هتواٗي حثت هٜلٍعِ ؿك هلارغ ه٘ايي ٍاكؿ ًَُـ ٍلي ًويتَاًٌـ تِ  الق( هي

 آًاى اػتلإ ًٌٌـ.

 تَاًٌـ تِ ػٌَاى حالج ؿك ؿػَاي هٜلٍعِ تيي آًاى ٍاكؿ ًَُـ ٍ يا تل كأى هٜؼي تيي آًاى اػتلإ ًٌٌـ. ب( هي



 ي هٜلٍعِ تيي آًاى ٍاكؿ ًَُـ ٍ يا تلاي هٜؼي تيي آًاى اػتلإ ًٌٌـ.تَاًٌـ، ٍاكؿ حالج ؿك ؿػَا د( ًوي

 تيي آًاى ؿك ايي ًَع ؿػاٍي اػتلإ ًٌٌـ.  تَاًٌـ تل عٌن يا هلاك هٜؼي تَاًٌـ ٍاكؿ حالج ًَُـ، لٌي هي ؿ( ًوي

 تاضذ. غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 ام رولِ ؿػاٍي ٛاكي؛ ؿػَاي تواتل، ؿػَاي ٍكٍؿ حالج، ؿػَاي  َُؿ ًِ الؼاؿُ ٌُايت ام آكاء هغٌَب هي اػتلإ حالج ام ٛلم كَم

 رلة حالج ٍ ؿػَاي اٗاكي، ؿػَاي ٛاكي ٌّتٌـ.

 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  دػَاي ٍسٍد حالج تا چِ صهاًي هاتل قشح است؟ -95

  الق( تا ًِ كٍم پي ام اٍليي رلٌِ ؿاؿكًي

 ب( تا اٍليي رلٌِ ؿاؿكًي تـٍي

 اؿكًي ؿك هلعلِ تـٍي ٍ تزـيـًظلد( تا هثل ام اػالم ؽتن ؿ

 ؿ( تا هثل ام اػالم ؽتن ؿاؿكًي ؿك هلعلِ تـٍي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 130تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1381)آمهَى  ًذام گضيٌِ غحيح است؟ -96

 الق( كؿ ؿػَاي ُؾْ حالج ؿك هلعلِ تـٍي، هاًغ ام ٍكٍؿ اٍ ؿك هلعلِ تزـيـًظل اًت.

َكتي ًِ هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت رلة ؿك هلعلِ تزـيـًظل ًوٖ َُؿ، پلًٍـُ تلاي كًيـگي هاَّي تِ ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ هلاك اػاؿُ ب( ؿك ٓ

 َُؿ. هي

د( هغٌَم ػليِ ؿاية ؿك َٓكتي ًِ تؾَاّـ ؿكؽَاًت رلة ُؾْ حالج كا تٌوايـ تايـ تا پاياى رلٌِ اٍل ؿاؿكًي اظْاك ًلؿُ ٍ 

 كٍم تـّـ. ؿاؿؽَاًت آى كا ؿك ظلف ًِ

 ؿ( ّيضٌـام

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 140ٍ  136ٍ  134هكاتن هَاد   تاضذ، غحيح هي« د»گضيٌِ 

كؿ يا اتٜال ؿاؿؽَاًت ٍ يا كؿ ؿػَاي ُؾْ حالج هاًغ ام ٍكٍؿ اٍ ؿك هلعلِ تزـيـًظل ًؾَاّـ تَؿ. تلتيثات »ؿاكؿ:  هولك هي 134هاؿُ 

 «صِ ًؾٌتيي يا تزـيـًظل تلاتل هولكات ػوَهي كارغ تِ آى هلعلِ اًت.ؿاؿكًي ؿك هَكؿ ُؾْ حالج ؿك ّل هلعلِ 

 ػليِ ؿياتي ؿك َٓكتي ًِ تؾَاّـ ؿكؽَاًت رلة ُؾْ حالج كا تٌوايـ، تايـ ؿاؿؽَاًت رلة كا تا هغٌَم»ؿاكؿ:  هولك هي 136هاؿُ 

ٍليي رلٌِ كًيـگي تِ اػتلإ، رْات ٍ ؿاليل ؽَؿ كا ػليِ ًين عن ؿاكؿ ؿك اتِ ؿكتل ؿاؿگاُ تٌلين ًٌـ، هؼتلٕ هاًأؿاؿؽَاًت اػتلإ تَ

 «اظْاك ًلؿُ ٍ ظلف ًِ كٍم ؿاؿؽَاًت رلة ُؾْ حالج كا توـين ؿاؿگاُ ًوايـ.

هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت رلة ُؾْ حالج، تا عٌن كارغ تِ آل ؿػَا هاتل تزـيـًظل اًت. ؿك َٓكتي ًِ هلاك ؿك »ؿاكؿ:  هولك هي 140هاؿُ 

ًوايـ، تِ ػول  َؿ، پي ام كٌؼ هلاك، كًيـگي تِ آى تا ؿػَاي آلي، ؿك ؿاؿگاّي ًِ تِ ػٌَاى تزـيـًظل كًيـگي هيهلعلِ تزـيـًظل كٌؼ ُ

 «آيـ. هي

 

 جلة شخص ثالث -

 (1388)آمهَى  دس غَستي ًِ هحٌَم ػليِ ؿياتي تخَاّذ دسخَاست جلة حالج ًٌذ تايذ: -97

 َُؿ. ًويالق( ام هغٌَم ػليِ ؿياتي ؿاؿؽَاًت رلة حالج پقيلكتِ 

 ًٌـ. ب( ؿاؿؽَاًت اػتلإ )ٍاؽَاّي( كا ّولاُ تا ؿاؿؽَاًت رلة حالج تَأهاً تِ ؿكتل ؿاؿگاُ تٌلين هي

 كٍم ؿاؿؽَاًت تِ ؿاؿگاُ تـّـ. 3د( ؿك رلٌِ اٍل ًِ تِ هٌظَك كًيـگي تِ ٍاؽَاّي تؼييي ُـُ اًت رْات ٍ ؿاليل كا اظْاك ٍ ظلف 

 كؽَاًت رلة حالج ًٌـ.ؿ( ٗوي ؿاؿؽَاًت ٍاؽَاّي )اػتلإ( ؿ



 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 136هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 (1389)آمهَى  دس هشحلِ ٍاخَاّي، ٍاخَاًذُ: -98

 الق( عن رلة ُؾْ حالج كا ًـاكؿ.

 ب( تايـ ؿك اٍليي رلٌِ كًيـگي تِ اػتلإ، ؿاؿؽَاًت رلة ُؾْ حالج كا تِ ؿاؿگاُ توـين ًٌـ.

 ًِ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ ٍهت كًيـگي تِ ٍاؽَاّي ؿاؿؽَاًت رلة حالج كا توـين ؿاكؿ.د( تايـ ظلف 

 .ؿ( تايـ ؿك اٍليي رلٌِ كًيـگي تِ اػتلإ، رْات ٍ ؿاليل ؽَؿ كا اظْاك ًلؿُ ٍ ظلف ًِ كٍم ؿاؿؽَاًت رلة حالج كا توـين ؿاكؿ

 دادسسي هذًي؛هاًَى آييي  136تاضذ، هكاتن هسوت اخيش هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1388)آمهَى  ضَد چِ هَهؼيتي دس دادسسي داسد؟  حالخي ًِ تِ دسخَاست يٌي اص اغحاب دػَي جلة تِ دادسسي هي -99

 ب( هَهؼيت ؽَاّاى   الق( هَهؼيت ؽَاًـُ 

 ؿ( هَهؼيت ؽَاّاى يا ؽَاًـُ عٌة هَكؿ    د( هَهؼيت گَاُ

 آييي دادسسي هذًي؛هاًَى  139تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

َُؿ ؽَاًـُ هغٌَب ٍ توام هولكات كارغ تِ ؽَاًـُ ؿكتاكُ اٍ راكي اًت. ّل گاُ ؿاؿگاُ  ُؾْ حالج ًِ رلة هي»ؿاكؿ:  هولك هي 139هاؿُ 

ي تَاًـ ؿاؿؽَاًت رلة كا ام ؿاؿؽَاًت آلي تلٌيي ًوَؿُ تِ ّل ي اعلام ًوايـ ًِ رلة ُؾْ حالج تِ هٌظَك تأؽيل كًيـگي اًت هي

 «رـاگاًِ كًيـگي ًٌـ.

 

 دػَای هتقاتل -

ًٌذ،  ّشگاُ دػَايي تِ ضٌل دػَاي هتواتل، اها پس اص اٍليي جلسِ دادسسي دس دادگاُ هكشح ضَد ًِ تِ دػَاي اغلي سسيذگي هي -100

 (1383)آمهَى  دادگاُ:

 الق( تايـ هلاك كؿ آى كا ٓاؿك ًٌـ.

 ب( تايـ هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك ًٌـ.

 ٓالعيت فاتي ٍ هغلي ؿاكؿ تايـ رـاگاًِ تِ آى كًيـگي ًٌـ.د( اگل 

 ؿ( اگل ٓالعيت فاتي ؿاكؿ تايـ تِ آى كًيـگي ًٌـ عتي اگل ٓالعيت هغلي ًـاُتِ تاُـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 141تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

اى، اهاهِ ؿػَا ًوايـ. صٌيي ؿػَايي ؿك َٓكتي ًِ تا ؿػَاي آلي ًاُي ام يي تَاًـ ؿك هواتل اؿػاي ؽَاّ ؽَاًـُ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 141هاؿُ 

َُؿ ٍ صٌاًضِ ؿػَاي هتواتل ًثاُـ ؿك ؿاؿگاُ ٓالظ تِ  ها كًيـگي هيأهٌِاء تَؿُ يا اكتثاٙ ًاهل ؿاُتِ تاُـ، ؿػَاي هتواتل ًاهيـُ ُـُ ٍ تَ

 «حل ؿك ؿيگلي تاُـ.ؤهل هَرَؿ اًت ًِ اتؾاف تٔوين ؿك ّل يي هَٛك رـاگاًِ كًيـگي ؽَاّـ ُـ. تيي ؿٍ ؿػَا ٍهتي اكتثاٙ ًا

 (1386)آمهَى  ضَد؟ ّاي ريل دػَي هتواتل هحسَب هي ًذام يي اص گضيٌِ -101

 ب( ؿػَي ٓلظ    الق( ؿػَي تْاتل

 ؿ( ّيضٌـام    د( ؿػَي كٌؼ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 142تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

َُؿ. ليٌي ؿػاٍي تْاتل، ٓلظ، كٌؼ، كؿؽَاًتِ ٍ اهخال آى ًِ تلاي  ؿػَاي هتواتل تِ هَرة ؿاؿؽَاًت اهاهِ هي»ؿاكؿ:  هيهولك  142هاؿُ 

 «َُؿ ٍ ًيام تِ توـين ؿاؿؽَاًت رـاگاًِ ًـاكؿ. َُؿ، ؿػَاي هتواتل هغٌَب ًوي ؿكاع ام ؿػَاي آلي اظْاك هي

 

 ق ٍ هساحوتدػاٍی تصرف ػذٍاًی، هواًؼت از ح :هثحث دٍازدّن



 (1385)آمهَى  ًسي ًِ ساجغ تِ هالٌيت يا اغل حن استلام ٍ اًتوال هلٌي اهاهِ دػَي ًشدُ ٍ دػَي ٍي سد ضذُ است: -102

 تَاًـ ًٌثت تِ تٔلف ػـٍاًي ٍ هواًؼت ام عن ٛلط ؿػَي ًوايـ. الق( هي

 تَاًـ ًٌثت تِ تٔلف ػـٍاًي ٍ هواًؼت ام عن ٛلط ؿػَي ًوايـ. ب( ًوي

 تَاًـ ًٌثت تِ هواًؼت ام عن ٛلط ؿػَي ًوايـ. هيد( كوٚ 

 تَاًـ ًٌثت تِ تٔلف ػـٍاًي ٛلط ؿػَي ًوايـ. ؿ( كوٚ هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 163هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« ب»گضيٌِ 

تَاًـ ًٌثت تِ تٔلف ػـٍاًي ٍ  ويًٌي ًِ كارغ تِ هالٌيت يا آل عن اكتلام ٍ اًتلاع اهاهِ ؿػَا ًلؿُ اًت، ً»ؿاكؿ:  هولك هي 163هاؿُ 

 «هواًؼت ام عن، ٛلط ؿػَا ًوايـ.

دس غَستي ًِ هال ؿيشهٌوَلي تِ ًحَ اضتشاى دس تػشف چٌذ ًلش تاضذ ٍ تؼؿي اص آًاى هاًغ تػشف تؼؿي ديگش ضَد ػول آًاى  -103

 (1388)آمهَى   ....

 ػـٍاًي ؿك هاًَى آييي ؿاؿكًي هـًي اًت.الق( ؿك عٌن تٔلف ػـٍاًي اًت ٍ هِوَل هولكات كارغ تِ ؿػاٍي تٔلف 

 ب( ؿك َٓكتي ػـٍاًي هغٌَب هي َُؿ ًِ ًْن ّل يي هؼلَم تاُـ.

 د( تٔلف ػـٍاًي تلوي ًوي َُؿ ميلا ّل يي ام آًاى ؿك ارناي هال ًْين ٌّتٌـ.

 .ؿ( ؿك عٌن تٔلف ػـٍاًي اًت اها صَى هالٌيت ٛلكيي هِاػي اًت ؿػَاي ككغ تٔلف ػـٍاًي هٌوَع ًيٌت

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 167تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

اًـ ٍ تؼ٘ي ام آًاى هاًغ  ًلؿُ ؿك َٓكتي ًِ ؿٍ يا صٌـ هال ؿيلهٌوَلي كا تَٜك هِتلى ؿك تٔلف ؿاُتِ يا اًتلاؿُ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 167هاؿُ 

ؿك عٌن تٔلف ػـٍاًي يا هناعوت يا هواًؼت ام عن هغٌَب ٍ تٔلف يا اًتلاؿُ ٍ يا هناعن اًتلاؿُ تؼ٘ي ؿيگل َُؿ عٌة هَكؿ 

 «هِوَل هولكات ايي كٔل ؽَاّـ تَؿ.

 (هلًن -1387)آمهَى تَاًين اص هوشسات هاًَى تػشف ػذٍاًي استلادُ ًٌين ًِ: تشاي سكغ تػشف ػذٍاًي سشايذاس يا اهيي، دس غَستي هي -104

 هال گقُتِ تاُـ ٍ هتٔلف ككغ تٔلف ًٌٌـ.  هٜالثِالق( يي هاُ ام تاكيؼ اتالؽ اظْاكًاهِ هثٌي تل 

 هال گقُتِ تاُـ ٍ هتٔلف ككغ تٔلف ًٌٌـ.  كٍم ام تاكيؼ اتالؽ اظْاكًاهِ هثٌي تل هٜالثِ 10ب( 

 10كٍم ام تاكيؼ اتالؽ اظْاكًاهِ هثٌي تل هٜالثِ هال گقُتِ تاُـ ٍ هتٔلف ككغ تٔلف ًٌٌـ ٍ ُاًي ظلف يي هاُ تؼـ ام اًو٘اي  10د( 

 كٍم ٛلط ؿػَي ًوايـ.

 ؿ( ًيامي تِ اكًال اظْاكًاهِ ًيٌت ٍلي ُاًي تايـ حاتت ًٌـ ؿاكاي ًثن تٔلف عـاهل تِ هـت يي ًال تَؿُ اًت.

هاًَى اغالح هاًَى جلَگيشي اص تػشف ػذٍاًي  10هاًَى آييي دادسسي هذًي ٍ هادُ  171تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 ؛1352هػَب 

فٍى ام أاهيي ؿيگلي، صٌاًضِ پي ام ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ اظْاكًاهِ هالي يا ه ًلايـاك، ؽاؿم، ًاكگل ٍ تَٜك ًلي ّل»ؿاكؿ:  هولك هي 171هاؿُ 

 َُؿ.  ٛلف هالي يا ًٌي ًِ عن هٜالثِ ؿاكؿ هثٌي تل هٜالثِ هال اهاًي، ام آى ككغ تٔلف ًٌوايـ، هتٔلف ػـٍاًي هغٌَب هي

تَٙ تِ هؼاهالت تا عن اًتلؿاؿ ٍ كٌّي ٍ ُلٛي ٍ ًين ؿك هَاكؿي ًِ تيي ٓاعة هال ٍ اهيي يا هتٔلف هلاكؿاؿ ٍ ؿػَاي تؾليِ هل -تثٔلُ

 «ُلايٚ ؽآي تلاي تؾليِ يا اًتلؿاؿ ٍرَؿ ؿاُتِ تاُـ، هِوَل هولكات ايي هاؿُ ًؾَاٌّـ تَؿ.

ًاكگل(  ؽاؿم( ) اراكُ ّوضٌيي ًلايـاك ) ل پي ام اًو٘اء هـتهٌتأر»ؿاكؿ:  ام تٔلف ػـٍاًي هولك هي هاًَى آالط هاًَى رلَگيلي 10هاؿُ 

ٛلف اٍ يا ًٌي ًِ عن هٜالثِ ؿاكؿ ام ػيي هٌتأرلُ يا هال اهاًي ككغ  ٍ تِ َٛك ًلي ّل اهيي ؿيگلي ًِ ؿك َٓكت هٜالثِ هالي يا هأفٍى ام

 ايي هاًَى تا اٍ ككتاك ؽَاّـ ُـ. هولكات َُؿ ٍ هٜاتن  تٔلف ًٌوايـ تا كػايت تٌـّاي ميل هتٔلف ػـٍاًي هغٌَب هي



ـ هٌتأرل ؿك َٓكتي ًِ اظْاكًاهِ كًوي ؽلغ ًوايـ عـاهل يي هاُ هثل ام اًو٘اء هـت اراكُ اتالؽ ُـُ تاُـ پي ام اًو٘اء هـت اراكُ 1

 يي هاُ پي ام اتالؽ اظْاكًاهِ كًوي. ٍاال

 ـ ؿك هَكؿ ًايليي ؿُ كٍم پي ام اتالؽ اظْاكًاهِ كًوي.2

 آيـ. ظْاكًاهِ كًوي كَم تِ ًٍيلِ ؿاؿگاُ تؾَ يا ُْلًتاى يا اؿاكُ حثت اًٌاؿ يا ؿكتل اًٌاؿ كًوي ٍ يا هاًـاكهلي هغل تِ ػول هياتالؽ ا 

َُؿ ٍ ؿك ؿػَي تؾليِ ؿك هؼاهالت  تثٔلُ ـ ؿك ؿػَي تؾليِ ػيي هٌتأرلُ ام ٛلف هَرل ؿك ًواٛي ًِ هاًَى كٍاتٚ هالي ٍ هٌتأرل ارلا هي 

ي ٍ يا عن اًتلؿاؿ ٍ ًين ؿك هَاكؿي ًِ تيي ٓاعة هال ٍ اهيي يا هتٔلف، هلاكؿاؿ ٍ ُلايٚ ؽآي تلاي تؾليِ يا اًتلؿاؿ تاُـ كٌّي ٍ ُلٛ 

 «ايي هاؿُ ارلا ًؾَاّـ ُـ. هولكات 

(1383)آصهَى هيذ يا ػذم هيذ هكؼيت دس پاياى حٌن سكغ تػشف ػذٍاًي غادسُ اص دادگاُ ػوَهي: 

 ػليِ تزـيـًظلؽَاّي ًٌـ. اًت، عتي اگل هغٌَم الق( هاًغ ارلاي عٌن

 ػليِ تزـيـًظلؽَاّي ًٌٌـ. ب( هاًغ ارلاي عٌن اًت، عتي اگل هغٌَم

 د( هاًغ ارلاي عٌن ًيٌت، اگلصِ هغٌَم ػليِ تزـيـًظلؽَاّي ًٌـ.

 ؿ( هاًغ ارلاي عٌن ًيٌت، اگل هغٌَم ػليِ تزـيـًظلؽَاّي ًٌٌـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 175ثاـ اص هادُ تاضذ، تا استٌ غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؿك َٓكتي ًِ كأي ٓاؿكُ هثٌي تل ككغ تٔلف ػـٍاًي يا هناعوت يا هواًؼت ام عن تاُـ، تالكآلِ تِ ؿًتَك هلرغ »ؿاكؿ:  هولك هي 175هاؿُ 

تاُـ. ؿك َٓكت كٌؼ كأي ؿك  ًويٓاؿكًٌٌـُ، تًَٚ ارلاي ؿاؿگاُ يا ٗاتٜيي ؿاؿگٌتلي ارلا ؽَاّـ ُـ ٍ ؿكؽَاًت تزـيـًظل هاًغ ارلا 

تِ، ػيي هؼيي  َُؿ ٍ ؿك َٓكتي ًِ هغٌَم هلعلِ تزـيـًظل، اهـاهات ارلايي تِ ؿًتَك ؿاؿگاُ ارلا ًٌٌـُ عٌن تِ عالت هثل ام ارلا اػاؿُ هي

 «تَؿُ ٍ اًتلؿاؿ آى هوٌي ًثاُـ، هخل يا هيوت آى ٍَٓل ٍ تأؿيِ ؽَاّـ ُـ.

 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  ؟ًيست اجشا تجذيذًظشخَاّي اص ًذام حٌن هاًغ -106

 هثيغ 1ب( النام تِ }تٌلين{   الق( ككغ تٔلف ػـٍاًي

 ؿ( ؽلغ يـ   د( النام تِ تٌظين ًٌـ كًوي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 175تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 (1388)آمهَى  اص دادگاُ تذٍي حٌوي هثٌي تش سكغ تػشف ػذٍاًي غادس ضذُ است، ايي حٌن: -107

 الق( پي ام اتالؽ هاتل ارلاًت.

 ب( تالكآلِ هاتل ارلاًت.

 د( كوٚ پي ام هٜؼيت هاتل ارلاًت. 

 ؿ( تالكآلِ پي ام ٓـٍك ٍ تا اؽق تأهيي ام هغٌَم لِ هاتل ارلاًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 175تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 (1389)آمهَى  ًذام ػثاست غحيح است؟ -108

 االرلا اًت الق( كأى ككغ تٔلف ػـٍاًي پي ام هٜؼيت المم

 ب( كأى ككغ تٔلف ػـٍاًي هثل ام هٜؼيت ٍ پي ام ٓـٍك ارلاييِ هاتل ارلا اًت.

 د( كأى ككغ تٔلف ػـٍاًي هثل ام هٜؼيت ٍ تِ ؿًتَك هلرغ ٓاؿكًٌٌـُ هاتل ارلا اًت. 

 االرلا اًت. ٓـٍك ارلاييِ المم ؿ( كأى ككغ تٔلف ػـٍاًي كوٚ پي ام هٜؼيت ٍ تؼـ ام

                                           
 ؿكد ُـُ اًت.« تٔوين»، ًلوِ «تٌلين»تِ راي  . ؿك هتي آلي، اُتثاّا1ً



 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 175تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1392)آمهَى  ..... ٍ .....هكؼي  حٌن ايي ضَد، غادس ػذٍاًي تػشف سكغ تش حؿَسي حٌن چٌاًچِ -109

 َُؿ.هي ارلا هٜؼيت ام پي تٌْا - ًيٌت الق(

 .َُؿهي ارلا ُـى ًْايي ام پي تٌْا - ًيٌت ب(

 َُؿ.هي ارلا تالكآلِ اتالؽ ام پي - د( اًت

 .َُؿهي ارلا تالكآلِ اتالؽ ام پي - ًيٌت ؿ(

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 331ٍ تٌذ ب هادُ  175تاضذ، هكاتن هادُ غحيح هي« د»گضيٌِ 

 

 سازش ٍ درخَاست آى :سدّنسیهثحث 

 (1384)آمهَى  ًذام گضيٌِ غحيح است؟ -110

 كوٚ ؿك ؿاؿگاُ تِ هَرة َٓكتزلٌِ كًوي ٓغيظ اًت.الق( ًامٍ 

 ب( ًامٍ كًوي يا ؿيلكًوي ؿك ؽاكد ام ؿاؿگاُ ؿك ّل عال اػتثاك ًـاكؿ.

 د( ًامٍ تيي ٛلكيي كوٚ ؿك َٓكتي هؼتثل اًت ًِ هٌتٌـ تِ ًٌـ كًوي تاُـ.

 ُ ٍ تِ ٓغت آى اهلاك ًوايٌـ.ؿ( ًامٍ ؿيلكًوي ؽاكد ام ؿاؿگاُ ؿك َٓكتي هؼتثل اًت ًِ ٛلكيي ؿك ؿاؿگاُ عاٗل ُـ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 183تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ّلگاُ ًامٍ ؽاكد ام ؿاؿگاُ ٍاهغ ُـُ ٍ ًامٍ ًاهِ ؿيلكًوي تاُـ ٛلكيي تايـ ؿك ؿاؿگاُ عاٗل ُـُ ٍ تِ ٓغت »ؿاكؿ:  هولك هي 183هاؿُ 

كًـ ؿك َٓكت ػـم عَ٘ك ٛلكيي  ًَُتِ ُـُ ٍ تِ اه٘اي ؿاؿكى ؿاؿگاُ ٍ ٛلكيي هيآى اهلاك ًوايٌـ. اهلاك ٛلكيي ؿك َٓكت هزلي 

 «كًـ ؿك َٓكت ػـم عَ٘ك ٛلكيي ؿك ؿاؿگاُ تـٍى ػقك هَرِ ؿاؿگاُ تـٍى تَرِ تِ هٌـكرات ًامٍ ًاهِ ؿاؿكًي كا اؿاهِ ؽَاّـ ؿاؿ. هي

 (1384)آمهَى  دادگاُ تؼذ اص تَاكن ٍ ساصش قشكيي: -111

 ًوايـ ٍ هلاؿ آى تـٍى ٓـٍك عٌن يا هلاك هاتل ارلاًت. آالعي تٌظين هي گناكٍ  الق( ٓلكاً

 ًوايـ. ايي عٌن هٜؼي اًت. ب( تل اًاى هلاؿ ًامٍ ٛلكيي عٌن ٓاؿك هي

 ًٌـ. د( هلاك ًوَٙ ؿػَي ٓاؿك هي

 ًٌـ. هي 1ؿ( هلاك كؿّ ؿػَي }ٓاؿك{

 ذًي؛هاًَى آييي دادسسي ه 184تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ؿاؿگاُ پي ام عَٔل ًامٍ تيي ٛلكيي تِ ُلط كَم كًيـگي كا ؽتن ٍ هثاؿكت تِ ٓـٍك گناكٍ آالعي »ؿاكؿ:  هولك هي 184هاؿُ 

ٍكاث ٍ هائن هوام هاًًَي آًْا ًاكق ٍ هؼتثل اًت ٍ هاًٌـ اعٌام  َُؿ ًٌثت تِ ٛلكيي ٍ ًوايـ هلاؿ ًامٍ ًاهِ ًِ ٛثن هلاؿ كَم تٌظين هي هي

 «َُؿ، صِ ايي ًِ هَكؿ ًامٍ هؾَّٔ تِ ؿػَاي هٜلٍعِ تَؿُ يا ُاهل ؿػاٍي يا اهَك ؿيگلي تاُـ. تِ هَهغ ارلا گقاُتِ هيّا  ؿاؿگاُ

 ؿك َٓكت عَٔل ًامٍ تيي ٛلكيي تلاتل هولكات هلتَٙ تِ ًامٍ ؿك ؿاؿگاُ ػول ؽَاّـ ُـ. »ؿاكؿ:  هولك هي 193هاؿُ 

 «ؿػاٍي ؿيلهالي ٍ تـٍى تِليلات هٜلط ٍ هَكؿ تلكًي هلاك ؽَاّـ گلكت. ؿكؽَاًت ًامٍ تا پلؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكًي -تثٔلُ

  ُ836كرَع ًٌيـ تِ هْارلي، ؿًتل ػلي، هثٌَٙ ؿك آييي ؿاؿكًي هـًي، رلـ ؿٍم، ُواك. 

 (1380)آمهَى  دسخَاست ساصش تيي هتذاػييي ...: -112

 گيلؿ. هَكؿ تلكًي هلاك هيالق( تـٍى پلؿاؽت ّنيٌِ ٍ تا كػايت هاًَى آييي ؿاؿكًي هـًي هٜلط ٍ 

 گيلؿ. ب( تـٍى پلؿاؽت ّنيٌِ ٍ تـٍى تِليلات هٜلط ٍ هَكؿ تلكًي هلاك هي

                                           
 فًل ُـُ اًت.« ًاهٚ»، ًلوة «ٓاؿك». ؿك هتي آلي، اُتثاّاً تِ راي 1



 گيلؿ. د( تا پلؿاؽت ّنيٌِ ؿػاٍي ؿيلهالي ٍ تـٍى تِليلات هٜلط ٍ هَكؿ تلكًي هلاك هي

 گيلؿ. ؿ( تا پلؿاؽت ّنيٌِ ؿػاٍي هالي ٍ تـٍى تِليلات هٜلط ٍ هَكؿ تلكًي هلاك هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 193تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 
 

 رسیذگی تِ دالیل چْاردّن:هثحث 

 کلیات -

 (1389)آمهَى  ضَد تاتغ هَاًيي چِ صهاًي است؟ داليلي ًِ تشاي احثات ايواػات اهاهِ هي -113

 الق( مهاى اهاهِ ؿػَا

 ب( مهاى اًِاء ايواع

 د( مهاى كًيـگي تِ ؿػَا 

 هَاًيي عاًن تل ؿػَا تل ػْـُ ؿاؿگاُ اًت.ؿ( تِؾيْ 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 195تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

َُؿ، تاتغ هَاًيٌي اًت ًِ ؿك هَهغ اًؼواؿ آًْا  ؿاليلي ًِ تلاي احثات ػوَؿ يا ايواػات يا تؼْـات يا هلاكؿاؿّا اهاهِ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 195هاؿُ 

 «اي تاُـ ًِ هزلي ًثَؿُ ٍ يا ؽالف آى ؿك هاًَى تٔليظ ُـُ تاُـ. هگل ايي ًِ ؿاليل هقًَك ام اؿلِ ُلػيِهزلي تَؿُ اًت، 

 (1388)آمهَى  ضَد تاتغ ًذام هاًَى است؟ داليلي ًِ تشاي احثات ؾواى هْشي اهاهِ هي -114

 الق( هاًَى مهاى ارلاي عٌن 

 ب( هاًَى مهاى ٛلط ؿػَي

 ٍاهؼِ هَرة ٗواىد( هاًَى عاًن تل مهاى تغون 

 ؿ( هاًَى مهاى ٓـٍك عٌن

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 196تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

َُؿ، تاتغ هاًًَي اًت ًِ ؿك هَهغ  ؿاليلي ًِ تلاي احثات ٍهايغ ؽاكري ام هثيل ٗواى هْلي، ًٌة ٍ ؿيلُ اهاهِ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 196هاؿُ 

 «تاُـ. ٛلط ؿػَا هزلي هي

  ُ230كرَع ًٌيـ ُوي، ؿًتل ػثـاهلل، آييي ؿاؿكًي هـًي، رلـ ًَم، ُواك. 

 (1392)آمهَى  ...هحسَب  دادگاُ دس اهشاس دادگاُ، تِ توذيوي اليحِ دس اهشاس ٍ ... هحسَب دادگاُ دس اهشاس دادخَاست، دس اهشاس -115

 .َُؿًوي – َُؿهي ب(  .َُؿهي – َُؿالق( هي

 .َُؿًوي – َُؿًوي ؿ(  .َُؿهي – َُؿًوي د(

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 203تاضذ، هكاتن هادُ غحيح هي« الق»گضيٌِ 

چٌاًچِ داليل ٍ هذاكؼات قشكيي تشاي اهٌاع هاؾي جْت غذٍس سأى ًاكي ًثاضذ ٍلي ًطق حويوت تا اهذاهات ٍ تحويواتي ًِ  -116

 (1384)آصهَى       پزيش تاضذ: تَاًذ هستويواً اًجام دّذ اهٌاى دادگاُ هي

 الق( ؿاؿگاُ تايٌتي هلاك تَهيق ؿاؿكًي تا اكائِ اؿلِ رـيـ تًَٚ ؽَاّاى ٓاؿك ًوايـ.

