
 

 تؼبلی ثبسوِ

 : ًوبئین تَجِ سیز هَارد ثِ حمَلی ّبی دادخَاست ارائِ هَلغ در

 

 .ضَد آى ضویوِ هذارن ٍ تٌظین هذًی دادرسی آئیي لبًَى 51 هبدُ عجك ثبیذ حمَلی دادخَاست .1

 .ضَد تمَین ثبیذ جذاگبًِ خَاستِ ّز ضذُ لیذ خَاستِ ًَع چٌذ دادخَاست در اگز .2

 هغزح یذ خلغ هخالً دیگز خَاستِ ثب ّوشهبى ثبیذ حتوبً ضذ ًخَاّذ ًتیجِ ثِ هٌجز تٌْبیی ثِ هبلىیت احجبت دادخَاست .3

 . ضَد

 ًذاضتِ سٌذ اگز است خَاّبى ًبم ثِ هبلىیت سٌذ داضتي السهِ هٌمَل ٍغیز هٌمَل اهَال خسبرات هغبلجِ دادخَاست در .4

 .ضَد درخَاست ًیش هبلىیت احجبت خسبرات هغبلجِ ثب ّوشهبى ثبیذ ثبضذ

 لزاردادی راثغِ ّب لَلٌبهِ ولیِ اصل ثب ثزاثز تصَیز ارائِ ثب ثبیذ خَاّبى  خَدرٍ سٌذ تٌظین ثِ الشام ّبی دادخَاست در .5

 .ثبضذ خَاًذگبى اس یىی ًبم ثِ سٌذ ٍ دّذ لزار خغبة هَرد را آًْب ولیِ ٍ احزاس را لجلی فزٍضٌذگبى ثب خَد

 . ثبضذ خَاّبى ًبم ثِ سٌذ ٍ احزاس را خَد دادی لزار راثغِ خَاّبى ثبیذ ًیش اهالن سٌذ تٌظین ثِ الشام دادخَاست در .6

 سَگٌذ اتیبى تمبضبی ایٌصَرت غیز در گَاُ یب ضبّذ ثبیذ ًجبضذ ٍسفتِ چه اگز هبلی ٍجِ هغبلجِ ّبی دادخَاست در .7

 .ًوبیذ

 حبثت ثبیذ است چه ٍجِ هغبلجِ خَاستبر ٍ دّذ هی ثزگطت را سٌذ اًتمبل تضویي چه خَاّبى وِ ّبیی دادخَاست در .8

 . ضَد دیي ثِ تجذیل تؼْذ ثِ التشام ٍجِ ثؼٌَاى چه تب ًطذُ اًتمبل خَاّبى ًبم ثِ سٌذ وِ ًوبیذ

 احجبت خَاستِ دادخَاست در ّوشهبى هگز ًیست پذیز اهىبى خَاّبى ًبم ثِ هبلىیت سٌذ ارائِ ثذٍى یذ خلغ دادخَاست .9

 . ًوبیذ درخَاست ًیش را هبلىیت

 ًتیجِ ثِ هٌجز ٍاال ثبضذ داضتِ اهىبى ٍ ثبضذ خَاًذُ اختیبر ٍ حیغِ در تؼْذ ثبیذ تؼْذ اًجبم ثِ الشام ّبی دادخَاست در .11

 . ضذ ًخَاّذ

 سبثمِ ثِ ثیطتز ثبضذ هی حك اس هوبًؼت یب هشاحوت ایجبد یب ػذٍاًی تصزف خَاستِ ػٌَاى وِ حمَلی دادخَاست در .11

 است تصزف سجك ثز دال هبلىیت سٌذ ًطَد حبثت دیگزی راُ اس تصزف سبثمِ اگز. ضَد هی تَجِ عزفیي اس ّزیه تصزف

 در خَد تصزف ثِ آًزا اجبسُ ثذٍى خَاًذُ ٍ ثَدُ اٍ تصزف در خَاًذُ تصزف اس لجل اهَال یب هله ًوبیذ حبثت ثبیذ خَاّبى

