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 مقدمٍ 

چٌبى جبهؼیتی ثشخَسداس  اص آى ،ثشای یىی اص تبلیفبت خَد اًتخبة وشد ثشتَلِ ثشضتوِ « لبػذُ ٍ استثٌب » ػٌَاى 

ثِ لَاػذ  هی تَاىثشای ًوًَِ  .اص آى حتی دس هجبحث هشثَط ثِ آئیي دادسسی هذًی ّن استفبدُ وشد هی تَاىاست وِ 

 :ٍ استثٌبئبت صیش دس ایي حَصُ اضبسُ ًوَد

 .«استثٌبء غیشلبثل تجذیذًظش ثَدى ثشخی اص آًْب » ٍ « لبػذُ لبثل تجذیذًظشثَدى ّوِ احىبم »  .1

 .«استثٌبء غیبثی تلمی ضذى آًْب دس ثشخی هَاسد »ٍ« لبػذُ حضَسی ثَدى احىبم »  .2

 .«...استثٌبء اهىبى غذٍس حىن اغالحی تَسظ ّوبى دادسس ٍ»  ٍ  « لبػذُ فشاؽ دادسس»  .3

ػلت غشاحت ٍ ٍضَح ٍ لبثل پیص ثیٌی ثَدى آًْب دس لَاًیي هَسد تػشیح ِ ایي استثٌبئبت ٍ هَاسد هطبثِ ث

 ،استثٌبء ّباهب ثشخی اص ایي  ؛ٍالغ ضذُ است فحعآًْب هَسد ثحث ٍ  اثؼبدلشاس گشفتِ ٍ دس تبلیفبت حمَلی ّن 

هبًذ ٍ  هی هغفَلثلىِ اص دیذ ًَیسٌذگبى تبلیفبت حمَلی ّن  ،ًِ تٌْب دس حیغِ تَجِ لبًًَگزاس لشاس ًوی گیشد

ٍ فمظ دس ذ ًذ وِ دیذُ ًوی ضًٌَوبی ثْتش است گفتِ ضَد دس الیِ ّبی لَاػذ حمَلی ثِ گًَِ ای استتبس هی

 ثیبى یىی اص ،ٍجَد آًْب پی ثشد هَضَع ایي ًَضتبسِ ث هی تَاى ،صهبى ػولی سبختي ایي لَاػذ تئَسی

  :ایي لبػذُ هؼشٍف است وِ ،ًبًَضتِ استثٌبّبی

 .«دعًی ياخًاَی ي تجدیدوظر باید تًسط دادباختٍ بر دادبردٌ اقامٍ شًد» 

سسذ ٍ تػَس ّش ًَع استثٌبء ثش آى ثب هٌغ  ًظش هیِ غیشلبثل خذضِ ث ،ایي لبػذُ ،دس ثبدی اهش -قاعدٌ 

 .لیىي ایي لبػذُ ّن هبًٌذ ّوِ لَاػذ استثٌبء پزیش استضَد  ػملی هَاجِ هیثذاّت پزیشش ثِ 

ًوبیذ وِ خَاًذگبى دػَی ثذٍی هتؼذد ثبضٌذ ٍ دادگبُ  استثٌبء ٍاسدُ ثش ایي لبػذُ صهبًی ثشٍص هی

 سا دس ثشاثش خَاّبى هحىَم ًوبیذ.اص آًْب ًذاًذ ٍلی خَاًذُ دیگش دػَی سا هتَجِ یىی 
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هحىَم ػلیِ ثبیذ دػَی ٍاخَاّی یب تجذیذًظشخَاّی خَد سا تٌْب ثِ عشفیت  ،اگش عجك لبػذُ ػول ضَد

تمبثل  ،صیشا اغل دس ٍاخَاّی ٍ تجذیذًظشخَاّی ،هحىَم لِ وِ  خَاّبى دػَی ثذٍی ثَدُ است هغشح سبصد

وِ دادگبُ ثذٍی ًسجت ثِ ٍی لشاس ػذم تَجِ دػَی غبدس  ثب دادثبختِ ٍالؼی است ٍ خَاًذُ ای ،دادثشدُ ٍالؼی

 .وشدُ است تىلیفی دس پبسخگَیی ثِ دػَی ٍاخَاّی ٍ تجذیذًظشخَاّی ًذاسد

َاُ ٍ دػَی ٍاخ ،اهب ایي لبػذُ دس فشضی وِ دس هشحلِ ٍاخَاّی ٍ تجذیذًظش، دادگبُ سسیذگی وٌٌذُ