 ب( ؿاؿگاُ تايٌتي ّلگًَِ اهـام يا تغويوي كا ًِ المم تـاًـ تلاي ًِق عويوت اًزام ؿّـ.

 ـ.د( صَى تغٔيل ؿليل تل اهَك عوَهي تلاي ؿاؿگاُ هوٌَع اًت لقا تايٌتي ؿػَي ؽَاّاى كا كؿ ًواي

 ؿ( ّيضٌـام

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 205تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 



َُؿ اػن ام ايي ًِ اهلاك ؿك ؿاؿگاُ يا  اهلاك ًٍيل ػليِ هًَل ؽَؿ ًٌثت تِ اهَكي ًِ هاٛغ ؿػَا اًت پقيلكتِ ًوي»ؿاكؿ:  هولك هي 205هاؿُ 

 «ؽاكد ام ؿاؿگاُ تِ ػول آهـُ تاُـ.

 

 اقرار -

 (1384)آمهَى  ًٍيل ػليِ هًَل خَد: اهشاس -117

 َُؿ صِ ؿك ؿاؿگاُ تؼول آهـُ تاُـ صِ ؽاكد ام آى. الق( كوٚ ؿك اهَكي ًِ هاٛغ ؿػَي ًيٌت پقيلكتِ هي

 َُؿ صِ ؿك ؿاؿگاُ تؼول آهـُ تاُـ صِ ؿك ؽاكد آى. ب( كوٚ ؿك اهَكي ًِ هاٛغ ؿػَي اًت پقيلكتِ هي

 َُؿ. پقيلكتِ هي د( اگل ؿك ؿاؿگاُ تؼول آهـُ تاُـ هٜلواً

 َُؿ. ؿ( هٜلواً پقيلكتِ ًوي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 207تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

َُؿ هوٌي اًت تِ ًلغ ٛلف هواتل ؿليل تاُـ، ؿك ايي َٓكت ّلگاُ ٛلف هواتل تِ آى  ًٌـي ًِ ؿك ؿاؿگاُ اتلام هي»ؿاكؿ:  هولك هي 207هاؿُ 

 «ى كا پي تگيلؿ ٍ يا ام ؿاؿگاُ ؿكؽَاًت ًوايـ ًٌـ اٍ كا ًاؿيـُ تگيلؿ.آاًتٌاؿ ًوايـ اتلام ًٌٌـُ ًٌـ عن ًـاكؿ 

 

 اسٌاد -

 (1389)آمهَى  استشداد سٌذ دس جشياى دادسسي: -118

 الق( هٜلواً هزام اًت.

 ب( ؿك َٓكتي هزام اًت ًِ ًٌـ تِ ًلغ ٛلف هواتل تاُـ.

 د( ؿك َٓكتي هزام ًيٌت ًِ تِ ًلغ ٛلف هواتل ؿليل ًثاُـ ٍ اٍ تِ آى اًتٌاؿ ًٌلؿُ تاُـ.

 ؿ( ؿك َٓكتي هزام ًيٌت ًِ تِ ًلغ ٛلف هواتل ؿليل تاُـ ٍ اٍ )ٛلف هواتل( تِ آى ًٌـ اًتٌاؿ ًلؿُ تاُـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 209هكاتن هادُ  تاضذ، غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ّلگاُ ًٌـ هؼيٌي ًِ هـكى اؿػا يا اظْاك يٌي ام ٛلكيي اًت ًنؿ ٛلف ؿيگل تاُـ، تِ ؿكؽَاًت ٛلف، تايـ آى »ؿاكؿ:  هولك هي 209هاؿُ 

تَاًـ آًلا ام رولِ هلائي هخثتِ  ؿگاُ هيًٌـ اتلام َُؿ. ّلگاُ ٛلف هواتل تِ ٍرَؿ ًٌـ ًنؿ ؽَؿ اػتلاف ًٌـ ٍلي ام اتلام آى اهتٌاع ًوايـ، ؿا

 «تـاًـ.

 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى ّشگاُ قشف هواتل تِ ٍجَد سٌذي ًضد خَد اػتشاف ًٌذ ٍلي اص اتشاص آى استٌٌاف ًوايذ ...... -119

 تَاًـ آًلا ام رولِ هلائي هخثتِ تـاًـ. الق( ؿاؿگاُ هي

 تَاًـ آى كا ام رولِ ؿاليل تـاًـ. ب( ؿاؿگاُ هي

 ًٌـ. ؿاؿگاُ ٛلف كا هٌلق تِ اكائِ هيد( 

 ًٌـ. ؿ( ؿاؿگاُ ًٌـ كا ام ػـاؿ ؿاليل ؽاكد هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 220تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

تاهي  ام ًٌـ اًتلاؿَُُؿ. ؿك َٓكتي ًِ ٛلف تِ  اؿػاي رؼليت ٍ ؿاليل آى تِ ؿًتَك ؿاؿگاُ تِ ٛلف هواتل اتالؽ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 220هاؿُ 

 تاُـ، هَظق اًت ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ، آل ًٌـ هََٗع اؿػاي رؼل كا تِ ؿكتل ؿاؿگاُ تٌلين ًوايـ.

 ًوايـ.  هَم هي هـيل ؿكتل پي ام ؿكياكت ًٌـ، آى كا تِ ًظل هاٗي ؿاؿگاُ كًاًيـُ ٍ ؿاؿگاُ آى كا كَكي هْل ٍ 

 ن آى تِ ؿكتل ؽَؿؿاكي ًٌـ، ًٌـ ام ػـاؿ ؿاليل اٍ ؽاكد ؽَاّـ ُـ.صٌاًضِ ؿك هَػـ هولك ٓاعة ًٌـ ام تٌلي



ؿك هَاكؿي ًِ ًٍيل يا ًوايٌـُ هاًًَي ؿيگلي ؿك ؿاؿكًي هـاؽلِ ؿاُتِ تاُـ، صٌاًضِ ؿًتلًي تِ آل ًٌـ ًـاُتِ تاُـ عن  -تثٔلُ 

 «ؿّـ. اًتوْال ؿاكؿ ٍ ؿاؿگاُ هْلت هٌاًثي تلاي اكائِ آل ًٌـ تِ اٍ هي

 (1392)آمهَى  ....ًگشدد  اسائِ آى اغل دادسسي جلسِ اٍليي دس ٍ ضَد جؼل ادػاي خَاّاى سٌذ تِ ًسثت چٌاًچِ -120

 .َُؿهي اتٜال ؽَاّاى الق( ؿاؿؽَاًت

 .َُؿهي هغٌَم ؽَاّاى ٍ َُؿهي ؽاكد ؿاليل ػـاؿ ام ًٌـ عال ّل ب( ؿك

 .تاُـ ًٌـ كًوي اگل الثتِ ًوايـ تٌلين ؿاؿگاُ ؿكتل تِ كا ًٌـ آل رؼل اؿػاي اتالؽ تاكيؼ ام كٍم ؿُ ظلف تايـ د( ؽَاّاى

 .تاُـ ػاؿي ًٌـ اگل عتي ًوايـ تٌلين ؿاؿگاُ ؿكتل تِ كا ًٌـ آل رؼل، اؿػاي اتالؽ تاكيؼ ام كٍم ؿُ ظلف تايـ ؿ( ؽَاّاى

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 220تاضذ، هكاتن هادُ غحيح هي« د»گضيٌِ 

تاضذ ٍ دس اٍليي جلسِ دادسسي خَاّاى اغل سٌذ سا ّوشاُ ًذاضتِ تاضذ ٍ ًسثت تِ آى ادػاي جؼل ّشگاُ هستٌذ دػَا سٌذ ػادي  -121

 (1383)آمهَى  ضَد .....

 َُؿ. الق( هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت ٓاؿك هي

 َُؿ. ب( ًٌـ ام ػـاؿ ؿاليل ؽاكد هي

 َُؿ. د( اگل ؿاؿؽَاًت هٌتٌـ تِ ؿليل ؿيگلي ًثاُـ اتٜال هي

 َُؿ ًِ آل ًٌـ كا تِ ؿكتل ؿاؿگاُ تٌلين ًٌـ. م هْلت ؿاؿُ هيؿ( تِ ؽَاّاى ؿُ كٍ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 227تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

صٌاًضِ هـػي رؼليت ًٌـ ؿك ؿػَاي عوَهي، ُؾْ هؼيٌي كا تِ رؼل ًٌـ هَكؿ اًتٌاؿ هتْن ًٌـ، ؿاؿگاُ تِ ّل ؿٍ »ؿاكؿ:  هولك هي 227هاؿُ 

ًوايـ. ؿك َٓكتي ًِ ؿػَاي عوَهي ؿك رلياى كًيـگي تاُـ، كأي هٜؼي ًيللي ًٌثت تِ آالت يا رؼليت ًٌـ،  كًيـگي هي اؿػا يي را

تلاي ؿاؿگاُ هتثغ ؽَاّـ تَؿ. اگل آالت يا رؼليت ًٌـ تِ هَرة كأي هٜؼي ًيللي حاتت ُـُ ٍ ًٌـ ياؿُـُ هٌتٌـ ؿاؿگاُ ؿك اهل عوَهي 

ؿاؿگاُ ام ٛلط اؿػاي رؼل هلتثٚ تا  ي،تاُـ. ّلگاُ ؿك ٗوي كًيـگ ت هلتَٙ تِ اػاؿُ ؿاؿكًي هاتل اًتلاؿُ هيتاُـ، كأي ًيللي تلاتل هولكا

م اتؾاف أكًـ تا تا تَرِ تِ ًثن اكراع تلاي كًيـگي تَ يي عَمُ ه٘ايي هييؿػَاي عوَهي ؿك ؿاؿگاُ ؿيگلي هٜلغ َُؿ، هََٗع تِ اٛالع ك

 «تٔوين ًوايـ.

  حٌن هكؼي دادگاُ دس دػَاي حوَهي، جؼليت هستٌذ حٌن تِ هَجة سأى هكؼي ًيلشي حاتت گشدد:چٌاًچِ تؼذ اص غذٍس  -122

 (1381)آمهَى      
 الق( عٌن عوَهي ؿيگل هاتل اعلام ًيٌت.

 اػتثاك اًت. ب( عٌن عوَهي تاٛل ٍ تي

 تَاى ؿكؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي ًلؿ. د( ام عٌن عوَهي هي

 كأى ًيللي هاتل تزـيـًظل هزـؿ اًت.كٍم ام تاكيؼ  20ؿ( عٌن عوَهي ظلف 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 228تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

َُؿ، ٍلي صٌاًضِ پي ام تلؿيـ يا اًٌاك ًٌـ،  پي ام اؿػاي رؼليت ًٌـ، تلؿيـ يا اًٌاك ًٌثت تِ آى ًٌـ پقيلكتِ ًوي»ؿاكؿ:  هولك هي 228هاؿُ 

 اؿػاي رؼل َُؿ كوٚ تِ اؿػاي رؼل كًيـگي ؽَاّـ ُـ. 

ؿك َٓكتي ًِ اؿػاي رؼل يا اظْاكًظل تلؿيـ ٍ اًٌاك ًٌثت تِ ًٌـ ُـُ تاُـ، ؿيگل اؿػاي پلؿاؽت ٍرِ آى ًٌـ يا اًزام ّل ًَع تؼْـي 

آالت ًٌـ ّولاُ تا ؿػَاي پلؿاؽت ٍرِ يا اًزام تؼْـ، تؼلٕ َُؿ كوٚ تِ اؿػاي َُؿ ٍ صٌاًضِ ًٌثت تِ  ًٌثت تِ آى پقيلكتِ ًوي

 «تاُـ. پلؿاؽت ٍرِ يا اًزام تؼْـ كًيـگي ؽَاّـ ُـ ٍ تؼلٕ تِ آالت هاتل كًيـگي ًوي



 (1385)آمهَى  ّاي صيش دس استثاـ تا ادػاي جؼليت سٌذ غحيح است؟ ًذام يي اص گضيٌِ -123

 ًٌـ، اكائِ ًٌٌـُ ًٌـ تايـ آالت آى كا احثات ًوايـ.الق( ؿك َٓكت اؿػاي رؼليت 

 َُؿ. ب( تِ اؿػاي رؼليت ًٌـ پي ام اًٌاك آى ًٌـ كًيـگي ًوي

 َُؿ. آى ؿيي ًيٌت ٍ تِ ّل ؿٍ اؿػا كًيـگي هي  د( اؿػاي رؼليت ًٌـ تـّي، هاًغ ام اؿػاي پلؿاؽت

 َُؿ. كوٚ تِ اؿػاي پلؿاؽت ؿيي كًيـگي هيؿ( ؿك َٓكت اؿػاي رؼليت ًٌـ ؿيي ّولاُ تا اؿػاي پلؿاؽت ؿيي، 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 228تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

  چٌاًچِ پس اص تشديذ يا اًٌاس سٌذ، خَاًذُ ًسثت تِ ّواى سٌذ ادػاي جؼل ًوايذ، دادگاُ تِ ًذام يي سسيذگي خَاّذ ًشد؟ -124

 (1388)آمهَى      

 رؼل ّل ًِ كًيـگي ؽَاّـ ًلؿ.الق( تِ اًٌاك يا تلؿيـ ٍ 

 ب( كوٚ تِ اًٌاك يا تلؿيـ كًيـگي ؽَاّـ ًوَؿ.

 د( كوٚ تِ اؿػاي رؼل كًيـگي هي ًٌـ.

 ؿ( ؿاؿگاُ هؾيل اًت تِ ّل ًـام ام اؿػاّا كًيـگي ًٌـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 228تاضذ، هكاتن غذس هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 (1390)آمهَى اغالت اسٌاد ػادي غحيح است؟ًذام ػثاست دس هَسد تؼشؼ تِ  -125

 اظْاك ًٌٌـُ تلؿيـ تايٌتي تل ٛثن اظْاك ؽَؿ ؿليل تياٍكؿ.الق( 

 هٌٌل آالت ًٌـ تايٌتي تل ٛثن اظْاك ؽَؿ ؿليل تياٍكؿ.ب( 

 ؿك َٓكت اًٌاك، اكائِ ًٌٌـُ ًٌـ ػاؿي تايٌتي تلاي احثات آالت ًٌـ ؿليل تياٍكؿ.  د(

 اكائِ ًٌٌـُ ًٌـ تايٌتي تلاي احثات آالت آى ؿليل تياٍكؿ. ؿك َٓكت اؿػاي رؼل،ؿ( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 228تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1389)آمهَى  يي اص ػثاسات صيش غحيح است؟  ًذام -126

 الق( پي ام اًٌاك يا تلؿيـ ًٌثت تِ ًٌـ، اؿػاي رؼليت هٌوَع ًيٌت.

  .اًٌاك يا تلؿيـ ًٌثت تِ آى ًٌـ، هٌوَع ًيٌتب( پي ام اؿػاي رؼليت ًٌـ، 

 د( ؿك َٓكت اًٌاك يا تلؿيـ ًٌثت تِ يي ًٌـ ّولاُ تا اؿػاي پلؿاؽت ٍرِ آى، اؿػاي اؽيل هٌوَع ًؾَاّـ تَؿ.

 َُؿ. ؿ( تؼـ ام اؿػاي رؼليت ًٌـ، ؿك َٓكتي ًِ ًٌثت تِ آى ًٌـ، اًٌاك يا تلؿيـ َُؿ كوٚ تِ اؿػاي اؽيل كًيـگي هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 247تا  229تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د» گضيٌِ

 «گلؿؿ. حل ؿك احثات آى، گَاّي گَاّاى تاُـ تلاتل هَاؿ ميل اهـام هيؤؿك هَاكؿي ًِ ؿليل احثات ؿػَا يا ه»ؿاكؿ:  هولك هي 229هاؿُ 

 

 گَاّی -

 (1389)آمهَى  تا چِ تٌليلي هَاجِ است؟اگش خَاّاى تشاي احثات ادػاي خَد اهاهِ تيٌِّ ًوايذ، دادگاُ  -127

 الق( ؿاؿگاُ تايـ هٜاتن تيٌِّ عٌن ٓاؿك ًوايـ.

 ب( ؿاؿگاُ تايـ ؿك َٓكت ػـم تيٌِّ هؼاكٕ، عٌن ٓاؿك ًوايـ.

  .د( ؿاؿگاُ تايـ ؿك َٓكت ػـم تيٌِّ هؼاكٕ، صٌاًضِ ؿػَا تل هيّت ًثاُـ، عٌن ٓاؿك ًوايـ

 ؼاكٕ، صٌاًضِ ؿػَا تل هغزَك ًثاُـ، عٌن ٓاؿك ًوايـ.ؿ( ؿاؿگاُ تايـ ؿك َٓكت ػـم تيٌِّ ه

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 230تاضذ، هكاتن تٌذ د هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 



ؿػاٍي ًِ اٛالع تل آًْا هؼوَالً ؿك اؽتياك مًاى اًت ام هثيل ٍالؿت، كٗاع، تٌاكت، ػيَب ؿكًٍي مًاى تا »... ؿاكؿ:  هولك هي 230تٌـ د هاؿُ 

 ...« صْاك مى، ؿٍ هلؿ يا يي هلؿ ٍ ؿٍ مى.گَاّي 

  احثات دػاٍي ًِ اقالع آًْا هؼوَالً دس اختياس صًاى است اص هثيل ٍالدت، سؾاع، ػيَب دسًٍي صًاى تا گَاّي ...... هوٌي است. -128

 (1380)آمهَى      
 ب( ًِ مى    الق( يي مى

 ؿ( يي هلؿ ٍ يي مى    د( صْاك مى

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 234هكاتن هادُ تاضذ،  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

تَاًٌـ گَاّاى ٛلف ؽَؿ كا تا فًل ػلت رلط ًوايٌـ. صٌاًضِ پي ام ٓـٍك كأي تلاي  ّل يي ام آغاب ؿػَا هي»ؿاكؿ:  هولك هي 234هاؿُ 

ّن هٌتٌـ تِ آى گَاّي تَؿُ، هَكؿ ؿاؿگاُ هؼلَم َُؿ ًِ هثل ام اؿاي گَاّي رْات رلط ٍرَؿ ؿاُتِ ٍلي تل ؿاؿگاُ هؾلي هاًـُ ٍ كأي ٓاؿك 

 حل ؿك اػتثاك كأي ؿاؿگاُ ًؾَاّـ تَؿ.ؤتاُـ ٍ صٌاًضِ رْات رلط تؼـ ام ٓـٍك كأي عاؿث ُـُ تاُـ، ه ام هَاكؿ ًوٖ هي

 «ؿك َٓكتي ًِ ٛلف ؿػَا تلاي رلط گَاُ ام ؿاؿگاُ اًتوْال ًوايـ ؿاؿگاُ عـاًخل تِ هـت يي ّلتِ هْلت ؽَاّـ ؿاؿ. -تثٔلُ

(1381)آمهَى َستي ًِ خَاًذُ تشاي جشح گَاّاى خَاّاى اص دادگاُ دسخَاست هْلت ًوايذ:دس غ 

 احل اًت. الق( رلط ُاّـ تي

 ؿّـ. ب( ؿاؿگاُ عـاًخل يي ّلتِ تِ ؽَاًـُ هْلت هي

 ؿّـ. د( ؿاؿگاُ عـاًخل تيٌت كٍم تِ ؽَاًـُ هْلت هي

 ًٌـ. تزـيـ هيؿ( ؿاؿگاُ ؿك َٓكت هَاكوت ؽَاّاى رلٌِ ؿاؿكًي كا 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 242تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

تَاًـ تِ ؿكؽَاًت يٌي ام آغاب ؿػَا ّوضٌيي ؿك َٓكتي ًِ هوت٘ي تـاًـ گَاّاى كا اع٘اك ًوايـ. ؿك  ؿاؿگاُ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 242هاؿُ 

گلؿؿ ٍ تايـ عـاهل يي ّلتِ هثل ام تٌِيل ؿاؿگاُ تِ گَاُ يا  تؼييي ُـُ كػايت هياتالؽ اع٘اكيِ، هولكاتي ًِ تلاي اتالؽ اٍكام ه٘ايي 

 «گَاّاى اتالؽ َُؿ.

 (1388)آمهَى حذاهل كاغلِ صهاًي تاسيخ اتالؽ احؿاسيِ تِ گَاُ تاجلسِ سسيذگي چٌذسٍص است؟ -130

 ب( پٌذ كٍم     الق( ًِ كٍم 

 ؿ( ؿُ كٍم    د( ّلت كٍم

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 243كاتن هادُ تاضذ، ه غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 «گَاّي ًِ تلاتل هاًَى اع٘اك ُـُ اًت، صٌاًضِ ؿك هَػـ هولك عَ٘ك ًياتـ، ؿٍتاكُ اع٘اك ؽَاّـ ُـ.»ؿاكؿ:  هولك هي 243هاؿُ 

 (1385)آمهَى  دس غَستي ًِ گَاُ پس اص احؿاس دس اهش حوَهي، حاؾش ًطَد: -131

 الق( اع٘اك هزـؿ ٍي هوٌي ًيٌت.

 تلاي تاك ؿٍم اع٘اك ؽَاّـ ُـ.ب( 

 َُؿ. د( رلة هي

 َُؿ. ؿ( تاك ؿٍم اع٘اك ٍ ؿك َٓكت ػـم عَ٘ك رلة هي

 .تاضذ غحيح هي« د»گضيٌِ 

 

 هؼایٌِ هحل ٍ تحقیق هحلی -



 (1380)آمهَى  اقالػات حاغل اص تحوين ٍ هؼايٌِ هحل، ّواًٌذ اقالػات حاغل اص: -132

 ب( هٌن اًت.   الق( ُْاؿت َُْؿ اًت.

 ؿ( اهاكات ه٘ايي اًت.   اكات هاًًَي اًت.د( اه

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 255تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 (1386)آمهَى  ضَد؟ تحويوات هحلي جضء ًذام يي اص ادلِ هحسَب هي -133

 ب( اًٌاؿ ًتثي    ه٘ايي  الق( اهاكُ

 ؿ( اهاكُ هاًًَي    د( ُْاؿت

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 256هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« ب»گضيٌِ 

، هَرة ؽلٍد آى ام ػـاؿ ؿاليل ٍي هتواٗيػـم تْيِ ًٍيلِ ارلاي هلاك هؼايٌِ هغل يا تغوين هغلي تًَٚ »ؿاكؿ:  هولك هي 256هاؿُ 

ٍ ؿك هلعلِ تزـيـًظل تا ل ارلا ؿك هلعلِ تـٍي تا ؽَاّاى ؿػَا يتاُـ. ٍ اگل ارلاي هلاك هقًَك كا ؿاؿگاُ المم تـاًـ، تْيِ ًٍا هي

كأي ًوايـ  ءتاُـ. ؿك َٓكتي ًِ تِ ػلت ػـم تْيِ ًٍيلِ، ارلاي هلاك هوـٍك ًثاُـ ٍ ؿاؿگاُ تـٍى آى ًتَاًـ اًِا تزـيـًظلؽَاُ هي

 «ؿاؿؽَاًت تـٍي اتٜال ٍ ؿك هلعلِ تزـيـًظل، تزـيـًظلؽَاّي هتَهق، ٍلي هاًغ ارلاي عٌن تـٍي ًؾَاّـ تَؿ.

ِ تذٍي، دادگاُ اجشاي هشاس هؼايٌِ هحل سا الصم تذاًذ ٍ قشكيي ّن هتواؾي هؼايٌِ هحل ًثاضٌذ، دس غَستي ًِ تِ چٌاًچِ دس هشحل -134

 (1381)آمهَى ػلت ػذم تْيِ ٍسيلِ، اجشاي هشاس هوذٍس ًثاضذ ٍ دادگاُ تذٍى آى ًتَاًذ سأى دّذ دس ايي غَست:

 َُؿ.  ب( ؿاؿؽَاًت اتٜال هي   َُؿ. الق( ؿػَا كؿ هي

 َُؿ. ؿ( هؼايٌِ هغل ام ػـاؿ ؿاليل ؽاكد هي   َُؿ. كًيـگي هتَهق هي د(

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 256تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

تَاًذ تذٍى ًظش ًاسضٌاس سأي غادس  ضَد ٍ دادگاُ ًيض ًوي دس هَاسدي ًِ هشاس ًاسضٌاسي تِ تطخيع دادگاُ تجذيذًظش غادس هي -135

 (1390)آمهَى  ًوايذ:

 َُؿ. ييـ كأي تـٍي تِ لغاٝ كوـ ؿليل هيأپلؿاؽت ّنيٌِ ًاكٌُاًي هَرة تػـمالق( 

 َُؿ.  پلؿاؽت ّنيٌِ ًاكٌُاًي تًَٚ تزـيـًظلؽَاُ هَرة تَهق كًيـگي تزـيـًظل هيػـمب( 

 َُؿ. پلؿاؽت ّنيٌِ ًاكٌُاًي تًَٚ تزـيـًظلؽَاُ هَرة اتٜال ؿاؿؽَاًت تزـيـًظل هيػـمد( 

ػـم پلؿاؽت ّنيٌِ ًاكٌُاًي تًَٚ تزـيـًظلؽَاُ هَرة ؽلٍد ًاكٌُاًي ام ػـاؿ ؿاليل تزـيـًظلؽَاُ ٍ ٓـٍك هلاك كؿ ؿػَي ؿ( 

 َُؿ. تزـيـًظل هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 259تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« ب»گضيٌِ 

هـت يي ّلتِ ام تاكيؼ اتالؽ آى كا پلؿاؽت ًٌٌـ، ًاكٌُاًي ام ايـاع ؿًتونؿ ًاكٌُاى تِ ػْـُ هتواٗي اًت ٍ ّلگاُ ظلف  -259هاؿُ 

 َُؿ.ػـاؿ ؿاليل ٍي ؽاكد هي

ي ًوايـ، پلؿاؽت ؿًتونؿ ًاكٌُاًي ؿك هلعلِ أك ءّلگاُ هلاك ًاكٌُاًي تٌظل ؿاؿگاُ تاُـ ٍ ؿاؿگاُ ًين ًتَاًـ تـٍى اًزام ًاكٌُاًي اًِا

ـُ تزـيـًظلؽَاُ اًت، ؿك َٓكتي ًِ ؿك هلعلِ تـٍي ؿاؿگاُ ًتَاًـ تـٍى ًظل تـٍي تِ ػْـُ ؽَاّاى ٍ ؿك هلعلِ تزـيـًظل تِ ػْ

ل تاُـ تزـيـًظلؽَاّي هتَهق ٍلي ـًظگلؿؿ ٍ اگل ؿك هلعلِ تزـيـال هيـاؿك ًوايـ، ؿاؿؽَاًت اتٜــ ًين عٌن ٓـًاكٌُاى عتي تا ًَگٌ

 هاًغ ارلاي عٌن تـٍي ًؾَاّـ تَؿ.

 (1389)آمهَى  هحل يا تحوين هحلي: ػذم تْيِ ٍسيلِ اجشاي هشاس هؼايٌِ -136

 گلؿؿ. الق( ؿك َٓكتي ًِ ارلاي هلاكّاي هقًَك كا ؿاؿگاُ المم تـاًـ هلاك كؿ ؿػَاي تـٍي ٓاؿك هي

 گلؿؿ. ب( ؿك َٓكتي ًِ ارلاي هلاكّاي هقًَك كا ؿاؿگاُ المم تـاًـ هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت تـٍي ٓاؿك هي



 گلؿؿ. ؿكؽَاًت ؽَاّاى تاُـ هَرة ٓـٍك هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت تـٍي هي د( ؿك َٓكتي ًِ ارلاي هلاكّاي هقًَك تِ

 گلؿؿ. ؿ( ؿك َٓكتي ًِ ارلاي هلاكّاي هقًَك تِ ؿكؽَاًت تزـيـًظلؽَاُ تاُـ هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت تزـيـًظلؽَاّي ٓاؿك هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 262تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

توـين ؿاكؿ، هگل ايي ًِ هََٗع ام اهَكي تاُـ ًِ اظْاك ًظل ؿك آى  ًاكٌُاى تايـ ؿك هـت هولك ًظل ؽَؿ كا ًتثاً»ؿاكؿ:  هيهولك  262هاؿُ 

ًٌـ. ؿك ّل عال  هـت هيٌل ًثاُـ. ؿك ايي َٓكت تِ تواٗاي ًاكٌُاى ؿاؿگاُ هْلت هٌاًة ؿيگلي تؼييي ٍ تِ ًاكٌُاى ٍ ٛلكيي اػالم هي

 ٓليظ ٍ هَرِ تاُـ.  اظْاكًظل ًاكٌُاى تايـ

َُؿ. صٌاًضِ هثل ام اًتؾاب يا اؽٜاك تِ  توـين ؿاؿگاُ ًٌوايـ، ًاكٌُاى ؿيگلي تؼييي هي ّلگاُ ًاكٌُاى ظلف هـت هؼيي ًظل ؽَؿ كا ًتثاً

ك اػالم ؿا ؿّـ ٍ تؾلق ًاكٌُاى كا تِ هلرغ ٓالعيت ًاكٌُاى ؿيگل ًظل ًاكٌُاى تِ ؿاؿگاُ ٍآل َُؿ، ؿاؿگاُ تِ آى تلتية احل هي

 «ؿاكؿ. هي

 

 رجَع تِ کارشٌاس -

 (1381)آمهَى   ّشگاُ ًظش ًتثي ًاسضٌاس تؼذ اص هْلتي ًِ دادگاُ تؼييي ًشدُ است، تِ دادگاُ ٍاغل ضَد: -137

 الق( ؿاؿگاُ ؿك تلتية احل ؿاؿى يا ًـاؿى تِ آى هؾتاك اًت.

 ًٌـ. ؿّـ ٍ ًاكٌُاى ؿيگلي اًتؾاب هي احل ًوي ب( ؿاؿگاُ تِ آى تلتية

ؿّـ ٍ تؾلق ًاكٌُاى كا تِ هلرغ ٓالظ  صٌاًضِ ؿاؿگاُ ًاكٌُاى ؿيگلي اًتؾاب ًوَؿُ اها تِ اٍ اؽٜاك ًٌلؿُ تاُـ، تِ آى تلتية احل هي د(

 ًٌـ. اػالم هي

ـُ ًوايـ ٍ تِ ًظل ٍآل ُ ؿ( صٌاًضِ ؿاؿگاُ ًاكٌُاى ؿيگلي اًتؾاب ٍ تِ اٍ اؽٜاك ّن ًلؿُ تاُـ، ام اًتؾاب ًاكٌُاى رـيـ ػـٍل هي

 ؿّـ. تلتية احل هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 265تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؿك َٓكتي ًِ ًظل ًاكٌُاى تا اٍٗاع ٍ اعَال هغون ٍ هؼلَم هَكؿ ًاكٌُاًي هٜاتوت ًـاُتِ تاُـ، ؿاؿگاُ تِ آى »ؿاكؿ:  هولك هي 265هاؿُ 

 «تلتية احل ًؾَاّـ ؿاؿ.

 (1384)آمهَى  هٌتخة دادگاُ تا اٍؾاع ٍاحَال هحون ٍهؼلَم هَسد ًاسضٌاسي هكاتوت ًذاضتِ تاضذ:چٌاًچِ ًظشيِ ًاسضٌاس  -138

 تَاًـ تـٍى تَرِ تِ ًظل ًاكٌُاى، تل ؽالف آى كأى ٓاؿك ًوايـ. الق( ؿاؿگاُ هي

 ب( تايٌتي ؿاؿگاُ ًاكٌُاى كا هلنم ًوايـ تا ًظل ؽَؿ كا آالط ًٌـ.

 اًتؾاب ًوايـ. د( ؿاؿگاُ تايٌتي ًاكٌُاى ؿيگلي

 ؿ( ؿاؿگاُ تايٌتي ام ًظل ًاكٌُاى هتاتؼت ًوايـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 265تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1388)آمهَى  ؟دّذ ًويدادگاُ دس چِ غَستي تِ ًظشيِ ًاسضٌاسي تشتية احش  -139

 هٜاتوت ًـاُتِ ٍ هَكؿ اػتلإ ّن هلاك گلكتِ تاُـ.الق( كوٚ ؿك َٓكتي ًِ تا اٍٗاع ٍ اعَال هغون ٍ هؼلَم هََٗع ؿػَي 

 ب( ؿك َٓكتي ًِ ؽَاًـُ تِ آى اػتلإ ًلؿُ تاُـ.