 .است آٍردُ

 .ضذ هی هغزح ٍویفزی حمَلی صَرت دٍ ثِ حك اس هوبًؼت ٍ هشاحوت ٍایجبد ػذٍاًی تصزف دػبٍی .12

 حبثت را هجیغ لیوت فبحص غجي ٍیب ثَدى للغیز هستحك یب را هجیغ ثَدى هؼیَة ثبیذ خَاّبى هؼبهلِ فسخ دادخَاست در .13

 . ضَد هغزح هؼبهلِ فسخ ثب ّوزاُ حوي استزداد ٍ ًوبیذ

 یب هسبحت وسزی ثبثت خسبرات هغبلجِ دادخَاست تَاًذ ًوی خَاّبى ثَد هؼیَة یب داضت هسبحت وسزی هجیغ اگز .14

 .ًوبیذ هغزح را ٍاستزدادحوي هؼبهلِ فسخ دادخَاست یب وٌذ، لجَل را هجیغ یب ثبیذ ثخَاّذ را ثَدى هؼیَة



 ًذارد هبلىیت سٌذ اگز. ًوبیذ حبثت خَدرا هبلىیت ثبیذ خَاّبى غیز هبل فزٍش یب فضَلی هؼبهلِ اثغبل دادخَاست در .15

 . ًوبیذ درخَاست ًیش هبلىیت احجبت

 ثِ ٍ گزدد ارائِ دادخَاست لبلت در ثبیذ حبلج ضخص ٍاػتزاض حبلج ٍرٍد  ٍ  حبلج ضخص ٍجلت هتمبثل دػَی ًَع ّز .16

 .ًیست پذیز اهىبى الیحِ صَرت

 ٍیه خَاًذگبى تؼذاد ثِ دادخَاست ضویوِ خَدرا ٍاسٌبد هذارن ولیِ ثبیذ خَاّبى حمَلی ّبی دادخَاست ولیِ در .17

 . ًوبیذ اضبرُ سَگٌذ اتیبى یب ضَْد ضْبدت ثِ ثبیذ ًذارد هستٌذات یب هذارن ٍاگز دّذ ارائِ اضبفی ًسخِ

 خَد ضَْد ثبیذ حتوبً ضَْد ضْبدت استوبع جلسِ در ًوَدُ استٌبد ضَْد ضْبدت ثِ خَد ادػبی احجبت جْت خَاّبى اگز .18

 رد اٍ دادخَاست ثبضذ ًذاضتِ دیگزی دلیل ٍاگز ضَد هی حذف اٍ دالیل اس ضَْد ایٌصَرت غیز در. ثبضذ داضتِ ّوزُ را

 . ضَد هی

 ًمص رفغ اثالؽ اس پس رٍس دُ هْلت در ثبیذ گزدد هی اثالؽ ًمص رفغ اخغبر عی آًْب ًَالص وِ حمَلی ّبی دادخَاست .19

 .ضَد هی رد دادخَاست54 هبدُ عجك دفتزی لزار ثب ایٌصَت غیز در ضًَذ

 هی رد خَاّبى ثِ سَگٌذ ٍ ضًَذ هی ضٌبختِ ًبول حضَر ػذم صَرت در ضًَذ حبضز سَگٌذ اتیبى جلسِ در خَاًذگبى .21

 . ضذ خَاّذ گزفتِ تصوین خَاّبى سَگٌذ اسبس ٍثز ضَد

 هبدُ عجك دادرسی تَلیف لزار ًوَد، فَت خَاًذگبى اس یىی رسیذگی جزیبى در اگز حمَلی ّبی دادخَاست در .21

 ایٌصَت غیز در ًوبیذ هؼزفی وتجبً را هتَفی جبًطیي تب اثالؽ خَاّبى ثِ هزاتت ٍ صبدر هذًی دادرسی آئیي لبًَى115

