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در اثٌای دادرسی آلای تشیزی ٍکیل خَاّاى تا  ؛ًادر تِ عٌَاى خَاّاى، دعَایی تِ خَاستِ هغالثِ علیِ حسیي هغزح کزدُ است .1

دادگاُ پس اس اًجام دادرسی حکن تِ تی حمی خَاّاى در دعَای هغالثِ صادر کزدُ ٍ  .تٌظین ٍکالت ًاهِ ٍارد دعَا شذُ است

تا تَجِ تِ ٍضعیت فَق هستٌذاً پاسخ دّیذ چٌاًچِ  .اتالغ شذُ است 11/11/1331رأی هحکَهیت تِ ٍکیل خَاّاى در تاریخ 

خَاّی الذام ًٌوایذ ٍکیل تجذیذ ًظز  خَاّاى علی رؼن تواسْای ٍکیل خَد ًسثت تِ پزداخت ّشیٌِ دادرسی جْت تجذیذًظز

 ًوزُ( 5) چِ الذاهاتی را اًجام دّذ؟ هی تایست خَاُ تِ هٌظَر تجذیذ ًظز خَاّی

، هثیع هذکَر هستحك دادگاُ تِ فیزٍس فزٍختِ شذُ سپس تِ هَجة رأی لغعی داٍدلغعِ سهیٌی تِ هثلػ پاًصذهیلیَى ریال تَسظ  .2

الحساب هثلػ یکصذ  ی ثوي ٍ ؼزاهات، خَاستِ دعَا را علی زٍس تخَاّذ در دعَای هغالثِللؽیز شٌاختِ شذُ است. حال چٌاًچِ فی

تاشیذ در جلسِ اٍل دادرسی در لثال ایي ًحَ تمَین  داٍدٍکیل  تِ عٌَاى هیلیَى ریال تا جلة ًظز کارشٌاس تعییي ًوایذ ٍ شوا

 ًوزُ( 5) خَاستِ، چِ دفاعی هغزح هی ًواییذ؟

هلکی، هصغفی تِ عٌَاى خَاّاى در هزحلِ تذٍی هحکَم تِ تی  یذ هصغفی ٍ حسي در خصَص خلعدر دعَای هغزٍحِ تیي  .3

است. دادگاُ تجذیذ ًظز پس اس رسیذگی حکن تِ هحکَهیت  ٍردُحمی شٌاختِ شذُ ٍ اس ایي رأی تجذیذ ًظزخَاّی تِ عول آ

 ک اس هزاحل دادرسی حضَر ًذاشتِ است، چٌاًچِ. تا تَجِ تِ ایٌکِ حسي در ّیچ یهی ًوایذؼیاتی حسي هثٌی تز خلع یذ صادر 

 ًوزُ( 5) ؟خَاّیذ داد، هستٌذاً تِ لاًَى آییي دادرسی هذًی چِ الذام ٍکالتی تزای ٍی اًجام ٍکالت حسي را تپذیزیذ شوا

ْایت رأی خاًن ًستزى درپزًٍذُ ای تِ ٍکالت علی )خَاّاى( دعَای الشام تِ اًتمال سٌذ رسوی علیِ هٌیژُ هغزح کزدُ ٍ در ً .4

تز  لغعی تز هحکَهیت هٌیژُ صادر ٍ اجزا شذُ است. پس اس فَت هٌیژُ، ٍرثِ ٍی تا در دست داشتي هذارکی کِ داللت لغعی

هٌیژُ دارد تِ خاًن ًستزى هزاجعِ ٍ اس ٍی تماضای لثَل ٍکالت در خصَص درخَاست اتغال تاعل تَدى لزارداد تیي علی ٍ

تزى تا پذیزش دعَا ٍ تٌظین ٍکالتٌاهِ هثادرت تِ ارسال اظْار ًاهِ تزای ساسش ٍ گفتگَ ًوایذ، هعاهلِ هی ًوایٌذ. چٌاًچِ خاًن ًس

 ًوزُ( 5) الذاهات ٍکالتی ایشاى را اس حیث لَاًیي ٍ همزرات هزتَط تِ تخلفات اًتظاهی ٍکال تزرسی ٍ تحلیل کٌیذ.

 