 د( ؿك َٓكتي ًِ تا اٍٗاع ٍ اعَال هٌٜثن ًثاُـ.

 ؿ( ؿك َٓكتي ًِ هَكؿ اػتلإ ؽَاّاى هلاك گيلؿ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 265تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 



 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  ... ًاسضٌاس ؿيشسسوي تؼييي ًوايذ.دادگاُ .. -140

 تَاًـ. ب( ًوي    تَاًـ. الق( هي

 تَاًـ. ؿ( تِ ؿكؽَاًت يٌي ام ٛلكيي ؿػَي هي  تَاًـ. د( تا تلاٗي ٛلكيي ؿػَي هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 268تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

تَاًٌـ هثل ام اهـام ًاكٌُاى يا ًاكٌُاًاى  َُؿ، هي ؿػَا ؿك ّل هَكؿ ًِ هلاك كرَع تِ ًاكٌُاى ٓاؿك هيٛلكيي »ؿاكؿ:  هولك هي 268هاؿُ 

الٜلكيي تِ راي  هٌتؾة، ًاكٌُاى يا ًاكٌُاًاى ؿيگلي كا تا تلاٗي، اًتؾاب ٍ تِ ؿاؿگاُ هؼلكي ًوايٌـ. ؿك ايي َٓكت ًاكٌُاى هلٗي

َُؿ هوٌي اًت ؿيل ام ًاكٌُاى  كٌُاًي اهـام ؽَاّـ ًلؿ. ًاكٌُاًي ًِ تِ تلاٗي اًتؾاب هيًاكٌُاى هٌتؾة ؿاؿگاُ تلاي ارلاي هلاك ًا

 «كًوي تاُـ.

 تذٍى ..... ٍ  ًوايذ كسخ سا تجذيذًظش ..... حٌن دادگاُ تاضذ، ًوَدُ غادس حٌن ًاسضٌاس ًظش استٌاد تِ ًخستيي دادگاُ چٌاًچِ -141

 (1392)آمهَى  .ًوايذ غادس ًاسضٌاس سأي ًظش جلة

 .تَاًـهي – تَاًـب( هي   تَاًـًوي - تَاًـالق( هي

 .تَاًـًوي ػليِ،هغٌَم ؿكؽَاًت تا رن - تَاًـؿ( هي   تَاًـًوي – تَاًـد( ًوي

 تاضذ.غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 

 سَگٌذ -

 (1383)آمهَى  سأى ٍحذت سٍيِ ّيأت ػوَهي ديَاى ػالي ًطَس: -142

 َُؿ. احل هي هَرة هاًَى تيالق( هاتل تزـيـًظل ًثَؿُ ٍ كوٚ تِ 

 َُؿ. احل هي ب( كوٚ تِ هَرة هاًَى ٍ يا كأى ٍعـت كٍيِ تي

 َُؿ. احل هي د( هاتل اتٜال ؿك ؿيَاى ػـالت اؿاكي اًت ٍ تِ هَرة هاًَى ًين تي

 َُؿ. احل هي ؿ( هاتل تزـيـًظل ؿك ُؼثِ تِؾيْ تَؿُ ٍ تِ هَرة هاًَى ًين تي

 هاًَى آييي دادسسي ًيلشي؛ 271هكاتن هادُ تاضذ،  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 «ًَُـ.احل هيآكاي ّيأت ػوَهي ؿيَاى ػالي ًَِك هاتل تزـيـًظل ًثَؿُ ٍ كوٚ تِ هَرة هاًَى تي«  ؿاكؿ: هولك هي 271هاؿُ 

(1381)آصهَى اگش ًسي ًِ تايذ دس دادگاُ سَگٌذ ياد ًٌذ تشاي هثَل يا سد سَگٌذ هْلت تخَاّذ: 

 تَاًـ عـاًخل يي ّلتِ تِ اٍ هْلت تـّـ. هَاكوت ٛلف ؿػَا هي الق( ؿاؿگاُ تا

 كٍم تِ اٍ هْلت تـّـ. 20ب( صٌاًضِ ػقك هَرْي اهاهِ ًوايـ، ؿاؿگاُ يٌثاك ٍ كوٚ 

 د( ؿكؽَاًت هْلت تلاي اتياى ًَگٌـ پقيلكتِ ًيٌت ٍ تِ هٌنلِ اهتٌاع ام ًَگٌـ ياؿ ًلؿى اًت.

 هَرة ٗلك ٛلف ًَِؿ تِ اٍ يٌثاك هْلت تـّـ.اي ًِ  تَاًـ تِ اًـامُ ؿ( ؿاؿگاُ هي

 آييي دادسسي هذًي؛ 287تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

اي ًِ هَرة ٗلك  تَاًـ تِ اًـامُ اگل ًٌي ًِ تايـ ًَگٌـ ياؿ ًٌـ تلاي هثَل يا كؿ ًَگٌـ هْلت تؾَاّـ، ؿاؿگاُ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 287هاؿُ 

 «ـّـ.تاك هْلت ت ٛلف ًَِؿ تِ اٍ يي

 (1389)آمهَى  اگش ًسي ًِ تايذ سَگٌذ ياد ًٌذ، تشاي هثَل يا سد سَگٌذ هْلت تخَاّذ، دادگاُ چِ تػويوي اتخار خَاّذ ًشد؟ -144

 تَاًـ تِ اٍ هْلت ؿّـ. ب( ؿاؿگاُ ًوي  الق( ؿاؿگاُ تايـ تِ اٍ هْلت ؿّـ.

 هَرة ٗلك ٛلف هواتل ًگلؿؿ. تَاًـ تِ اٍ هْلت ؿّـ، تِ هيناًي ًِ  ؿ( ؿاؿگاُ هي  تَاًـ تِ اٍ هْلت ؿّـ. د( ؿاؿگاُ هٜلواً هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 287تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 



ًوايذ ٍ دس دادخَاست خَد تِ تحويوات ٍ هؼايٌِ هحلي دس ضْش  ًِ ايشاًي است دس لٌذى قشح دػَا هي« ب»ػليِ « الق»آهاي  -145

دّذ. دس ايي غَست دادگاُ  ًٌذ. دادگاُ لٌذى تِ دادگاُ ػوَهي تْشاى ًياتت اجشاي هشاس تحويوات ٍ هؼايٌِ هحلي سا هي تٌاد هيتْشاى اس

 (1380)آمهَى   ػوَهي تْشاى:

 الق( هلنم تِ ارلاي هَكؿ ًياتت اًت.

 تَاًـ ًياتت كا اًزام ؿّـ. ب( هي

 ؿّـ. كا اًزام هيد( ؿك َٓكت هَاكوت كياًت هَُ ه٘اييِ هَكؿ ًياتت 

 ؿّـ. ؿ( تِ ُلٙ هؼاهلِ هتواتل كيواتيي ًياتتي ًِ ؿاؿُ ُـُ اًت اًزام هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 292تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ي ؿيگل كارغ تِ تغويوات ّاي ًَِكّا تَاًٌـ تِ ُلٙ هؼاهلِ هتواتل، ًياتتي ًِ ام ٛلف ؿاؿگاُ اي ايلاى هيّ ؿاؿگاُ»ؿاكؿ:  هولك هي 292هاؿُ 

 «َُؿ هثَل ًٌٌـ. ه٘ايي تِ آًْا ؿاؿُ هي
 

 

 رأی پاًسدّن:هثحث 

 رأیصذٍر ٍ اًشای  -

 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  دادگاُ حذاًخش ظشف هْلت چٌذ سٍص پس اص اػالم ختن دادسسي تايذ هثادست تِ غذٍس سأى ًوايذ؟ -146

 ب( پٌذ كٍم    الق( تيٌت كٍم

 كٍمؿ( ؿُ     د( يي ّلتِ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 295تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

پي ام اػالم ؽتن ؿاؿكًي ؿك َٓكت اهٌاى ؿاؿگاُ ؿك ّواى رلٌِ اًِاء كأي ًوَؿُ ٍ تِ آغاب ؿػَا اػالم »ؿاكؿ:  هولك هي 295هاؿُ 

 «ًٌـ. ٍ اػالم كأي هي ءًوايـ ؿك ؿيل ايي َٓكت عـاًخل ظلف يي ّلتِ اًِا هي

 (1390)آمهَى هوشسات آييي دادسسي هذًي اهتؿاي ًذاهيي اص هَاسد ريل سا داسد؟ -147

 پي ام ؽتن ؿاؿكًي ؿػَت ام ٛلكيي هزام اًت.الق( 

 تَاًـ كأي ٓاؿك ًٌـ. پي ام ؽتن ؿاؿكًي ؿاؿگاُ هيب( 

 پي ام اػالم ؽتن هقاًلات، ؿاؿگاُ تٌليلي ؿك ٓـٍك كأي ًـاكؿ. د( 

 تَاًـ اكراع اهل تِ ًاكٌُاى ًوايـ. اُ هيپي ام ؽتن ؿاؿكًي، ؿاؿگؿ( 

 تاضذ.غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1385)آمهَى   دس غَستي ًِ دػَا هاتل تجضيِ تَدُ ٍ كوف هسوتي اص آى آهادُ غذٍس سأى تاضذ دادگاُ: -148

 الق( هٌلق تِ اًِاء كأى ًٌثت تِ ّواى هٌوت اًت.

 ًوايـ. ّا اهـام تِ ٓـٍك كأى هي هٌوتؿّـ ٍ پي ام آهاؿُ ُـى ّوِ  ب( كًيـگي كا اؿاهِ هي

 تاُـ. د( تا ؿكؽَاًت ؽَاّاى ٍ ػـم هؾاللت ؽَاًـُ هٌلق تِ اًِاي كأى ًٌثت تِ ّواى هٌوت هي

 تاُـ. ؿ( تا ؿكؽَاًت ؽَاّاى هٌلق تِ اًِاء كأى ًٌثت تِ ّواى هٌوت هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 298تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؿك َٓكتي ًِ ؿػَا هاتل تزنيِ تَؿُ ٍ كوٚ هٌوتي ام آى هوت٘ي ٓـٍك كأي تاُـ تا ؿكؽَاًت ؽَاّاى، ؿاؿگاُ »ؿاكؿ:  هولك هي 298هاؿُ 

 «ؿّـ. تاُـ ٍ ًٌثت تِ هٌوت ؿيگل، كًيـگي كا اؿاهِ هي هٌلق تِ اًِاي كأي ًٌثت تِ ّواى هٌوت هي

 

  



 رأیاتالؽ  -

 (1389)آمهَى  سأى اص قشين آگْي دس سٍصًاهِ اتالؽ ضذُ تاضذ، تاسيخ اتالؽ چِ صهاًي است؟ چٌاًچِ سأى دادگاُ ؿياتي تَدُ ٍ هلاد -149

 ب( يي ّلتِ پي ام اًتِاك آگْي   الق( تاكيؼ اًتِاك آگْي 

 ػليِ ام هلاؿ كأى ؿ( تاكيؼ اٛالع هغٌَم  د( يي هاُ پي ام اًتِاك آگْي 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 302تاضذ، هكاتن تثػشُ هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

تَاى ارلا ًوَؿ هگلايٌٌِ تِ َٓكت عَ٘كي ٍ يا تِ َٓكت ؿاؿًاهِ يا كًٍَُت گَاّي  ّيش عٌن يا هلاكي كا ًوي»ؿاكؿ:  هولك هي 302هاؿُ 

اًت ٍ ًايل اٍكام ى تلاتل هولكات هلتَٙ تِ اتالؽ ؿاؿؽَآُـُ آى تِ ٛلكيي يا ًٍيل آًاى اتالؽ ُـُ تاُـ. ًغَُ اتالؽ ؿاؿًاهِ ٍ كًٍَُت 

 كًوي ؽَاّـ تَؿ. 

ّاي ًخيلاالًتِاك هلًن  ًٍيلِ آگْي ؿك يٌي ام كٍمًاهِِ الوٌاى تاُـ، هلاؿ كأي ت صٌاًضِ كأي ؿاؿگاُ ؿياتي تَؿُ ٍ هغٌَم ػليِ هزَْل -تثٔلُ

 «َُؿ. اتالؽ كأي هغٌَب هيػليِ اتالؽ ؽَاّـ ُـ. تاكيؼ اًتِاك آگْي، تاكيؼ  تاك تِ هغٌَم يا هغلي تا ّنيٌِ ؽَاّاى تلاي يي

 

 حکن حضَری ٍ غیاتی -

 (1386)آمهَى  سأى دادگاُ دس چِ هَاسدي ؿياتي است؟ -150

 اٍ ؿك ّيش رلٌِ ؿاؿگاُ عاٗل ًِـُ ٍ ًتثاً ّن ؿكاع ًٌلؿُ تاُـ.  الق( ؿك هَاكؿي ًِ ٍهت كًيـگي اتالؿي ٍاهؼي ًِـُ ٍ ؽَاًـُ ٍ ًوايٌـُ

 عاٗل ًِـُ تاُـ.ب( ؿك هَاكؿي ًِ ؽَاًـُ ؿك ؿاؿگاُ 

 د( ؿك هَاكؿي ًِ ؽَاًـُ يا ًوايٌـُ هاًًَي اٍ ؿك ؿاؿگاُ عاٗل ًِـُ تاُـ.

 ؿ( ؿك هَاكؿي ًِ اؽٜاكيِ ٍهت كًيـگي اتالؽ ٍاهؼي ًِـُ تاُـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 303تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ل ايي ًِ ؽَاًـُ يا ًٍيل يا هائن هوام يا ًوايٌـُ هاًًَي ٍي ؿك ّيش يي ام رلٌات عٌن ؿاؿگاُ عَ٘كي اًت هگ»ؿاكؿ:  هولك هي 303هاؿُ 

 «ؿاؿگاُ عاٗل ًِـُ ٍ تِ َٛك ًتثي ًين ؿكاع ًٌوَؿُ تاُـ ٍ يا اؽٜاكيِ اتالؽ ٍاهؼي ًِـُ تاُـ.
 

 ٍاخَاّی -

هاًًَي ضذُ ٍ اًثش اص دادگاُ تواؾاي  دس دادگاُ ػوَهي حٌن ؿياتي ػليِ ػلي ٍ لِ اًثش غادس ضذُ است. دادًاهِ تِ ػلي اتالؽ -151

 (1380)آمهَى اجشائيِ ًوَدُ. ٍسهِ اجشايي ّن اتالؽ هاًًَي ضذُ است ٍلي ٍاخَاّي ًطذُ است. دس ايي غَست:

 لِ ؽَاّـ تَؿ. الق( ارلاي عٌن هٌَٙ تِ هؼلكي ٗاهي هؼتثل يا اؽق تأهيي هٌاًة ام هغٌَم

 هغٌَم لِ اًت. ب( ارلاي عٌن هٌَٙ تِ التنام ٍ ٗواًت ُؾْ

 د( ارلاي عٌن تـٍى هيـ ٍ ُلٙ تالهاًغ اًت.

 ؿ( ارلاي عٌن تا هَاكوت كييي هزتوغ يا كييي ؿاؿگٌتلي اهٌاًپقيل اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 306هادُ  2تاضذ، هكاتن تثػشُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

لِ ؽَاّـ تَؿ. هگلايٌٌِ  هؼلكي ٗاهي هؼتثل يا اؽق تأهيي هتٌاًة ام هغٌَمارلاي عٌن ؿياتي هٌَٙ تِ  -2تثٔلُ »... ؿاكؿ:  هولك هي 306هاؿُ 

 «...ػليِ ؿاية اتالؽ ٍاهؼي ُـُ ٍ ًاهثلؿُ ؿك هْلت هولك ام تاكيؼ اتالؽ ؿاؿًاهِ ٍاؽَاّي ًٌلؿُ تاُـؿاؿًاهِ يا ارلائيِ تِ هغٌَم

 (1390)آمهَى  صهاى سپشدى تأهيي هٌاسة دس اجشاي حٌن ؿياتي ...... است. -152

 مهاى ؿكؽَاًت ارلاييِب(   مهاى ٓـٍك ارلاييِالق( 

 مهاى ُلٍع ػوليات ارلايي ؿ(  مهاى اػالم ؽتن ػوليات ارلاييد( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 306هادُ  2 تاضذ. هكاتن تثػشُغحيح هي« د»گضيٌِ 



 (1385َى )آمه توذين دادخَاست ٍاخَاّي خاسد اص هْلت هاًًَي تذٍى ػزس هَجِ: -153

 تاُـ. الق( هاتل كًيـگي ؿك هلعلِ تزـيـًظل هي

 تاُـ. ٍرِ ًويب( هاتل كًيـگي تِ ّيش

 تاُـ. د( هاتل كًيـگي كلراهي ؿك ؿيَاى ػالي ًَِك هي

 تاُـ. ؿ( هاتل كًيـگي ؿك ُؼثِ ٓاؿك ًٌٌـُ عٌن ؿياتي تِ ػٌَاى تزـيـًظل هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 306هادُ  3تاضذ، هكاتن تثػشُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

توـين ؿاؿؽَاًت ؽاكد ام هْلت ياؿُـُ تـٍى ػقك هَرِ هاتل كًيـگي ؿك هلعلِ تزـيـًظل تلاتل  -3تثٔلُ ... »ؿاكؿ:  هولك هي 306هاؿُ 

 «تاُـ. هولكات هلتَٙ تِ آى هلعلِ هي

 (1385)آمهَى هاًي تايذ تاهي تاضذ:اجشاء ضَد تأهيي هضتَس تا چِ ص  لِ ّشگاُ حٌن ؿياتي تا اخز تأهيي اص هحٌَم -154

 الق( تا ؿٍ ًال

 ب( تا پٌذ ًال

 د( تا ؿُ ًال

 ؿ( تا مهاى هلارؼِ هغٌَم ػليِ ٍ اػتلإ تِ عٌن يا اتالؽ ٍاهؼي عٌن ٍ گقُتي هْلت اػتلإ ٍ تزـيـًظل

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 306هادُ  2تاضذ، هكاتن تثػشُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1386)آمهَى  لِ حٌن ؿياتي: خَاستي ؾاهي اص هحٌَماخز تأهيي يا  -155

 الق( آَالً المم ًيٌت.

 ٓـٍك ؿًتَك ٓـٍك ارلائيِ المم اًت.  ب( ؿك هلعلِ

 د( ؿك هلعلِ ارلاي عٌن المم اًت.

 لِ المم اًت. ؿ( ّن مهاى تا اتالؽ ؿاؿًاهِ ؿياتي تِ هغٌَم

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 306هادُ  2تاضذ، هكاتن تثػشُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 
 

 دادرسی فَری -

 (1388)آمهَى  ّشگاُ پس اص غذٍس دستَس هَهت ادػاي خَاّاى سد ضَد: -156

 تَاًـ ظلف يي هاُ ام تاكيؼ اتالؽ كأى ًْايي تلاي هٜالثِ ؽٌاكت ٛلط ؿػَا ًٌـ. الق( ؽَاًـُ هي

 كٍم ام تاكيؼ اتالؽ كأى ًْايي هٜالثِ ؽٌاكت ًٌـ ٍ ايي ؿكؽَاًت تاتغ تِليلات آييي ؿاؿكًي هـًي ًيٌت. 10تَاًـ ظلف  ب( ؽَاًـُ هي

 تَاًـ ظلف تيٌت كٍم ام تاكيؼ اتالؽ كأى ًْايي تلاي هٜالثِ ؽٌاكت ؿػَا ٛلط ًٌـ. د( ؽَاًـُ هي

 ًٌـ ٍ ايي ؿكؽَاًت تاتغ تِليلات آييي ؿاؿكًي هـًي ًيٌت.تَاًـ ظلف تيٌت كٍم ام تاكيؼ اتالؽ كأى ًْايي هٜالثِ ؽٌاكت  ؿ( ؽَاًـُ هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 323ٍ  318تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

پي ام ٓـٍك ؿًتَك هَهت ؿك َٓكتي ًِ ام هثل اهاهِ ؿػَا ًِـُ تاُـ، ؿكؽَاًت ًٌٌـُ تايـ عـاًخل ظلف تيٌت «  ؿاكؿ: هولك هي 318هاؿُ 

اكيؼ ٓـٍك ؿًتَك، تِ هٌظَك احثات ؿػَاي ؽَؿ تِ ؿاؿگاُ ٓالظ هلارؼِ ٍ ؿاؿؽَاًت ؽَؿ كا توـين ٍ گَاّي آى كا تِ ؿاؿگاّي ًِ كٍم ام ت

 «ؿًتَك هَهت ٓاؿك ًلؿُ تٌلين ًوايـ. ؿك ؿيل ايي َٓكت ؿاؿگاُ ٓاؿك ًٌٌـُ ؿًتَك هَهت تِ ؿك ؽَاًت ٛلف، ام آى ككغ احل ؽَاّـ ًلؿ.

اهاهِ ؿػَا ًَِؿ ٍ يا ؿك َٓكت اهاهِ ؿػَا، اؿػاي ؽَاّاى كؿ َُؿ، هتواٗي ؿًتَك  318ؿك َٓكتي ًِ تلاتل هاؿُ »ؿاكؿ:  هيهولك  323هاؿُ 

 «هَهت تِ رثلاى ؽٌاكاتي ًِ ٛلف ؿػَا ؿك ارلاي ؿًتَك هتغول ُـُ اًت هغٌَم ؽَاّـ ُـ.



 (1383)آمهَى  دس غَست دسخَاست دستَس هَهت دادگاُ ...... -157

 تَاًـ ٓـٍك ؿًتَك كا هٌَٙ تِ ؿاؿى تأهيي ًٌـ ًِ تايـ ٍرِ ًوـ تاُـ. هيالق( 

 ب( تايـ ٓـٍك ؿًتَك كا هٌَٙ تِ ؿاؿى تأهيي ًٌـ ًِ هيتَاًـ ٍرِ ًوـ ًثاُـ.

 د( تايـ ٓـٍك ؿًتَك كا هٌَٙ تِ ؿاؿى تأهيي ًٌـ ًِ تايـ ٍرِ ًوـ تاُـ.

 ا تـٍى تأهيي ؿًتَك ٓاؿك ًٌـ.تَاًـ ٓـٍك ؿًتَك كا هٌَٙ تِ ؿاؿى تأهيي ًٌـ ي ؿ( هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 319هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« ب»گضيٌِ 

َُؿ ام ؽَاّاى تأهيي هٌاًثي اؽق  ؿاؿگاُ هٌلق اًت تلاي رثلاى ؽٌاكت اعتوالي ًِ ام ؿًتَك هَهت عآل هي»ؿاكؿ:  هولك هي 319هاؿُ 

 «تاُـ. ًپلؿى تأهيي هي ًوايـ. ؿك ايي َٓكت ٓـٍك ؿًتَك هَهت هٌَٙ تِ

 (1385)آمهَى   دس غَستي ًِ قشف دػَا تأهيٌي تذّذ ًِ هتٌاسة تا هَؾَع دستَس هَهت تاضذ: -158

 تَاًـ ام ؿًتَك هَهت ككغ احل ًوايـ. الق( ؿاؿگاُ ؿك َٓكت هٔلغت هي

 ب( ؿاؿگاُ هٌلق اًت ام ؿًتَك هَهت ككغ احل ًوايـ.

 هَهت ككغ احل ًوايـ. تَاًـ ام ؿًتَك د( كييي ؿاؿگٌتلي هغل هي

 تَاًـ ام ؿًتَك هَهت ككغ احل ًوايـ. ؿ( كييي ؿاؿگاُ تزـيـًظل هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 321تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

هٔلغت ام ؿك َٓكتي ًِ ٛلف ؿػَا تأهيٌي تـّـ ًِ هتٌاًة تا هََٗع ؿًتَك هَهت تاُـ، ؿاؿگاُ ؿك َٓكت »ؿاكؿ:  هولك هي 321هاؿُ 

 «ؿًتَك هَهت ككغ احل ؽَاّـ ًوَؿ.

 (1388)آمهَى  دس غَستي ًِ قشف دػَي تأهيٌي تذّذ ًِ هتٌاسة تا هَؾَع دستَس هَهت تاضذ: -159

 الق( ؿاؿگاُ هٌلق تِ ككغ احل ام ؿًتَك هَهت اًت.

 تَاًـ ام ؿًتَك هَهت ككغ احل ًوايـ. ب( ؿاؿگاُ ؿك َٓكت هٔلغت هي

 ّيش عالتي ام ؿًتَك هَهت ؽَؿ ككغ احل ًٌـ.تَاًـ ؿك  د( ؿاؿگاُ ًوي

 ًٌـ. ؿ( ؿاؿگاُ كوٚ ؿك َٓكت كٗايت ؽَاّاى ؿًتَك هَهت، ام آى لـَ احل هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 321تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 (1389)آمهَى  ًذام تياى دس هَسد دستَس هَهت غحيح است؟ -160

 هٌاًة تـّـ، ؿاؿگاُ تايـ ام ؿًتَك هَهت ككغ احل ًوايـ. الق( ؿك َٓكتي ًِ ٛلف ؿػَا تأهيي

 ب( ؿك َٓكتي ًِ ٛلف ؿػَا تأهيي هٌاًة تـّـ، ؿاؿگاُ ًثايـ ام ؿًتَك هَهت ككغ احل ًوايـ.

 ًوايـ.  د( ؿك َٓكتي ًِ ٛلف ؿػَا تأهيي هٌاًة تـّـ، ؿاؿگاُ ؿك َٓكت هٔلغت ام ؿًتَك هَهت ككغ احل هي

ًٌٌـُ ؿًتَك هَهت ظلف هـت تيٌت كٍم ام تاكيؼ ٓـٍك ؿًتَك هَهت ؿػَاي هاَّي ٛلط ًٌوايـ، ؿاؿگاُ كاًاً  ؿكؽَاًتؿ( ؿك َٓكتي ًِ 

 ًوايـ. ام ؿًتَك هَهت ككغ احل هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 321تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

هشًض( -1387)آصهَى ى غادس ضَد:حوي خَاّا ّاي كَسي، اگش دس هاّيت دػَي حٌن تِ تي دس سسيذگي 

 ًٌـ. الق( ؿاؿگاُ تؼـ ام هٜؼيت عٌن، تا ارامُ كييي عَمُ ه٘ايي ام هال هَكؿ تأهيي ككغ تَهيق هي

 َُؿ. ب( اگل ظلف يي هاُ ام تاكيؼ اتالؽ كأى ًْايي تلاي هٜالثِ ؽٌاكت ٛلط ؿػَي ًَِؿ ام هال هَكؿ تأهيي ككغ تَهيق هي

 َُؿ. ي ؽٌاكت ٛلط ؿػَي ًَِؿ ام هال هَكؿ تأهيي ككغ تَهيق هي اكيؼ اتالؽ كأى ًْايي تلاي هٜالثِكٍم ام ت 10د( اگل ظلف 

 ًٌـ. ؿ( ؿاؿگاُ كأًاً ٍ تؼـ ام هٜؼيت عٌن ام هال هَكؿ تأهيي ككغ تَهيق هي



 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 324تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

تأهيي اؽق ُـُ ام هتواٗي ؿًتَك هَهت يا ككغ احل ام آى، صٌاًضِ ظلف يي هاُ ام تاكيؼ اتالؽ كأي  ؽَّٔ ؿك»ؿاكؿ:  هولك هي 324هاؿُ 

 «ًْايي، تلاي هٜالثِ ؽٌاكت ٛلط ؿػَا ًَِؿ، تِ ؿًتَك ؿاؿگاُ، ام هال هَكؿ تأهيي ككغ تَهيق ؽَاّـ ُـ.

 (1390)آمهَى  :هثَل يا سد دسخَاست دستَس هَهت -162

 تزـيـًظل ٍ كلرام اًت.هاتل اػتلإ، الق( 

 كوٚ هثَل ؿًتَك هَهت هاتل تزـيـًظل ٍ كلرام اًت. ب(

 كوٚ كؿ ؿًتَك هَهت هاتل تزـيـًظل ٍ كلرام اًت.د( 

 ا ٗوي تزـيـًظلؽَاّي ًٌثت تِ آل كأي هاتل اػتلإ اًت.تاُـ اهّ هثَل يا كؿ هاتل كلرام ًويؿ( 

 آييي دادسسي هذًي؛هاًَى  325تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« د»گضيٌِ 

تَاًـ ٗوي تواٗاي  هَكؿ اػتلإ ٍ تزـيـًظل ٍ كلرام ًيٌت. لٌي هتواٗي هي هثَل يا كؿ ؿكؽَاًت ؿًتَك هَهت هٌتوالً -325هاؿُ 

ي ًٌثت تِ آى ًين اػتلإ ٍ ؿكؽَاًت كًيـگي ًوايـ. ٍلي ؿك ّل عال كؿ يا هثَل ؿكؽَاًت ؿًتَك هَهت هاتل أتزـيـًظل تِ آل ك

 كلراهي ًيٌت.  كًيـگي

 تاُـ. ييـ كئيي عَمُ ه٘ايي هيأارلاي ؿًتَك هَهت هٌتلنم ت -1تثٔلُ 

 هالي اًت.ؿك ؽَاًت ٓـٍك ؿًتَك هَهت هٌتلنم پلؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكًي هؼاؿل ؿػاٍي ؿيل -2تثٔلُ 

 (1381)آمهَى  دسخَاست غذٍس دستَس هَهت: -163

 الق( ًيام تِ پلؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكًي ًـاكؿ.

 لؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكًي هؼاؿل ؿػاٍي هالي اًت.ب( هٌتلنم پ

 د( هٌتلنم پلؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكًي هؼاؿل ؿػاٍي ؿيلهالي اًت.

 ؿ( هٌتلنم پلؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكًي هؼاؿل ّنيٌِ ؿػَاي آلي اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 325هادُ  2تاضذ، هكاتن تثػشُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1385)آمهَى  ؟ًيستًذام يي اص هشاسّاي ريل هستوالً هاتل تجذيذًظش  -164

 ب( ؿًتَك هَهت  الق( اتٜال ؿاؿؽَاًت

 ؿ( ػـم اّليت يٌي ام ٛلكيي ؿػَي   د( كؿ ؿػَي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 325تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 

 تجذیذًظر :سدّنشاًهثحث 

 آرای قاتل تجذیذًظر -

 (1386)آمهَى  هستٌذ تِ اهشاس دس دادگاُ .... احٌام -165

 ب( هاتل تزـيـًظل ٍ كلرام ًيٌت.   الق( هاتل كلرام اًت.

 ؿ( هاتل تزـيـًظل ٍ كلرام اًت.   د( هاتل تزـيـًظل اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 369هادُ  1ٍ تٌذ  331تاضذ، هكاتن تثػشُ هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 تاُـ:  اعٌام ميل هاتل ؿك ؽَاًت تزـيـًظل هي»ؿاكؿ:  هيهولك  331هاؿُ 

 ( كيال هتزاٍم تاُـ. 000/000/3ؿك ؿػاٍي هالي ًِ ؽَاًتِ يا اكمٍ آى ام ًِ هيليَى ) -الق

 ًليِ اعٌام ٓاؿكُ ؿك ؿػاٍي ؿيلهالي.  -ب



  عٌن كارغ تِ هتللػات ؿػَا ؿك َٓكتي ًِ عٌن كارغ تِ آل ؿػَا هاتل تزـيـًظل تاُـ. -د

هاٛغ ؿػَا هلاك ؿاؿُ تاٌُـ هاتل  كأي آًاى كا اعٌام هٌتٌـ تِ اهلاك ؿك ؿاؿگاُ يا هٌتٌـ تِ كأي يي يا صٌـ ًلل ًاكٌُاى ًِ ٛلكيي ًتثاً -تثٔلُ

 «ؽَّٔ ٓالعيت ؿاؿگاُ يا هاٗي ٓاؿكًٌٌـُ كأي ؿكؽَاًت تزـيـًظل ًيٌت هگل ؿك

 -1اعٌام ميل اگلصِ ام هٔاؿين تٌـّاي )الق( ؿك ؿٍ هاؿُ هثل تاُـ عٌة هَكؿ هاتل كًيـگي كلراهي ًؾَاّـ تَؿ: »ؿاكؿ:  هولك هي 369هاؿُ 

 ...«اعٌام هٌتٌـ تِ اهلاك هاٛغ ؿػَا ؿك ؿاؿگاُ

 (هلًن -1387)آمهَى  سأى دادگاُ تذٍي ساجغ تِ ًسة: -166

 ام ًيٌت.الق( كوٚ هاتل تزـيـًظل اًت ٍ هاتل كلر

 ب( هاتل تزـيـًظل ٍ كلرام اًت.