دس سسیذگی ثذٍی لشاس  لجالَتجذیذًظشخَاُ سا ثپزیشد ٍ دػَی سا هتَجِ خَاًذُ ای ثذاًذ وِ ًسجت ثِ ٍی 

صیش ثِ سٍضي ضذى هَضَع ووه ّبی هثبل  .ضَد ثب یه استثٌبء ثضسي هَاجِ هی ،ػذم تَجِ غبدس ضذُ است

 :هیىٌذ

خسبست ًبضی اص یه الذام اضشاس  ثِ ػٌَاى هجلغیخَاستِ ِ ث «ح » ٍ  « ة »ثِ عشفیت « الف»  ومًوٍ یک:

سا هسٍَل ٍسٍد خسبست تطخیع ٍ «ة»دادگبُ ثذٍی  ،هی ًوبیذآهیض اص ثبة هسٍَلیت هذًی عشح دػَی 

 هی ًوبیذ.لشاس ػذم تَجِ دػَی غبدس  ،«ح»ًسجت ثِ  ،شاى خسبستضوي غذٍس حىن ثش هحىَهیت ٍی ثِ جج

دادگبُ  هی ًوبیذ« الف» ػلیِ  دػَی ٍاخَاّی یب تجذیذًظشًسجت ثِ دادًبهِ غبدسُ الذام ثِ عشح « ة » 

دس ایي حبلت هشجغ  هی داًذ.« ح»سا هی پزیشد ٍ دػَی سا هتَجِ « ة»دالیل  ،سسیذگی وٌٌذُ ثِ ایي دػَی

 .هَاجِ استاضىبل  دٍ سسیذگی  وٌٌذُ ثبًَی ثب 

اٍ سا  ،«ة»دس دػَی ٍاخَاّی یب تجذیذًظشخَاّی عشف لشاس ًگشفتِ است تب دادگبُ ثتَاًذ ثِ جبی «ح »  -1

 .هحىَم ثِ ججشاى  خسبست وٌذ

، ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دادگبُ ثذٍی ،ّن لشاس ػذم تَجِ دػَی غبدس ًوبیذ« ة»چٌبًچِ دادگبُ ًسجت ثِ  -2

 ،ثذٍى غذٍس حىن هبَّی ، دػَی ثذٍیّن لجالَ چٌیي لشاسی غبدس وشدُ است ػوال « ح» ًسجت ثِ 

ٍ «  ة» ثِ ػْذُهسٍَلیت ججشاى خسبست خَاّبى  ،صػن دادگبُ ثذٍیِ ٍ حبل آًىِ ث هی گشددهختَهِ 

 .ثَدُ است«  ح»  ثِ ػْذُصػن دادگبُ سسیذگی وٌٌذُ ثبًَی ِ ث

تىلیف ًوَد « الف»ثِ  ،یب تجذیذًظشخَاُثؼذ اص غذٍس لشاس ػذم تَجِ دػَی ًسجت ثِ ٍاخَاُ  هی تَاىآیب 

 دػَی خَد سا هجذداَ عشح ًوبیذ؟؟

ثیي خَاًذگبى  ،صیشا هسٍَلیت ججشاى خسبست هَسد هغبلجِ ٍی ،ی استعَس لغغ پبسخ ثبیي سَال هٌفِ ث

سا هحىَم ثِ ججشاى آى ًوَدُ است ٍ دادگبُ ثبًَی « ة»دلیل دادگبُ ثذٍی ویي ّ ثِ .ساى داضتِ استٍَدَ

ػجبست دیگش ِ ث ،سا هسٍَل ججشاى خسبست داًستِ است« ح»تلَیحبَ  ،تَجِ ًسجت ثَیثب غذٍس لشاس ػذم 

داضتِ اًذ تَاهبَ  وِ دس ٍسٍد خسبست ثَی ًمصسا اضخبغی  ،خَاّبى دػَی ثذٍی ثب سػبیت احتیبط وبهل

هسٍَل ٍالؼی ججشاى خسبست سا ثشاسبس دالیل ٍ هذاسن دػَی  ،عشف دػَی لشاس دادُ است تب دادگبُ

ثِ ثٌبثشایي چَى فشؼ ثشایي است وِ هسٍَلیت ججشاى خسبست  .ع ٍ هحىَم ثِ پشداخت ًوبیذتطخی
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ثبیذ گفت ، اص آًبى هحىَم ًگشدیذُ اًذ ّیچ یهوِ ص خَاًذگبى ثَدُ است ٍلی دس فشؼ لضیِ یىی ا ػْذُ