 . ضذ خَاّذ رد هتَفی خَاًذُ ثِ ًسجت دادخَاست

 ًوَدُ فَت لجلی خزیذاراى یب فزٍضٌذگبى اس یىی اگز...ٍ هؼبهلِ اثغبل یب هؼبهلِ فسخ هبًٌذ حمَلی ّبی دادخَاست در .22

 .ضَد ضویوِ ًیش اٍ حصزٍراحت ٍگَاّی هغزح اٍ ٍراث عزفیت ثِ دادخَاست ثبیذ

 وِ ضَرایی یب دادگبُ ثِ وتجبً را جذیذ آدرس هَظفٌذ دٌّذ، آدرس تغییز اخغبر اٍلیي اس پس اگز پزًٍذُ عزفیي اس ّزیه .23

 .ثبضذ هی آًْب ثؼْذُ اثالؽ ػذم هسئَلیت ایٌصَرت غیز در دٌّذ اعالع است هغزح آًجب در آًْب پزًٍذُ

 خغبة هَرد را اصلی هبله ٍ لجلی فزٍضٌذگبى ٍولیِ احزاس را دادی لزار راثغِ خَاّبى ثبیذ  یذ خلغ ّبی دادخَاست در .24

 . ًیست هبلىیت احجبت ثِ ًیبسی دارد سٌذ اگز ٍلی وٌذ هغزح ًیش را هبلىیت احجبت ٍ دّذ لزار

 ثبثت ضبهي حسبة یب حمَق اس سهبًیىِ تب وٌذ ًوی پزداخت را السبط گیزًذُ ٍام ٍ ّستٌذ دیگزاى ٍام ضوبًت وِ وسبًی .25

 .ثذٌّذ گیزًذُ ٍام عزفیت ثِ دادخَاست تَاًٌذ ًوی ثبضذ ًطذُ ثزداضت ٍام لسظ

 ضخص ثِ را ٍهجیغ ًیست هبله خَاّبى اگز ٍلی ثبضذ هجیغ هبلهِ حبضز حبل در ثبیذ خَاّبى سٌذ، ثِ الشام دػبٍی در .26

 ًیش خَدرا دادی لزار ٍراثغِ ًوبیذ ارائِ لجلی فزٍضٌذگبى ولیِ ثزػلیِ دادخَاست هبله آخزیي ثبیذ است، فزٍختِ حبلخی

 .ًوبیذ حبثت

 ّشیٌِ ثبضذ، دادگبُ ًظز یب خَاّبى درخَاست ثِ وبرضٌبس اگز ثبضذ، هی وبرضٌبس ثِ ًیبس وِ حمَلی ّبی دادخَاست در .27

 ّزحبل ثِ. است خَاًذُ ثؼْذُ ّشیٌِ ثبضذ خَاًذُ درخَاست ثِ ثٌب وبرضٌبس ثِ اهز ارجبع اگز ٍلی خَاّبى، ػْذُ ثِ

 دیگزی دالیل خَاّبى ٍاگز حذف دالیل اس وبرضٌبسی ایٌصَرت غیز در. ضَد تأدیِ همزر هْلت در ثبیذ وبرضٌبسی ّشیٌِ



 خَاّبى دالیل ٍعجك اٍحذف دالیل اس ثبضذ خَاًذُ خَاستِ وبرضٌبسی اگز ٍ. ضذ خَاّذ رد اٍ دادخَاست ثبضذ ًذاضتِ

 .گزدد هی صبدر حىن

 دادگبّی ثِ ثبیذ دادخَاست ثلىِ ضَد، ًوی خَاًذُ سىًَت هحل ثِ تَجِ است هٌمَل غیز اهَال هَرد در وِ هبلی دػبٍی .28

 .ثبضذ هی لضبیی حَسُ آى در هٌمَل غیز اهَال وِ ضَد ارائِ

 تؼْذ یب لزارداد وِ ضَد هی البهِ دادگبّی در است هؼبهلِ ٍ هبلی دادّبی لزار یب تؼْذات اًجبم هَرد در وِ هبلی دػبٍی .29