 كٍم هاتل كلرام اًت. 20د( ام تاكيؼ اًو٘اي هْلت تزـيـًظل هٌتويواً ظلف 

 ؿ( هَاكؿ ب ٍ د ّل ؿٍ ٓغيظ اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 367ٍ هادُ  331تاضذ، هكاتن تٌذ ب هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 ...«ًليِ اعٌام ٓاؿكُ ؿك ؿػاٍي ؿيلهالي -تاُـ: ...بل ؿكؽَاًت تزـيـًظل هياعٌام ميل هات»ؿاكؿ:  هولك هي 331هاؿُ 

ؽَاّي ًيٌت هگل ؿك هَاكؿ  ّاي تـٍي ًِ تِ ػلت ػـم ؿكؽَاًت تزـيـًظل هٜؼيت ياكتِ هاتل كلرام آكاي ؿاؿگاُ»ؿاكؿ:  هولك هي 367هاؿُ 

 ميل: 

 اعٌام:  -الق

 ( كيال تاُـ. 000/000/20اعٌاهي ًِ ؽَاًتِ آى تيَ ام هثلؾ تيٌت هيليَى ) -1

 .اعٌام كارغ تِ آل ًٌاط ٍ كٌؼ آى، ٛالم، ًٌة، عزل، ٍهق، حلج، عثي ٍ تَليت -2

  :هلاكّاي ميل هِلٍٙ تِ ايي ًِ آل عٌن كارغ تِ آًْا هاتل كًيـگي كلراهي تاُـ -ب

 ام ؿاؿگاُ ٓاؿك ُـُ تاُـ.  هلاك اتٜال يا كؿ ؿاؿؽَاًت ًِ -1

 .«هلاك ًوَٙ ؿػَا يا ػـم اّليت يٌي ام ٛلكيي ؿػَا -2

 (1388)آمهَى  احٌام هستٌذ تِ اهشاس دس دادگاُ: -167

 الق( هٜلواً هاتل ؿكؽَاًت تزـيـًظل اًت.

 ب( هٜلواً هاتل ؿكؽَاًت تزـيـًظل ًيٌت.

 د( تا كػايت عـًٔاب هاتل تزـيـًظل اًت.

 ـيـًظل ًيٌت هگل ؿك ؽَّٔ ٓالعيت ؿاؿگاُ يا هاٗي ٓاؿكًٌٌـُ عٌن. ؿ( هاتل ؿكؽَاًت تز

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 331تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1382)آمهَى  يي اص هشاسّاي صيش هستوالً هاتل تجذيذًظش است؟  ًذام -168

 ب( هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ؿًتَك هَهت  الق( هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت رلة حالج

 ؿ( ّيضٌـام  هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت تأهيي ؽَاًتِد( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 332تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 هلاكّاي ميل هاتل تزـيـًظل اًت، ؿك َٓكتي ًِ عٌن كارغ تِ آل ؿػَا هاتل ؿكؽَاًت تزـيـًظل تاُـ: »ؿاكؿ:  هولك هي 332هاؿُ 

 ؽَاًت ًِ ام ؿاؿگاُ ٓاؿك َُؿ. هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت يا كؿ ؿاؿ -الق

  .هلاك كؿ ؿػَا يا ػـم اًتواع ؿػَا -ب

 .هلاك ًوَٙ ؿػَا -د



 .«هلاك ػـم اّليت يي ام ٛلكيي ؿػَا -ؿ

دس غَستي ًِ حٌن ساجغ تِ اغل دػَا هاتل دسخَاست تجذيذًظش تاضذ ًذاهيي اص هشاسّاي صيش هاتل تجذيذًظش دس دادگاُ  -169

 (1382 )آمهَى تجذيذًظش استاى ًيست؟

 ب( هلاك ًوَٙ ؿػَا    الق( هلاك كؿ ؿػَا

 ؿاؿؽَاًت هلعلِ تـٍي ًِ تًَٚ هـيل ؿكتل ٓاؿك ُـُ اًت. ؿ( هلاك كؿّ   د( هلاك ػـم اًتواع ؿػَا

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 332تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 

 هْلت تجذیذًظر -

ًِ هوين داخل ًطَس است تا اًجام تؼْذي هحٌَهيت « ب»خاسد اص ًطَس است ٍ  ًِ هوين« الق»اي ؿيشهكؼي  تِ هَجة دادًاهِ -170

 (1386)آمهَى  تاضذ هْلت تجذيذًظشخَاّي اص حٌن هضتَس: اًذ ٍ حٌن غادسُ هاتل تجذيذًظش هي ياكتِ

 الق( تلاي ّل ؿٍ ًلل ؿٍ هاُ اًت.

 ب( تلاي ّل ًـام ام آى ؿٍ تيٌت كٍم اًت.

 كٍم ٍ تلاي هوين ؽاكد ام ًَِك ؿٍ هاُ اًت. 20لاى د( تلاي هغٌَم ػليِ هوين اي

 كٍم اًت. 20« ب»ؿٍ هاُ ٍ تيٌت كٍم ٍ تلاي « الق»ؿ( تلاي 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 336تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

تلاي اُؾاّ هوين ؽاكد ام  هْلت ؿكؽَاًت تزـيـًظل آغاب ؿػَا، تلاي اُؾاّ هوين ايلاى تيٌت كٍم ٍ»ؿاكؿ:  هولك هي 336هاؿُ 

 .«ًَِك ؿٍ هاُ ام تاكيؼ اتالؽ يا اًو٘اي هـت ٍاؽَاّي اًت

 

 دادخَاست ٍ هقذهات رسیذگی -

 (1380)آمهَى  تجذيذًظشخَاّي خاسد اص هَػذ هاًًَي توذين دادگاُ ضذُ تاضذ، دس ايي غَست: 1دس غَستي ًِ }دادخَاست{ -171

 ًٌـ. كؿ ؿاؿؽَاًت هيالق( ؿاؿگاُ تزـيـًظل اهـام تِ ٓـٍك هلاك 

 ًٌـ. ب( ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ عٌن تـٍي اهـام تِ ٓـٍك هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت هي

 تاُـ. د( توـين ؿاؿؽَاًت ؿك ؽاكد ام هَػـ هاًًَي هؤحل ؿك هوام ًوي

 ًوايـ. ؿ( هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ تـٍي اهـام تِ ٓـٍك هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 339هادُ  2تاضذ، هكاتن تثػشُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

هاًًَي ككغ ًوْ ًگلؿؿ، تِ  هْلتؿك َٓكتي ًِ ؿاؿؽَاًت ؽاكد ام هْلت ؿاؿُ َُؿ ٍ يا ؿك  -2تثٔلُ »... ؿاكؿ:  هولك هي 339هاؿُ  2تثٔلُ 

تزـيـًظل هاتل اػتلإ اًت، كأي َُؿ. ايي هلاك ظلف تيٌت كٍم ام تاكيؼ اتالؽ ؿك هلرغ  ًٌٌـُ كأي تـٍي كؿ هي هَرة هلاك ؿاؿگاُ ٓاؿك

 «...ؿاؿگاُ تزـيـًظل هٜؼي اًت

چٌاًچِ دادخَاست تجذيذًظش خاسد اص هْلت هوشس هاًًَي دادُ ضَد، غذٍس هشاس سد دادخَاست تجذيذًظش دس غالحيت چِ  -172

 (1381)آمهَى  هشجؼي است؟

 ب( هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ تـٍي   الق( ؿاؿگاُ تزـيـًظل

 ؿ( هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ تزـيـًظل   أى تـٍيد( ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ ك

                                           
 فًل ُـُ اًت.« ؿاؿگاُ»، ًلوة «ؿاؿؽَاًت». ؿك هتي آلي، اُتثاّاً تِ راي 1



 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 339هادُ  2تاضذ، هكاتن تثػشُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

  ُ1461كرَع ًٌيـ تِ هْارلي، ؿًتل ػلي، هثٌَٙ ؿك آييي ؿاؿكًي هـًي، رلـ ًَم، ُواك. 

 (1388)آمهَى  ًذام گضيٌِ غحيح است؟ -173

 َُؿ. ؽاكد ام هْلت ؿاؿُ َُؿ تِ هَرة هلاك ؿاؿگاُ ٓاؿك ًٌٌـُ كأى تـٍي كؿ هيالق( صٌاًضِ ؿاؿؽَاًت تزـيـًظل 

 َُؿ. ب( كأى ؿاؿگاُ تزـيـًظل ؿك ّيش َٓكتي ؿياتي هغٌَب ًوي

 د( اؿػاي رـيـ ؿك هلعلِ تزـيـًظل هٌوَع اًت.

 َُؿ. يؿ( صٌاًضِ ؿاؿؽَاًت تزـيـًظل ؽاكد ام هْلت ؿاؿُ َُؿ تِ هَرة هلاك ؿاؿگاُ تزـيـًظل كؿ ه

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 339هادُ  2تاضذ، هكاتن تثػشُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ّشگاُ تجذيذًظشخَاُ تِ ادػاي داضتي ػزس هَجِ، خاسد اص هْلت هوشس تجذيذًظش خَاّي ًٌذ، دادگاّي ًِ تِ ػزس اٍ سسيذگي  -174

 (1383)آمهَى  ًٌذ ًذام است؟ هي

 ب( ؿاؿگاُ ًؾٌتيي   الق( هؼاًٍت اكراع

 ؿ( كييي عَمُ ه٘ايي   د( ؿاؿگاُ تزـيـًظل

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 340تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ؿك َٓكتي ًِ ؿك هْلت هولك ؿاؿؽَاًت تزـيـًظل تِ هلارغ هقًَك ؿك هاؿُ هثل توـين ًِـُ تاُـ، هتواٗي »ؿاكؿ:  هولك هي 340هاؿُ 

ًوايـ. ؿاؿگاُ هٌلق اًت اتتـا تِ ػقك ػٌَاى  اٗاي تزـيـًظل كا تِ ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ كأي توـين هيتزـيـًظل تا ؿليل ٍ تياى ػقك ؽَؿ تو

ُـُ ًِ تِ هَرة ػـم توـين ؿاؿؽَاًت ؿك هْلت هولك تَؿُ كًيـگي ٍ ؿك َٓكت ٍرَؿ ػقك هَرِ ًٌثت تِ پقيلٍ ؿاؿؽَاًت 

 ًوايـ.  تزـيـًظل اتؾاف تٔوين هي

 «تاُـ.هي 306هَاكؿ هقًَك ؿك فيل هاؿُ رْات ػقك هَرِ ّواى  -تثٔلُ

 (1390)آمهَى  دس غَستي ًِ دسخَاست تجذيذًظش خاسد اص هْلت توذين ضَد ٍ يا دس هْلت هاًًَي سكغ ًوع ًطَد: -175

 ًٌـ ٍ ايي هلاك هٜؼي اًت. ؿاؿگاُ تـٍي هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت تزـيـًظل كا ٓاؿك هي الق(

 ًٌـ ٍ ايي هلاك هاتل اػتلإ ؿك ّواى ؿاؿگاُ تـٍي اًت. ؿكتل ؿاؿگاُ تـٍي هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك هي ب(

 ًٌـ ٍ ايي هلاك هاتل اػتلإ ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًت.  ؿاؿگاُ تـٍي هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت تزـيـًظل كا ٓاؿك هيد( 

 ـ ٍ ايي هلاك هاتل اػتلإ ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًت.ًٌ ؿكتل ؿاؿگاُ تزـيـًظل هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك هيؿ( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 340تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (هلًن -1387)آمهَى  اگش اهاهتگاُ تجذيذًظشخَاُ دس دادخَاست تجذيذًظش هؼلَم ًثاضذ: -176

كٍم ام تاكيؼ الٔام تِ ؿيَاك  10گلؿؿ ٍ ظلف  ؿكياكت ًلؿُ كؿ هيالق( پي ام اًو٘اي هْلت، ؿاؿؽَاًت تًَٚ ؿاؿگاّي ًِ ؿاؿؽَاًت كا 

 ؿاؿگاُ هاتل اػتلإ ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًت.

 گلؿؿ ٍ ايي هلاك هٜؼي اًت. ب( پي ام اًو٘اي هْلت، ؿاؿؽَاًت تًَٚ ؿاؿگاّي ًِ ؿاؿؽَاًت كا ؿكياكت ًلؿُ كؿ هي

كٍم ام تاكيؼ الٔام تِ ؿيَاك  10گلؿؿ ٍ ظلف  ؽَاًت كا ؿكياكت ًلؿُ كؿ هيد( پي ام اًو٘اي هْلت، ؿاؿؽَاًت تًَٚ ؿاؿگاّي ًِ ؿاؿ

 ؿاؿگاُ هاتل اػتلإ ؿك ؿاؿگاُ ٓاؿك ًٌٌـُ هلاك اًت.

كٍم هاتل اػتلإ ؿك ؿاؿگاُ  20َُؿ ٍ ظلف  ؿ( ؿاؿؽَاًت تالكآلِ تِ هَرة هلاك ؿاؿگاّي ًِ ؿاؿؽَاًت كا ؿكياكت ًلؿُ كؿ هي

 تزـيـًظل اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 344تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« قال»گضيٌِ 



تاُـ يا  اگل هِؾٔات تزـيـًظلؽَاُ ؿك ؿاؿؽَاًت هؼيي ًِـُ ٍ هؼلَم ًثاُـ ًِ ؿاؿؽَاًت ؿٌّـُ صِ ًٌي هي»ؿاكؿ:  هولك هي 344هاؿُ 

 ام اًو٘اي هْلت، ؿاؿؽَاًت ياؿُـُ تِ هَرة هلاكاهاهتگاُ اٍ هؼلَم ًثاُـ ٍ هثل ام اًو٘اي هْلت، ؿاؿؽَاًت تٌويل يا تزـيـ ًَِؿ، پي 

گلؿؿ. ايي هلاك ًٌثت تِ آغاب ؿػَا ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ الٔام تِ ؿيَاك ؿاؿگاُ هاتل  ؿاؿگاّي ًِ ؿاؿؽَاًت كا ؿكياكت ًوَؿُ كؿ هي

 اػتلإ ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل، ؽَاّـ تَؿ. 

 «ًؾَاّـ تَؿ. 326هَاكؿ ًوٖ هقًَك ؿك هاؿُ ُاهل  336هْلت هولك ؿك ايي هاؿُ ٍ هاؿُ  -تثٔلُ

ًاهِ خَد سا پيَست دادخَاست تِ دادگاُ ًذّذ تا ٍجَد اخكاس سكغ ًوع دس ايي  دس غَستي ًِ ًٍيل تجذيذًظشخَاُ ًٍالت -177

 (1382)آمهَى  هَسد اهذام ًٌٌذ:

 ت.ًوايـ ٍ هلاك اٍ هٜؼي اً الق( ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ عٌن، هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك هي

ًٌـ. هلاك ٓاؿكُ ظلف تيٌت كٍم ام تاكيؼ اتالؽ هاتل تزـيـًظل ؿك ؿاؿگاُ  عٌن، هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك هي  ب( ؿاؿگاُ ٓاؿك ًٌٌـُ

 تزـيـًظل اًتاى اًت.

اػتلإ ؿك آى ًوايـ ٍ هلاك هنتَك ظلف ؿُ كٍم پي ام اتالؽ هاتل  د( هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ عٌن، هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك هي

 ؿاؿگاُ اًت.

ًوايـ. هلاك ٓاؿكُ ظلف ؿُ كٍم هاتل  َُؿ ٍ هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك هي ؿ( پلًٍـُ تِ ؿاؿگاُ تزـيـًظل اكًال هي

 اػتلإ ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًت.

 هذًي؛هاًَى آييي دادسسي  339هادُ  2ٍ تثػشُ  345هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ؿك آى كػايت ًِـُ تاُـ  343ٍ  342ٍ هَاؿ  341هاؿُ  (6ٍ  5، 4، 3، 2ّل ؿاؿؽَاًتي ًِ ًٌات ياؿُـُ ؿك تٌـّاي )»ؿاكؿ:  هولك هي 345هاؿُ 

 اكتـ ٍ هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ تـٍي ظلف ؿٍ كٍم ام تاكيؼ ٍَٓل ؿاؿؽَاًت، ًوايْ كا تِ َٛك تلٔيل تِ ؿاؿؽَاًت ؿٌّـُ تِ َٛك تِ رلياى ًوي

ؿّـ ًِ ًوايْ كا ككغ ًٌـ ٍ اگل هغتاد تِ تزـيـ ؿاؿؽَاًت اًت آى كا تزـيـ ًوايـ،  ًتثي اٛالع ؿاؿُ ٍ ام كٍم اتالؽ ؿُ كٍم تِ اٍ هْلت هي

 «اهـام ؽَاّـ ُـ. 339هاؿُ  2ؿك ؿيل ايي َٓكت تلاتل تثٔلُ 

ؿاؿُ َُؿ ٍ يا ؿك هْلت هاًًَي ككغ ًوْ ًگلؿؿ، تِ هَرة  ؿك َٓكتي ًِ ؿاؿؽَاًت ؽاكد ام هْلت -2تثٔلُ »... ؿاكؿ:  هولك هي 339هاؿُ 

َُؿ. ايي هلاك ظلف تيٌت كٍم ام تاكيؼ اتالؽ ؿك هلرغ تزـيـًظل هاتل اػتلإ اًت، كأي ؿاؿگاُ هلاك ؿاؿگاُ ٓاؿك ًٌٌـُ كأي تـٍي كؿ هي

 «تزـيـًظل هٜؼي اًت.

 
 

 جْات تجذیذًظر -

دٌّذُ دادگاُ تذٍي هثادست تِ غذٍس سأى ًوايذ ٍ اص ايي سأى تجذيذًظشخَاّي سؿن ػذم احشاص سوت دادخَاست  ّشگاُ ػلي -178

 (1380)آمهَى  ضَد دادگاُ تجذيذًظش استاى:

 ًٌـ. الق( ؿك َٓكتي ًِ ٛلف هواتل ايلاؿ ًلؿُ تاُـ كأى تزـيـًظل ؽَاًتِ كا ًوٖ هي

 ؿّـ. ب( پلًٍـُ كا تلاي ككغ ًوْ تِ ؿاؿگاُ تـٍي اػاؿُ هي

 ًوايـ. كا ًوٖ ٍ هلاك كؿ ؿػَاي تـٍي كا ٓاؿك هيد( كأى ٓاؿكُ 

 ًٌـ. ًٌـ ظلف ؿُ كٍم ؿليل هخثت ًوت ؽَؿ كا اكائِ ؿّـ ٍ اال تا ًوٖ كأى هلاك كؿ ؿػَا كا ٓاؿك هي ؿ( تِ ؽَاّاى اؽٜاك هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 350تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ى ؿك هَػـ هولك هاًًَي ؿك هلعلِ تـٍي، هَرة ًوٖ آُلايٚ هاًًَي ؿاؿؽَاًت ٍ يا ػـم ككغ ًوْ  ػـم كػايت»ؿاكؿ:  هولك هي 350هاؿُ 

ًٌـ ًِ ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ  كأي ؿك هلعلِ تزـيـًظل ًؾَاّـ تَؿ. ؿك ايي هَاكؿ ؿاؿگاُ تزـيـًظل تِ ؿاؿؽَاًت ؿٌّـُ تـٍي اؽٜاك هي



اهـام ٍ ّوضٌيي ؿك َٓكتي ًِ ًوت ؿاؿؽَاًت ؿٌّـُ هغلم ًثاُـ ؿاؿگاُ كأي ٓاؿكُ اتالؽ ًٌثت تِ ككغ ًوْ اهـام ًوايـ. ؿك َٓكت ػـم 

 «ًوايـ. كا ًوٖ ٍ هلاك كؿ ؿػَاي تـٍي كا ٓاؿك هي

  دس غَستي ًِ دس هشحلِ تذٍي دس هَػذ هاًًَي اص دادخَاست سكغ ًوع ًطذُ تاضذ دس هشحلِ تجذيذًظش، دادگاُ تجذيذًظش: -179

 (1381)آمهَى       
 ًٌـ. تـٍي كا ًوٖ ٍ هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت تـٍي كا ٓاؿك هي الق( كأى

 ًٌـ. ب( كأى تـٍى ًوٖ ٍ هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت تـٍي كا ٓاؿك هي

 ًٌـ ًِ ًٌثت تِ ككغ ًوْ اهـام ًٌـ.  د( تِ ؿاؿؽَاًت ؿٌّـُ تـٍي اؽٜاك هي

 .ًٌـ ؿ( كأى تـٍي كا ًوٖ ٍ پلًٍـُ كا رْت ٓـٍك اؽٜاك ككغ ًوْ تِ ؿكتل اػاؿُ هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 350تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

  ًُوٖ يا كٌؼ عٌن تـٍي ؿك هلعلِ تزـيـًظل تِ لغاٝ ػـم پلؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكًي ؿك هلعلِ 27/1/72هَكػ  245/7ًظليِ ُواك ،

 تـٍي هَهؼيت هاًًَي ًـاكؿ، هلرغ تزـيـًظل تايـ ؿًتَك ٍَٓل ّنيٌِ ؿاؿكًي كا ام ؽَاّاى ٓاؿك ًوايـ.

تْاي خَاستِ سا تؼييي ًٌوايذ ٍ حٌن تِ ًلغ اٍ غادس ضَد ٍ خَاًذُ دس غَستي ًِ دػَا هالي تاضذ ٍ خَاّاى دس هشحلِ تذٍي  -180

 (1382)آمهَى  ًسثت تِ آى دسخَاست تجذيذًظش ًوايذ، دادگاُ تجذيذًظش چِ تٌليلي داسد؟

 الق( تٌليلي ًـاكؿ.

ك َٓكت ػـم اهـام، هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ ب( هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ تايـ تِ ؽَاّاى تـٍي اؽٜاك ًوايـ تا تْاي ؽَاًتِ كا ظلف ؿُ كٍم تؼييي ًوايـ، ؿ

 ًٌـ. تزـيـًظل هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك هي

ًٌـ ًِ ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ ًٌثت تِ تؼييي تْاي ؽَاًتِ اهـام ًوايـ ٍ ؿك َٓكت  د( ؿاؿگاُ تزـيـًظل تِ ؽَاّاى تـٍي اؽٜاك هي

 ًٌـ. َاي تـٍي كا ٓاؿك هيػـم اهـام ؿاؿگاُ تزـيـًظل كأى ٓاؿكُ كا ًوٖ ٍ هلاك كؿ ؿػ

ًٌـ تا تْاي ؽَاًتِ كا تؼييي ًٌـ ٍ پي ام آى پلًٍـُ كا تِ ؿاؿگاُ تزـيـًظل اكًال  ؿ( ؿاؿگاُ تزـيـًظل پلًٍـُ كا تِ ؿاؿگاُ تـٍي اػاؿُ هي

 ًوايـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 350تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ى ؿك هَػـ هولك هاًًَي ؿك هلعلِ تـٍي، هَرة ًوٖ آايت ُلايٚ هاًًَي ؿاؿؽَاًت ٍ يا ػـم ككغ ًوْ ػـم كػ»ؿاكؿ:  هولك هي 350هاؿُ 

ًٌـ ًِ ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ  كأي ؿك هلعلِ تزـيـًظل ًؾَاّـ تَؿ. ؿك ايي هَاكؿ ؿاؿگاُ تزـيـًظل تِ ؿاؿؽَاًت ؿٌّـُ تـٍي اؽٜاك هي

ػـم اهـام ٍ ّوضٌيي ؿك َٓكتي ًِ ًوت ؿاؿؽَاًت ؿٌّـُ هغلم ًثاُـ ؿاؿگاُ كأي ٓاؿكُ اتالؽ ًٌثت تِ ككغ ًوْ اهـام ًوايـ. ؿك َٓكت 

 «ًوايـ. كا ًوٖ ٍ هلاك كؿ ؿػَاي تـٍي كا ٓاؿك هي

 (هلًن -1387)آمهَى  دٌّذُ دس دادخَاست تجذيذًظش هؼلَم ًثاضذ:چٌاًچِ سوت دادخَاست -181

 گلؿاًـ. گاُ تـٍي تل هيالق( ؿاؿگاُ تزـيـ ًظل، پلًٍـُ كا تلاي ككغ ًوْ تِ ؿاؿ

 ًٌـ. ب( ؿكتل ؿاؿگاُ تزـيـًظل اؽٜاكيِ ككغ ًوْ ٓاؿك هي

 ًٌـ. د( ؿاؿگاُ كأى كا ًوٖ ٍ هلاك كؿ ؿػَي تـٍي كا ٓاؿك هي

 ًٌـ. ؿ( ؿاؿگاُ كأى تـٍي كا ًوٖ ًوَؿُ ٍ هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت تزـيـًظل كا ٓاؿك هي

 آييي دادسسي هذًي؛هاًَى  350تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1381)آمهَى  ػذم غالحيت هحلي دادگاُ: -182

 تاُـ. الق( ؿكّل عال هَرة ًوٖ كأى ؿك هلعلِ تزـيـًظل هي

 ب( هَرة ًوٖ كأى ؿك هلعلِ تزـيـًظل ًيٌت، هگل ايٌٌِ ؿك هلعلِ تـٍي ايلاؿ تِ ٓالعيت ُـُ تاُـ.



 ٓالظ ؽاكد ام عَمُ ؿاؿگاُ تزـيـًظل تاُـ.د( هَرة ًوٖ كأى ؿك هلعلِ تزـيـًظل ًيٌت، هگل ايٌٌِ ؿاؿگاُ 

 ؿ( هَرة ًوٖ كأى ؿك هلعلِ تزـيـًظل ًيٌت، اػن ام ايٌٌِ ؿك هلعلِ تـٍي ايلاؿ تِ ٓالعيت ُـُ يا ًِـُ تاُـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 352تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ؿاؿگاُ تـٍي كا كاهـ ٓالعيت هغلي يا فاتي تِؾيْ ؿّـ كأي كا ًوٖ ٍ پلًٍـُ كا تِ ّلگاُ ؿاؿگاُ تزـيـًظل، »ؿاكؿ:  هولك هي 352هاؿُ 

 «ؿاكؿ. هلرغ ٓالظ اكًال هي

 (1382)آمهَى  ػذم سػايت غالحيت هحلي دادگاُ: -183

 الق( هَرة ًوٖ كأى ؿك هلعلِ تزـيـًظل ٍ كلرام اًت عتي اگل ًٌثت تِ آى ايلاؿ ًِـُ تاُـ.

 لعلِ تزـيـًظل ٍ كلرام ًيٌت هگل ايٌٌِ ًٌثت تِ آى ايلاؿ ُـُ تاُـ.ب( هَرة ًوٖ كأى ؿاؿگاُ ؿك ه

د( ؿك هلعلِ تزـيـًظل ؿك َٓكتي ًِ ًٌثت تِ آى ايلاؿ ُـُ تاُـ ٍ ؿك هلعلِ كلرام عتي اگل ًٌثت تِ آى ايلاؿ ًِـُ تاُـ هَرة ًوٖ 

 كأى ؿاؿگاُ اًت.

ت تِ آى ايلاؿ ًِـُ تاُـ ٍ ؿك هلعلِ كلرام ٍهتي هَرة ًوٖ كأى ؿ( ؿك هلعلِ تزـيـًظل هَرة ًوٖ كأى ؿاؿگاُ اًت عتي اگل ًٌث

 اًت ًِ ًٌثت تِ آى ايلاؿ ُـُ تاُـ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 371ٍ  352هكاتن هَاد   تاضذ، غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؿّـ كأي كا ًوٖ ٍ پلًٍـُ كا تِ ّلگاُ ؿاؿگاُ تزـيـًظل، ؿاؿگاُ تـٍي كا كاهـ ٓالعيت هغلي يا فاتي تِؾيْ »ؿاكؿ:  هولكهي 352هاؿُ 

 «ؿاكؿ. هلرغ ٓالظ اكًال هي

 گلؿؿ: ؿك هَاكؿ ميل عٌن يا هلاك ًوٖ هي»ؿاكؿ:  هولك هي 371هاؿُ 

ؿاؿگاُ ٓاؿك ًٌٌـُ كأي، ٓالعيت فاتي تلاي كًيـگي تِ هََٗع كا ًـاُتِ تاُـ ٍ ؿك هَكؿ ػـم كػايت ٓالعيت هغلي، ٍهتي ًِ ًٌثت  -1

 تِ آى ايلاؿ ُـُ تاُـ. 

 كأي ٓاؿكُ ؽالف هَاميي ُلػي ٍ هولكات هاًًَي ٌُاؽتِ َُؿ.  -2

اي ام اّويت تاُـ ًِ كأي كا ام اػتثاك هاًًَي  ا ؿك َٓكتي ًِ تِ ؿكرِػـم كػايت آَل ؿاؿكًي ٍ هَاػـ آهلُ ٍ عوَم آغاب ؿػَ -3

 تيٌـامؿ. 

 آكاي هـايل تا يٌـيگل، تـٍى ًثة هاًًَي ؿك يي هََٗع ٍ تيي ّواى آغاب ؿػَا ٓاؿك ُـُ تاُـ.  -4

 «تغويوات اًزام ُـُ ًاهْ تَؿُ ٍ تا تِ ؿاليل ٍ هـاكؼات ٛلكيي تَرِ ًِـُ تاُـ. -5

 (هلًن -1387)آمهَى  سػايت غالحيت هحلي تَسف دادگاُ تذٍي: دس غَست ػذم -184

 ًوايٌـ. الق( ؿاؿگاُ تزـيـًظل ٍ ؿيَاى ػالي ًَِك كأًاً كأي كا ًوٖ ًوَؿُ ٍ پلًٍـُ كا تِ هلرغ ٓالظ اكًال هي

ؿيَاى ػالي ًَِك، هِلٍٙ تِ  ًوايـ اها ًوٖ كأى ؿك ب( ؿاؿگاُ تزـيـًظل كأًاً كأى كا ًوٖ ًوَؿُ ٍ پلًٍـُ كا تِ هلرغ ٓالظ اكًال هي

 ايلاؿ ػـم ٓالعيت هغلي اًت.

 ًٌـ. د( ؿاؿگاُ تزـيـًظل كأًاً كأى كا ًوٖ ٍ كًيـگي ًوَؿُ ٍ ؿيَاى ػالي ًَِك، كأًاً كأى كا ًوٖ ٍ پلًٍـُ كا تِ هلرغ ٓالظ اكًال هي

ًوايٌـ ٍ تؼـ ام ًوٖ ّل ؿٍ ؿاؿگاُ  ـ كأى كا ًوٖ هيؿ( ؿاؿگاُ تزـيـًظل ٍ ؿيَاى ػالي ًَِك ٓلكاً اگل ايلاؿ ػـم ٓالعيت هغلي ُـُ تاُ

 تَاًٌـ كًيـگي ًٌٌـ. تِ پلًٍـُ هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 371ٍ تٌذ يي هادُ  352تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ًذاًذ ٍلي تِ جْات ديگش دس غَستي ًِ دادگاُ تجذيذًظش هشاس دادگاُ تذٍي دس هَسد سد دػَا تِ جْت هزًَس دس هشاس سا هَجِ  

(1382)آصهَى دػَا سا هشدٍد تطخيع دّذ. دس ايي غَست:

 ًٌـ. الق( هلاك كا ًوٖ ٍ كأى هوت٘ي ٓاؿك هي



 ب( ؿك ًْايت هلاك ٓاؿكُ كا تأييـ ؽَاّـ ًلؿ.