دادسس  ذ یىی اص هػبدیك اهتٌبعهی تَاًایي هَسد  ٍخَاّبى سسیذگی هبّیتی ًطذُ است  دس ٍالغ ثذػَی

 .اص سسیذگی ثبضذ

 لیٍ ،ساى اهش ثیي خَاًذگبى دػَی ثبضذٍَست وِ دَا فشؼ لضیِ ًبظش ثِ هَسدی ،ّوبًگًَِ وِ اضبسُ ضذ

ثش فشؼ هب هٌغجك ًیست ٍ ایي  ،اص خَاًذگبى سا هسٍَل ججشاى خسبست ًذاًذ ّیچ یه ،حبلتی وِ دادگبُ

  .هَسد اص للوشٍ ثحث هب خشٍج هَضَػی داسد

تؼْذات خَد سا ثِ سبصهبى دٍلتی  ،وبسفشهبی دٍلتی یه پشٍطُ سبختوبًی دس جشیبى اجشای پشٍطُ :2مثال 

دّذ ) تجذیل تؼْذ( ٍ پیوبًىبس چٌیي پشٍطُ ای وِ ثبثت وبسّبی اًجبم ضذُ  یب ػوَهی دیگشی اًتمبل هی

لذین ٍ ی ّبجْت ٍغَل آى ثِ ّش یه اص وبسفشهب ،خَد هغبلجبتی  اص وبسفشهبی اٍلیِ داسدلجلی 

هسٍَلیت پشداخت ایي هغبلجبت سا هتَجِ  ،ّش یه ثب تَجیِ خبظ خَد ،ٍلی آًبى هی ًوبیذجذیذهشاجؼِ 

 ،دادگبُ دس همبم سسیذگی هی گشدد.پیوبًىبس ًبگضیش اص عشح دػَی ػلیِ ّش دٍ وبسفشهب  هی داًذدیگشی 

ت خَد ػلیِ پیوبًىبس وبسفشهبی دٍم ًسجت ثِ هحىَهیٍلی  هی داًذدػَی سا هتَجِ وبسفشهبی دٍم 

 هی ًوبیذ.ٍاخَاّی 

ذ هی تَاًسا هتَجِ اٍ ًذاًذ آیب  دػَی هی ًوبیذحبل چٌبًچِ دادگبُ ثذٍی ثب استذالل ّبیی وِ ٍاخَاُ 

سشاًجبم دػَی  ،ًسجت ثِ ٍاخَاُ لشاس ػذم تَجِ دػَی غبدس ًوبیذ؟ ٍ دس غَست غذٍس چٌیي لشاسی

 چِ  خَاّذ ضذ؟؟ پیوبًىبس 

دػَی ٍاخَاّی ٍ تجذیذًظشثبیذ  »ثبیذ ثِ لبػذُ  ،ثشای خشٍج اص ایي ثي ثست دس ّش دٍ هثبل  -استثىاء

ٍالؼیت ایي است وِ دس چٌیي  .یه استثٌبء ٍاسد وشد ،«تَسظ دادثبختِ ثش دادثشدُ البهِ ضَد

یىی خَاّبى وِ حىن ثِ ًفغ اٍ غبدس  :دٍ دادثشدُ لبثل تػَس است ،دس دادًبهِ ثذٍی ،هَاسدی

اٍ لشاس ػذم تَجِ دػَی غبدس ضذُ است صیشا اگش ِ خَاًذُ ایىِ ًسجت ث ،دٍم .ستضذُ ا

دادًبهِ وِ  هی گشددثپزیشین وِ دادثشدُ دس هؼٌبی ػبم خَد ضبهل ضخع یب اضخبغی ًیض 

خَاًذُ ای سا وِ ًسجت ثِ اٍ لشاس ػذم تَجِ دػَی غبدس  هی تَاىاٍ غبدس ضذُ است  ای لِ 

ثش لبػذُ اص پیص روش وِ  تؼجیش  استثٌبء ًبًَضتِ ایثب ایي  .دادثشدُ ًبهیذ سا ًیضضذُ است 

 ،دّذ یؼٌی ثبیذ دس دػَی ٍاخَاّی ٍ تجذیذًظشخَاّی خَد سا ًطبى هی ،ضذُ ٍاسد است

 .عشف دػَی لشاس گیشد ،ای ّن وِ ًسجت ثَی لشاس ػذم تَجِ دػَی غبدس ضذُ استخَاًذُ 

دس  .دّذسا تَاهبَ عشف دػَی لشاس « ح»ٍ  « الف»  ،تجذیذًظشخَاًذُ ثبیذ دس ستَى« ة» ،ًخستدس هثبل 