 .است گزفتِ اًجبم حَسُ آى در

 .ضَد هغزح ثبیذ خَاًذُ سىًَت هحل  دادگبُ در هبلی ّبی دادخَاست ثمیِ .31

 حجتی آگْی اًتطبر اس پس هبُ یه تب هؼوَالً لبًًَی هْلت در ٍ سٌذ صذٍر اس لجل ثبیذ اهالن حجت ثِ اػتزاض دادخَاست .31

 .ضَد هی ارائِ

 هغزح ٍراث ولیِ عزفیت ثِ ثبیذ گزدد هی هغزح ٍراث اس یىی تَسظ وِ هتَفی اهالن اس هطبػی یذ خلغ دادخَاست .32

 .ثبضذ هتَفی ًبم ثِ هله سٌذ ثبضذیؼٌی هبلىیت سٌذ دارای ٍهتَفی گزدد

 ٍ احزاس را ٍخَاًذُ خَد ثیي ٍهستأجزی هَجز راثغِ خَاّبى ثبیذ ٍتجبری هسىًَی اهبوي تخلیِ ّبی دادخَاست رد .33

 .است دادُ اجبرُ ثِ را هله وِ ثبضذ داضتِ ضبّذ ًفز دٍ حذالل یب. ثبضذ داضتِ اجبرُ لَلٌبهِ

 .است السم دیي ثمبی جْت خَاّبى سَگٌذ ثبضذ، داضتِ ضبّذ یه اگز هتَفی ضخص ٍراث ػلیِ ثز هبلی دادخَاست در  .34

 هی خَد ٍثستگبى فزسًذاى اس یىی ًبم ثِ ای ًبهِ ّجِ یب ًبهِ لَل عی را اهَالی خَد حیبت درسهبى اسٍالذیي ثؼضی گبّی  .35

 خَاّبى هگز ضَد ًوی اثغبل  لَلٌبهِ یب ًبهِ ّجِ ایي. ًوبیٌذ هی خَاست در آًزا اثغبل دیگز ٍراث فَت اس ٍثؼذ وٌٌذ

 .ًیست هَرث اهضبء ٍ ثبضذ ثَدُ تملجی ًبهِ ّجِ یب لَلٌبهِ ًوبیذ حبثت

 ایي ٍراث ٍولیِ ثبضٌذ ًوَدُ ارث تمسین وتجی ًبهِ تَافك عی یب گَاّبى حضَر ثب ضفبّبً هَرث فَت اس ثؼذ اگز ٍراث  .36

 هگز ثذّذ را االرث سْن تمسین دادخَاست تَاًذ ًوی آًْب اس یىی سهبى گذضت اس ثؼذ ثبضٌذ وزدُ اهضبء را ًبهِ تَافك

 ایي در ثبیذ وِ ثبضذ وزدُ تجبٍس دیگزی سْن حذٍدات ثِ ٍراث اس یىی یب ثبضذ ًطذُ تمسین لجالٌ االرحی سْن ایٌىِ

 را اهَال آى تمسین تمبضبی فمظ ًطذُ تمسین لجالً اهَالی اگز ٍیب ًوبیذ هغزح یذ خلغ یب تصزف رفغ دادخَاست صَرت

 .ثٌوبیذ

 یىی سبل چٌذ اس ثؼذ اهب ّستٌذ راضی ٍراث ثمیِ ایٌىِ ثْبًِ ثِ وٌذ هی هطبػی هبل فزٍش ثِ الذام ٍراث اس یىی گبّی  .37

 اعالع وِ ٍراث ثمیِ سْن ثِ ًٍسجت صحیح فزٍضٌذُ سْن ًسجت ثِ هؼبهلِ ایي.  دّذ هی آًزا اثغبل دادخَاست ٍراث اس

 . است اثغبل ٍلبثل تلمی فضَلی هؼبهلِ ػٌَاى ثِ ثبضٌذ، ًىزدُ اهضبء را لَلٌبهِ ٍ ًذاضتِ

  

 لضبٍت ٍ ػذالت ٍثالي:  هٌجغ

 اهیزی هَسی تَسظ ضذُ ًَضتِ