 َُؿ. د( هلاك ًوٖ ٍ پلًٍـُ رْت كًيـگي هزـؿ تِ ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ آى اكراع هي

 َُؿ. ت كًيـگي تِ ُؼثِ ؿيگل ام ّواى عَمُ ؿاؿگاُ اكراع هيؿ( هلاك ًوٖ ٍ پلًٍـُ رْ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 355هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ؿك َٓكتي ًِ ؿاؿگاُ تزـيـًظل هلاك ؿاؿگاُ تـٍي كا ؿك هَكؿ كؿ يا ػـم اًتواع ؿػَا تِ رْت ياؿُـُ ؿك هلاك، هَرِ »ؿاكؿ:  هولك هي 355هاؿُ 

 «ييـ ؽَاّـ ًلؿ.أهلؿٍؿ يا ؿيلهاتل اًتواع تِؾيْ ؿّـ، ؿك ًْايت هلاك ٓاؿكُ كا ت ٍلي تِ رْات هاًًَي ؿيگل ؿػَا كاًـاًـ 

 (1384)آمهَى  ؟ًيستًذام گضيٌِ غحيح  -186

 َُؿ. پقيلكتِ هي 4ٍ  3الق( ؿك هلعلِ تزـيـًظل ّل ؿٍ هَكؿ 

 َُؿ. ًويپقيلكتِ  4ٍ  3ب( ؿك هلعلِ تزـيـًظل ّيش يي ام هَاكؿ 

 َُؿ. الوٌوي پقيلكتِ هي الوخل تِ ارلت د( ؿك هلعلِ تزـيـًظل تـييل ػٌَاى ؽَاًتِ ام ارلت

 َُؿ. الوخل پقيلكتِ هي الوٌوي تِ ارلت ؿ( ؿك هلعلِ تزـيـًظل تـييل ػٌَاى ؽَاًتِ ام ارلت

 آى؛ 3هاًَى آييي دادسسي هذًي ٍ تٌذ  362تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 َُؿ:  اؿػاي رـيـ ؿك هلعلِ تزـيـًظل هٌوَع ًؾَاّـ تَؿ ٍلي هَاكؿ ميل اؿػاي رـيـ هغٌَب ًوي»ؿاكؿ:  هولك هي 362هاؿُ 

 «الوخل يا تالؼٌي. الوٌوي تِ ارلت تـييل ػٌَاى ؽَاًتِ ام ارلت -3... 

 (1385)آمهَى  الوسوي دس هشحلِ تجذيذًظش: الوخل تِ اجشت تؼييي ػٌَاى خَاستِ اص اجشت -187

 ب( راين ًيٌت.    الق( هزام اًت.

 تـٍي راين اًت.  ؿ( كوٚ ؿك هلعلِ   د( هٌَٙ تِ ًظل ؿاؿگاُ اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 362هادُ  3تاضذ، هكاتن تٌذ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

تـييل  -3َُؿ: ... رـيـ هغٌَب ًوياؿػاي رـيـ ؿك هلعلة تزـيـًظل هٌوَع ًؾَاّـ تَؿ ٍلي هَاكؿ ميل اؿػاي »ؿاكؿ:  هولك هي 362هاؿُ 

 «الوخل يا تالؼٌيالوٌوي تِ ارلتػٌَاى ؽَاًتِ ام ارلت

 (1389)آمهَى  ضَد؟ يي اص هَاسد صيش ادػاي جذيذ هحسَب هي  دس هشحلِ تجذيذًظش ًذام -188

 الق( ٛلط ؿػَاي هلتثٚ تا ؽَاًتِ آلي 

 الوٌوي الوخل تِ ارلت ب( تـييل ػٌَاى ؽَاًتِ ام ارلت

 هٜالثِ ٗلك ٍ مياًي ًِ ؿك رلياى ؿػَا تِ ؽَاًتِ تؼلن گلكتِ اًت.د( 

 تْاي هلي ًِ ؿك رلياى كًيـگي، هَػـ آى كًيـُ ٍ پلؿاؽت ًِـُ اًت. ؿ( هٜالثِ اراكُ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 362تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 َُؿ:  ل هٌوَع ًؾَاّـ تَؿ ٍلي هَاكؿ ميل اؿػاي رـيـ هغٌَب ًوياؿػاي رـيـ ؿك هلعلِ تزـيـًظ»ؿاكؿ:  هولك هي 362هاؿُ 

تِ ًِ ػيي آى، هََٗع كأي تـٍي تَؿُ ٍ يا هٜالثِ ػيي هالي ًِ هيوت آى ؿك هلعلِ تـٍي هَكؿ عٌن هلاك گلكتِ  هٜالثِ هيوت هغٌَم -1

 اًت. 

الوخل ٍ ؿيًَي ًِ هَػـ پلؿاؽت آى ؿك رلياى كًيـگي تـٍي، كًيـُ ٍ ًايل هتللػات ام  تْا ٍ هٜالثِ تويِ اهٌاٙ آى ٍ ارلت اؿػاي اراكُ -2

هثيل ٗلك ٍ مياى ًِ ؿك مهاى رلياى ؿػَا يا تؼـ ام ٓـٍك كأي تـٍي تِ ؽَاًتِ آلي تؼلن گلكتِ ٍ هَكؿ عٌن ٍاهغ ًِـُ يا هَػـ پلؿاؽت 

 آى تؼـ ام ٓـٍك كأي كًيـُ تاُـ. 

 .«الوخل يا تالؼٌي الوٌوي تِ ارلت ام ارلتتـييل ػٌَاى ؽَاًتِ  -3



 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  اگش دادخَاست تجذيذًظش هستشد ضَد ... -189

 ًٌـ. الق( ؿاؿگاُ تـٍي هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت تزـيـًظل كا ٓاؿك هي

 ًٌـ. ب( هلرغ تزـيـًظل هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت تزـيـًظل كا ٓاؿك هي

 ًوايـ. تزـيـًظل كا ٓاؿك هيد( ؿاؿگاُ تزـيـًظل هلاك اتٜال ؿاؿؽَاًت 

 ًٌـ. ؿ( ؿاؿگاُ تزـيـًظل هلاك ًوَٙ ؿػَي كا ٓاؿك هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 363تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؿاؿؽَاًت صٌاًضِ ّل يي ام ٛلكيي ؿػَا ؿاؿؽَاًت تزـيـًظل ؽَؿ كا هٌتلؿ ًوايٌـ، هلرغ تزـيـًظل، هلاك اتٜال »ؿاكؿ:  هولك هي 363هاؿُ 

 «ًوايـ. تزـيـًظل كا ٓاؿك هي

دس دادگاُ تذٍي حٌن تِ ًلغ حسي ٍ تِ صياى ػلي غادس ضذُ است. ػلي اص دادگاُ تجذيذًظش تواؾاي تجذيذًظشخَاّي ًوَدُ  -190

گاُ دس تذٍى آًٌِ جلسِ دادگاُ تجذيذًظش تطٌيل ضَد ٍ حسي دس جلسِ دادگاُ ضشًت ًوايذ ٍ يا اليحِ دكاػيِ ٍ اػتشاؾيِ تذّذ. داد

 (1380)آمهَى  ًٌذ. دس ايي غَست: الؼادُ حٌن سا تِ ًلغ ػلي ًوؽ هي جلسِ كَم

 الق( كأى ؿاؿگاُ تزـيـًظل ظلف ؿُ كٍم پي ام اتالؽ هاًًَي هاتل اػتلإ اًت.

 ب( كأى ؿاؿگاُ تزـيـًظل هٜؼي ٍ ؿيلهاتل اػتلإ اًت.

 اى ػالي ًَِك اًت.د( كأى ؿاؿگاُ تزـيـًظل پي ام اتالؽ هاتل تزـيـًظل ؿك ؿيَ

 ؿ( كأى ؿاؿگاُ تزـيـًظل پي ام اتالؽ ٍاهؼي ؿك هْلت هاًًَي هاتل تزـيـًظل ؿك ّواى ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 364تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ٍ ؽَاًـُ يا ًٍيل اٍ ؿك ّيضيي ام هلاعل  ًـُ تاُـؿك هَاكؿي ًِ كأي ؿاؿگاُ تزـيـًظل هثٌي تل هغٌَهيت ؽَا»ؿاكؿ:  هولك هي 364هاؿُ 

اي ّن ًـاؿُ تاٌُـ كأي ؿاؿگاُ تزـيـًظل ظلف هـت تيٌت كٍم پي ام اتالؽ ٍاهؼي تِ  ؿاؿكًي عاٗل ًثَؿُ ٍ اليغِ ؿكاػيِ ٍ يا اػتلاٗيِ

 «هٜؼي اًت.تاُـ، كأي ٓاؿكُ  ػليِ يا ًٍيل اٍ هاتل اػتلإ ٍ كًيـگي ؿك ّواى ؿاؿگاُ تزـيـًظل هي هغٌَم

دس هَسدي ًِ سأى دادگاُ تجذيذًظش هثٌي تش هحٌَهيت خَاًذُ تاضذ ٍ خَاًذُ دس ّيچ يي اص هشاحل دادسسي حاؾش ًثَدُ ٍ  -191

اي ّن ًذادُ تاضذ ٍ دادخَاست ٍ اخكاسيِ هشحلِ تجذيذًظش تِ ٍي اتالؽ ٍاهؼي ضذُ تاضذ، دس ايي غَست  اليحِ دكاػيِ يا اػتشاؾيِ

 (1381)آمهَى  :سأى دادگاُ تجذيذًظش

 تاُـ ٍ كأى ٓاؿكُ هٜؼي اًت. ػليِ هاتل اػتلإ ؿك ّواى ؿاؿگاُ تزـيـًظل هيالق( ظلف هـت ؿُ كٍم پي ام اتالؽ ٍاهؼي تِ هغٌَم

تاُـ كأى ٓاؿكُ هٜؼي  ػليِ هاتل اػتلإ ٍ كًيـگي ؿك ّواى ؿاؿگاُ تزـيـًظل هيب( ظلف هـت تيٌت كٍم پي ام اتالؽ ٍاهؼي تِ هغٌَم

 اًت.

 تاُـ كأى ٓاؿكُ ؿيلهٜؼي اًت. ػليِ هاتل اػتلإ ؿك ّواى ؿاؿگاُ تزـيـًظل هيد( ظلف هـت تيٌت كٍم پي ام اتالؽ ٍاهؼي تِ هغٌَم

 تاُـ. ؿ( تا تَرِ تِ ايٌٌِ ؿاؿؽَاًت تزـيـًظل ٍ اؽٜاكيِ اتالؽ ٍاهؼي ُـُ اًت، ؿيلهاتل اػتلإ هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 364هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« ب»گضيٌِ 

يي ام هلاعل  ؿك هَاكؿي ًِ كأي ؿاؿگاُ تزـيـًظل هثٌي تل هغٌَهيت ؽَاًـُ تاُـ ٍ ؽَاًـُ يا ًٍيل اٍ ؿك ّيش»ؿاكؿ:  هولك هي 364هاًَى 

م اتالؽ ٍاهؼي تِ اي ّن ًـاؿُ تاٌُـ كأي ؿاؿگاُ تزـيـًظل ظلف هـت تيٌت كٍم پي ا ؿاؿكًي عاٗل ًثَؿُ ٍ اليغِ ؿكاػيِ ٍ يا اػتلاٗيِ

 «تاُـ، كأي ٓاؿكُ هٜؼي اًت. ػليِ يا ًٍيل اٍ هاتل اػتلإ ٍ كًيـگي ؿك ّواى ؿاؿگاُ تزـيـًظل هي هغٌَم

سيال )تيست ٍ يي هيليَى  000/000/21دادگاُ تذٍي دس دػَي الضام تِ تٌظين سٌذ سسوي يٌذستگاُ اتَهثيل تِ اسصش خَاستِ  -192

 (1390)آمهَى  ًوايذ: حوي خَاّاى غادس هي سيال( حٌن تِ تي

 ايي عٌن هٜلواً هاتل كلرام ًيٌت.  الق(



 ايي عٌن پي ام اًو٘اي هْلت تزـيـًظل هاتل كلرام اًت. ب(

 ييـ تًَٚ ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًتاى، هاتل كلرام اًت.أايي عٌن پي ام تد( 

 اًو٘اي هْلت تزـيـًظل ٍ ؿك َٓكت اًواٙ عن تزـيـًظل هاتل كلرام اًت.ايي عٌن هثل ام ؿ( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 367تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 ؽَاّي ًيٌت هگل ؿك هَاكؿ ميل: ّاي تـٍي ًِ تؼلت ػـم ؿكؽَاًت تزـيـًظل هٜؼيت ياكتِ هاتل كلرامآكاي ؿاؿگاُ -367هاؿُ 

 اعٌام:  -الق

 ؛( كيال تاُـ000/000/20اعٌاهي ًِ ؽَاًتِ آى تيَ ام هثلؾ تيٌت هيليَى ) -1

 .اعٌام كارغ تِ آل ًٌاط ٍ كٌؼ آى، ٛالم، ًٌة، عزل، ٍهق، حلج، عثي ٍ تَليت -2

  :هلاكّاي ميل هِلٍٙ تِ ايٌٌِ آل عٌن كارغ تِ آًْا هاتل كًيـگي كلراهي تاُـ -ب

 ؛ؿاؿگاُ ٓاؿك ُـُ تاُـهلاك اتٜال يا كؿ ؿاؿؽَاًت ًِ ام  -1

 ا.هلاك ًوَٙ ؿػَا يا ػـم اّليت يٌي ام ٛلكيي ؿػَ -2

 

 خَاّیفرجام :ذّنّفهثحث 

ّاي هوشس اص آى  ّشگاُ حٌن ؿياتي اص دادگاُ دس دػَايي غادس ضَد ًِ خَاستِ آى سي هيليَى سيال است ٍ هحٌَم ػليِ دس هْلت -193

 (1383)آمهَى  ٍاخَاّي ٍ تجذيذًظشخَاّي ًٌوايذ:

 ؽَاّي ًٌـ ًِ هغٌَم تِ ًوتل ام تيٌت هيليَى كيال ًثاُـ. تَاًـ ؿك هْلت كلراهي ام آى كلرام الق( ؿك َٓكتي هي

 ؽَاّي ًٌـ. تَاًـ تا ارامُ كييي ؿيَاى ػالي ًَِك ام آى كلرام ب( هي

 ؽَاّي ًٌـ. ؽَاّي ام آى كلرام تَاًـ ؿك هْلت كلرام د( هي

 ًٌـ.ؽَاّي  تَاًـ ام آى كلرام ؿ( ًوي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 367تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؽَاّي ًيٌت هگل ؿك هَاكؿ  ّاي تـٍي ًِ تِ ػلت ػـم ؿكؽَاًت تزـيـًظل هٜؼيت ياكتِ هاتل كلرام آكاي ؿاؿگاُ»ؿاكؿ:  هولك هي 367هاؿُ 

 ميل: 

 :اعٌام -الق

 ( كيال تاُـ. 000/000/20)اعٌاهي ًِ ؽَاًتِ آى تيَ ام هثلؾ تيٌت هيليَى  -1

 .اعٌام كارغ تِ آل ًٌاط ٍ كٌؼ آى، ٛالم، ًٌة، عزل، ٍهق، حلج، عثي ٍ تَليت -2

  :هلاك ّاي ميل هِلٍٙ تِ ايي ًِ آل عٌن كارغ تِ آًْا هاتل كًيـگي كلراهي تاُـ -ب

 ؿاؿؽَاًت ًِ ام ؿاؿگاُ ٓاؿك ُـُ تاُـ.  هلاك اتٜال يا كؿَ -1

 .«يا ػـم اّليت يٌي ام ٛلكيي ؿػَاهلاك ًوَٙ ؿػَا  -2

 (1381)آمهَى   خَاّي است؟ ًذاهيي اص احٌام صيش چٌاًچِ اص دادگاُ تجذيذًظش غادس ضَد هاتل كشجام -194

 ب( عزل     الق( حلج

 ؿ( ّل ًِ هَكؿ     د( تَليت

 هاًَى آييي دادسسي هذًي ٍ تٌذ الق آى؛ 368تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 ؽَاّي ًيٌت هگل ؿك هَاكؿ ميل:  ّاي تزـيـًظل اًتاى هاتل كلرام آكاي ؿاؿگاُ»ؿاكؿ:  هولك هي 368هاؿُ 

  :اعٌام -الق



  .اعٌام كارغ تِ آل ًٌاط ٍ كٌؼ آى، ٛالم، ًٌة، عزل ٍ ٍهق -

  :هلاكّاي ميل هِلٍٙ تِ ايي ًِ آل عٌن كارغ تِ آًْا هاتل كًيـگي كلراهي تاُـ -ب

 ؿاؿؽَاًت ًِ ام ؿاؿگاُ تزـيـًظل ٓاؿك ُـُ تاُـ. هلاك اتٜال يا كؿ  -1

 .«هلاك ًوَٙ ؿػَا يا ػـم اّليت يٌي ام ٛلكيي ؿػَا -2

غالحيت راتي  ػذم هَسد دس ًطَس ػالي ديَاى تاضذ غالحيت كاهذ ًِ تاضذ ضذُ غادس دادگاّي اص خَاستِ كشجام سأي چٌاًچِ -195

 (1392)آمهَى  .......هحلي  غالحيت ػذم هَسد دس ٍ...... 

 .ًوايـهي ًوٖ كا كأي تاُـ، ُـُ ايلاؿ اگل - ًوايـهي ًوٖ كا الق( كأي

 .ًوايـهي ًوٖ كا كأي - ًوايـهي ًوٖ كا ب( كأي

 .ًوايـهي ًوٖ كا كأي تاُـ ُـُ ايلاؿ اگل - ًوايـهي ًوٖ كا كأي تاُـ ُـُ ايلاؿ د( اگل

 .ؿيلهٌوَل اهَال تِ كارغ هالٌيت ؿػاٍي هَكؿ ؿك هگل ًوايـهي ًوٖ كا كأي تاُـ، ُـُ ايلاؿ اگل - ًوايـهي ًوٖ كا ؿ( كأي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 371هادُ  1تاضذ، هكاتن تٌذ غحيح هي« الق»گضيٌِ 

چٌاًچِ ديَاى ػالي ًطَس دس هشحلِ كشجام هشاس دادگاُ تجذيذًظش استاى سا ًِ دس تأييذ هشاس دادگاُ تذٍي غادس ضذُ است ًوؽ  -196

 (1382)آمهَى  ًوايذ؟ ًوايذ، سسيذگي هجذد سا تِ ًذام دادگاُ اسجاع هي

 ب( ُؼثِ ّن ػلٕ ؿاؿگاُ تـٍي    الق( ؿاؿگاُ تـٍي

 ؿ( ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًتاى ًِ هلاك هٌوَٕ كا ٓاؿك ًلؿُ اًت.  د( ُؼثِ ّن ػلٕ ؿاؿگاُ تزـيـًظل

 ادسسي هذًي؛هاًَى آييي د 401هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« الق»گضيٌِ 

گلؿؿ اكراع  پي ام ًوٖ كأي ؿاؿگاُ ؿك ؿيَاى ػالي ًَِك، كًيـگي هزـؿ تِ ؿاؿگاّي ًِ تِ ُلط ميل تؼييي هي»ؿاكؿ:  هولك هي 401هاؿُ 

 تاُـ: اليِ هٌلق تِ كًيـگي هي َُؿ ٍ ؿاؿگاُ هلرَع هي

تغويوات ًوٖ ُـُ اًت، كًيـگي هزـؿ تِ ؿاؿگاُ ٓاؿك اگل كأي هٌوَٕ تِ َٓكت هلاك تَؿُ ٍ يا عٌوي تاُـ ًِ تِ ػلت ًوْ  -الق

 َُؿ. ًٌٌـُ آى اكراع هي

 گلؿؿ.  تِ ؿاؿگاّي ًِ ؿيَاى ػالي ًَِك ٓالظ تـاًـ اكراع هي ،اگل كأي تِ ػلت ػـم ٓالعيت ؿاؿگاُ ًوٖ ُـُ تاُـ -ب

ى عَمُ تيَ ام آَُؿ ٍ اگل  ٓاؿك ًوَؿُ اكراع هيؿك ًايل هَاكؿ ًوٖ، پلًٍـُ تِ ُؼثِ ؿيگل ام ّواى عَمُ ؿاؿگاُ ًِ كأي هٌوَٕ كا  -د

 «َُؿ. يي ُؼثِ ؿاؿگاُ ًـاُتِ تاُـ تِ ًنؿيٌتليي ؿاؿگاُ عَمُ ؿيگل اكراع هي

 (1389)آمهَى  چٌاًچِ ضؼثِ ديَاى ػالي ًطَس هشاس اتكال دادخَاست تأييذ ضذُ تَسف دادگاُ تجذيذًظش سا ًوؽ ًوايذ: -197

 گلؿؿ.  الق( پلًٍـُ تِ ُؼثِ تـٍي ٓاؿكًٌٌـُ هلاك اكراع هي

 ًوايـ. ب( ُؼثِ ؿيَاى كاًاً هثاؿكت تِ كًيـگي هاَّي هي

 گلؿؿ.  ػلٕ ؿاؿگاُ تزـيـًظل اكراع هي د( پلًٍـُ تِ ُؼثِ ّن

 گلؿؿ. ييـًٌٌـُ هلاك اكراع هيأؿ( پلًٍـُ تِ ُؼثِ تزـيـًظل ت

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 401تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

خَاّي اص آى ٍ پس اص ًوؽ تشاي  اگش هشاس غادسُ دس دادگاُ تذٍي هَسد تأييذ دادگاُ تجذيذًظش هشاس گيشد دس غَست كشجام -198

 (1385)آمهَى  سسيذگي تِ هاّيت دػَي، پشًٍذُ:

 ـ ًٌٌـُ هلاك اكراع َُؿ.الق( تِ ُؼثِ ؿيگل ؿاؿگاُ تزـيـًظل تأيي

 ب( تِ ُؼثِ ؿيگل ؿاؿگاُ تـٍي ٓاؿك ًٌٌـُ هلاك اكراع َُؿ.

 د( تِ ؿاؿگاُ تـٍي ٓاؿك ًٌٌـُ هلاك اكراع َُؿ.



 َُؿ. ؿ( تِ ؿاؿگاُ تزـيـًظل تأييـ ًٌٌـُ هلاك اكراع هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 405تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 ًوايـ:  اليِ تِ ُلط ميل اهـام هي ؿاؿگاُ هلرَع»ؿاكؿ:  هيهولك  405هاؿُ 

ؿك َٓكت ًوٖ عٌن تِ ػلت ًوْ تغويوات، تغويوات هَكؿ ًظل ؿيَاى ػالي ًَِك كا اًزام ؿاؿُ، ًپي تا ؿك ًظل گلكتي آى هثاؿكت  -الق

 ًوايـ.  تِ ٓـٍك كأي هي

اي تلاي  ًَِك تِ ؿػَا كًيـگي ًٌـ هگل ايي ًِ تؼـ ام ًوٖ، ًثة تامُؿك َٓكت ًوٖ هلاك، ؿاؿگاُ هٌلق اًت تلاتل كأي ؿيَاى ػالي  -ب

ؿك هلعلِ تزـيـًظل ٓاؿك ُـُ تاُـ، تِ ؿاؿگاُ  اهتٌاع ام كًيـگي تِ هاّيت ؿػَا عاؿث گلؿؿ. ؿك ايي ؽَّٔ صٌاًضِ هلاك هٌوَٕ اتتـائاً

 «گلؿؿ. لًٍـُ تلاي كًيـگي تِ ّواى ؿاؿگاُ تـٍي اكراع هيييـ هلاك ؿاؿگاُ تـٍي تَؿُ، پأَُؿ ٍ اگل ؿك ت ٓاؿك ًٌٌـُ هلاك اكراع هي

اليِ چِ اهذاهي اًجام  خَاّي دس ديَاى ػالي ًطَس ًوؽ ضَد، دادگاُ هشجَع دس غَستي ًِ حٌن دادگاُ حوَهي پس اص كشجام -199

 (1385)آمهَى دّذ؟ هي

 اليِ هٌلق تِ تثؼيت ام ُثؼِ ؿيَاى ػالي ًَِك اًت. الق( ؿاؿگاُ هلرَع

 اليِ تٌليلي تِ تثؼيت ام ُثؼِ ؿيَاى ًـاكؿ. ؿاؿگاُ هلرَعب( 

 د( ؿاؿگاُ كوٚ ام تاب تؼييي ٓالعيت هٌلق تِ تثؼيت ام ًظل ؿيَاى ػالي ًَِك اًت.

 تَاًـ كأى آلاكي ٓاؿك ًوايـ.  ؿ( اگل ًوٖ عٌن تِ ػلت ًوْ تغويوات تاُـ هٌلق تِ تثؼيت ام ًظل ؿيَاى اًت ؿك ؿيل ايي َٓكت هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 408ٍ  405تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؿك َٓكتي ًِ پي ام ًوٖ عٌن كلرام ؽَاًتِ ؿك ؿيَاى ػالي ًَِك ؿاؿگاُ تا فًل اًتـالل ٛثن كأي اٍليِ اهـام تِ »ؿاكؿ:  هولك هي 408هاؿُ 

ؿ، ُؼثِ ؿيَاى ػالي ًَِك ؿك َٓكت پقيلٍ اًتـالل، كأي ٓـٍك كأي آلاكي ًوايـ ٍ ايي كأي هَكؿ ؿكؽَاًت كًيـگي كلراهي ٍاهغ َُ

ؿاؿگاُ كا اتلام، ؿك ؿيل ايي َٓكت پلًٍـُ ؿك ّيأت ػوَهي ُؼة عوَهي هٜلط ٍ صٌاًضِ ًظل ُؼثِ ؿيَاى ػالي ًَِك هَكؿ اتلام هلاك گلكت 

ل ّيأت ػوَهي ؿيَاى ػالي ًَِك عٌن هوت٘ي اليِ ٛثن اًتـال عٌن ٓاؿكُ ًوٖ ٍ پلًٍـُ تِ ُؼثِ ؿيگلي اكراع ؽَاّـ ُـ. ؿاؿگاُ هلرَع

 «تاُـ. هٜؼي هي 326ًوايـ. ايي عٌن ؿك ؿيل هَاكؿ هقًَك ؿك هاؿُ  ٓاؿك هي

ٍ  ًطَد تجذيذًظشخَاّي هوشس هْلت دس ضَدهي غادس خاًَادُ دادگاُ اص ًِ ًٌاح اغل تِ ساجغ سأي تِ ًسثت چٌاًچِ -200

 ....دس غالحيت  هشاس ايي اص ضٌايت ٍ.... تا  كشجاهي دادخَاست سد هشاس غذٍس ضَد دادُ هوشس هْلت اص خاسد ًيض كشجام دادخَاست

 (1392)آمهَى 

 .اًت ًَِك ػالي ؿيَاى – ًؾٌتيي الق( ؿاؿگاُ

 .اًت ًَِك ػالي ؿيَاى – ًؾٌتيي ؿاؿگاُ ؿكتل ب( هـيل

 .تاُـ مٍد ػليِهغٌَم اگل الثتِ اًت ًَِك ػالي ؿيَاى – ًؾٌتيي د( ؿاؿگاُ

 .تاُـ مٍرِ ػليِهغٌَم اگل الثتِ اًت ًَِك ػالي ؿيَاى – ًؾٌتيي ؿاؿگاُؿ( 

 تاضذ.غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 

 اػتراض شخص ثالث :ذّنجهثحث ّ

ًحَُ دادخَاّي ضخػي ًِ اص اغحاب دػَي ًثَدُ ٍ سأى تِ صياى اٍ غادس ٍ تَاسكِ اًوؿاي هْلت تجذيذًظشخَاّي هكؼي  -201

 (1384)آمهَى  ضذُ است:

 ب( ؿػَي اػتلإ حالج اًت.   ؿػَي ٍكٍؿ حالج اًت.الق( 

 ؿ( ٌُايت تِ ُؼثِ تِؾيْ ؿيَاى ػالي ًَِك اًت. ؽَاّي ًٌثت تِ كأى ٓاؿكُ اًت. د( كلرام



 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 417تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

عوَم ُؾْ حالج ؽللي ٍاكؿ آٍكؿ ٍ آى ُؾْ يا ًوايٌـُ اٍ ؿك يي ٓاؿك َُؿ ًِ تِ أاگل ؿكؽَّٔ ؿػَايي، ك»ؿاكؿ:  هولك هي 417هاؿُ 

 «تَاًـ ًٌثت تِ آى كأي اػتلإ ًوايـ. ؿاؿكًي ًِ هٌتْي تِ كأي ُـُ اًت تِ ػٌَاى آغاب ؿػَا ؿؽالت ًـاُتِ تاُـ، هي

 (1386)آمهَى  ؟ضَد ًويًذام يي اص هَاسد صيش اص دػاٍي قاسي هحسَب  -202

 ب( رلة حالج    الق( ٍكٍؿ حالج

 ؿ( ؿػَي هتواتل   د( اػتلإ ُؾْ حالج

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 417تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

  ُ369كرَع ًٌيـ تِ ؿًتل ػثـاهلل ُوي، آييي ؿاؿكًي هـًي، رلـ ؿٍم، ُواك. 

 (1388)آمهَى  ًذام گضيٌِ غحيح ًيست؟ -203

 اًت.الق( هلرغ اػاؿُ ؿاؿكًي آلي ؿاؿگاُ ٓاؿك ًٌٌـُ عٌن 

 ب( اػتلإ حالج ٛاكي تِ هَرة ؿاؿؽَاًت اًت.

 د( ّيش يي ام هلاكّا هاتل اػاؿُ ؿاؿكًي ًيٌت.

 ؿ( اػتلإ ُؾْ حالج هْلت ًـاكؿ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 433ٍ  426، 421، 418، 417تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 ـٍى توـين ؿاؿؽَاًت تِ ػول ؽَاّـ آهـ.اػتلإ ٛاكي ؿك ؿاؿگاّي ًِ ؿػَا ؿك آى هٜلط اًت، ت 

 (1389)آمهَى   تَاًذ تِ ػٌَاى حالج تِ حٌن اػتشاؼ ًٌذ؟ ّاي صيش، ضخع هي يي اص غَستم دس ًذا -204

 الق( ؿك َٓكتي ًِ ؿك ؿاؿكًي هٌتْي تِ كأى ٓاؿكُ تا ّيش ًوتي ؿؽالت ًـاُتِ تاُـ.

 اي ًين توـين ًٌلؿُ تاُـ. عاٗل ًِـُ ٍ اليغِب( ؿك َٓكتي ًِ ؿك ؿاؿكًي هٌتْي تِ كأى ٓاؿكُ ؿك ؿاؿگاُ 

 د( ؿك َٓكتي ًِ ؿك ؿاؿكًي هٌتْي تِ كأى ٓاؿكُ تِ ػٌَاى آغاب ؿػَا ؿؽالت ًـاُتِ تاُـ.