ثبیذ ًبم پیوبًىبس ٍ وبسفشهبی سبثك سا  ،هثبل دٍم ًیض وبسفشهبی هحىَم ثِ پشداخت هغبلجبت پیوبًىبس

هتَجِ دادگبُ تطخیع دّذ وِ دػَی  ،ثٌَیسذ تب چٌبًچِ دس سسیذگی ثبًَی« ٍاخَاًذُ»ثِ ػٌَاى تَاهبى
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ثتَاًذ ثجبی تجذیذًظشخَاُ یب  ،ًسجت ثِ اٍ لشاس ػذم تَجِ دػَی غبدس ضذُ استخَاًذُ ایست وِ لجال 

 .ٍاخَاًذُ ػلیِ ٍی حىن هبَّی غبدس ًوبیذ

ّی سػبیت ًطَد تشتیت دس ٍاخَاّی یب تجذیذًظشخَاًتیجِ هتشتت ثش ایي ثحث ایي است وِ چٌبًچِ ایي 

صیشا عشف  ؛ػذم سػبیت اغَل دادسسی ًپزیشد ثِ دلیلظشخَاّی سا ثبیذ دػَی ٍاخَاّی یب تجذیذً ،دادگبُ

اهىبى هبًَس دادگبُ سسیذگی وٌٌذُ ثِ دػَی ٍاخَاّی یب  ،لشاس ًگشفتي خَاًذُ دٍم دػَی ثذٍی

ٍ دادگبُ  هی ًوبیذیىی اص خَاًذگبى ػوالَ اص ٍی سلت  ثِ عشفیتتجذیذًظشخَاّی سا دس لجَل دػَی 

تی ػلیشغن لبثل پزیشش ثَدى اػتشاضبت ٍاخَاُ یب تجذیذًظشخَاُ تبییذ ًوبیذ ًبگضیش است سای ثذٍی سا ح

ِ ثِ ًفغ ٍی لشاس ػذم و چِ دسّش حبل دػَی هتَجِ یىی اص دٍ خَاًذُ ثَدُ است ٍ چٌبًچِ خَاًذُ ای

دادگبُ ًوی تَاًذ  ،ضذُ است دس دػَی ٍاخَاّی یب تجذیذًظشخَاّی عشف لشاس ًگشفتِ ثبضذتَجِ غبدس 

سای دادگبُ  ،هَاسد هطبثْی وِ ػلیشغن تؼذد هحىَم لْندس حمَق فشاًسِ دس  .حىوی ػلیِ اٍ غبدس ًوبیذ

تجذیذًظشخَاّی ًسجت ثِ سای ثذٍی سا فمظ دس غَستی لبثل  ،آًْب غیش لبثل تجضیِ استِ ثذٍی ًسجت ث

ًذ ٍ چٌبًچِ تجذیذًظشخَاُ اص ایي هَضَع عشف دػَی لشاس گیش ،داًٌذ وِ ّوِ افشاد هحىَم لْن لجَل هی

لبًَى آئیي دادسسی هذًی جذیذ ثِ دادگبُ اجبصُ دادُ ضذُ است وِ  552عجك هبدُ  ،غفلت ًوَدُ ثبضذ

 .ساسبَ دستَس دّذ ّوِ هحىَم لْن عشف دػَی تجذیذًظشخَاّی ٍالغ ضًَذ

یب  ،لبًَى داخلی دس ایي ساثغِایي هَسد ثش فشؼ هب وبهالَ هٌغجك ًیست ٍلی ثب تَجِ ثِ سىَت  ،ّشچٌذ

 ثبیذ اص ساُ حل ػولی وِ دادگبُ ّبی فشاًسِ اًتخبة وشدُ اًذ ثشای حل هطىل تبسی ًوَد ٍ یب دس غَستی

 ،وِ دس دادخَاست ٍاخَاّی یب تجذیذًظش، خَاًذُ ای وِ ًسجت ثِ ٍی لشاس ػذم تَجِ غبدس ضذُ است

 .ػذم سػبیت تطشیفبت دادسسی ثبیذ سد  ضَد یلثِ دلعشف دػَی لشاس ًگشفتِ ثبضذ چٌیي دسخَاستی 