 اٍ تِ ػٌَاى آغاب ؿػَا ؿؽالت ًـاُتِ تاُـ. ؿ( ؿك َٓكتي ًِ ؿك ؿاؿكًي هٌتْي تِ كأى ٓاؿكُ ؽَؿ يا ًوايٌـُ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 417هادُ  تاضذ، هكاتن غحيح هي« د»گضيٌِ 

 ٍ اػتشاؼ حالج..... قاسي  دادسسي اػادُ ٍ..... قاسي  حالج اػتشاؼ ًوايذ،هي غادس تجذيذًظش دادگاُ ًِ دػَي سدّ هشاس تِ ًسثت

 (1392)آمهَى  است........ اغلي 

 هوٌَع - هوٌَع - هزام ب(   هزام – هوٌَع - الق( هوٌَع

 هزام – هوٌَع - ؿ( هزام   هزام – هزام - د( هزام

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 432ٍ  426، 419تا  417تاضذ، هكاتن هَاد غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1382)آمهَى  ّاي صيش غحيح است؟ ًذام يي اص گضيٌِ -205

 آيـ. الق( اػتلإ ٛاكي ؿك ؿاؿگاّي ًِ ؿػَا ؿك آى هٜلط اًت تا توـين ؿاؿؽَاًت تِ ػول هي

 َُؿ ًِ كأى ؿيلهٜؼي كا ٓاؿك ًلؿُ اًت. اػتلإ حالج آلي تِ ؿاؿگاّي توـين هيب( ؿاؿؽَاًت 

 َُؿ ًِ كأى هٜؼي كا ٓاؿك ًلؿُ اًت. د( اػتلإ حالج آلي تـٍى ًيام تِ ؿاؿؽَاًت تِ ؿاؿگاّي توـين هي

ًلؿُ اًت هؼتلٕ ؿاؿؽَاًت ؽَؿ كا تِ تل ام ؿاؿگاّي تاُـ ًِ كأى هؼتلٕ ػٌِ كا ٓاؿك  ؿ( ؿك اػتلإ ٛاكي اگل ؿكرِ ؿاؿگاُ پاييي

 ًٌـ. ؿاؿگاّي ًِ كأى كا ٓاؿك ًلؿُ اًت توـين هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 421ٍ  420تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« د»گضيٌِ 



تاُـ. ايي ػليِ كأي هَكؿ اػتلإ  لِ ٍ هغٌَم اػتلإ آلي تايـ تِ هَرة ؿاؿؽَاًت ٍ تِ ٛلكيت هغٌَم»ؿاكؿ:  هولك هي 420هاؿُ 

 «ػٌِ كا ٓاؿك ًلؿُ اًت. تلتية ؿاؿكًي هاًٌـ ؿاؿكًي ًؾٌتيي ؽَاّـ تَؿ. َُؿ ًِ كأي هٜؼي هؼتلٕ ؿاؿؽَاًت تِ ؿاؿگاّي توـين هي

اػتلإ ٛاكي ؿك ؿاؿگاّي ًِ ؿػَا ؿك آى هٜلط اًت تـٍى توـين ؿاؿؽَاًت تِ ػول ؽَاّـ آهـ، ٍلي اگل ؿكرِ »ؿاكؿ:  هولك هي 421هاؿُ 

ػٌِ كا ٓاؿك ًلؿُ، هؼتلٕ ؿاؿؽَاًت ؽَؿ كا تِ ؿاؿگاّي ًِ كأي كا ٓاؿك ًلؿُ اًت توـين  تل ام ؿاؿگاّي تاُـ ًِ كأي هؼتلٕ پايييؿاؿگاُ 

 «ًوايـ ٍ هَاكن آَل، ؿك آى ؿاؿگاُ كًيـگي ؽَاّـ ُـ.هي

 (1383)آمهَى  ادسسي ....ضَد، هشجغ اػادُ د حٌوي ًِ اص دادگاُ ًخستيي غادس ٍ ػيٌاً دس دادگاُ تجذيذًظش تأييذ هي -206

 الق( ٍ اػتلإ حالج ًٌثت تِ آى ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًت.

 ب( ٍ اػتلإ حالج ًٌثت تِ آى ؿاؿگاُ ػوَهي اًت.

 د( ًٌثت تِ آى ؿاؿگاُ ػوَهي ٍ اػتلإ حالج ًٌثت تِ آى ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًت.

 ػوَهي اًت.ؿ( ًٌثت تِ آى ؿاؿگاُ تزـيـًظل ٍ اػتلإ حالج ًٌثت تِ آى ؿاؿگاُ 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 433ٍ  420تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ؿكؽَاًت اػاؿُ  َُؿ ًِ ٓاؿكًٌٌـُ ّواى عٌن تَؿُ اًت ٍ ؿاؿؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي آلي تِ ؿاؿگاّي توـين هي«  ؿاكؿ: هولك هي 433هاؿُ 

 را تِ ػٌَاى ؿليل اتلام ُـُ اًت.  گلؿؿ ًِ عٌن ؿك آى ؿاؿكًي ٛاكي تِ ؿاؿگاّي توـين هي

 «تِ ؿكتل ؿاؿگاُ توـين گلؿؿ. كٍم ًِپي ام ؿكؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي ٛاكي تايـ ؿاؿؽَاًت المم ظلف  -تثٔلُ

(1380)آصهَى اػتشاؼ ضخع حالج تؼذ اص اجشاي حٌن هَسد اػتشاؼ ٍهتي هاتل قشح است ًِ: 

 اػتلإ اًاًاً هاتل ٛلط ًيٌت.الق( اػتلإ ُؾْ حالج تؼـ ام ارلاي عٌن هَكؿ 

 ب( اػتلإ ُؾْ حالج تؼـ ام ارلاي عٌن ؿك ّل ٍٗؼيتي ٍ تْلعال هاتل كًيـگي اًت.

 د( حاتت َُؿ عوَهي ًِ اًاى ٍ هأؽق اػتلإ اًت تِ رْتي ام رْات هاًًَي ًاهٚ ُـُ اًت.

 ًِـُ اًت. ؿ( حاتت َُؿ عوَهي ًِ اًاى ٍ هأؽق اػتلإ اًت تِ رْتي ام رْات هاًًَي ًاهٚ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 422تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

تَاى  اػتلإ ُؾْ حالج هثل ام ارلاي عٌن هَكؿ اػتلإ، هاتل ٛلط اًت ٍ تؼـ ام ارلاي آى ؿك َٓكتي هي»ؿاكؿ:  هولك هي 422هاؿُ 

 «ام رْات هاًًَي ًاهٚ ًِـُ تاُـ.ؽق اػتلإ اًت تِ رْتي أاػتلإ ًوَؿ ًِ حاتت َُؿ عوَهي ًِ اًاى ٍ ه

  ُ1828كرَع ًٌيـ تِ هْارلي، ؿًتل ػلي، هثٌَٙ ؿك آييي ؿاؿكًي هـًي، رلـ صْاكم، ُواك. 

 (1386)آمهَى  دػَاي اػتشاؼ حالج: -208

 ُـى كأى هَكؿ اػتلإ اهاهِ َُؿ.  الق( تايـ ظلف تيٌت كٍم ام تاكيؼ هٜؼي

 ٓـٍك كأى هَكؿ اػتلإ اهاهِ َُؿ.ب( تايـ ظلف يي هاُ ام تاكيؼ اٛالع ام 

 ُـى كأى هَكؿ اػتلإ اهاهِ َُؿ. د( تايـ ظلف ًِ هاُ ام هٜؼي

 ؿ( اهاهِ ايي ؿػَي هويـ تِ هْلت هؼيي ًيٌت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 422تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

  ُ1030كرَع ًٌيـ تِ ؿًتل ػثـاهلل ُوي، آييي ؿاؿكًي هـًي، رلـ ؿٍم، ُواك. 

 (1390)آمهَى  دّذ: دس هَاسدي ًِ دادگاُ دػَي هؼتشؼ حالج سا ٍاسد تطخيع هي -209

 ًوايـ.  ػٌِ ؿيل هاتل تلٌيي تاُـ ًٌثت تِ الـاء آى اهـام هي صٌاًضِ عٌن هؼتلٕالق( 

 ًوايـ. تاُـ ًٌثت تِ الـاء آى اهـام هي ػٌِ هاتل تلٌيي صٌاًضِ عٌن هؼتلٕب( 

 ًوايـ. اهـام هي رـيـ عٌن ٓـٍك آى ٍ تِ ًوٖ تلٌيي تاُـ ًٌثت هاتل ػٌِ هؼتلٕ عٌن صٌاًضِد( 



 ًوايـ. اهـام هي رـيـ عٌن ٍ ٓـٍك تِ الـاء آى تلٌيي ًثاُـ ًٌثت هاتل ػٌِ هؼتلٕ صٌاًضِ عٌنؿ( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 425تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« الق»گضيٌِ 

صٌاًضِ ؿاؿگاُ پي ام كًيـگي، اػتلإ حالج كا ٍاكؿ تِؾيْ ؿّـ، آى هٌوت ام عٌن كا ًِ هَكؿ اػتلإ هلاك گلكتِ ًوٖ  -425هاؿُ 

 .ؽَاّـ ُـ ءًوايـ ٍ اگل هلاؿ عٌن ؿيلهاتل تلٌيي تاُـ، توام آى الـاهي

 

 اػادُ دادرسی :دّنًَزهثحث 

ا آى هذسى دس تاسيخ اقالع حاغل ضَد اهّ 23/06/1390ػليِ حٌوي دس تاسيخ  اگش دس ايشاى اص هذسى حواًيت هٌتَم هحٌَم -210

 (1390)آمهَى  . است..ٍاغل گشدد، آخشيي هَػذ اهذام تِ اػادُ دادسسي .. 24/06/1390

  13/07/1390ب(     12/07/1390الق( 

 15/07/1390 ؿ(    14/07/1390د( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 430ٍ  427تاضذ. جوغ هَاد غحيح هي« ب» گضيٌِ

هْلت ؿكؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي تلاي اُؾاّ هوين ايلاى تيٌت كٍم ٍ تلاي اُؾاّ هوين ؽاكد ام ًَِك ؿٍ هاُ تِ ُلط ميل  -427هاؿُ 

 : ...اًت

اًٌاؿ ٍ هـاكى يا اٛالع ام  تاكيؼ ٍَٓلؿُ، اتتـاي هْلت ام ّلگاُ رْت اػاؿُ ؿاؿكًي ٍرَؿ اًٌاؿ ٍ هـاكًي تاُـ ًِ هٌتَم تَ -430هاؿُ 

 ًٌـ، احثات گلؿؿ. َُؿ. تاكيؼ ياؿُـُ تايـ ؿك ؿاؿگاّي ًِ تِ ؿكؽَاًت كًيـگي هيٍرَؿ آى هغاًوِ هي

 (1380)آمهَى  ّشگاُ جْت اػادُ دادسسي حيلِ يا تولة قشف هواتل تاضذ اتتذاي هْلت دسخَاست اػادُ دادسسي اص تاسيخ: -211

 تاُـ. الق( اتالؽ عٌن ًْايي هلتَٙ تِ احثات رؼل يا عيلِ ٍ تولة هي

 ب( اتالؽ عٌن هَكؿ ؿكؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي اًت.

 د( اتالؽ ٍ ٓـٍك عٌن هٜؼي هلتَٙ تِ احثات عيلِ ٍ تولة اًت.

 ؿ( آالط ؿكؽَاًت ًٌٌـُ اػاؿُ ؿاؿكًي ام عيلِ ٍ تولة ٛلف هواتل اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 429تاضذ، هكاتن هادُ  هيغحيح « الق»گضيٌِ 

ؿك َٓكتي ًِ رْت اػاؿُ ؿاؿكًي رؼلي تَؿى اًٌاؿ يا عيلِ ٍ تولة ٛلف هواتل تاُـ، اتتـاي هْلت اػاؿُ ؿاؿكًي، »ؿاكؿ:  هولك هي 429هاؿُ 

 «تاُـ. تاكيؼ اتالؽ عٌن ًْايي هلتَٙ تِ احثات رؼل يا عيلِ ٍ تولة هي

دسسي ًسثت تِ حٌوي ًِ اص دادگاُ تذٍي غادس ٍ دس دادگاُ تجذيذًظش تأييذ ٍ دس هشحلِ كشجاهي ًيض اتشام دسخَاست اػادُ دا -212

 (1382)آمهَى  ضذُ است تايذ دس ًذاهيي اص هشاجغ صيش سسيذگي ٍ ساجغ تِ آى اتخار تػوين ضَد؟

 ب( ؿيَاى ػالي ًَِك    الق( ؿاؿگاُ تـٍي

 تِؾيْ ؿيَاى ػالي ًَِك  ؿ( ُؼثِ   د( ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًتاى

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 433تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ؿكؽَاًت اػاؿُ  َُؿ ًِ ٓاؿك ًٌٌـُ ّواى عٌن تَؿُ اًت ٍ ؿاؿؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي آلي تِ ؿاؿگاّي توـين هي»ؿاكؿ:  هولك هي 433هاؿُ 

 را تِ ػٌَاى ؿليل اتلام ُـُ اًت. ؿك آىگلؿؿ ًِ عٌن  ؿاؿكًي ٛاكي تِ ؿاؿگاّي توـين هي

 «تِ ؿكتل ؿاؿگاُ توـين گلؿؿ. كٍم ًِپي ام ؿكؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي ٛاكي تايـ ؿاؿؽَاًت المم ظلف  -تثٔلُ

 (اتغاؿيِ -1387)آمهَى  ضَد؟ دادسسي اغلي تِ ًذام هشجغ توذين هي  اػادُ -213

 الق( كوٚ ام ٛلين كييي ًل ؿاؿگٌتلي اًتاى

 ؿيَاى ػالي ًَِكب( كوٚ تِ 



 د( كوٚ تِ هلرغ تزـيـًظل

 َُؿ. عٌوي اًت ًِ ًٌثت تِ آى اػاؿُ ؿاؿكًي تواٗا هي  ؿ( تِ ؿاؿگاّي ًِ ٓاؿكًٌٌـُ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 433تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1390)آمهَى  چٌاًچِ دػَايي دس ديَاى ػالي ًطَس تحت سسيذگي تاضذ: -214

 ًوايـ. ؿكؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي َُؿ ؿيَاى ػالي ًَِك ٍكن هولكات تِ آى كًيـگي هياگل الق( 

 َُؿ. ؿكؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي ًٌثت تِ عٌن ٓاؿكُ ام ؿاؿگاُ تا مهاًي ًِ ؿك ؿيَاى ػالي ًَِك كأي ٓاؿك ًِـُ پقيلكتِ ًويب( 

َُؿ ٍلي هاًغ اؿاهِ كًيـگي ؿك ؿيَاى ػالي ًَِك  اع هياگل ؿكؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي َُؿ ؿكؽَاًت تِ ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ عٌن اكرد( 

 َُؿ. ًوي

َُؿ ٍ ؿك َٓكت هثَل ؿكؽَاًت، كًيـگي ؿك ؿيَاى  اگل ؿكؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي َُؿ ؿكؽَاًت تِ ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ عٌن اكراع هيؿ( 

 َُؿ.  تا ٓـٍك عٌن هتَهق هي

 ييي دادسسي هذًي؛هاًَى آ 434تاضذ. هكاتن تثػشُ هادُ غحيح هي« د»گضيٌِ 

ؿاكؿ هٌلق اًت آى كا تِ ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ عٌن اكًال ًوايـ ٍ ؿاؿگاّي ًِ ؿاؿؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي ٛاكي كا ؿكياكت هي -434هاؿُ 

-حل ؿك ؿػَا هيؤگلؿؿ هعٌوي ًِ ؿك ؽَّٔ ؿكؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي ٓاؿك هي صٌاًضِ ؿاليل ؿكؽَاًت كا هَي تـاًـ ٍ تِؾيْ ؿّـ

حل اًت تا ٓـٍك عٌن ًٌثت تِ اػاؿُ ؿاؿكًي تِ ؤى هآيـگي تِ ؿػَاي هٜلٍعِ كا ؿك هٌوتي ًِ عٌن كارغ تِ اػاؿُ ؿاؿكًي ؿك تاُـ، كً

 ؿّـ.اًـامؿ ٍ ؿك ؿيل ايي َٓكت تِ كًيـگي ؽَؿ اؿاهِ هيؽيل هيأت

ًٌثت تِ آى َُؿ، ؿكؽَاًت تِ ؿاؿگاُ صٌاًضِ ؿػَايي ؿك ؿيَاى ػالي ًَِك تغت كًيـگي تاُـ ٍ ؿكؽَاًت اػاؿُ ؿاؿكًي  -تثٔلُ

گلؿؿ. ؿك َٓكت هثَل ؿكؽَاًت ياؿُـُ ام ٛلف ؿاؿگاُ، كًيـگي ؿك ؿيَاى ػالي ًَِك تا ٓـٍك عٌن هتَهق ٓاؿكًٌٌـُ عٌن اكراع هي

 ؽَاّـ ُـ

ّاي  اص گضيٌِ چٌاًچِ پس اص دسخَاست اػادُ دادسسي پشًٍذُ تا هثَل دسخَاست اػادُ دادسسي دس دادگاُ هكشح ضَد، ًذام يي -215

 (1388)آمهَى  صيشدسست است؟

 َُؿ. الق( كوٚ ؿػَاي ٍكٍؿ حالج پقيلكتِ هي

 ب( ؿيل ام ٛلكيي ؿػَي ُؾْ ؿيگلي تِ ّيش ػٌَاى ًوي تَاًـ ؿاؽل ؿك ؿػَا َُؿ.

 د( ٛثن هَاػـ ػوَهي آييي ؿاؿكًي هـًي اهٌاى اهاهِ ؿػَاي ٛاكي ٍرَؿ ؿاكؿ.

 ؿ.َُ ؿ( كوٚ ؿػَاي هتواتل پقيلكتِ هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 441تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 «تَاًـ ؿاؽل ؿك ؿػَا َُؿ. ؿك اػاؿُ ؿاؿكًي ؿيل ام ٛلكيي ؿػَا ُؾْ ؿيگلي تِ ّيش ػٌَاى ًوي»ؿاكؿ:  هولك هي 441هاؿُ 

 

 هَاػذ :نتیستهثحث 

 (1386)آمهَى  دس احتساب هَاػذ: -216

 َُؿ. تاُـ كٍم اتالؽ ٍ كٍم اهـام رنء هـت هغٌَب ًويالق( صٌاًضِ ام هَاػـ هاًًَي 

 َُؿ. ب( صٌاًضِ ام هَاػـ ه٘ايي تاُـ كٍم اتالؽ ٍ كٍم اهـام رنء هـت هغٌَب ًوي

 َُؿ. د( ّن ؿك هَاػـ هاًًَي ٍ ّن ؿك هَاػـ ه٘ايي كٍم اتالؽ ٍ كٍم اهـام رنء هـت هغٌَب ًوي

 َُؿ. َُؿ ٍ ؿك ه٘ايي هي هـت هغٌَب ًوي ؿ( ؿك هَاػـ هاًًَي كٍم اتالؽ ٍ كٍم اهـام رنء

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 445تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 



هـت  ءهَػـي ًِ اتتـاي آى تاكيؼ اتالؽ يا اػالم فًل ُـُ اًت، كٍم اتالؽ ٍ اػالم ٍ ّوضٌيي كٍم اهـام رن»ؿاكؿ:  هولك هي 445هاؿُ 

 «َُؿ. هغٌَب ًوي

 

 داٍری :نٍ یک هثحث تیست

 (1382)آمهَى  ّاي صيش غحيح است؟ ًذام يي اص گضيٌِ -217

 الق( تؼـ ام تؼييي ؿاٍك يا ؿاٍكاى، ٛلكيي تا تلاٗي عن ػنل آًاى كا ًـاكًـ.

 تَاًـ ًٍيل يٌي ام آغاب ؿػَا كا عتي تا تلاٗي ٛلكيي تِ ًوت ؿاٍك هؼيي ًوايـ. ب( ؿاؿگاُ ًوي

 تَاًٌـ ؿػَا كا تِ ؿاٍكي اكراع ؿٌّـ ٍ ؿك هلاعل ؿيگل صٌيي اؽتياكي ًـاكًـ. هيد( ٛلكيي ؿػَا كوٚ ؿك هلعلِ تـٍي 

 ؿ( ّيضٌـام

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 469تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 (1390)آمهَى تَاى تِ ػٌَاى داٍس اًتخاب ًوَد؟ چِ اضخاغي سا هكلواً ًوي -218

 هـيل ؿكتل ؿاؿگاُ  الق(

 ؿػَي فيٌلغ تاٌُـ.ًٌاًي ًِ ؿك ب( 

 هَكيت آًاىأًاكهٌـاى ؿٍلت ؿك عَمُ هد( 

 ًٌاًي ًِ ؽَؿ يا ّوٌلاًِاى ٍاكث يٌي ام آغاب ؿػَي تاٌُـ.ؿ( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 470تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 صٌـ تا تلاٗي ٛلكيي تاُـ.  ًوايٌـ ّلتَاًٌـ ؿاٍكي ًليِ ه٘ات ٍ ًاكهٌـاى اؿاكي ُاؿل ؿك هغاًن ه٘ايي ًوي -470هاؿُ 

  ُتاُـ ٍلي هـيل ؿكتل پقيل هيّاي ب، د ٍ ؿ تِ ػٌَاى ؿاٍك تا تلاٗي ٛلكيي اهٌاىم.آ.ؿ.م، اًتؾاب هَاكؿ هٌـكد ؿك گنيٌِ 469هٜاتن هاؿ

 تِ ػٌَاى ؿاٍك اًتؾاب ًوَؿ.تَاى گلؿؿ هٜلواً ًويؿاؿگاُ كا تِ ػلت ايٌٌِ ام ًاكهٌـاى اؿاكي ُاؿل ؿك هغاًن ه٘ايي هغٌَب هي

 (1392)آمهَى  غالحيت ..... دس جؼل ادػاي تِ سسيذگي ضَد جؼل ادػاي ضذُ هكشح داٍس ًضد ًِ سٌذي تِ ًسثت چٌاًچِ -219

 .اًت ؿاؿگاُ عال ّل ب( ؿك   اًت. ؿاٍك عال ّل الق( ؿك

 .تاُـ ُـُ راػل تؼييي هگل اًت ؿاؿگاُ ؿ(  تاُـ. ُـُ تؼييي راػل هگل اًت د( ؿاٍك

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 479تاضذ، هكاتن هادُ غحيح هي« د»گضيٌِ 

 (1380)آمهَى  تيٌي ًٌشدُ تاضٌذ، دس ايي غَست: چٌاًچِ قشكيي دس هشاسداد داٍسي قشين خاغي تشاي اتالؽ سأى داٍسي پيص -220

ؿاؿگاّي ًِ ٓالعيت كًيـگي تِ آل ؿػَا كا ؿاكؿ الق( ُؾْ ؿاٍك هٌلق اًت كأى ؽَؿ كا تِ ؿكتل ؿاؿگاُ اكراع ًٌٌـُ تِ ؿاٍكي يا 

 توـين ًوايـ.

تَاًـ آى كا تلاي اتالؽ تِ ؿكتل ؿاؿگاُ اكراع ًٌٌـُ تِ ؿاٍكي يا ؿاؿگاّي ًِ ٓالعيت كًيـگي تِ آل ؿػَا كا ؿاكؿ تٌلين  لِ هي ب( هغٌَم

 ًوايـ.

 ؿاٍكي يا ؿاؿگاّي ًِ ٓالعيت كًيـگي تِ آل ؿػَا كا ؿاكؿ توـين ًٌـ.تَاًـ آى كا تِ ؿكتل ؿاؿگاُ اكراع ًٌٌـُ تِ  ػليِ هيد( هغٌَم

ػليِ كأى ؿاٍك كا تِ ؿكتل ؿاؿگاُ اكراع ًٌٌـُ تِ ؿاٍكي يا ؿاؿگاّي ًِ ٓالعيت كًيـگي تِ آل ؿػَا كا ؿاكؿ لِ ٍ يا هغٌَمؿ( ًٍيل هغٌَم

 تٌلين ًوايـ.

 ييي دادسسي هذًي؛هاًَى آ 485هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« الق»گضيٌِ 



تيٌي ًٌلؿُ تاٌُـ، ؿاٍك هٌلق اًت كأي  صٌاًضِ ٛلكيي ؿك هلاكؿاؿ ؿاٍكي ٛلين ؽآي تلاي اتالؽ كأي ؿاٍكي پيَ»ؿاكؿ:  هولك هي 485هاؿُ 

ل ؿاؿگاُ آل كأي ؽَؿ كا تِ ؿكتل ؿاؿگاُ اكراع ًٌٌـُ ؿػَا تِ ؿاٍك يا يا ؿاؿگاّي ًِ ٓالعيت كًيـگي تِ آل ؿػَا كا ؿاكؿ تٌلين ًوايـ. ؿكت

 «ؿاكؿ. كا تايگاًي ًوَؿُ ٍ كًٍَُت گَاّي ُـُ آى كا تِ ؿًتَك ؿاؿگاُ تلاي آغاب ؿػَا اكًال هي

 (1390)آمهَى  دسخَاست اتكال سأي داٍس: -221

 ؿك َٓكت ًپلؿى تأهيي هٌاًة ام هَرثات تَهق ارلاي كأي ؿاٍك اًت.الق( 

 هٌلق تِ تَهق ارلاي كأي ؿاٍك اًت.  -ؿاؿگاُ ؿك َٓكت ٍرَؿ رْات هاًًَي اتٜالب( 

 ؿك َٓكت هَي تَؿى ؿاليل ؽَاّاى ٍ ًپلؿى تأهيي هٌاًة ام هَرثات تَهق ارلاي كأي ؿاٍك اًت.د( 

 ؿك َٓكتي ًِ ؿكؽَاًت اتٜال هٌتٌـ تِ اًٌاؿ تزاكي تاُـ ؿاؿگاُ هٌلق تِ تَهق ارلاي كأي ؿاٍك اًت.ؿ( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 490تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« ب»گضيٌِ 

ي ؿاٍك ام ؿاؿگاّي ًِ ؿػَا كا اكراع تِ ؿاٍكي ًلؿُ أتَاًـ ظلف تيٌت كٍم تؼـ ام اتالؽ كؿك هَكؿ هاؿُ كَم ّل يي ام ٛلكيي هي -490هاؿُ 

ؿاٍك كا تؾَاّـ ؿك ايي َٓكت ؿاؿگاُ هٌلق اًت تِ ؿكؽَاًت  يكأيا ؿاؿگاّي ًِ ٓالعيت كًيـگي تِ آل ؿػَا كا ؿاكؿ، عٌن تِ تٜالى 

ي ام هَاكؿ هقًَك ؿك هاؿُ كَم تاُـ عٌن تِ تٜالى آى ؿّـ ٍ تا كًيـگي تِ آل ؿػَا ٍ هٜؼي ُـى عٌن تِ تٜالى، أكًيـگي ًلؿُ، ّلگاُ ك

 هاًـ. ي ؿاٍك هتَهق هيأك

ّاي تؼييي تاٌُـ ؿٍهاُ ؽَاّـ تَؿ. ُلٍع هْلتؾآي ًِ هوين ؽاكد ام ًَِك هيًٌثت تِ اُ 488هْلت ياؿُـُ ؿك ايي هاؿُ ٍ هاؿُ  -تثٔلُ

اًـ پي ام ككغ ػقك آى تَؿُ 1ايي هاًَى ٍ تثٔلُ  306هَرِ تِ ُلط هٌـكد ؿك هاؿُ كتلاي اُؾآي ًِ ؿاكاي ػق 488ُـُ ؿك ايي هاؿُ ٍ هاؿُ 

 اعتٌاب ؽَاّـ ُـ.

  اص هَػذ هوشس تاضذ ٍ دادگاُ هشاس سد دادخَاست سا غادس ًوايذ، ايي هشاس:دس غَستي ًِ دسخَاست اتكال سأى داٍس خاسد  -222

 (1380)آمهَى      
 الق( ظلف ؿُ كٍم ؿك ّواى ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ هاتل اػتلإ اًت.

 ب( ظلف ؿُ كٍم هاتل تزـيـًظل ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًتاى اًت.

 اى اًت.د( ظلف تيٌت كٍم هاتل تزـيـًظل ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًت

 ؿ( هٜؼي ٍ ؿيلهاتل تزـيـًظل ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًتاى اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 492تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ًوايـ.  ؿاؿگاُ هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت كا ٓاؿك هي، ؿك َٓكتي ًِ ؿكؽَاًت اتٜال كأي ؿاٍك ؽاكد ام هَػـ هولك تاُـ»ؿاكؿ:  هولك هي 492هاؿُ 

 «هلاك هٜؼي اًت. ايي

 تاُـ. اػتلإ تِ كأي ؿاٍك، هٌتلنم توـين ؿاؿؽَاًت ًوي 

  ُ2130كرَع ًٌيـ تِ هْارلي، ؿًتل ػلي، هثٌَٙ ؿك آييي ؿاؿكًي هـًي، رلـ صْاكم، ُواك. 

(1385)آصهَى ّشگاُ سأى داٍس هَسد اػتشاؼ ٍاهغ ضَد آيا غشف اػتشاؼ هاًغ اجشاي سأى است؟ 

 الق( تلي

 ب( ؽيل

 َُؿ. د( تا اؽق تأهيي ام هغٌَم ػليِ كأى ارلاء ًوي

 لِ تأهيي ًـّـ. َُؿ ًِ هغٌَم ؿ( ؿك َٓكتي ارلاء هي

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 493تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 



ؿك ايي َٓكت ؿاؿگاُ هلاك تَهق  تاُـ.هَي اػتلإ تِ كأي ؿاٍك هاًغ ارلاي آى ًيٌت، هگل آى ًِ ؿاليل اػتلإ »ؿاكؿ:  هولك هي 493هاؿُ 

ًوايـ ٍ ؿك َٓكت اهت٘ا تأهيي هٌاًة ًين ام هؼتلٕ اؽق  هٌغ ارلاي آى كا تا پاياى كًيـگي تِ اػتلإ ٍ ٓـٍك عٌن هٜؼي ٓاؿك هي

 «ؽَاّـ ُـ.

 (1386)آمهَى  ؟ًيستًذام يي اص دػاٍي صيش هاتل اسجاع تِ داٍسي  -224

 غ تِ اهَال ؿيلهٌوَل حثت ُـُب( ؿػاٍي كار  الق( ؿػَي ٍكٌٌُتگي ٍ ًٌة

 ؿ( ؿػاٍي ًِ يي ٛلف آى ؿٍلت تاُـ.  د( ؿػاٍي هلتَٙ تِ هْليِ ٍ ًلوِ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 496تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 ؿػاٍي ميل هاتل اكراع تِ ؿاٍكي ًيٌت: »ؿاكؿ:  هولك هي 496هاؿُ 

 .ؿػَاي ٍكٌٌُتگي -1

 .«آل ًٌاط، كٌؼ آى، ٛالم ٍ ًٌةؿػاٍي ٍارغ تِ  -2

 

 ٍ اػسار ّسیٌِ دادرسی :مدٍهثحث تیست ٍ 

(1381)آصهَى  خَاّي تا چِ دادگاّي است؟ سسيذگي تِ ادػاي اػساس اص پشداخت ّضيٌِ دادسسي كشجام 

 الق( ؿاؿگاُ ًؾٌتيي 

 ب( ؿاؿگاُ تزـيـًظل

 د( ؿيَاى ػالي ًَِك

 ًلؿُ اًت. ؿ( ؿاؿگاّي ًِ كأى كلرام ؽَاًتِ كا ٓاؿك

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 505هكاتن هادُ   تاضذ، غحيح هي« د»گضيٌِ 

اؿػاي اػٌاك ام پلؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكًي ٗوي ؿكؽَاًت ًؾٌتيي يا تزـيـًظل يا كلرام هٜلط ؽَاّـ ُـ. ٛلط ايي »ؿاكؿ:  هولك هي 505هاؿُ 

ؽَاّي تا ؿاؿگاّي  هَكؿ اػٌاك ام ّنيٌِ تزـيـًظلؽَاّي ٍ يا كلراماؿػا تِ هَرة ؿاؿؽَاًت رـاگاًِ ًين هوٌي اًت. اظْاكًظل ؿك 

 «تاُـ ًِ كأي هَكؿ ؿكؽَاًت تزـيـًظل ٍ يا كلرام كا ٓاؿك ًوَؿُ اًت. هي

 (1384)آمهَى اگش خَاّاى ؾوي خَاستِ اغلي تواؾاي غذٍس حٌن تِ اػساس اص ّضيٌِ دادسسي سا ًيض ًوايذ: -226

 َُؿ. تـٍاً تِ اؿػاي اػٌاك كًيـگي ًوَؿُ ٍ ؿك َٓكت پقيلٍ اػٌاك، ؿاؿؽَاًت تِ ؽَاًـُ اتالؽ هي الق( ؿاؿگاُ تـٍى اتالؽ ؿاؿؽَاًت

ب( ؿاؿگاُ تؼـ ام اتالؽ ؿاؿؽَاًت تِ ؿاؿًتاى ًٌثت تِ اػٌاك كًيـگي ًوَؿُ ٍ ؿك َٓكت پقيلٍ اػٌاك ؿاؿؽَاًت تِ ؽَاًـُ اتالؽ 

 گلؿؿ. هي

ت ؿاؿكًي ُلًت ًٌلؿُ ٍ اليغِ ًـاؿُ ٍ ًٍيل ًين هؼلكي ًٌلؿُ ٍ اتالؽ ًين ٍاهؼي ًثاُـ، د( ؿك َٓكتي ًِ ؽَاًـُ ؿك ّيش يي ام رلٌا

 عٌن ؿاؿگاُ ًٌثت تِ ؽَاًتِ آلي اػٌاك ؿياتي اًت.

ؿ( ؿك َٓكتي ًِ ؽَاًـُ ؿك ّيضيي ام رلٌات ؿاؿكًي ُلًت ًٌلؿُ ٍ اليغِ ًـاؿُ ٍ ًٍيل ًين هؼلكي ًٌلؿُ ٍ اتالؽ ًين ٍاهؼي ًثاُـ، عٌن 

 ؿگاُ ًٌثت تِ ؽَاًتِ آلي ؿياتي ٍ ًٌثت تِ عٌن اػٌاك عَ٘كي اًت.ؿا

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 507تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

كًاًـ تا صٌاًضِ هـيل ؿكتل ظلف ؿٍ كٍم ام تاكيؼ ٍَٓل ؿاؿؽَاًت اػٌاك، پلًٍـُ كا تِ ًظل هاٗي ؿاؿگاُ هي»ؿاكؿ: هولك هي 507هاؿُ 

 ؿ كا ؿك رلٌِ ؿاؿكًي المم تـاًـ تِ هـػي اػٌاك اؽٜاك َُؿ ًِ ؿك كٍم هولك َُْؿ ؽَؿ كا عاٗل ًوايـ. عَ٘ك َُْ

ًوايـ. تِ ّلعال هـيل ؿكتل ًٌؾِ ؿيگل ؿاؿؽَاًت كا تلاي ٛلف ؿػَاي آلي اكًال ٍ ؿك ٗوي كٍم رلٌِ ؿاؿكًي كا تؼييي ٍ اتالؽ هي

 «عٌن ٓاؿكُ ؿك ؽَّٔ اػٌاك عَ٘كي هغٌَب اًت.



 (1385)آمهَى  دس غَست غذٍس حٌن اػساس ضخػي اص پشداخت ّضيٌِ دادسسي: -227

 اي ًِ ؽَاًتِ ُـُ ٍ تلاي ّواى هلعلِ هاتل اًتلاؿُ اًت. الق( كوٚ ؿك پلًٍـُ

 ب( عٌن اػٌاك ؿك ّل ؿػَي ؿك ّل هلرغ هاتل اًتلاؿُ اًت.

 توام هلاعل هلتَٙ تِ آى ؿػَي ام هؼاكيت اًتلاؿُ ًٌـ. تَاًـ ؿك د( كوٚ تلاي آى ؿػَي هٜلط ُـُ هاتل اًتلاؿُ اًت ٍلي هؼٌل هي

 ّايي ًِ ؿك ؿاؿگاُ ٓاؿك ًٌٌـُ عٌن اػٌاك هٜلط َُؿ هؼاف اًت. ؿ( هؼٌل ام پلؿاؽت ّنيٌِ ؿاؿكًي ًليِ پلًٍـُ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 508تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

تَاًـ ؿك توام هلاعل هلتَٙ  ؿاؿكًي تايـ تلاي ّل ؿػَا تِ َٛك رـاگاًِ تغٔيل َُؿ ٍلي هؼٌل هيهؼاكيت ام ّنيٌِ »ؿاكؿ:  هولك هي 508هاؿُ 

 «تِ ّواى ؿػَا ام هؼاكيت اًتلاؿُ ًٌـ.

 (1389)آمهَى  تِ ٍ ّضيٌِ دادسسي( غحيح ًيست؟ يي اص هَاسد صيش دس خػَظ دػَاي اػساس، )اص پشداخت هحٌَم ذامً -228

 ؿيلهالي اًت.الق( ؿػَاي اػٌاك يي ؿػَاي 

 ب( اهٌاى اًتلاؿُ ام عٌن اػٌاك هتَكي تلاي ٍكاث ٍي ٍرَؿ ًـاكؿ.

  .د( هؼاكيت ام ّنيٌِ ؿاؿكًي تايـ تلاي ّل هلعلِ تِ َٛك هزنا تغٔيل َُؿ

 ػليِ هٌغ هاًًَي ًـاكؿ. تِ هثل ام عثي هغٌَم ؿ( اهٌاى كًيـگي تِ ؿاؿؽَاًت اػٌاك ام پلؿاؽت هغٌَم

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 510ٍ  508ضذ، هكاتن هَاد تا غحيح هي« د»گضيٌِ 

تَاًٌـ ام عٌن اػٌاك ّنيٌِ ؿاؿكًي هَكث اًتلاؿُ ًوايٌـ، لٌي كَت هَكث ؿك ّل  اگل هؼٌل كَت َُؿ، ٍكحِ ًوي»ؿاكؿ:  هولك هي 510هاؿُ 

َُؿ، هگل آى  ّنيٌِ ؿاؿكًي ام ٍكحِ هٜالثِ هيّاي ًؾٌتيي ٍ تزـيـًظل ٍ كلرام هاًغ رلياى ؿاؿكًي ؿك آى هلعلِ ًيٌت ٍ  يي ام ؿاؿكًي

 «ًِ ٍكحِ ًين اػٌاك ؽَؿ كا حاتت ًوايٌـ.

 ُّيأت ػوَهي ؿيَاى ػالي ًَِك. 2/10/1383هَكػ  663ٍ  29/7/1382هَكػ  662ّاي  كرَع ًٌيـ تِ آكاء ٍعـت كٍيِ ُواك 

 (1382)آمهَى  ّاي صيش غحيح است؟ ًذام يي اص گضيٌِ -229

 گٌـ هاتل تًَيل ًيٌت.الق( هثَل يا كؿ ًَ

 ب( ّيش هلاكي ام اػتثاك اهل هؾتَم تلؽَكؿاك ًيٌت.

 َُؿ. د( ام تارل ؿاؿؽَاًت اػٌاك پقيلكتِ ًوي

 ؿ( ؿػَاي ؽلغ يـ ام هال ؿيلهٌوَل تايـ ؿك هلًن آلي ُلًت اهاهِ َُؿ.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 512تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

تاُـ تايـ تلاتل  َُؿ. تارلي ًِ هـػي اػٌاك ًٌثت تِ ّنيٌِ ؿاؿكًي هي ام تارل، ؿاؿؽَاًت اػٌاك پقيلكتِ ًوي»ؿاكؿ:  هيهولك  512هاؿُ 

 «هولكات هاًَى تزاكت ؿاؿؽَاًت ٍكٌٌُتگي ؿّـ. ًٌثِ رن هِوَل ايي هاؿُ ًؾَاٌّـ تَؿ.

 (1384)آمهَى  ضَد؟ آيا اص تاجش دادخَاست اػساس اص ّضيٌِ دادسسي پزيشكتِ هي -230

 الق( تلِ، تارل ؿك ايي ؽَّٔ كلهي تا ؿيلتارل ًـاكؿ.

 ب( تلِ، هِلٍٙ تل ايٌٌِ ؿكاتل هاًًَي ؽَؿ كا اكائِ ًوايـ.

 د( ؽيل، تارل هـػي اػٌاك تايٌتي ؿاؿؽَاًت ٍكٌٌُتگي تـّـ.

 ؿ( تلِ، ٍلي پقيلٍ آى هٌَٙ تِ هَاكوت اؿاكُ ؿاكايي اهاهتگاُ تارل اًت.

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 512تاضذ، هكاتن هادُ  هيغحيح « د»گضيٌِ 
 

  



 هطالثِ خسارت ٍ اجثار تِ اًجام تؼْذ :َمسهثحث تیست ٍ 

 (1384)آمهَى  ًذام گضيٌِ غحيح است؟ -231

 الٌلغ ٍ تأؽيل تأؿيِ هاتل هٜالثِ اًت. الق( ّل ؿٍ ؽٌاكت ًاُي ام ػـم

 تأؿيِ هاتل هٜالثِ ًيٌت.الٌلغ يا تأؽيل  ب( ّيش يي ام ؿٍ ؽٌاكت ًاُي ام ػـم

 الٌلغ هاتل هٜالثِ ًيٌت ٍلي ؽٌاكت تأؽيل تأؿيِ هاتل هٜالثِ اًت. د( ؽٌاكت ًاُي ام ػـم

 الٌلغ هاتل هٜالثِ اًت ٍلي ؽٌاكت تأؽيل تأؿيِ هاتل هٜالثِ ًيٌت. ؿ( ؽٌاكت ًاُي ام ػـم

 ذًي؛هاًَى آييي دادسسي ه 515هادُ  2تاضذ، هكاتن تثػشُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

الٌلغ هاتل هٜالثِ ًيٌت ٍ ؽٌاكت تأؽيل تأؿيِ ؿك هَاكؿ هاًًَي، هاتل هٜالثِ  ؽٌاكت ًاُي ام ػـم -2تثٔلُ »... ؿاكؿ:  هولك هي 515هاؿُ 

 «تاُـ. هي

 (1384)آمهَى  ؟ًيستًذام هَسد جضء خساست دادسسي  -232

 الًَالِ ًٍيل الق( عن

 النعوِ ًاكٌُاى ب( عن

 د( ّنيٌِ تغويوات هغلي

 ّنيٌِ ككت ٍ آهـ ؽَاّاى ام ُْلًتاى هغل اهاهت ؽَؿ تا ُْلًتاى هغل ؿاؿگاُؿ( 

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 519تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ّاي ؿيگلي ًِ تَٜك هٌتوين هلتَٙ تِ  الًَالِ ًٍيل ٍ ّنيٌِ ؽٌاكات ؿاؿكًي ػثاكتٌت ام ّنيٌِ ؿاؿكًي ٍ عن»ؿاكؿ:  هولك هي 519هاؿُ 

 «النعوِ ًاكٌُاًي ٍ ّنيٌِ تغويوات هغلي هثيل عن ؿاؿكًي ٍ تلاي احثات ؿػَا يا ؿكاع المم تَؿُ اًت ام

 

 هستثٌیات دیي :مچْارهثحث تیست ٍ 

 (1380)آمهَى  هستخٌيات ديي هذيَى تا چِ صهاًي جاسي است؟ -233

 ػليِ ب( تا مهاى عيات هغٌَم    الق( تلاي ّويِِ

 ؿ( تا پٌذ ًال پي ام ٓـٍك ارلائيِ   لِ د( تا مهاى عيات هغٌَم

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 526تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 .«ػليِ راكي اًت هٌتخٌيات ؿيي تا مهاى عيات هغٌَم»ؿاكؿ:  هولك هي 526هاؿُ 

(1384)آمهَى ضَد؟ تِ دػاٍي حوَهي ػليِ سٍحاًيَى دس ًذام دادگاُ ٍ تِ چِ تشتية سسيذگي هي 

 ّاي ػوَهي الق( ؿك ؿاؿگاُ ػوَهي ٛثن آييي ؿاؿكًي هـًي ؿاؿگاُ

 ًاهِ هلتَٙ تِ ؿاؿگاُ ٍيوُ كٍعاًيت ب( ؿك ؿاؿگاُ ػوَهي ٛثن آييي

 ًاهِ هلتَٙ تِ ؿاؿگاُ هقًَك د( ؿك ؿاؿگاُ ٍيوُ كٍعاًيت ٛثن آييي

 ّاي ػوَهي ؿ( ؿك ؿاؿگاُ ٍيوُ كٍعاًيت ٛثن آييي ؿاؿكًي هـًي ؿاؿگاُ

 هاًَى آييي دادسسي هذًي؛ 528ضَد، هكاتن هادُ  غحيح هي« قال»گضيٌِ 

ؿاؿًلا ٍ ؿاؿگاُ ٍيوُ كٍعاًيت ًِ تلاًاى ؿًتَك ٍاليت، كّثل ًثيل اًوالب اهام ؽويٌي )كُ( تٌِيل گلؿيـُ ٛثن »ؿاكؿ:  هولك هي 528هاؿُ 

ن اُؾاّ يهٔلغت تـاًٌـ تِ رلا اًالهي اؿاهِ ًاك آى كا( هاًَى اًاًي تا مهاًي ًِ كّثل هؼظن اًوالب 57( ٍ پٌزاُ ٍ ّلتن )5آَل پٌزن )

 «تاُـ. يِ هييه٘ا كٍعاًي كًيـگي ؽَاّـ ًلؿ ٍ پلؿاؽت عوَم ٍ هناياي ه٘ات ٍ ًاكًٌاى آى تاتغ هولكات هلتَٙ تِ هَُ

 



 ّای ػوَهی ٍ اًقالبهَارد هرتثط تا قاًَى تشکیل دادگاُهثحث تیست ٍ پٌجن: 

 (1382)آمهَى  :1ًطَسّش ضؼثِ تطخيع ديَاى ػالي  -235

 هاٗي اًت ًِ كًويت رلٌِ تا عَ٘ك ًليِ اػ٘ا ٍ تٔويوات آى تا اًخليت آكا ؽَاّـ تَؿ. 5الق( هلًة ام 

 هاٗي اًت ًِ كًويت رلٌِ تا اًخليت اػ٘ا ٍ تٔويوات آى تا اًخليت آكا ؽَاّـ تَؿ. 5ب( هلًة ام 

 ٍ تٔويوات آى تا اًخليت آكا ؽَاّـ تَؿ.هاٗي اًت ًِ كًويت رلٌِ تا عَ٘ك ًلي اػ٘ا  3د( هلًة ام 

 هاٗي اًت ًِ كًويت رلٌِ تا عَ٘ك اًخليت اػ٘ا ٍ تٔويوات آى تِ اتلام آكا ؽَاّـ تَؿ. 3ؿ( هلًة ام 

، ضؼة تطخيع هٌحل 1385ّاي ػوَهي ٍ اًوالب هػَب  اغالحي هاًَى تطٌيل دادگاُ 18هاًَى اغالح هادُ  4هكاتن تثػشُ  -

 اًذ. ضذُ

(1383)آصهَى :2ست تجذيذًظش ًسثت تِ سأى هكؼي، دس ضؼثِ تطخيع، اجشاي حٌن ساغشف دسخَا 

 ًٌـ. الق( ؿك ّل عال هتَهق هي

 ًٌـ. ب( ؿك ّيش َٓكت هتَهق ًوي

 ػليِ تأهيي هٌاًة ؿّـ. ًٌـ ًِ هغٌَم د( ؿك َٓكتي هتَهق هي

 ًوايـ ًِ اًخليت اػ٘اي ُؼثِ هَاكوت ًوايٌـ. ؿ( ؿك َٓكتي هتَهق هي

ضؼة تطخيع هٌحل  1385ّاي ػوَهي ٍ اًوالب هػَب اغالحي هاًَى تطٌيل دادگاُ 18هاًَى اغالح هادُ  4اتن تثػشُ هك -

 اًذ. ضذُ

(1384)آصهَى تاضذ: تجذيذًظشخَاّي اص حٌن هكؼي تِ دليل ايٌٌِ خالف تيّي هاًَى يا ضشع هي 

 ٍرِ اهٌاًپقيل ًيٌت.  الق( تِ ؿليل هٜؼيت عٌن تِ ّيش

 اهٌاًپقيل اًت. 3يٌثاك ام ٛلين ُؼة تِؾيْب( كوٚ 

 ه٘اييِ اهٌاًپقيل اًت.د( كوٚ يٌثاك تا ؿًتَك كييي هَُ

 پقيل اًت. ه٘اييِ اهٌاىهَُ 4ؿ( يٌثاك ام ٛلين ُؼة تِؾيْ ٍ تؼـ ام آى ّن تا ؿًتَك }كييي{

ضؼة تطخيع هٌحل   ،1385والب هػَب ّاي ػوَهي ٍ اً اغالحي هاًَى تطٌيل دادگاُ 18هاًَى اغالحي هادُ  4هكاتن تثػشُ  -

 اًذ. ضذُ

 (1385)آمهَى  :5دس غَستي ًِ ضؼثِ تطخيع ديَاى ػالي ًطَس حٌن هؼتشؼ ػٌِ سا خالف تيّي ضشع يا هاًَى تطخيع دّذ -238

 ًوايـ. الق( كأى كا ًوٖ ٍ رْت ٓـٍك عٌن هاَّي تِ ؿاؿگاُ ٓاؿك ًٌٌـُ عٌن اكًال هي

 ًوايـ. ٓاؿك هيب( كأى كا ًوٖ ٍ ؽَؿ عٌن هاَّي 

 ؿّـ. د( كأى كا ًوٖ ٍ تِ ؿاؿگاُ ّن ػلٕ ؿاؿگاُ ٓاؿك ًٌٌـُ عٌن اكراع هي

 ًوايـ. ؿ( ًظل ؽَؿ كا رْت اهـام هاًًَي تِ كييي ؿاؿگاُ ؿيَاى ػالي ًَِك اػالم هي

                                           
 اًـ: هٌغل ُـُ 1385تٌِيل ؿاؿگاّْاي ػوَهي ٍ اًوالب هَٔب  آالعي هاًَى 18هاًَى آالط هاؿُ  4. ُؼة تِؾيْ ؿيَاى ػالي ًَِك تِ هَرة تثٔلُ 1

ّـاي   َُؿ. پي ام كًيـگي تـِ پلًٍــُ   االرلا ُـى ايي هاًَى تِ ُؼة تِؾيْ ٍاكؿ ُـُ اًت هٜاتن هولكات مهاى ٍكٍؿ كًيـگي هي ّايي ًِ هثل ام المم پلًٍـُ»ـ 4تثٔلُ 

 «َُؿ. هَرَؿ، ُؼة تِؾيْ هٌغل هي

 ّواى. 2

 . ّواى.3

 ام هلن اكتاؿُ اًت.« كييي»ؿك هتي آلي، اُتثاّاً ًلوِ . 4

 .1. كرَع َُؿ تِ پاٍكهي ُواكُ 5



ة تطخيع هٌحل ، ضؼ1385ّاي ػوَهي ٍ اًوالب هػَب  اغالحي هاًَى تطٌيل دادگاُ 18هاًَى اغالح هادُ  4هكاتن تثػشُ  -

 اًذ. ضذُ

 

 هَارد هرتثط تا قاًَى اجرای احکام هذًی :نششهثحث تیست ٍ 

 (1386)آمهَى  غذٍس اجشائيِ تا ًذام دادگاُ است؟ -239

 الق( تا ؿاؿگاُ ًؾٌتيي

 ب( تا ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ عٌن هٜؼي

 د( تا ؿاؿگاُ تزـيـًظل

 ؿاؿگاُ تـٍي ٍ اگل ًوٖ ًلؿُ تاُـ تا ؿاؿگاُ تزـيـًظلؿ( اگل ؿاؿگاُ تزـيـًظل عٌن تـٍي كا تأييـ ًلؿُ تاُـ تا 

 ؛1356هاًَى اجشاي احٌام هذًي هػَب  5ٍ  4تاضذ، هكاتن هَاد  غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ٌِ آيـهي ػول تِ ارلاييِ ٓـٍك تا عٌن ارلاي»ؿاكؿ:  هولك هي 4هاؿُ  ى ؿك هگلاٌي  .تاُـ ُـُ هولك ؿيگلي تلتية هاًَ

َاكؿي ؿك ٌثِ ؿاؿگاُ ًِ ه تِ اػالهي ر ٌتلنم ٍ ؿُا زام ه الى يا آالت اػالم هثيل ام ًيٌت ػليِهغٌَم ٛلف ام ػولي ًا  َُؿًوي ٓاؿك ارلاييِ ًٌـ ٜت

َاكؿي ؿك ّوضٌيي ٍلتي ًٌاتؤه ٍ ّاًامهاى ًِ ه ٌتِ ٍ ؿ ٍلت ِت ٍات ْا ًٍيلِ ِت تايـ عٌن ارلاي ٍلي ًثَؿُ ؿػَي ٛلف ؿ  ٓـٍك گيلؿ َٓكت ًآ

ًتَك ِت هٌللٌـ هنتَك ًٌاتؤه ٍ ّاًامهاى ٍ ًيٌت المم ارلاييِ ٌٌ ارلا كا عٌن ؿاؿگاُ ؿ  «ـ.ً

ت ًؾٌتيي ؿاؿگاُ تا ارلاييِ ٓـٍك»ؿاكؿ:  هولك هي 5هاؿُ   .«ًا

 هلًن( -1387)آمهَى  اجشا داساي اجوال ٍ يا اتْام تاضذ:  چٌاًچِ حٌن دادگاُ اص جْت ًحَُ -240

 گلؿؿ.  هيالق( تًَٚ هاٗي ارلاي اعٌام ككغ اتْام 

 گلؿؿ. ب( تًَٚ ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ عٌن، تٔغيظ هي

 د( تا تَرِ تِ هاػـُ كلاؽ ؿاؿكى، عٌوي ًِ ؿاكاي اتْام اًت هاتل تلٌيل ًيٌت ٍ ؽَاّاى هٌلق تِ ٛلط هزـؿ ؿػَي اًت.

 گلؿؿ. ؿ( تًَٚ ؿاؿگاُ ٓاؿكًٌٌـُ عٌن، تلٌيل ٍ ككغ اتْام هي

 هاًَى اجشاي احٌام هذًي؛ 26ٍ  25د هكاتن هَا  تاضذ، غحيح هي« الق»گضيٌِ 

 «ـ.ًوايهي اٌُال ككغ َُؿهي ارلا آى ًظل تغت عٌن ًِ ؿاؿگاّي آيـ پيَ اٌُالي عٌن ارلاي رلياى ؿك ّلگاُ»ؿاكؿ:  هولك هي 25هاؿُ 

 «ؿ.َُهي ارلا ؿاؿگاُ آى تًَٚ عٌن ًِ اًت ؿاؿگاّي تِ كارغ اعٌام ارلاي ام ًاُي اؽتالف»ؿاكؿ:  هولك هي 26 هاؿُ

 (1389)آمهَى  ؟ًيستيي اص ػثاسات صيش غحيح م ًذا -241

 َُؿ. ػليِ ؿك رلياى ارلاي عٌن هَرة تَهق ػوليات ارلايي هي الق( كَت هغٌَم

 تَاًـ ام هَرثات تؼلين ػوليات ارلايي ؿك َٛل هـت تغليل تلًِ تاُـ. ب( ؿكؽَاًت تغليل تلًِ هي

 ؽيل ارلاي عٌن تًَٚ ؿاؿگاُ تاُـ. أتَاًـ ام هَرثات ٓـٍك هلاك ت ّيش ُلايٜي ًويد( ؿكؽَاًت ككغ اؽتالف ًٌثت تِ هلاؿ عٌن تغت 

تَاًـ ام هَرثات  ػليِ ًنؿ اٍ تَهيق ُـُ اًت هثٌي تل تلق هال تـٍى تؼـي ٍ تلليٚ اٍ، هي ؿ( ؿاؿؽَاًت ُؾْ حالخي ًِ اهَال هغٌَم

 ٓـٍك هلاك تَهيق ػوليات ارلايي تاُـ.

 هاًَى اجشاي احٌام هذًي؛ 44هادُ هكاتن تاضذ،  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 هتٔلف ًِ ايي هگل ًيٌت ارلايي اهـاهات هاًغ اهل ايي تاُـ ػليِهغٌَم ام ؿيل ًٌي تٔلف ؿك تِهغٌَم ػيي اگل»ؿاكؿ:  هولك هي 44هاؿُ 

 ؿاؿگاُ تِ تا ؿّـ هي هْلت اٍ تِ ّلتِ يي( ارلا هَكأه) ؿاؿٍكم َٓكت ايي ؿك ًوايـ اكائِ ّن ؿالئلي ٍ تَؿُ آى هٌاكغ يا ػيي ام عوي هـػي

 ًگلؿؿ اكائِ ارلا هٌوت تِ عٌن ارلاي ؽيلأت تِ ؿائل هلاكي هقًَك هْلت تاكيؼ ام كٍم پاًنؿُ ظلف ًِ َٓكتي ؿك ٍ ًٌـ هلارؼِ ٓالعيتـاك

 .«ياكت ؽَاّـ اؿاهِ ارلايي ػوليات



  ُ1319هاًَى اهَك عٌثي هَٔب  219كرَع ًٌيـ تِ هاؿ. 

هاًَى اجشاي  47آيا تػوين دادگاُ دس هَسد اػتشاؼ حالج اجشايي ًِ هستٌذ تِ حٌن هكؼي يا سٌذ سسوي ًثاضذ )هَؾَع هادُ  -242

 (1388)آمهَى  احٌام هذًي( هاتل تجذيذًظش است؟

 ػالي ًَِك ب( تلِ، ؿك ؿيَاى   الق( تلِ، ؿك ّواى ؿاؿگاُ 

 ؿ( ؽيل  د( تلِ، ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل اًتاى 

 هاًَى اجشاي احٌام هذًي؛ 47تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د» گضيٌِ

 ؿيگلي ُؾْ تًَٚ تِ ػول اًزام ٍ ٍكمؿ اهتٌاع آى اًزام ام ػليِهغٌَم ٍ تاُـ هؼيٌي ػول اًزام تِهغٌَم ّلگاُ »ؿاكؿ:  هولك هي 47هاؿُ 

 اًزام تـٍى يا ٍ ًٌـ هٜالثِ كا آى ّنيٌِ ٍ ؿّـ اًزام ؿيگلي ًٍيلِ كا ػول آى( ارلا هَكأه) مكؿاؿٍ ًظلتغت تَاًـهي لِهغٌَم تاُـ هوٌي

 َٓكت ؿك ٍ المم تغويوات تا ؿاؿگاُ هقًَك هَاكؿ ام يي ّل ؿك. ًوايـ هٜالثِ ػليِهغٌَم ام ارلا هٌوت ًٍيلِ تِ كا المم ّنيٌِ ػول

 ًِ اًت تلتيثي تِ ػليِهغٌَم ام ًاكٌُاى النعوِعن ٍ هقًَك ّنيٌِ ٍَٓل. ًوايـهي هؼيي كا ّنيٌِ هيناى ًاكٌُاى ًظل رلة تا ٗلٍكت

.اًت هولك ًوـي تِ هغٌَم ٍَٓل تلاي

.«ُـ ؽَاّـ اًزام هـًي ؿاؿكًي آييي 729 هاؿُ هٜاتن ًثاُـ هوٌي ؿيگلي ُؾْ تًَٚ ػول اًزام ًِ َٓكتي ؿك -تثٔلُ

 (1390)آمهَى ًذام ػثاست غحيح است؟ -243

ػليِ ؿك َٓكتي هاتل تَهيق اًت ًِ ؿاليل ٍ هلائي ًاكي تل اعلام هالٌيت اٍ  اهَال هٌوَل ؽاكد ام هغل ًاك يا هغل ًًٌَت هغٌَمالق( 

 ؿك ؿًت تاُـ. 

تِ ؿيلهٌوَلي ؿك تٔلف حالج تاُـ ٍ هتٔلف ًٌثت تِ آى اؿػاي عوي ام ػيي يا هٌاكغ ًوايـ ايي اهل هاًغ ػوليات  صٌاًضِ ػيي هغٌَمب( 

 ايي ًيٌت.ارل

َُؿ ًِ ؿاليل ٍ هلائي ًاكي تل اعلام هالٌيت اٍ  ػليِ تاُـ ؿك َٓكتي تَهيق هي اهَال هٌوَلي ًِ ؿاؽل هغل ًًٌَت يا هغل ًاك هغٌَمد( 

 ؿك ؿًت تاُـ.

ًوايـ ٍ  ػليِ تاُـ ؿك َٓكتي هاتل تَهيق ًيٌت ًِ هتٔلف ًٌثت تِ آى اؿػاي هالٌيت هال هٌوَلي ًِ ؿك تٔلف ًٌي ؿيل ام هغٌَم ؿ(

 ؿاليلي ًين اكائِ ًوايـ.

 هاًَى اجشاي احٌام هذًي 62تاضذ. هكاتن هادُ غحيح هي« الق»گضيٌِ 

ي ئَُؿ ًِ ؿاليل ٍ هلا ػليِ تاُـ ؿك َٓكتي تَهيق هيهغٌَم اهَال هٌوَلي ًِ ؽاكد ام هغل ًًٌَت يا هغل ًاك» ؿاكؿ:هولك هي 62هاؿُ 

 «تاُـ.تل اعلام هالٌيّت اٍ ؿك ؿًت   ًاكي

 
 ترخی از درآهذّای دٍلت ٍ هصرف آى در هَارد هؼیي هَارد هرتثط تا قاًَى ٍصَل :نّفتهثحث تیست ٍ 

هشاس سد دػَايي تِ خَاستِ هكالثة هثلؾ دٍيست هيليَى سيال ٍجِ ًوذ دس هشحلِ تذٍي غادس ضذُ است؛ ّضيٌة دسخَاست  -244

 (1382)آمهَى  تجذيذًظش اص هشاس هزًَس چِ هيضاى است؟

 ( كيال اًت.1000الق( يي ّناك )

 تِ اًت.%( تِ ًٌثت اكمٍ هغٌَم3ب( ًِ ؿكٓـ )

 تِ اًت.%( هغٌَم5تِ ٍ هاماؿ آى تِ ًٌثت اٗاكي پٌذ ؿكٓـ )%( اكمٍ هغٌَم3د( تا هثلؾ ؿُ هيليَى كيال ًِ ؿكٓـ )

%( 2ؾ ؿُ هيليَى كيال تِ ًٌثت هاماؿ آى ؿٍ ؿكٓـ )%( اكمٍ ؽَاًتِ ٍ تيَ ام هثل5/1ؿ( تا هثلؾ ؿُ هيليَى كيال هؼاؿل يي ٍ ًين ؿكٓـ )

 اكمٍ ؽَاًتِ اًت.

 تاضذ. غحيح هي« ب»گضيٌِ 



  1373هاًَى ٍَٓل تلؽي ام ؿكآهـّاي ؿٍلت ٍ هٔلف آى ؿك هَاكؿ هؼيي هَٔب  3هاؿُ  16كرَع ًٌيـ تِ تٌـ. 

 :ِكؽَاًت تزـيـًظل ام هلاكّاي هاتل تزـيـًظل ؿك ًل ًَِك، ّنيٌِ ؿ 1393هٜاتن تؼلكِ ؽـهات ه٘ايي هََٗع هاًَى تَؿرِ  ًٌت

 كيال تؼييي گلؿيـُ اًت.200.000ؿاؿگاُ ٍ ؿيَاى ػالي ًَِك، هثلؾ 

 (هلًن -1387)آمهَى  ؿيشهٌوَل تَسف خَاّاى:  توَين خَاستِ -245

 گلؿؿ. الق( الناهي ًيٌت ٍ تًَٚ ًاكٌُاى تؼييي هي

 ؿاؿگاُ هؤحل اًت.ب( الناهي اًت ٍ ؿك تؼييي ّنيٌِ ؿاؿكًي ٍ ٓالعيت 

 د( الناهي اًت ٍ ٓلكاً ؿك تؼييي ٓالعيت ؿاؿگاُ هؤحل اًت.

 َُؿ. ؿ( الناهي ًيٌت ٍ تلاًاى اكمٍ هؼاهالتي اهالى تؼييي هي

هاًَى ٍغَل تشخي اص دسآهذّاي دٍلت ٍ هػشف آى دس هَاسد هؼيي هػَب  3هادُ  12تاضذ، هكاتن ضن د اص تٌذ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 ؛1373

 گلؿؿ. ّنيٌِ ؿاؿكًي تِ ُلط ميل تؼييي ًِ تل اًاى آى توثل الٔام ٍ اتٜال هي -12»... ؿاكؿ: هولك هي 3هاؿُ 

 «هلعلِ تزـيـًظل ؿك ؿيَاى ػالي ًَِك ٍ هَاكؿ اػاؿُ ؿاؿكًي ٍ اػتلإ حالج تل عٌن... -د

 (1389)آمهَى  دس دػاٍي هالي ؿيشهٌوَل ٍ خلغ يذ اص اػياى ؿيشهٌوَل: -246

 اي اهالى ؿك ّل هٌٜوِ ؽَاّـ تَؿ. ٓالعيت، اكمٍ ؽَاًتِ هٜاتن هيوت هٌٜوِالق( ام ًظل 

 ًٌـ.  ب( ام ًظل ٓالعيت، اكمٍ ؽَاًتِ ّواى اًت ًِ ؽَاّاى ؿك ؿاؿؽَاًت ؽَؿ تؼييي هي

 اي هغاًثِ َُؿ. د( ام ًظل ّنيٌِ ؿاؿكًي ٍ ٓالعيت، اكمٍ ؽَاًتِ تايـ هٜاتن هيوت هٌٜوِ

 اكمٍ ؽَاًتِ ّواى اًت ًِ ؽَاّاى ؿك ؿاؿؽَاًت ؽَؿ تؼييي ًلؿُ اًت.ؿ( ام ًظل ّنيٌِ ؿاؿكًي، 

 ؛1373هاًَى ٍغَل دسآهذّاي دٍلت ٍ هػشف آى دس هَاسد هؼيي هػَب  3هادُ  12تاضذ، هكاتن ضن د اص تٌذ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

 

 هَارد هرتثط تا قاًَى دیَاى ػذالت اداری :تنشهثحث تیست ٍ ّ
 (1382)آمهَى     اسي دس هَسد خَدداسي اص غذٍس پشٍاًِ ساختواًي دس غالحيت:سسيذگي تِ ضٌايت اص ضْشد -247

 ب( ؿاؿگاُ هغل اهاهت ؽَاّاى اًت.  الق( ؿاؿگاُ هغل ٍهَع هلي اًت.

 ؿ( ؿك ٓالعيت ؿاؿگاُ هغل اهاهت ؽَاًـُ اًت.   د( ؿيَاى ػـالت اؿاكي اًت.

 ؛25/03/1392تطٌيالت ٍ آييي دادسسي ديَاى ػذالت اداسي هػَب هاًَى  10هادُ  1تٌذ تاضذ، هكاتن  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 ٓالعيت ٍ عـٍؿ اؽتياكات ؿيَاى تِ هلاك ميل اًت: »ؿاكؿ:  هولك هي 10هاؿُ 

 كًيـگي تِ ٌُايات ٍ تظلّوات ٍ اػتلاٗات اُؾاّ عويوي يا عوَهي ام:  -1

ّا ٍ ًامهاى تأهيي  ّاي ؿٍلتي ٍ ُْلؿاكيّا ٍ هؤًٌات ٍ ُلًتًامهاىّا ٍ ـ تٔويوات ٍ اهـاهات ٍاعـّاي ؿٍلتي اػن ام ٍماكتؾاًِالق

 ،ّاارتواػي ٍ تٌِيالت ٍ ًْاؿّاي اًوالتي ٍ هؤًٌات ٍاتٌتِ تِ آى

 «... ّاؿك اهَك كارغ تِ ٍظايق آى« الق»ـ تٔويوات ٍ اهـاهات هأهَكاى ٍاعـّاي هقًَك ؿك تٌـ ب

  ُٓالعيت ؿيَاى ػـالت اؿاكي ؿك كًيـگي تِ ٌُايات ٍ تظلوات ٍ اػتلاٗات اُؾاّ : »10/2/1370هَكػ  556كأي ٍعـت كٍيِ ُواك

ّا تِلط تٔليظ ُـُ ٍ ام آى رولِ ٌُايت ام ُْلؿاكي 1360هاُ تْوي هاًَى ؿيَاى ػـالت اؿاكي هَٔب  11عويوي يا عوَهي ؿك هاؿُ 

هولكات يا ؽَؿؿاكي ام اًزام ٍظايلي اًت ًِ هَرة  ي ٍ هٌوت اؽيل تٌـ )ج( ام ُن يي هاؿُ هلهَم تِ رْت تؾلق ؿك ارلاي هَاًي

ام ٓـٍك پلٍاًِ ًاؽتواى ؿك ٓالعيت  ّا ؿك هَكؿ ؽَؿؿاكي َُؿ. تٌاتلايي كًيـگي تِ ٌُايت هلؿم ام ُْلؿاكي ت٘ييغ عوَم اُؾاّ هي



ام  3هاًًَي اًت. ايي كأي تل ٛثن هاؿُ  تاُـ ٍ كأي ُؼثِ ًْن ؿاؿگاُ ٓلظ ًاتن آلْاى ٓغيظ ٍ هٌٜثن تا هَاميي ؿيَاى ػـالت اؿاكي هي

 «االتثاع اًت. ّا ؿك هَاكؿ هِاتِ الممتلاي ؿاؿگاُ 1337هَاؿ اٗاكِ ُـُ تِ هاًَى آييي ؿاؿكًي ًيللي هَٔب 

 (هلًن -1387)آمهَى  دس دػاٍي هكشٍحِ دس ديَاى ػذالت اداسي: -248

 الق( اهٌاى ٛلط ؿػاٍي ٍكٍؿ ٍ رلة حالج ًيٌت.

 ؿاؿكًي هـًي اًت.  رلة حالج هاتل ٛلط اًت ٍ تِليلات آى تاتغ هولكات آيييب( ؿػاٍي ٍكٍؿ ٍ 

 ؿاؿكًي ؿيَاى ػـالت اؿاكي اًت. د( ؿػاٍي ٍكٍؿ ٍ رلة حالج هاتل ٛلط اًت ٍ تِليلات آى تاتغ آييي 

 ل ٛلط ًيٌت.ؿاؿكًي ؿيَاى ػـالت اؿاكي هاتل ٛلط اًت اها ؿػَي رلة حالج هات ؿ( كوٚ ؿػَي ٍكٍؿ حالج تلاًاى آييي 

 ؛25/03/1392هاًَى تطٌيالت ٍ آييي دادسسي ديَاى ػذالت اداسي هػَب  55ٍ  54هَاد هكاتن تاضذ،  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

تَاًـ ٗوي ّلگاُ ُاًي، رلة ُؾْ عويوي يا عوَهي ؿيگلي ؿيل ام ٛلف ٌُايت كا تِ ؿاؿكًي المم تـاًـ، هي»ؿاكؿ: هولك هي 54 هاؿُ

كٍم پي ام حـثت ؿاؿؽَاًت آلي، تواٗاي ؽَؿ كا تٌلين ًٌـ. ّوضٌيي ؿك ؿاؿؽَاًت رـاگاًِ، عـاًخل ظلف ًي ؿاؿؽَاًت توـيوي يا

تَاًـ ٗوي پاًؼ ًتثي، ؿاؿؽَاًت ؽَؿ َٓكتي ًِ ٛلف ٌُايت، رلة ُؾْ عويوي يا عوَهي ؿيگلي تِ ؿاؿكًي كا ٗلٍكي تـاًـ، هي

 «ـ.ًٌلي ام ؿاؿؽَاًت، لَايظ ٍ هٌتٌـات ٛلكيي كا تلاي ُؾْ حالج اكًال هيَٓكت، ُؼثِ ؿيَاى تَٔي  كا توـين ًوايـ. ؿك ايي 

ّلگاُ ُؾْ حالخي ؿك هََٗع پلًٍـُ هٜلٍعِ ؿك ُؼثِ ؿيَاى، تلاي ؽَؿ عوي هائل تاُـ يا ؽَؿ كا ؿك هغن ُـى » ؿاكؿ:هولك هي 55 هاؿُ

ًِ ؿاؿؽَاًت هقًَك هثل ام ٓـٍك كأي ٍآل َُؿ،  ؿػَي َُؿ. ؿك َٓكتيؽَاًت، ٍاكؿ تَاًـ تا توـين ؿاؿًلغ تـاًـ، هييٌي ام ٛلكيي في

  «ًوايـ.ٛلف، هثاؿكت تِ ٓـٍك كأي هي  ُؼثِ پي ام اكًال ؿاؿؽَاًت، تلاي ٛلكيي ؿػَي ٍ ٍَٓل پاًؼ آًاى تا هالعظِ پاًؼ ّل ًِ 

  كغ ًوع دادخَاست تٌويل ًگشدد:پس اص حثت دادخَاست ًاهع دس ديَاى ػذالت اداسي چٌاًچِ تؼذ اص اسسال اخكاسيِ س -249

 (هلًن -1387)آمهَى     
 الق( ؿكتل هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ٓاؿك ًوَؿُ ٍ ايي هلاك هٜؼي اًت.

 كٍم هاتل اػتلإ ؿك ّواى ؿاؿگاُ اًت. 20ب( ؿكتل هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ٓاؿك ًوَؿُ ٍ ايي هلاك ظلف 

 كٍم هاتل اػتلإ ؿك ّواى ؿاؿگاُ اًت. 10د( ؿكتل هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ٓاؿك ًوَؿُ ٍ ايي هلاك ظلف 

 ؿ( ؿكتل هلاك كؿ ؿاؿؽَاًت ٓاؿك ًوَؿُ ٍ ايي هلاك هٜؼي اًت.

 ؛25/03/1392هاًَى تطٌيالت ٍ آييي دادسسي ديَاى ػذالت اداسي هػَب  28تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

( ايي هاًَى ؿك ؿاؿؽَاًت كػايت 18) هاؿُ( تٌـّاي )ب( تا )ث( ٍ )سًِ ّل يي ام هَاكؿ هقًَك ؿك   ؿك َٓكتي» ؿاكؿ:هولك هي 28 هاؿُ

( ايي هاًَى ًوْ ؿاُتِ تاُـ، هـيل ؿكتل ُؼثِ ظلف ؿٍ كٍم ًوايْ 23( الي )19ًِـُ تاُـ ٍ يا ؿاؿؽَاًت ام رْت ُلايٚ هولك ؿك هَاؿ )

ًٌـ. ُاًي، ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ ّا تِ ُاًي اػالم هين اًتاىَٛك هٌتوين يا ام ٛلين ؿكاتل هٌتول ؿك هلاً  اي تِ ؿاؿؽَاًت كا ٛي اؽٜاكيِ

ؿاؿؽَاًت تِ هَرة هلاك هـيل ؿكتل يا راًِيي اٍ، كؿ اؽٜاكيِ، كلٓت ككغ ًوْ ؿاكؿ ٍ صٌاًضِ ؿك هْلت هقًَك اهـام تِ ككغ ًوْ ًٌوايـ، 

يَاى اًت. كًيـگي تِ اػتلإ ًٌثت تِ كؿ ؿاؿؽَاًت، تًَٚ ايي هلاك ظلف ؿُ كٍم ام تاكيؼ اتالؽ، هاتل اػتلإ ؿك ّواى ُؼثِ ؿ گلؿؿ.هي

َُؿ ٍ پي ام ٓـٍك ؿًتَك تًَٚ هاٗي هنتَك، هلاتة تًَٚ هـيل ؿكتل ُؼثِ تِ هؼتلٕ اتالؽ الثـل ُؼثِ اًزام هييي يا ؿاؿكى ػلييك

 «ت.ؿاؿؽَاًت، هاًغ ٛلط هزـؿ ٌُايت ًيٌ گلؿؿ. ايي تٔوين هٜؼي اًت، ٍلي كؿّهي

 

 هَارد هرتثط تا قَاًیي هتفرقِ :نًْهثحث تیست ٍ 
چٌاًچِ ًٍيلي دػَا سا تكَس هػاًؼِ يا دس ظاّش تِ ًام ديگشي ٍ دس تاقي تشاي خَد اًتوال تگيشد، تِ هجاصات اًتظاهي دسجِ ....  -250

 (1383)آمهَى  ضَد. هحٌَم هي

 )تَتيؼ تا ؿكد ؿك كٍمًاهِ كًوي ٍ هزلِ ًاًَى( 3الق( 

 ِ()تٌنل ؿكر 4ب( 



 )هوٌَػيت ام ًٍالت ام ًِ هاُ تا ًِ ًال( 5د( 

 )هغلٍهيت ؿائن ام ُـل ًٍالت( 6ؿ( 

ّواى  76هادُ  5آى ٍ تٌذ  1ًاهِ اليحِ هاًًَي استوالل ًاًَى ًٍالي دادگستشي ٍ تٌذ آييي 81تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 ًاهِ؛آييي

هزامات اًتظاهي َُؿ ٍ تؼـ ام هٜؼيت عٌن هلتٌة ّواى تؾلق ٍ يا ًظيل تؾلق هَكؿ عٌن  ّلگاُ ًٍيلي هغٌَم تِ»ؿاكؿ:  هولك هي 81هاؿُ 

ُـ ٍ ؿك َٓكت تٌلاك ّواى تؾلق ٍ ًظيل آى هزامات تِ تلتية هولك  َُؿ تِ يي ؿكرِ تاالتل ام عـاًخل هزامات هولك هغٌَم ؽَاّـ

 ُـ. تِـيـ ؽَاّـ

تَاًـ هَرة تؾليق  هاًغ ام تؼوية ٍ كًيـگي اًتظاهي ًيٌت ليٌي اًتلؿاؿ ٌُايت هي تثٔلُ ـ اًتلؿاؿ ٌُايت يا اًتؼلاء ام ُـل ًٍالت

 هزامات َُؿ.

  اػوال فيل هٌتَرة هزامات اًتظاهي ؿكرِ ًِ يا صْاك ؽَاّـ تَؿ:»ؿاكؿ:  هولك هي 76هاؿُ 

 ..«ام ؽاتوِ هلاكؿاؿ.اػٜاي ًٍالت تِ ؿيل تـٍى ؿاُتي عن تًَيل ٍ اًتوال هلاكؿاؿ تـٍى كٗايت هًَل يا پي  -5 ...

  ضَد ًِ ػالٍُ تش ٍحذت اغحاب ٍ هَؾَع دػَاي هثلي ٍ كؼلي، سثة دٍ دػَا: ايشاد اهش هؿاٍت ضذُ دس غَستي پزيشكتِ هي -251

 (1383)آمهَى     
 الق( يا ؿليل آًْا ٍاعـ ٍ عٌن هٜؼي ٓاؿك ُـُ تاُـ.

 ب( يا ؿليل آًْا ٍاعـ ٍ هلاك هٜؼي ٓاؿك ُـُ تاُـ.

 ؿاليل آًْا ًين ٍاعـ ٍ عٌن هٜؼي ٓاؿك ُـُ تاُـ. د( ًين ٍاعـ ٍ

 ؿ( ًين ٍاعـ ٍ عٌن هٜؼي ٓاؿك ُـُ تاُـ، عتي اگل ؿليل رـيـ اكائِ َُؿ.

 تاضذ. غحيح هي« د»گضيٌِ 

  ِ828، ُواكُ 486كرَع ًٌيـ تِ ؿًتل ػثـاهلل ُوي، آييي ؿاؿكًي هـًي، رلـ اٍل، ٓلغ. 

 (1386)آمهَى  ًٍيل داضتِ تاضٌذ:دس غَستي ًِ يٌي اص قشكيي دػَي دٍ ًلش  -252

 الق( ّل يي ام ؿٍ ًلل ًٍيل هٌلق تِ اتٜال توثل ًاهل هالياتي ٌّتٌـ.

 َُؿ. ب( تا اتٜال توثل ًاهل هالياتي ام ًاعيِ ّل يي تٌليق ام ؿيگلي ًاهٚ هي

 د( ّل يي ام ؿٍ ًلل ًٍيل هزام ؿك اهـام اًللاؿي هٌلق تِ اتٜال توثل هالياتي ؽَؿ ٌّتٌـ.

 تلاي ّل ؿٍ ًلل ًٍيل تـٍى ؿاكا تَؿى اؽتياك اهـام كلؿي يي كولُ توثل ًاهل هالياتي ًاكي اًت.ؿ( 

 ؛1380ّاي هستوين اغالحي  هاًَى هاليات 103تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« ب»گضيٌِ 

-ّاي ؽَؿ كهن عنًاهِؿك ًٍالتاًـ ًٌٌـ هٌلقًٍالي ؿاؿگٌتلي ٍ ًٌاًي ًِ ؿك هغاًن اؽتٔآي ًٍالت هي»ؿاكؿ:  هولك هي 103هاؿُ 

ًاهِ توثل الٔام ٍ اتٜال ًوايٌـ ًِ ؿك ّل عال هثلؾ توثل الغٌاب هالياتي كٍي ًٍالتّا كا هيـ ًوايٌـ ٍ هؼاؿل پٌذ ؿكٓـ آى تاتت ػليالًَالِ

الًَالِ هولك ؿك تؼلكِ پٌذ ؿكٓـ عنّا هالي اًت ؿك ؿػاٍي ٍ اهَكي ًِ ؽَاًتِ آى –عٌة هَكؿ ًثايـ ًوتل ام هيناى هولك ؿك ميل تاُـ: الق

ؿك هَاكؿي ًِ هََٗع ًٍالت هالي ًثاُـ يا تؼييي تْاي ؽَاًتِ هاًًَاً المم ًيٌت ٍ ّوضٌيي ؿك ؿػاٍي ًيللي ًِ تؼييي  –تلاي ّل هلعلِ. ب

ؿك ؿػاٍي ًيللي ًٌثت تِ هَكؿ  –ِ. دالًَالِ تلاي ّل هلعلًاهِ عنالًَالِ هولك ؿك آيييالًَالِ تِ ًظل ؿاؿگاُ اًت پٌذ ؿكٓـ عـاهل عنعن

ؿك هَكؿ ؿػاٍي ٍ اؽتالكات هالي ًِ ؿك هلارغ اؽتٔآي ؿيله٘ايي  –ؿاؿػاي ؽَٔٓي ًِ هالي تاُـ تل ٛثن هَاؿ عٌن تٌـ )الق( ايي هاؿُ. 

ت ام هثيل اؽتالكات هالياتي ٍَُؿ ٍ تلاي عنكًيـگي ٍ عل ٍ كٔل هي ػَاكٕ تًَؼِ هؼاتل ُْلؿاكي ٍ  الًَالِ آًْا تؼلكِ ؽآي هولك ًِـُ ًا

 الًَالِ ٓلكاً ام لغاٝ هالياتي تِ ُلط ميل: ًظايل آًْا هيناى عن

هيليَى االؽتالف صْاكؿكٓـ ًٌثت تِ هاماؿ ؿُتِ( كيال ها30.000.000هيليَى )ؿكٓـ، تا ًياالؽتالف پٌذتِ( كيال ها10.000.000هيليَى )تا ؿُ

( كيال هٌظَك 30.000.000هيليَى )ؿكٓـ ًٌثت تِ هاماؿ ًياالؽتالف تِ تاال ًِتِ( كيال ها30.000.000هيليَى )( كيال، ام ًي10.000.000)



ًوايٌـ )ٍلَ ؿكٓـ آى توثل تاٛل ؽَاّـ ُـ. هلاؿ ايي تٌـ ؿكتاكُ اُؾآي ًِ ًٍالتاً ؿك هلارغ هقًَك ؿك ايي تٌـ اهـام هيَُؿ ٍ هؼاؿل پٌذهي

 ًثاٌُـ( ًين راكي اًت، رن ؿك هَكؿ ًاكهٌـاى هؤؿي يا پـك، هاؿك، تلاؿك، ؽَاّل، پٌل يا ؿؽتل ًَاؿُ ٍ ّوٌل هؤؿي.ايٌٌِ ًٍيل ؿاؿگٌتلي 

ًاهِ ؿاؿكًي هـًي ؿك ّيش يي ام ؿك ّل هَكؿ ًِ ٛثن هلاؿ ايي هاؿُ ػول ًِـُ تاُـ ًٍالت ًٍيل تا كػايت هولكات هاًَى آييي –1تثٔلُ 

ّاي ّا ٍ هؤًٌات ؿٍلتي ٍ ُلًتّاي هلرَػِ ام ٛلف ٍماكتؾاًِل هثَل ًؾَاّـ تَؿ هگل ؿك هَكؿ ًٍالتّا ٍ هلارغ هنتَك هاتؿاؿگاُ

 تاٌُـ.ّا ًِ هغتاد تِ اتٜال توثل كٍي ًٍالتٌاهِ ًويّا ٍ هؤًٌات ٍاتٌتِ تِ ؿٍلت ٍ ُْلؿاكيؿٍلتي ٍ ُْلؿاكي

ّا هٌللٌـ ام ٍرَّي ّا ٍ هؤًٌات ٍاتٌتِ تِ ؿٍلت ٍ ُْلؿاكيؿاكيّاي ؿٍلتي ٍ ُْلّا ٍ هؤًٌات ؿٍلتي ٍ ُلًتٍماكتؾاًِ –2تثٔلُ 

الغٌاب هالياتي ًٍيل ظلف ؿُ كٍم تِ اؿاكُ اهَك هالياتي هغل ًٌٌـ پٌذ ؿكٓـ آى كا ًٌل ٍ تاتت ػليالًَالِ تِ ًٍال پلؿاؽت هيًِ تاتت عن

 پلؿاؽت ًوايٌـ.

ؿك َٓكتي ًِ پي ام اتٜال توثل تؼوية ؿػَي تِ ًٍيل ؿيگلي ٍاگقاك َُؿ ًٍيل رـيـ هٌلق تِ اتٜال توثل كٍي ًٍالتٌاهِ هلتَٙ  –3تثٔلُ 

 ًؾَاّـ تَؿ.

كتِ الًَالِ كا تيِتل يا ًوتل ام هثلـي ًِ هأؽق اتٜال توثل كٍي ًٍالتٌاهِ هلاك گلالًَالِ يا ؽٌاكت عنّا عنؿك هَاكؿي ًِ ؿاؿگاُ –4تثٔلُ 

ّا هٌللٌـ هيناى هَكؿ عٌن هٜؼي كا تِ اؿاكُ اهَك هالياتي هلتَٙ اٛالع ؿٌّـ تا ها تِ التلاٍت هَكؿ اًت تؼييي ًوايٌـ هـيلاى ؿكتل ؿاؿگاُ

 «هغاًثِ هلاك گيلؿ.

 (1386)آمهَى  آساي غادس ضذُ اص ضَساّاي حل اختالف: -253

 .الق( ؿك ًليِ هَاكؿ هاتل تزـيـًظل ؿك ؿاؿگاُ ػوَهي ٌّتٌـ

 ب( ؿك ّوِ هَاكؿ صٌاًضِ اػ٘اي َُكا تا تزـيـًظل هَاكن تاٌُـ ؿك ؿاؿگاُ ػوَهي هاتل تزـيـًظل اًت.

 د( ؿك تؼ٘ي ام هَاكؿ صٌاًضِ اػ٘اي َُكا تا تزـيـًظلؽَاّي هَاكن تاٌُـ ؿك ؿاؿگاُ تزـيـًظل هاتل تزـيـًظل ٌّتٌـ.

 ؿ( ؿك ّيش هَكؿي هاتل تزـيـًظل ًيٌتٌـ.

هاًَى تشًاهِ سَم تَسؼِ اهتػادي، اجتواػي ٍ كشٌّگي  189ًاهِ اجشايي هادُ آييي 18هادُ  1تاضذ، هكاتن تٌذ  يغحيح ه« ب»گضيٌِ 

 ؛1379هػَب 

كٍم ام تاكيؼ اتالؽ تِ ٛلكيي هاتل تزـيـًظلؽَاّي ؿك ؿاؿگاُ ػوَهي عَمُ هلتَِٛ ي َُكا ظلف تيٌتأك -1 »...ؿاكؿ: هولك هي 18هاؿُ 

اًخليت اػ٘اي َُكا تا كًيـگي تِ اػتلإ ٍ تزـيـًظلؽَاّي هَاكن تَؿُ ٍ لنٍم تزـيـًظلؽَاّي كا ؿكؽَاًت  اًت؛ هِلٍٙ تل ايٌٌِ

 .«ي ؿاؿگاُ هٜؼي اًتأًوايٌـ. ؿك َٓكت تزـيـًظل ك

 (1386)آمهَى  ّاي ريل تؼشيق ضذُ است؟ حٌن ًْايي دس ًذام يي اص ػثاست -254

 ُـُ تاُـ.الق( عٌوي تِ َٓكت هٜؼي ام ؿاؿگاُ تـٍي ٓاؿك 

 ب( عٌوي ًِ ام هلرغ تزـيـًظل تِ َٓكت هٜؼي ٓاؿك ُـُ تاُـ.

 د( عٌوي تِ رْت ػـم تزـيـًظلؽَاّي هٜؼيت ياكتِ اًت.

ؽَاّي، ؿػَايي ًِ عٌن ؿك آى  ؿ( عٌوي ًِ تِ ٍاًِٜ ٛي هلاعل هاًًَي ٍ يا تِ ٍاًِٜ اًو٘اي هـت اػتلإ، تزـيـًظلؽَاّي ٍ كلرام

 ي هؾتَهِ هغٌَب َُؿ.هََٗع ٓاؿك ُـُ ام ؿػاٍ

 هاًَى حثت اسٌاد ٍ اهالى؛ 22تاضذ، هكاتن تثػشُ هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ّويي ًِ هلٌي هٜاتن هاًَى ؿك ؿكتل اهالى تِ حثت كًيـ ؿٍلت كوٚ ًٌي كا ًِ هلي تِ اًن اٍ حثت ُـُ ٍ يا ًٌي كا »ؿاكؿ:  هولك هي 22هاؿُ 

توال ًين ؿك ؿكتل اهالى تِ حثت كًيـُ يا ايٌٌِ هلي هنتَك ام هالي كًوي اكحاً تِ اٍ كًيـُ تاُـ ًِ هلي هنتَك تِ اٍ هٌتول گلؿيـُ ٍ ايي اً

االكث َُؿ ًِ ٍكاحت ٍ اًغٔاك آًْا هغلم ٍ ؿك ًْنهالي ؽَاّـ ٌُاؽت. ؿك هَكؿ اكث ّن هلي ٍهتي ؿك ؿكتل اهالى تِ اًن ٍكاث حثت هي

 ًْايي ؿك آى تاب ٓاؿك ُـُ تاُـ. تيي آًْا تَاكن تَؿُ ٍ يا ؿك َٓكت اؽتالف عٌن



عٌن ًْايي ػثاكت ام عٌوي اًت ًِ تِ ٍاًِٜ ٛي هلاعل هاًًَي ٍ يا تِ ٍاًِٜ اًو٘اي هـت اػتلإ ٍ اًتيٌاف ٍ توين ؿػَايي  -تثٔلُ

 «ًِ عٌن ؿك آى هََٗع ٓاؿك ُـُ ام ؿػاٍي هؾتَهِ هغٌَب َُؿ.

 (1392)آمهَى  ....غالحيت  دس اهاسات ٍ داليل تأهيي دسخَاست -255

 .عال ّل ؿك اًت، ؿاؿگاُ الق(

 .تاُـ ؿاُتِ ٍرَؿ ػوَهي ؿاؿگاُ هغل، ؿك اگل عتي اًت اؽتالف عل ب( َُكاي

 .تاُـ ًـاُتِ ٍرَؿ ػوَهي ؿاؿگاُ هغل، ؿك اگل اًت اؽتالف عل د( َُكاي

 .تاُـ كيال هيليَى پٌزاُ ام تيَ هََٗع اكمٍ اگل الثتِ اًت ؿ( ؿاؿگاُ

 هاًَى ضَساّاي حل اختالف؛ 9تاضذ، هكاتن هادُ غحيح هي« ب»گضيٌِ 

تِ سا تحَيل يا پشداخت ًٌٌذ ٍ اهَالي ًيض اص ٍي تِ  ػليِ، هحٌَم تا تَجِ تِ هاًَى جذيذ ضَساّاي حل اختالف، چٌاًچِ هحٌَم -256

 (هلًن -1387)آمهَى  دست ًيايذ:

 تَاى تامؿاُت ًلؿ. ػليِ كا ًوي الق( هغٌَم

 ػليِ كا تامؿاُت ًلؿ. تَاى هغٌَم هغٌَم ػليِ ٍ تِ تِؾيْ هاٗي َُكا هيب( تا ؿكؽَاًت 

 ػليِ كا تامؿاُت ًلؿ. تَاى هغٌَم ّاي هالي هي ارلاي هغٌَهيت  د( ام ٛلين ارلاي اعٌام ؿاؿگٌتلي ٍ تا اًتٌاؿ تِ هاًَى ًغَُ

 ػليِ كاتامؿاُت ًلؿ. َمتَاى هغٌ ػليِ ٍ تأييـ اػ٘اي َُكا ٍهَاكوت هاٗي َُكا هي ؿ( تاؿكؽَاًت هغٌَم

 ؛1387هاًَى ضَساّاي حل اختالف هػَب  34تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

ًلغ ٍ ؿًتَك هاٗي هلاتة  تِ كا پلؿاؽت ًٌٌـ ٍ اهَالي ام ٍي تِ ؿًت ًيايـ تا تواٗاي فيػليِ، هغٌَمصٌاًضِ هغٌَم»ؿاكؿ:  هولك هي 34هاؿُ 

 َُؿ. اعٌام ؿاؿگٌتلي اػالم هي يّاي هالي تِ ارلاهغٌَهيت يرْت اػوال هاًَى ًغَُ ارلا

 (1389)آمهَى  ًذام تياى غحيح است؟ -257

 الق( تٌظين هلاكؿاؿ تا ؿٍلت عتي تِ َٓكت هَكؿي هوٌَع اًت.

 تَاًـ ٗوي اُتـال تِ ًٍالت، ؿك اًتؾـام ؿٍلت ًين تاُـ. ب( ًٍيل هي

 َاًـ تا ؿٍلت، هلاكؿاؿ هِاٍكُ عوَهي ؿاُتِ تاُـ. ت تَاًـ ؿك اًتؾـام ؿٍلت تاُـ ٍلي هي د( ًٍيل ًوي

 تَاًـ هلاكؿاؿ ًٍالت هَكؿي تا ؿٍلت تٌظين ًٌـ. تَاًـ عتي تِ ػٌَاى هِاٍك عوَهي ام ؿٍلت عوَم ؿكياكت ًٌـ اها هي ؿ( ًٍيل ًوي

 ؛1333اليحِ هاًًَي استوالل ًاًَى ًٍالي دادگستشي هػَب  10تاضذ، هكاتن هادُ  غحيح هي« د»گضيٌِ 

 َُؿ: تِ اُؾاّ ميل ارامُ ًٍالت ؿاؿُ ًوي»ؿاكؿ:  هولك هي 10هاؿُ 

  ،ـ اتثاع ؽاكر1ِ

 ّايي ًِ توام يا هٌوتي ام ًلهايِ آى هتؼلن تِ ؿٍلت اًت ؿك عيي اُتـال تِ ؽـهتتلـي ٍ هولٌتي ٍ تٌگاُ ـ ه٘ات ٍ هٌتؾـهيي ؿٍلتي 2ٍ

 .ؿك يٌي ام ُؼة عوَهي ؿاكًـ ؿك َٓكت ارامُ َُكاي ؿاًِگاُ تِ اًتخٌاي اًتاؿاى ؿاًٌِـُ عوَم ًِ اُتـال تِ تـكيي

 .ًال تاُـ 25ـ هغزَكيي ٍ ّوضٌيي ًٌاًي ًِ ًي آًْا ًوتل ام 3

 .ـ هغٌَهيي تِ اًلٔال اتـ ام ؽـهات ؿٍلتي4

 .ـ اُؾاّ هَِْك تِ كٌاؿ اؽالم ٍ تزاّل تِ اًتؼوال هٌٌل ، اكيَى ٍ اػوال هٌاكي ػلت5

ت هـيلُ ًاًَى ٍ يا أٍى ًٍالت اًت تِ تِؾيْ ّيؤّايي ًِ هٌاكي تا اهاًت ٍ ػلت ٍ ٍُ هغٌَهيي تِ رٌغِ ٜلواًـ هغٌَهيي تِ رٌايت ه6

 .آًٌِ تِ هَرة هاًَى هٌتلنم هغلٍهيت ام تؼ٘ي عوَم ارتواػي اًت

 ّاي هقًَك ؿك هاؿُ كَم تغت هغاًوِ ٌّتٌـ. ـ ًٌاًي ًِ تِ اتْام ٍ اكتٌاب رٌايت يا رٌغ7ِ

 «اًـ.ًِ ٛثن عٌن هغٌوِ ام ًٍالت هغلٍم ُـُـ اُؾآي 8


